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RESUMO 

 



 

 

 

AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ECOTOXICOLÓGICA DE ÁGUA E 

SEDIMENTO NA REGIÃO DO BAIXO CURSO DO RIO DOCE, ZONA NORTE DO 

NATAL/RN. 

 

 

O trabalho de pesquisa objeto deste projeto foi desenvolvido na região do baixo curso do rio 

Doce no município de Natal, nos bairros de Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha, ao longo do Rio 

Doce, limite com o município de Extremoz, Rio Grande do Norte. A região da planície fluvial 

do Rio Doce localiza-se em Zona de Proteção Ambiental (ZPA-9).  Esta ZPA é uma das que 

ainda não estão regulamentadas e nela são observados diversos problemas ambientais 

decorrentes do uso e ocupação do solo, caracterizando um flagrante desrespeito à legislação 

ambiental e cuja proteção é dificultada devido à inexistência de mecanismos legais 

específicos. Este trabalho tem por objetivos implantar e estabelecer a manutenção do cultivo 

da espécie Hyalella azteca (Crustacea, Amphipoda) no Laboratório de Ecotoxicologia - 

ECOTOX (UFRN) para avaliação ecotoxicológica de sedimento; avaliar a qualidade da água 

e do sedimento, utilizando os cladóceros Ceriodaphnia dubia, Ceriodaphnia silvestrii e 

Hyalella azteca respectivamente, da região do baixo curso do Rio Doce por meio de ensaios 

ecotoxicológicos e análises físicas e químicas de forma a avaliar a interferência das ações 

humanas ao longo do rio. Foram realizadas visitas à área no período de 2012 a 2014. Os locais 

de amostragem foram denominados LE, R2, R3, R4 e R5. A avaliação da qualidade da água e 

dos sedimentos do baixo curso do rio Doce, trecho localizado entre a Lagoa de Extremoz e a 

Redinha, por meio de análises físicas e químicas, e de ensaios ecotoxicológicos, na água e no 

sedimento, nos anos de 2012, 2013 e 2014, embasou o conhecimento e respondeu as questões 

de pesquisa: nos testes ecotoxicológicos realizados em água e sedimentos há uma resposta 

mensurável da biota no ambiente aquático, pois a alteração encontrada nos parâmetros físicos 

e químicos medidos em água e os resultados negativos encontrados em pelo menos 50% dos 

testes de toxicidade crônica realizados mensalmente no período de um ano evidenciaram o 

comprometimento da qualidade da água do rio Doce pelo menos em parte do ano, destacando 

que as diversas atividades desenvolvidas no entorno da drenagem podem estar contribuindo 

para as variações observadas. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Ceriodaphnia dubia. Ceriodaphnia silvestrii. Hyalella azteca. 

Recursos hídricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 



 

PHYSICO-CHEMICAL AND ECOTOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF WATER 

AND SEDIMENT IN THE LOWER COURSE OF THE RIVER DOCE, NORTH OF 

NATAL/RN. 

 

 

The object of this research project was developed on the lower course of the river Doce in the 

city of Natal, in the districts of Lagoa Azul, Pajuçara and Redinha, along the river Doce, limit 

with the municipality of Extremoz, Rio Grande do Norte. The region of the Doce river plain is 

located in the area of environmental protection (ZPA-9). This is one of the ZPA which are not 

yet regulated and are observed several environmental problems arising from the use and 

occupation of land, featuring a blatant disregard to environmental legislation and whose 

protection is hampered due to the lack of specific legal mechanisms. This work aims to 

deploy and establish the maintenance of cultivation of Hyalella azteca species (Crustacea, 

Amphipoda) in the laboratory of Ecotoxicology-ECOTOX (UFRN) for ecotoxicological 

assessment of sediment; assess the quality of the water and the sediment using the cladocerans 

Ceriodaphnia dubia, Ceriodaphnia silvestrii and Hyalella azteca respectively, the lower course 

of the Rio Doce for ecotoxicological tests and physical and chemical analyses in order to 

evaluate the interference of human actions along the river. The visits were carried out in the 

period from 2012 to 2014. Sampling sites were named LE, R2, R3, R4 and R5. The 

evaluation of the quality of the water and sediments of the lower course of the Doce river, 

excerpt located between the lagoon of Extremoz and Redinha, through physical and chemical 

analyses, and ecotoxicological tests, in water and sediment, in the years 2012, 2013 and 2014, 

served the knowledge and answered the questions of research: ecotoxicological tests carried 

out in water and sediments there is a measurable response of biota in aquatic environment 

because the change found in physical and chemical parameters measured in water and the 

negative results found in at least 50 of chronic toxicity tests conducted on a monthly basis 

within one year showed the commitment of the Doce river water quality at least part of the 

year, noting that the various activities carried out in the vicinity of drainage may be 

contributing to the observed variations. 

 

KEYWORDS: Ceriodaphnia dubia. Ceriodaphnia silvestrii. Hyalella azteca. Water resources. 
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INTRODUÇÃO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Os ambientes aquáticos naturais são sistemas abertos e dinâmicos de interações 

diversas entre seus componentes bióticos e abióticos. Nestes ambientes, os organismos podem 

ser expostos a agentes químicos contaminantes presentes na água e nos sedimentos, e dessa 

contaminação podem surgir alterações na biodiversidade aquática, resultando na 

desestruturação dos ambientes físicos, da dinâmica química e das comunidades biológicas 

(CALLISTO et al., 2001; COSTA et al., 2008).  

Os rios são os recursos mais importantes de água doce no mundo e recebem materiais, 

sedimentos e poluentes de toda a sua bacia de drenagem, que refletem os usos e a ocupação 

do solo nas áreas vizinhas. Os principais processos de degradação, resultantes das atividades 

humanas nas bacias de drenagem, podem causar o assoreamento do leito de rios e córregos, 

diminuição da diversidade de habitat e eutrofização (CALLISTO et al., 2002; GOULART e 

CALLISTO, 2003).  

As substâncias potencialmente tóxicas podem ser degradadas por processos abióticos e 

bióticos que ocorrem na natureza. No entanto, algumas delas resistem aos processos de 

degradação e por isso são capazes de persistirem no ambiente por longos períodos de tempo. 

O descarte contínuo no ambiente de uma substância persistente pode levar à sua acumulação 

em níveis ambientais suficientes para resultar em toxicidade (LEBLANC, 2004).  

A toxicidade é uma propriedade que reflete o potencial de uma substância em causar 

um efeito danoso a um organismo vivo. Ela depende da concentração e das propriedades da 

substância química à qual o organismo é exposto e também do tempo de exposição (RAND et 

al., 1995) depende aindada espécie utilizada, a idade do organismo, e do estado nutricional. 

O monitoramento da qualidade ambiental de ecossistemas aquáticos é o modo de 

detectar alterações em suas características por meio de propriedades biogeoquímicas e 

biológicas nas distintas fases abióticas e bióticas em compartimentos como a coluna de água e 

o sedimento (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2008). Ainda, segundo os autores, os sedimentos 

podem ser considerados uma das matrizes mais complexas existentes nos ecossistemas 

aquáticos. Desde a gênese do material particulado em solução, o qual compete com a coluna 

d’água pela adsorção de inúmeros compostos, até a sua sedimentação no leito dos rios, lagos 

ou reservatórios, as mudanças são inúmeras. 

O sedimento constitui-se tipicamente por uma mistura de argila, areia, sais minerais e 

matéria orgânica. Sua composição pode variar desde totalmente mineral até com 

predominância orgânica, dependendo de fatores naturais e antrópicos. 
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Conforme Chapman (1989), a avaliação da qualidade ambiental do sedimento é 

necessária em conjunto com a avaliação da água, devido aos seguintes fatores: vários 

contaminantes encontrados na coluna de água podem ser acumulados no sedimento; o 

sedimento serve como reservatório e fonte de agentes tóxicos para a coluna de água; o 

sedimento concentra contaminantes por mais tempo, enquanto que na água as concentrações 

são mais variáveis; os contaminantes do sedimento em adição aos da coluna de água afetam 

os organismos bentônicos e outros organismos associados a este compartimento; o sedimento 

é uma parte funcional do ambiente aquático, fornecendo habitat e alimento para a biota 

aquática.  

Em virtude desses aspectos, testes ecotoxicológicos para monitoramento e avaliação 

da qualidade da água e seus sedimentos têm-se tornado bastante comuns nos últimos anos no 

Brasil, vindo a contribuir e complementar as análises físicas e químicas e microbiológicas, já 

que em geral essas últimas análises não permitem uma avaliação dos efeitos de substâncias 

tóxicas sobre os organismos aquáticos.  

O baixo curso da Bacia do Rio Doce em Natal inclui uma planície fluvial cujo leito 

ativo do rio é naturalmente perenizado pelas contribuições das águas subterrâneas do sistema 

aquífero Dunas-Barreiras, cujas efluências no vale mantêm o fluxo de base do rio. Destaca-se 

também um complexo de lagoas e dunas fixas e móveis, as quais favorecem a recarga do 

aquífero Dunas/Barreiras, que controlam as interações águas subterrâneas - águas superficiais, 

além de compreender um ambiente de elevado potencial paisagístico e turístico (MOURA et 

al., 2013). É considerada uma região de ocupação emergente, a qual já apresenta um quadro 

que pode e deve ser considerado preocupante, tomando-se por base o comprometimento dos 

padrões de qualidade da água deste rio e de parte do cordão dunar que o envolve, a 

aglomeração desordenada da população ribeirinha, a precariedade de serviços e equipamentos 

urbanos básicos, dentre outros aspectos (AMÉRICO, 2006; SOARES, 2006; AMÉRICO et 

al., 2007).  

Diante desses apontamentos a avaliação da qualidade da água e dos sedimentos do 

baixo curso do rio Doce, trecho localizado entre a Lagoa de Extremoz e a Redinha, por meio 

de ensaios ecotoxicológicos no período de um ano, permite responder às seguintes questões 

de pesquisa: nos testes ecotoxicológicos realizados em água e sedimentos há uma resposta 

mensurável da biota no ambiente aquático? Essa resposta é sazonal? Essa resposta varia 

espacialmente ao longo do rio? Há uma relação entre granulometria, teor de matéria orgânica, 

teor de carbonato e os resultados ecotoxicológicos? A qualidade da água no baixo curso do rio 
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Doce varia durante o ano? Varia ao longo do rio? No início do trabalho a hipótese foi que 

estas questões seriam todas respondidas de forma positiva.  

Este trabalho teve por objetivos implantar e estabelecer a manutenção do cultivo da 

espécie Hyalella azteca (Crustacea, Amphipoda) no Laboratório de Ecotoxicologia - 

ECOTOX (UFRN) para avaliação ecotoxicológica de sedimento; avaliar a qualidade da água 

e do sedimento, utilizando os cladóceros Ceriodaphnia dubia, Ceriodaphnia silvestrii e 

Hyalella azteca respectivamente, da região do baixo curso do Rio Doce por meio de ensaios 

ecotoxicológicos e análises físicas e químicas, de forma a avaliar a interferência das ações 

humanas ao longo do rio. 

O capítulo 1 (artigo 1), no qual foi avaliada a qualidade da água, utilizando os 

cladóceros Ceriodaphnia dubia, Ceriodaphnia silvestrii, bem como dados dos parâmetros 

físico químicos pH, temperatura, condutividade, cloreto e turbidez, entre maio de 2012 e maio 

de 2013, contribui para responder às seguintes questões: nos testes ecotoxicológicos 

realizados em água há uma resposta mensurável do organismo teste no ambiente aquático? 

Essa resposta é sazonal? Essa resposta varia espacialmente ao longo do rio?  

O capítulo 2 (artigo 2) no qual foi avaliada a qualidade do sedimento, utilizando o 

cladócero Hyalella azteca, dados de matéria orgânica, teor de carbonato e granulometria, 

entre maio de 2012 e maio de 2013, fornece dados que subsidiam as discussões a respeito das 

seguintes questões: nos testes ecotoxicológicos realizados em sedimentos há uma resposta 

mensurável da biota no ambiente aquático? Essa resposta é sazonal? Essa resposta varia 

espacialmente ao longo do rio? Há uma relação entre granulometria, teor de matéria orgânica, 

teor de carbonato e os resultados ecotoxicológicos? 

Nos capítulos 1 e 2 buscou-se estabelecer a relação entre parâmetros medidos em 

água, qualidade dos sedimentos, variáveis climáticas e resultados dos testes ecotoxicológicos 

com água e sedimentos.  

Constatada a variação sazonal e espacial das respostas da biota às amostras de água e 

sedimento do rio Doce, o capítulo 3 (artigo 3) reporta e discute a qualidade da água no baixo 

curso do rio Doce. Foram realizadas coletas bimestrais de água e analisados parâmetros 

físicos e químicos incluindo os metais traço em água nos meses de fevereiro, abril, junho, 

agosto e outubro de 2014, para avaliar as variações da qualidade da água (nos mesmos pontos 

amostrados nos anos de 2012 e 2013) ao longo dos meses.  

As conclusões encontram-se ao final da tese. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Ecotoxicologia Aquática 

A qualidade da água dos ecossistemas, em geral, pode ser controlada de duas formas 

distintas, embora complementares: uma direcionada para a análise química, que busca 

identificar e quantificar as substâncias; a outra para a análise biológica que abrange a 

Microbiologia, a Limnologia e a Ecotoxicologia, e serve para qualificar os efeitos causados 

pelas substâncias (KNEI e LOPES, 2004).  

Nas últimas décadas, para se adquirir conhecimentos sobre os efeitos dos agentes 

químicos na biota aquática têm sido utilizados testes com organismos de águas continentais, 

estuarinas e marinhas, sob condições de campo e laboratório, a fim de se verificar a 

toxicidades dos compostos (ARAÚJO, 2000). 

Segundo Zagatto e Bertoletti (2008), a ecotoxicologia através da caracterização física, 

química e toxicológica de efluentes líquidos pode, além de detectar os danos ocorridos nos 

diversos ecossistemas após contaminação, prever impactos futuros, quando da 

comercialização de produtos químicos e/ou lançamento de despejos num determinado 

ambiente. Para os autores o objetivo final dessa caracterização é estabelecer limites máximos 

permissíveis para a vida aquática, conhecidos como critérios e/ou padrões de emissão de 

efluentes líquidos e de qualidade de águas, sendo então utilizados mundialmente como valores 

de referência para o monitoramento ambiental. Ainda, segundo os autores, nas últimas década 

intensificou-se a implementação do uso dos testes ecotoxicológicos no monitoramento da 

qualidade das águas, na avaliação de nível de periculosidade e de riscos de substâncias 

químicas e no estabelecimento de limites máximos permissíveis de lançamento de efluentes 

líquidos nos corpos hídricos.  

Diversos autores (ZAGATTO e GHERARDI-GOLDSTEIN (1991); ABEL (1998) 

salientam a importância de testes de toxicidade com organismos aquáticos, de análises a partir 

de material biológico e de complementação dos dados através de projetos de 

biomonitoramento no campo, considerando-os como um instrumento de alerta para um 

possível problema ambiental. Para Chapman (1989) a execução simultânea de tais 

procedimentos pode auxiliar na detecção de agentes tóxicos na água, que por sua vez, 

desempenham efeitos, mesmo que sutis, sobre espécies não aquáticas, incluindo os seres 

humanos, seja por meio do consumo de água ou através da cadeia alimentar. Neste sentido, 

uma atenção especial deve ser dada para alimentos consumidos pelo homem que sejam 

provenientes de águas contaminadas, em virtude dos processos de bioacumulação, 
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principalmente nos elos mais elevados da cadeia alimentar, pelos efeitos tóxicos que estes 

possam causar.  

A Constituição Federal e a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 visa controlar o 

lançamento de poluentes no meio ambiente, proibindo o lançamento em níveis nocivos ou 

perigosos para os seres humanos e outras formas de vida. A Ecotoxicologia é uma das formas 

de se avaliar estes impactos ambientais, analisando qualitativa e quantitativamente os 

efluentes líquidos que são lançados nas bacias hidrográficas, com o intuito de garantir e 

alertar para a questão da saúde do homem e da preservação da biota e do meio ambiente 

(MOREIRA, 2007).  

De acordo com a resolução do CONAMA de número 357, de 17 de março de 2005, as 

águas da União (doces, salobras e salinas) requerem níveis de qualidade e avaliações 

realizadas em condições e padrões específicos, para garantir seus usos preponderantes e 

estabelece, a cada classe, a verificação do possível efeito tóxico (agudo ou crônico) sobre 

organismos aquáticos, demonstrando uma preocupação e um controle crescente com o 

despejo de efluentes (BRASIL, 2005).  

A Resolução CONAMA 357/05 ainda possui alguns padrões descritivos referentes aos 

ensaios ecotoxicológicos. O artigo 8º, § 4º, indica que as possíveis interações entre 

substâncias e a presença de contaminantes não listados na Resolução, passíveis de causar 

danos aos seres vivos, possam ser investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos 

(BRASIL, 2005).  

Segundo Ronco et al., (2004) e Rand (1995) as espécies utilizadas nos testes 

ecotoxicológicos devem apresentar algumas características específicas como: sensibilidade 

constante e elevada aos contaminantes, elevadas disponibilidade e abundância, uniformidade 

e estabilidade genética nas populações, representatividade de seu nível trófico, significado 

ambiental em relação à área de estudo, ampla distribuição e importância comercial, e 

facilidade de cultivo e de adaptação às condições de laboratório. Além disso, devem ser 

utilizadas espécies cuja fisiologia, genética e comportamento sejam bem conhecidos, o que 

pode facilitar a interpretação dos resultados.  

Nos testes de toxicidade, os organismos são expostos durante um determinado período 

a uma série de concentrações do efluente e do próprio corpo de água receptor, segundo 

condições estabelecidas por métodos padronizados, sendo o principal deles no Brasil descrito 

pela ABNT (2005). Este instrumento torna-se de suma importância na busca de 

generalizações sobre o grau de toxicidade em vários tipos de corpos hídricos e para a 
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determinação da influência direta de elementos vindos das atividades antrópicas e/ou naturais 

(ZAGATTO e GHERARDI-GOLDSTEIN 1991).  

Segundo Rand et al. (1995), esses ensaios permitem avaliar a ação de poluentes a 

organismos aquáticos, medindo tanto a proporção de organismos afetados, como o grau de 

efeito observado sobre as variáveis biológicas como sobrevivência, crescimento, 

comportamento e reprodução. Essas variáveis biológicas dependem da espécie e do tipo de 

teste utilizado.  

Os estudos em toxicologia aquática são qualitativos e quantitativos em relação aos 

efeitos tóxicos sobre os organismos aquáticos. Os efeitos tóxicos podem incluir tanto a 

letalidade (mortalidade) quanto efeitos sub-letais, com alterações no crescimento, 

desenvolvimento, reprodução, patologia, bioquímica, fisiologia e comportamento. Para os 

autores, os efeitos podem ser expressos através de critérios mensuráveis como o número de 

organismos mortos, porcentagem de ovos viáveis, alterações no tamanho e peso, porcentagem 

de inibição de enzima, incidência de tumor, dentre outros (RAND e PETROCELLI, 1985).  

De acordo com a duração da exposição, ou em função da fase do ciclo vital, os testes 

são divididos em agudos e crônicos. Os testes de toxicidade aguda caracterizam-se pelo curto 

tempo de exposição (24 a 96 horas) a concentrações geralmente elevadas de uma substância 

química; os critérios avaliados são mortalidade, imobilidade ou crescimento, utilizando-se 

geralmente a Concentração Letal Média (CL50), a Concentração Efetiva Média (CE50), ou a 

Concentração de Inibição Média (CI50). Já os testes de toxicidade crônica permitem avaliar 

os possíveis efeitos adversos resultantes de uma exposição prolongada a concentrações sub-

letais de um agente tóxico, abrangendo parte ou todo o ciclo de vida do organismo; os 

critérios avaliados são reprodução, crescimento e maturação, utilizando-se, geralmente, a 

Concentração de Efeito Não Observado (CENO) e a Concentração de Efeito Observado 

(CEO) (RAND et al., 1995).  

Para Dodson e Frey (1991), os invertebrados constituem os organismos-teste mais 

frequentemente utilizados, sobressaindo-se os cladóceros, principalmente por constituírem um 

grupo amplamente distribuído em habitats dulcícolas; por ocuparem uma posição estratégica 

nas cadeias alimentares, comportando-se como herbívoros através da ingestão de algas e 

bactérias e constituindo uma fração significativa da dieta de numerosas espécies de peixes e 

outros predadores.  

Para a realização dos testes têm sido utilizados organismos aquáticos de diferentes 

níveis da cadeia trófica, especialmente aqueles cultiváveis em laboratório, tais como 

microalgas (Pseudokirchneriella subcapitata), Crustacea (Cladocera) (Daphnia similis ou 
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Ceriodaphnia dubia e Ceriodaphnia silvestrii), Crustacea, Amphipoda (Hyalella azteca) e 

peixes (Danio rerio), sendo que a escolha dos organismos-teste para a realização destes 

ensaios deve considerar diversos critérios, baseados na resposta que se pretende obter 

(LOMBARDI, 2004). A água, devido às suas propriedades de solvente e à sua capacidade de 

transportar partículas, incorpora em si diversas substâncias. A qualidade da água, portanto, é 

resultante de fenômenos naturais (geologia, pedologia, cobertura vegetal, entre outras) e da 

atuação do homem a qual pode ser concentrada (despejos domésticos e industriais), ou 

dispersa, como nas atividades agrícolas (VON SPERLING, 1996).  

Além dos testes de toxicidade com água, os testes com sedimentos também têm sido 

amplamente difundidos nos últimos anos, como forma de complementar a avaliação da 

qualidade de ecossistemas aquáticos. No Brasil, esses estudos foram iniciados por volta dos 

anos 80, com o objetivo de implantar um controle mais adequado sobre emissões industriais 

no Estado de São Paulo (CETESB, 1996). 

Posteriormente, estudos mais complexos, que relacionaram os testes de toxicidade 

com caracterizações físicas e químicas do ambiente, têm sido realizados em todo o Brasil 

(COSTA; ESPÍNDOLA, 2000). Os sedimentos desempenham um papel fundamental na 

biodisponibilidade de vários compostos químicos. Eles fornecem substrato para que uma 

variedade de organismos viva no seu interior ou na interface com a água, portanto, a 

qualidade dos sedimentos é vista como uma extensão necessária para a qualidade da vida 

aquática (ADAMS et al.; 1992). 

Os mecanismos pelos quais as substâncias tóxicas movem-se da coluna d’água para o 

sedimento de fundo e vice-versa são aspectos importantes para o estudo do transporte de 

poluentes. Um destes mecanismos envolve água intersticial, em que a água retida pelo 

sedimento fornece um meio propício para a troca de poluentes entre o sedimento e a água 

(TORRES, 2002).  

Segundo Esteves (1988), Burton e Macpherson (1995) os sedimentos servem como 

fonte e depósito de materiais orgânicos e inorgânicos, onde ocorre a decomposição de 

materiais autóctones e/ou alóctones e a concentração de compostos químicos de origem 

antrópica. A sua contaminação pode causar efeitos prejudiciais no ecossistema, alguns mais 

evidentes e outros mais discretos ou desconhecidos.  

A contaminação dos sedimentos por excesso de nutrientes provenientes dos esgotos 

domésticos não tratados ou tratados de forma inadequada ou por compostos orgânicos e/ou 

inorgânicos provenientes das diversas atividades, como as agrícolas, causam desequilíbrio nos 

processos biogeoquímicos dos ambientes aquáticos. Os impactos causados pela presença 
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desses contaminantes não se restringem apenas aos organismos bentônicos, mas estendem-se 

para toda a vida aquática (NIPPER; CARR, 1998).  

A avaliação dos sedimentos através de testes de toxicidade tem como vantagem 

principal diagnosticar qual a porção biodisponível de um contaminante, uma vez que essa 

porção pode ser muito diferente da quantidade total determinada pelas análises químicas. Em 

locais contaminados por mais de um composto ou por uma mistura de compostos químicos, 

os testes de toxicidade são as únicas ferramentas capazes de avaliar o potencial tóxico dos 

sedimentos (SETAC, 1993). Os contaminantes incorporados ao sedimento são mais 

persistentes, menos móveis e ocorrem em maiores concentrações do que os presentes na 

coluna de água. Através da fixação da matéria particulada, o sedimento tende a integrar o 

depósito de substâncias químicas por longo tempo, enquanto que as concentrações na água 

são mais dinâmicas. Devido ao gradiente de concentração entre o sedimento e a água 

superficial, este pode também atuar, sob certas condições físicas e químicas, como uma fonte 

interna de poluentes (BAUDO et al., 1999).  

Os cladóceros C. dubia e C. silvestrii e o anfípoda H. azteca foram escolhidos como 

organismo teste no presente estudo, por pertencerem a grupos taxonômicos representativos 

dos ecossistemas aquáticos; apresentarem facilidade de cultivo e manipulação em laboratório; 

apresentarem sensibilidade a uma diversidade de agentes químicos; e por serem bastante 

apropriados para avaliações ecotoxicológicas da qualidade de águas superficiais e sedimento 

(CETESB, 2006).  

São poucos e recentes os estudos ecotoxicológicos com amostras ambientais para 

análise da qualidade da água do Rio Doce. Anjos (2009) investigou e avaliou a toxicidade 

aguda dos agrotóxicos mais utilizados no cinturão verde da Grande Natal utilizando o peixe–

zebra (Danio rerio) como bioindicador; Moura et al., (2010) e Moura (2011) realizaram 

avaliação da toxicidade da água do rio Doce, utilizando C. dubia como organismo teste e 

avaliaram a água de captação subterrânea em região hortifrutigranjeira através de análises 

ecotoxicológicas. No entanto, nenhum registro foi encontrado até o momento quanto à 

avaliação ecotoxicológica de sedimentos nesta Bacia hidrográfica.  

Alguns estudos na área de geoquímica ambiental contemplam análises de sedimentos 

das drenagens da Bacia hidrográfica do Rio Doce. Soares (2006) realizou um diagnóstico e 

avaliação geoquímica-ambientais da Zona de Proteção Ambiental 9 (ZPA-9), no baixo curso 

do rio. Morais (2008) estudou a hidroquímica e geoquímica de Sedimentos de Fundo do 

Sistema Hídrico da Bacia. Azevedo Filho (2011) avaliou a influência de íons metálicos em 

sedimentos de fundo dos rios Guajiru, do Mudo e Doce. Paiva (2012) investigou os metais 
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pesados adsorvidos em sedimentos de fundo ao longo do baixo curso da Bacia, objetivando 

avaliar a evolução temporal do aporte de metais pesados para o meio ambiente.  

Outras pesquisas acadêmicas, com enfoques diferenciados, têm sido realizadas na 

região da Bacia do Rio Doce. Chagas (1997), realizou a caracterização do uso e ocupação da 

Bacia, enquanto Castro (2000), analisou as águas subterrâneas no curso do rio como subsídio 

para um gerenciamento integrado. Almeida (2001), estudou a percepção de riscos dos 

horticultores da área, onde o cultivo de hortaliças desenvolve-se há cerca de cinco décadas. 

Azevedo (2005) e Lima (2005), identificaram e analisaram a degradação ambiental do Rio. 

Américo (2006), observou os processos socioambientais relacionados com a urbanização, 

destacando as situações de degradação nas comunidades de Gramoré, Pajussara e Caiana. 

Pelágio (2009), estudou a importância da regulamentação das zonas de proteção ambiental 

quanto à urbanização de doenças em Natal, enquanto que Lima (2009), avaliou os métodos 

hidrogeológicos e suas aplicações na avaliação das condições hidroambientais nas margens do 

curso d’água. Moura et al. (2009), estudaram a relação entre agrotóxicos, meio ambiente e 

saúde em região periurbana do Município de Natal (RN); Moura et al., (2011) e MOURA et 

al. (2013), avaliaram a qualidade da água do baixo curso do Rio Doce, por meio da análise de 

parâmetros físicos e químicos.  

Embora sejam mais frequentes pesquisas referentes à qualidade da água, os estudos 

ecotoxicológicos no nordeste do Brasil resumem-se a poucos trabalhos realizados no âmbito 

dos estados do Rio Grande do Norte (MARTINS, 2007; CAMARA et al., 2009; PEREIRA, 

2009; PANOSSO e LURLING, 2009; PEREIRA et al., 2009; SILVA, 2010) e Paraíba 

(CRISPIM e WATANABE, 2001; MATOS, 2001; SARMENTO, 2001; SILVA, 2003; 

VIEIRA, 2005, FREITAS et al., 2007; VIEIRA et al., 2009). Crispim (2000) estudou técnicas 

para a manutenção de culturas de Cladocera para utilização destes organismos em testes de 

toxicologia aquática. Sarmento et al. (2001), realizaram análises toxicológicas da água do rio 

Mamuaba Paraíba. Sarmento (2001) cultivou cladóceros (Arthropoda-Crustacea) para 

utilização em testes de toxicologia aquática. Silva (2003) avaliou a toxicidade de águas 

utilizando Daphnia similis (Crustacea, Cladocera), como organismo teste. Camarão (2006) 

avaliou a toxicidade do arsenito de sódio em D. similis, Ceriodaphnia cornuta e Moina 

minuta (Crustacea, Cladocera). Martins (2007) avaliou a qualidade da água de açudes com 

florações de cianobactérias por meio de bioensaios com cladóceros. Camara et al. (2009) 

realizaram ensaio preliminar para conhecer a toxicidade da água bruta do Reservatório 

Armando Ribeiro Gonçalves utilizando C. dubia como organismo teste. Mendonça et al. 

(2010) investigaram a toxicidade de efluentes gerados em dois sistemas diferentes de 
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disposição de resíduos sólidos no município de Natal. Barreto et al. (2010) analisaram a 

toxicidade aguda da água da Lagoa do Jiquí e do Rio Pitimbu. 

 

2.1.1 Cladóceros 

Muitos organismos podem ser utilizados como indicadores de problemas ambientais, 

porém uma espécie ou grupo de organismos somente é adotado como organismo-teste se 

apresentarem algumas peculiaridades (LAMEIRA, 2008). De acordo com a EPA (2002), os 

organismos-teste devem ser de fácil coleta e manutenção no laboratório e devem ser 

disponíveis ao longo do ano. Além disso, é de extrema importância o conhecimento do ciclo 

de vida e da sensibilidade destes organismos às substâncias de referência, como também a 

escolha de organismos autóctones. 

Os cladóceros são largamente utilizados como organismos-teste em ensaios de 

ecotoxicologia devido à rápida reprodução assexuada e extrema sensibilidade aos tóxicos no 

ambiente (SHURIN e DODSON, 1997). As espécies de Cladocera mais utilizadas são as 

exóticas como D. similis, Daphnia magna e a cosmopolita, C. dubia. A utilização de espécies 

nativas, como a C. silvestrii, vem se tornando uma prática em diversos Centros de Pesquisa no 

Brasil. Autores como Meleti (2003), Silva (2005) e Jaconetti (2005) realizaram estudos para a 

introdução de espécies nativas em ensaios ecotoxicológicos com relevância ecológica em 

ecossistemas tropicais e subtropicais. 

Crustáceos de água doce da ordem Cladocera, os quais são vulgarmente conhecidos 

como pulgas de água, são bastante utilizados em testes de toxicidade porque são amplamente 

distribuídos nos corpos de água doce, são importantes em muitas cadeias alimentares e fonte 

significativa de alimento para peixes, possuem um ciclo de vida relativamente curto, são 

facilmente cultivados em laboratório, são sensíveis a vários contaminantes do ambiente 

aquático e porque, devido ao seu pequeno tamanho, necessitam de menores volumes de 

amostras-teste e água de diluição do que os testes realizados com algas e peixes (SHAW e 

CHADWICK, 1998; COONEY, 1995). Estimativas conservadoras apontam cerca de 600 

espécies ocorrendo em todo o mundo, sendo cerca de 150 as espécies que ocorrem no Brasil 

(KOROVCHINSKY, 1996). 

Os Cladocera caracterizam-se pela segmentação reduzida do corpo, por apresentarem 

tórax e abdômen fundidos em um tronco, no qual estão inseridos quatro a seis pares de 

apêndices na porção anterior e que termina em estrutura denominada pós-abdomen, que 

contém uma garra terminal (ROCHA e GÜNTZEL, 1999). Apresentam carapaça única, 

dobrada na porção dorsal, dando impressão de estrutura bivalve, a qual encerra todo o tronco, 
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mas usualmente não a parte cefálica. A cabeça é uma peça compacta, na qual a estrutura mais 

proeminente é o olho composto, formado por numerosas lentes hialinas circundadas por uma 

massa de pigmentos granulares; um ocelo, em geral pequeno, situa-se posteriormente ao olho 

(BROOKS, 1959). 

Os Cladocera são abundantes em água doce, apresentam alta produtividade secundária 

e representam, juntamente com outros grupos que compõem o zooplâncton, o elo 

intermediário da cadeia alimentar, através do qual a energia armazenada na matéria orgânica 

produzida pelos produtores secundários flui para os níveis tróficos superiores, chegando até 

peixes, aves aquáticas e o homem, entre outros. Seja via herbivoria direta, seja através do elo 

microbiano, os invertebrados são importantes componentes na rede trófica dos sistemas 

aquáticos de água doce (ROCHA e GÜNTZEL, 1999). 

O ciclo de vida dos Cladocera abrange tanto reprodução assexuada por partenogênese 

quanto reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a fertilização geralmente ocorre na 

câmara incubadora. Na maioria das famílias, os ovos fertilizados são liberados na água, são 

mantidos dentro da carapaça, em uma estrutura modificada, denominada efípio, a qual é 

liberada durante a muda. Os machos são geralmente produzidos sob condições adversas, tais 

quais superpopulação, baixas temperaturas, redução drástica do nível de água ou escassez de 

alimento (BRUSCA e BRUSCA, 1990). Devido à formação de ovos efipiais ou ovos de 

resistência, na reprodução sexuada, os Cladocera apresentam ampla distribuição geográfica, 

alguns sendo realmente cosmopolitas (KOROVCHINSKY, 1992). 

Para Maltby e Calow (1989) a reprodução assexuada do tipo partenogenética, permite 

a maximização da taxa de crescimento populacional, uma vez que todos os descendentes são 

fêmeas, além da preservação das combinações genéticas, obtendo-se populações homogêneas 

e com sensibilidade constante; por apresentarem ciclos vitais relativamente curtos e pequena 

dimensão corpórea, requerendo pequenos volumes de água, o que facilita o seu cultivo e 

manutenção em laboratório; e finalmente por possuírem sensibilidade a um amplo espectro de 

substâncias. Esse tipo de reprodução é a ideal durante a realização de ensaios 

ecotoxicológicos. 

As espécies C. dubia e C. silvestrii são exemplos de organismos internacionalmente 

padronizados (ROCHA e GÜNTZEL, 1999). O gênero Ceriodaphnia é um comum 

representante dos Cladocera, que constitui um grupo chave em sistemas de água doce capaz 

de responder aos efeitos tóxicos, motivo que torna este organismo bastante apropriado para 

avaliações ecotoxicológicas da qualidade das águas superficiais (CETESB, 1988). 
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A C. dubia Richard, 1894 (Crustacea, Cladocera), é um microcrustáceo 

zooplanctônico de 0,8 mm a 0,9 mm de comprimento, de corpo ovalado e com 8 a 10 

espinhos anais, que atua como consumidor primário na cadeia alimentar aquática e alimenta-

se por filtração de material orgânico particulado (Figura 1A). Estes organismos são 

encontrados na Europa e na América do Norte (ABNT, 2005). 

A Ceriodaphnia silvestrii Daday, 1902 (Crustacea, Cladocera), é um microcrustáceo 

zooplanctônico de 0,8 mm a 0,9 mm de comprimento, de corpo ovalado com acentuado sinus 

cervical e com 9 a 12 espinhos anais, que atua como consumidor primário na cadeia alimentar 

aquática e se alimenta por filtração de material orgânico particulado. Estes organismos, 

vulgarmente conhecidos como pulgas d’água, são encontrados no Brasil e na Argentina 

(Figura 1), são portanto nativas do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ensaios com C. dubia e C. silvestrii geralmente permitem duas leituras de 

resultado: toxicidade aguda e crônica. São, portanto, empregados internacionalmente pelas 

agências ambientais, especialmente da Comunidade Européia, Estados Unidos, Canadá, Japão 

e Austrália, para o controle das inúmeras descargas de efluentes líquidos industriais e 

municipais em ambientes aquáticos (NASCIMENTO et al., 2002). 

Segundo Sasson-Brickson e Burton (1991), o microcrustáceo C. dubia (Crustacea, 

Cladocera) tem-se mostrado uma espécie com aplicabilidade em avaliações de toxicidade da 

água e também do sedimento. De acordo com Munawar et al. (1999), embora não sejam 

bentônicos, os microcrustáceos apresentam propensão para habitar a interface água-

sedimento, alimentando-se na superfície do sedimento e com isso aumentando a possibilidade 

de contato dos organismos com as partículas tóxicas do mesmo. 

Figura 1 – Ceriodaphnia dúbia (A), Richard, 1894; Ceriodaphnia silvestrii (B), Daday, 

1902 (Crustacea, Cladocera).  Fonte: www.mblaquaculture.com/.../daphnids.php 
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2.1.2 Anfípodas 

Os anfípodas desempenham um papel importante nas comunidades das quais fazem 

parte. Devido aos seus hábitos herbívoros e detritívoros eles constituem um elo importante 

nas cadeias alimentares dos corpos de água onde ocorrem, possibilitando a transferência de 

energia produzida pelas algas e vegetais superiores para consumidores de nível trófico mais 

elevado (SAMPAIO, 1988). São amplamente distribuídos e comuns em águas claras e não 

poluídas, incluindo nascentes, córregos, poças, lagoas e lagos (PENNAK, 1989).  

O anfípoda H. azteca é um representante de água doce de hábito epibentônico, com 

ampla distribuição geográfica. Devido aos seus hábitos herbívoros e detritívoros, este 

organismo constitui um elo importante nas cadeias alimentares dos corpos de água onde 

ocorre, possibilitando a transferência de energia produzida pelas algas e vegetais superiores 

para consumidores de nível trófico mais elevado (ABNT, 2007).  

Atualmente, o teste de toxicidade com Hyalella tem se mostrado um dos mais 

promissores para ser utilizado na avaliação da toxicidade de sedimentos de corpos de água 

doce. O teste de toxicidade aguda com esse organismo tem sido adotado em estudos para 

avaliar a qualidade de sedimentos de corpos de água doce no Estado de São Paulo, 

identificando áreas em que provavelmente estão ocorrendo efeitos severos para a biota 

aquática (ARAÚJO, 1998; ARAÚJO et al., 1993; LAMPARELLI et al., 1996; CETESB, 

2005 E 2006). Hyalella ocorre também em águas de diferentes salinidades, como em estuários 

e lagos salgados (BURTON et alet al., 1992).  

As espécies deste gênero apresentam boa sensibilidade e tolerância a diferentes tipos 

de sedimento. Além disto, estes organismos possuem uma série de características adequadas 

para o seu uso em testes de toxicidade, como: ciclo de vida curto, fácil de ser coletado no 

ambiente natural e cultivado em laboratório (ARAÚJO et al., 2006). 

O procedimento de testes de toxicidade com H. azteca foi proposto por Nebeker et al. 

(1984), modificado por Borgmann e Munawar (1989) e Ingersoll e Nelson (1990) e 

posteriormente padronizado pela ASTM, EPA e pelo órgão do Ministério do Meio Ambiente 

de Ontário, Canadá (ASTM, 2000; BEDARD et al., 1991; USEPA, 2000). Foi utilizada na 

avaliação da qualidade de sedimentos (IMBIMBO, 2006; WATANABE, 2007), em estudos 

de monitoramento de sedimentos pela CETESB (2006) e testes in situ (CHAPPIE; BURTON, 

1997). 

Estudos sobre a biologia e otimização de cultivos de H. azteca para uso em testes de 

toxicidade com sedimento foram realizados por Printes (1996). Posteriormente, essa espécie 
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foi utilizada pela Petrobrás para avaliar a qualidade dos sedimentos do Arroio Sapucaia, RS, 

na área de influência da Refinaria Alberto Pasqualini (BOHRER, 1998). 

O gênero Hyalella (Figura 2) apresenta o corpo de contorno abaulado sendo 

comprimido lateralmente e a região posterior arredondada. A cutícula que recobre o corpo é 

fina, podendo ser parcialmente transparente, mesmo no adulto. O corpo pode ser dividido nas 

regiões: cabeça, formada por cinco segmentos mais um tórax; tórax ou pereion, formado por 

oito segmentos dos quais o primeiro é fundido à cabeça: abdome ou pleon, formado por seis 

segmentos dos quais os três últimos apresentam os urópodos; télson, de comprimento médio 

em relação às outras espécies (NARCHI, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ciclo de vida pode ser dividido em três fases: imaturo que compreende os cinco 

primeiros estágios, um estágio juvenil, consistindo nos estágios 6 e 7 e, um estágio adulto a 

partir do oitavo. A duração de alguns estágios representativos do ciclo de vida do Hyalella 

depende da temperatura. Assim, a 15ºC o crescimento e a maturação ocorrem muito mais 

lentamente que a 20 e 25ºC (COOPER, 1965). 

 

2.2 Efeito dos agrotóxicos para o ecossistema aquático 

A contaminação ambiental por agrotóxicos representa a principal fonte de poluição da 

água em diversos países e uma ameaça constante à biodiversidade e equilíbrio dos 

ecossistemas afetados. O uso indiscriminado de agrotóxicos é um dos principais fatores que 

afeta os corpos de água, não só rios, reservatórios e lagos, mas também lençóis freáticos, 

causando eutrofização e contaminação desses ambientes, estuários e águas costeiras. A 

irrigação agrícola, responsável pela demanda de 70% da água consumida mundialmente 

incluindo a desviada dos rios e a bombeada do subsolo, torna-se uma das fontes de 

contaminação e poluição mais agressivas aos corpos de água (TUNDISI e BARBOSA, 1995). 

Figura 2 – Hyalella azteca Saussure, 1858 (A) fêmea, (B) macho. Fonte: 

http://www.abrapoa.org.br 

A B 
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Agroecossistemas aquáticos em regiões tropicais são relatados como áreas que 

representam especial risco aos efeitos dos agrotóxicos, devido à grande quantidade desses 

produtos que escoam durante a irrigação e também da precipitação (Castillo et al. 1997; Van 

Den Brink et al. 2003). Além disso, os pesticidas são aplicados nas proximidades dos corpos 

de água, resultando em níveis relativamente altos, em função do processo de pulverização. 

Segundo Moses et al. (1993), cerca de 90% de pesticidas aplicados na agricultura nunca 

atinge apenas as pragas que prejudicam o cultivo; ao invés disso são dispersos através do ar, 

solo e água, pelo processo de pulverização, afetando uma série de outros seres vivos, inclusive 

o homem.  

 Para Kreuger (1995), riachos dentro de uma bacia hidrográfica agrícola são bastante 

susceptíveis aos riscos do uso de pesticidas, principalmente após períodos de chuva. Outros 

problemas freqüentemente observados são o armazenamento destes produtos de forma inadequada, 

aplicações desnecessárias e de maneiras excessivas e lavagem dos equipamentos de aplicação 

próximos aos corpos de água, o que demonstra, muitas vezes a falta de compreensão dos 

agricultores com relação às informações apresentadas nos rótulos dos pesticidas 

(Satapornvanit, 2004). 

A região da planície fluvial do Rio Doce em Natal/RN localiza-se em Zona de 

Proteção Ambiental (ZPA-9).  Segundo Soares (2006) a ZPA em questão foi criada com o 

objetivo de assegurar a perenização do rio e a recarga do aqüífero e de manter o grande 

potencial paisagístico e turístico. Esta ZPA é uma das que ainda não estão regulamentadas e 

nela são observados diversos problemas ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo, 

caracterizando um flagrante desrespeito à legislação ambiental e cuja proteção é dificultada 

devido à inexistência de mecanismos legais específicos. 

 Destaque-se nesta paisagem a descaracterização da cobertura vegetal nativa, a qual aos 

poucos vai cedendo espaço para o plantio de hortaliças e fruticultura, irrigadas com a água do 

Rio Doce - principal atividade entre os moradores da comunidade de Gramorezinho 

(AMÉRICO et al., 2007; SOARES, 2006).  

Gramorezinho destaca-se como uma das maiores comunidades, possuindo o maior 

número de unidades produtoras, de área plantada e conseqüentemente o maior número de 

trabalhadores (ALMEIDA, 2001; AMÉRICO, 2006). Esta comunidade é composta 

aproximadamente por 800 famílias-de acordo com dados da Secretaria Municipal de 

Urbanismo (SEMURB) - provenientes do êxodo rural e que se instalaram há mais de 50 anos 

no litoral norte da cidade de Natal. O surgimento da cultura de hortaliças, que até hoje é o 

principal recurso econômico para a sobrevivência da comunidade, originou-se devido à 
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experiência dos agricultores no manuseio com a terra, aliada à necessidade de sobrevivência 

"na cidade grande" e, também, à existência de duas lagoas perenes próximas à comunidade 

(FREIRE, 2009). 

Apesar da fragilidade sócio-econômico-ambiental evidenciada nos estudos citados, a 

região da planície fluvial do Rio Doce, em 1998, era responsável por cerca de 80% das 

verduras fornecidas para abastecimento do comércio do Município do Natal (ADISSI; 

ALMEIDA, 1999; ALMEIDA, 2001), realidade que se mantém até hoje. Uma parcela 

significativa (cerca de 30%) dos moradores das comunidades Pajussara Sítio, Gramoré Sítio e 

Gramoré Povoado, adjacentes ao Rio Doce, tem como ocupação o cultivo de hortas 

(AMÉRICO et al., 2007). A produção nas hortas ocorre em pequenas propriedades que 

variam de menos de um até seis hectares; a prática cultural empregada é a do plantio de leiras 

baixas ou suspensas (balcões) e há a predominância de agricultura familiar. Na maioria das 

situações os trabalhadores vestem-se apenas com bermudas, camisas de manga comprida ou 

curta e sandálias abertas. As principais culturas são coentro, alface, cebolinha, e as mais 

sazonais como pimentão e couve dentre outras. Para irrigar é utilizada a água do rio, sendo de 

uso comum os adubos e agrotóxicos (ADISSI; ALMEIDA, 1999; ALMEIDA, 2001). Dentre 

os produtos utilizados para o cultivo das hortaliças, os moradores da área utilizam adubo 

orgânico (1.5%), adubo bovino (7%) e de galinha (54%), agrotóxicos (27.5%) e outros (10%) 

(AMÉRICO et al., 2007).  

No que se refere ao uso de agrotóxicos, os produtos são adquiridos no comércio do 

bairro do Alecrim e adjacências, diretamente em lojas de produtos agropecuários, sendo 

indicados pelo vendedor ou pelos vizinhos, sem cumprir o dispositivo legal do receituário 

agronômico (ANJOS, 2009). Segundo estudos na região do Rio Doce (Adissi e Almeida, 

1999; Almeida, 2001) as lavagens dos equipamentos, ocorrem, na maior parte das vezes, 

próximo a área de cultivo. Já as sobras de caldas, costumam servir para reaplicações, que 

acarretam a elevação da resistência das pragas o que, por si só, representa um agravante 

ambiental. No que diz respeito ao armazenamento das embalagens de agrotóxicos, tal prática 

costuma ocorrer em áreas externas das habitações, próximas aos locais do plantio, havendo 

exceções de maior risco, para aqueles que utilizam os espaços da própria residência familiar. 

 A Resolução CONAMA nº 357/05 no parágrafo 4º, artigo 8º, com relação às águas 

superficiais (Brasil, 2005), requer que as possíveis interações entre as substâncias e a presença 

de contaminantes não listados na Resolução vigente, passíveis de causar danos aos seres 

vivos, sejam investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos (Bertoletti e Zagatto, 2006). 
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 A avaliação de um ambiente necessita de algo mais complexo e o melhor caminho 

seria a utilização de uma abordagem que integra dados físicos, químicos e biológicos, isso 

porque os ecossistemas tendem a ser muito complexos e essa complexidade afeta o destino, os 

efeitos dos poluentes e sua toxicidade para os organismos. Resultados de ensaios crônicos com 

presença de toxicidade indicam a existência de algum tipo de poluição no ambiente aquático. Os 

resultados dos testes de toxicidade crônica indicaram a existência de toxicidade em todos os 

pontos amostrados, apresentando, entretanto oscilações de acordo com os meses e com a 

precipitação (RODGHER et al., 2003). 

Segundo Nimmo (1985) uma vez na água, dependendo das características físico-

químicas o resíduo do agrotóxico pode tanto se ligar ao material particulado em suspensão, 

como se depositar no sedimento do fundo ou ser absorvido por organismos.  Eles podem ser 

transportados através do sistema aquático por difusão nas correntes de água ou nos corpos dos 

organismos aquáticos. Para o autor, alguns agrotóxicos e/ou metabólitos podem também 

retornar à atmosfera por volatilização. Assim, fica evidenciado que há uma interação contínua 

dos agrotóxicos entre sedimento e água, influenciada pelo movimento da água, turbulência e 

temperatura. Desta interação, pode resultar inclusive maior tempo de exposição dos 

organismos aquáticos aos compostos tóxicos. 

 Para Burton e Macpherson (1995) os agentes tóxicos não afetam as mesmas variáveis 

biológicas e podem resultar em diferentes efeitos. Assim é importante escolher as variáveis 

adequadas de avaliação (sobrevivência, reprodução, crescimento, mobilidade). Além disso, a 

toxicidade de amostras ambientais nem sempre dependem de um composto químico simples; 

a interação entre os diferentes compostos e substâncias podem resultar na redução ou aumento 

dos efeitos tóxicos (Branco, 1999).   

 Efeitos de toxicidade crônica podem ser causados por agentes físicos ou químicos que 

afetando uma ou várias funções biológicas dos organismos, tais como sobrevivência, 

reprodução, crescimento e/ou comportamento, em um período de exposição que pode 

abranger a totalidade de seu ciclo de vida ou parte dele (BRASIL, 2005).  

 

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO  

 

A área de estudo encontra-se inserida na ZPA-9. Está situada na zona limítrofe entre 

os municípios de Natal-RN e Extremoz-RN, abrangendo o rio Doce, desde a lagoa de 

Extremoz, situada a montante, estendendo-se a jusante por 14 quilômetros, até a sua 

desembocadura, no estuário do Potengi/Jundiaí – RN. O rio Doce faz parte da bacia 

hidrográfica que recebe o seu nome e é uma das 14 bacias principais do Rio Grande do Norte, 
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ocupando uma área de 338,5 km² (Figura 3). Os principais afluentes são o rio Guajirú, o 

riacho do Mudo, a lagoa de Extremoz, sendo a trama da drenagem estabelecida pela chegada 

dos rios do Mudo e Guajiru desaguando na Lagoa de Extremoz, e esta desaguando no Rio 

Doce, a jusante (SERHID, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O baixo curso da Bacia do Rio Doce em Natal inclui uma planície fluvial cujo leito 

ativo do rio é naturalmente perenizado pelas contribuições das águas subterrâneas do sistema 

aquífero Dunas-Barreiras, cujas efluências no vale mantém o fluxo de base do rio. Destaca-se 

também um complexo de lagoas e dunas fixas e móveis, as quais favorecem a recarga do 

aquífero Dunas/Barreiras, que controlam as interações águas subterrâneas - águas superficiais, 

além de compreender um ambiente de elevado potencial paisagístico e turístico (MOURA et 

al., 2013). É considerada uma região de ocupação emergente, a qual já apresenta um quadro 

que pode e deve ser considerado preocupante, tomando-se por base o comprometimento dos 

padrões de qualidade da água deste rio e de parte do cordão dunar que o envolve, a 

aglomeração desordenada da população ribeirinha, a precariedade de serviços e equipamentos 

urbanos básicos, dentre outros aspectos (AMÉRICO, 2006; SOARES, 2006; AMÉRICO et 

al., 2007).  

O Rio Doce e o complexo de lagoas a ele associado formam o sistema flúvio-lacustre 

que se localiza na zona limítrofe entre os municípios de Natal e Extremoz, sendo o Rio Doce 

o principal curso dágua da referida bacia hidrográfica, a qual recebe o seu nome. Entre os 

Figura 3 – Bacia Hidrográfica do rio Doce (SERHID, 2006). 
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diversos usos da água na região, o mais importante deles é o abastecimento de água para a 

Zona Norte do Município, proveniente da Lagoa de Extremoz.   

A ZPA-9 abrange áreas de três bairros adjacentes ao rio Doce (Lagoa Azul, Pajuçara e 

Redinha). Esta ZPA foi criada com o objetivo de assegurar a perenização do rio e a recarga do 

aquífero além de manter o grande potencial paisagístico e turístico, e dar suporte às atividades 

agrícolas. Esta ZPA é uma das que ainda não estão regulamentadas (NATAL, 2007) e nela 

são observados diversos problemas ambientais decorrentes do uso e ocupação do solo, 

caracterizando um flagrante desrespeito à legislação ambiental, e cuja proteção é dificultada 

devido à inexistência de mecanismos legais específicos.  

A tabela 1 (MOURA et al., 2013) apresenta uma lista dos agrotóxicos mais utilizados 

na região do baixo curso do Rio Doce, de acordo com os estudos realizados por Adissi e 

Almeida (1999) e Anjos (2009). Além dos nomes comerciais encontrados na primeira coluna, 

são listados a classe de uso, grupo químico, classificação toxicológica (CT) e classificação 

ambiental (CA). As siglas referentes às classificações toxicológica e ambiental são detalhadas 

na porção inferior da tabela.   

Verifica-se que dentre os agrotóxicos utilizados, poucos são recomendados para as 

culturas e a maioria deles faz parte do grupo químico dos organofosforados, cuja maioria se 

enquadra na classe toxicológica I, II e III – medianamente a extremamente tóxicos, como o 

Folidol e o Malathion. No levantamento mais recente (ANJOS, 2009) verifica-se que novos 

agrotóxicos passaram a ser usados nas hortas, como Barrage (piretróide) e Folisuper 

(organofosforado). 

Tabela 1 - Agrotóxicos mais utilizados na região do Rio Doce, Natal/RN (MOURA et al., 2013). 

Nome 

Comercial 

Classe de uso Grupo químico CT1 CA2 

Agridion* Inseticida organofosforado IV - PT SC 

Azodrin* Acaricida - inseticida organofosforado II - AT I - PAP 

Barrage** Carrapaticida - inseticida Piretróide IV - PT III - PP 

Decis*/** Inseticida Piretróide III - MT I - PAP 

Dithane* Acaricida - fungicida ditiocarbamatos III - MT II - PMP 

Folidol* Inseticida organofosforado I - ET III - PP 

Folisuper** Acaricida – inseticida organofosforado I - ET SC  

Malathion* Inseticida organofosforado III - MT III - PP 

Manzate* Fungicida ditiocarbamatos III - MT SC  
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Tamaron*/** Acaricida - inseticida organofosforado II - AT II - PMP 

*(Adissi e Almeida, 1999), **(Anjos, 2009); 1CT = classificação toxicológica. 2CA = classificação ambiental. 

 

 

 

 

 

A ZPA-9 apresenta cobertura vegetal dos tipos vegetação de tabuleiros e vegetação de 

dunas. A mata ciliar do Rio Doce é composta por espécies herbáceas, principalmente, nos 

trechos situados às margens do rio Doce e espécies arbustivas e arbóreas situadas nas encostas 

e nos topos das dunas fixas, apresentando, nestas últimas, uma vegetação mais densa 

(SOARES, 2006). O clima da região é definido como clima tropical chuvoso quente com 

verão seco. O regime climático caracteriza-se por duas estações bem definidas: uma seca 

(meses com menos de 60 mm), de setembro a fevereiro ou março, e uma chuvosa, nos meses 

de março a julho ou agosto. De acordo com os registros da Estação Climatológica da UFRN, a 

precipitação média anual, em 2010, foi de 1.186,1 mm, com a maior precipitação no mês de 

maio (média de 262,6 mm) e a menor precipitação no mês de novembro (média de 4,2 mm). 

A temperatura média anual está em torno de 26,5ºC. As temperaturas mais elevadas 

concentram-se de dezembro a março, sendo fevereiro o mês que apresenta a maior 

temperatura média para o período, 27,5ºC.  

A figura 4 (A, B, C, D, E, F) apresenta os locais de amostragem denominados pontos 

LE, R2, R3, R4 e R5 (Figura 4). O ponto LE (figura 4A) localiza-se na Lagoa de Extremoz, 

que é alimentada diretamente pelos lençóis subterrâneos da formação Barreiras; este ponto 

compreende uma área de lazer com diversos estabelecimentos em sua margem. A água é 

bastante aerada, com presença constante de vento e ausência de vegetação natural em seu 

entorno. A lagoa é utilizada para diversas atividades como, pesca, lazer, abastecimento de 

água para 70% da zona norte.  

O ponto R2(figura 4B) localiza-se na saída da Lagoa de Extremoz e durante períodos 

de precipitação ocorre fluência da água superficial da lagoa de Extremoz para o rio Doce 

(R2). Após períodos prolongados de baixa precipitação pluviométrica, ocorre uma interrupção 

desta fluência entre a lagoa de Extremoz e o rio Doce, ocasião na qual o rio é perenizado pelas 

contribuições das águas subterrâneas do sistema aquífero Dunas-Barreiras. Ao longo do 

1Classificação Toxicológica (CT): 

I - Extremamente Tóxico (ET)     

II - Altamente Tóxico (AT)   

III - Medianamente Tóxico (MT)        

IV - Pouco Tóxico (PT)    

 

     

2Classificação Ambiental (CA):    

PAP - Produto Altamente Perigoso 

PMP - Produto Muito Perigoso   

PP - Produto Perigoso 

PPP - Produto Pouco Perigoso 

SC - Sem classificação até o momento. 

   

B 
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estudo foi possível observar a diminuição da vegetação natural tanto da margem do rio quanto 

no seu entorno. Os pontos R3 (figura 4C e 4D) e R4(figura 4E) localizam-se nos bairros 

Lagoa Azul e Pajuçara, respectivamente, local com ampla área de cultivo de hortaliças e 

crescimento urbano desordenado, no entorno tem a presença de muitas residências e 

comércios diversificado, como mercados, casas de material de construção, farmácias, oficinas 

mecânicas, além da criação de animais, como aves e cavalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O rio doce no ponto R3 apresenta em seu entorno vegetação natural e cultivada, 

presença de matéria orgânica, baixa oxigenação e alta turbidez. O ponto R4 localiza-se na 

Figura 4 – Pontos de amostragem localizado entre a Lagoa de Extremoz e a Redinha. 
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estrada que dá acesso à praia de Jenipabu. A água do rio nesta localidade é transparente e é o 

ponto que apresenta maior vazão em comparação com os outros pontos de amostragem. É 

possível observar ainda a presença de bares no entorno do rio, com as mesas dispostas na 

margem do rio e parte dos resíduos provenientes desses estabelecimentos são descartados nas 

águas do rio Doce.  

O ponto R5(figura 4F) localiza-se no encontro do rio Doce com a Avenida Dr. João 

Medeiros Filho, no bairro da Redinha, em local com eventual influência de maré, possui em 

parte do seu entorno vegetação natural, diversas moradias (casas de alvenaria e barracos de 

taipa) e bares, é presente a atividade de retirada de areia para a construção civil. Neste período 

de amostragens o acesso a alguns pontos de coleta foi dificultado, no período de setembro de 

2012 a março 2013, em virtude do baixo volume do Rio Doce (R3) e da Lagoa de Extremoz 

(LE). A maioria dos pontos de coleta descritos possuem estabelecimentos (bares) e são 

utilizados como área de lazer (LE, R4 e R5). 

 

4 METODOLOGIA GERAL  

 

4.1 Implantação do cultivo do Hyalella azteca 

A implantação do cultivo do anfípoda H. azteca e o estabelecimento da rotina de 

manutenção dos cultivos para a realização de ensaios ecotoxicológicos no Laboratório de 

Ecotoxicologia da UFRN foi realizada no âmbito da presente pesquisa.  

 Os Hyalella foram cultivados em recipientes plásticos com capacidade para 4 L 

contendo 100 organismos cada, como água de cultivo foi utilizada água mineral mantida sob 

aeração branda (figura 5). Os recipientes com os organismos foram mantidos em laboratório 

com fotoperíodo de 12 horas de luz e 12h de escuro, sob luminosidade de aproximadamente 

500 lux e temperatura de 22 a 26°C. Como substrato foram utilizadas folhas secas de 

bananeira. A alimentação foi fornecida diariamente, à base de ração de peixe e levedura com 

adição de óleo de prímula. A renovação do cultivo foi realizada quinzenalmente, consistindo 

na transferência total dos organismos adultos para um novo meio contendo água de cultivo e 

substrato. Os organismos jovens (filhotes com idade entre 7 e 14 dias) foram utilizados nos 

ensaios e para iniciarem novas culturas.  
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O pH e o oxigênio dissolvido (OD) foram verificados sempre que ocorria a troca da 

água de cultivo. Foram realizados testes de referência com NaCl para acompanhamento da 

qualidade do cultivo e preparação da carta-controle. Durante a realização desses testes a 

mortalidade dos organismos apresentaram valores inferiores a 20% no grupo controle, como 

determinado pelo protocolo da ABNT NBR 15470 e quando submetidos a maior concentração 

da solução teste (1200 mg/L) a mortalidade apresentou valores entre 17,5% e 20%. 

 

4.2 Parâmetros físicos equímicos 

Os locais de amostragem da água e sedimento do Rio Doce foram denominados pontos LE, 

R2, R3, R4 e R5 (Figura 6). O ponto LE localiza-se na Lagoa de Extremoz e o ponto R2 

localiza-se na saída da Lagoa de Extremoz. Os pontos R3, R4 e R5 localizam-se nos bairros 

Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha, respectivamente. 

As visitas de campo aconteceram mensalmente, no período de maio de 2012 a maio de 

2013, onde foram realizadas as coletas de água e sedimento e levantamento dos parâmetros 

físico-químicos da água em campo utilizando Sonda Multiparâmetro (TROLL 9500) para pH, 

cloreto, turbidez, condutividade e temperatura. 

 

 

 

 

A B 

Figura 5 -  Teste ecotoxicológicos com sedimento utilizando H. azteca (A). Manutenção do cultivo do H. 

azteca no laboratório de Ecotoxicologia da UFRN. 
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Figura 6 – Pontos de amostragem no Rio Doce, para testes ecotoxicológicos. LE: Lagoa de Extremoz; R2: Rio Doce na saída 

da Lagoa de Extremoz; R3: Lagoa Azul; R4: Pajuçara; R5: Redinha, na confluência do Rio Doce com área de mangue, na 

Avenida Dr. João Medeiros Filho.  
 

A sonda utilizada é composta de sensores para cada parâmetro, calibrados no dia 

anterior da ida ao campo, utilizando as soluções de calibração individual para cada sensor. Em 

cada ponto foram realizadas dez leituras para cada parâmetro; dessas leituras as duas 

primeiras foram descartadas e as demais consideradas para análise. Esse procedimento 

objetivou eliminar possíveis interferências locais que pudessem ocorrer no momento do início 

da medição em campo. 

 

4.3 Amostragem para ensaios ecotoxicológicos e análise geoquímica 

As amostras de água e sedimento foram coletadas mensalmente, no período da manhã 

entre 8h e 12h, de maio de 2012 a maio de 2013, com exceção do mês de agosto, ao longo do 

baixo curso do Rio Doce. As amostras foram acondicionadas em garrafas plásticas (água) e 

em recipientes plásticos (sedimento) não tóxicos respectivamente. As amostras coletadas para 

os ensaios ecotoxicológicos foram devidamente acondicionadas em isopor com gelo e 
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transportado para o Laboratório de Ecotoxicologia da UFRN. As amostras para análise 

granulométrica, teor de matéria orgânica e teor de carbonato (CaCO3) foram transportadas 

para o Laboratório de Geoquímica da UFRN, em temperatura ambiente. As amostras 

coletadas para análise de metais em água foram levadas para o laboratório da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária (EMPARN). 

 

4.4 Ensaios Ecotoxicológicos 

4.4.1 Cultivo do organismo-teste  

As culturas de C. dubia e C. silvestrii foram fornecidas pelo Laboratório de 

Ecotoxicologia da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, Brasil e mantidas no 

Laboratório de Ecotoxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com controle 

de temperatura, fotoperíodo, utilização de água reconstituída e alimentação diária com uma 

suspensão algal de Pseudokirchneriella subcapitata, Scenedesmus sp. e alimento composto 

(ração de peixe) (ABNT, 2005).  

O H. azteca foi fornecido pelo laboratório e foram cultivados em recipientes plásticos 

com capacidade para 4 L contendo 100 organismos cada, como água de cultivo foi utilizada 

água mineral mantida sob aeração branda. Os recipientes com os organismos foram mantidos 

em laboratório com fotoperíodo de 12 horas de luz e 12h de escuro, sob luminosidade de 

aproximadamente 500 lux e temperatura de 22 a 26°C. Como substrato foram utilizadas 

folhas secas de bananeira. A alimentação foi fornecida diariamente, à base de ração de peixe e 

levedura com adição de óleo de prímula. A renovação do cultivo foi realizada 

quinzenalmente, consistindo na transferência total dos organismos adultos para um novo meio 

contendo água de cultivo e substrato. Os organismos jovens (filhotes com idade entre 7 e 14 

dias) foram utilizados nos ensaios e para iniciarem novas culturas. 

As condições técnicas adotadas para a manutenção do cultivo destes organismos 

seguem as recomendações da NBR 13373 (ABNT, 2005) para C. dubia e C. silvestrii e a 

NBR 15470 (ABNT, 2007) para H. azteca e encontram-se registradas na Tabela 2.  

 

 

 

 

 



37 

 

Tabela 2 - Resumo das condições técnicas para manutenção de cultivo dos organismos Ceriodaphnia sp 

(ABNT, 2005) e do Hyalella sp (ABNT, 2007). 

Requisitos Condições 

                 Ceriodaphnia sp                                     Hyalella sp 

Tipo de ensaio Semi-estático Semi- estático 

Água de diluição Água reconstituída Água mineral 

Recipiente de cultivo Becker Recipientes plásticos 

Volume água reconstituída 600 ml 4 litros 

Idade do organismo-teste 24h a 21 dias 7 a 14 dias 

Renovação da água de 

cultivo 

A cada dois dias Semanalmente 

Número mínimo de 

organismos por recipiente 

45 a 50 organismos 100 organismos 

Alimentação Diariamente com ração de peixe* e 

microalgas (Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

Diariamente com ração de peixe 

e levedura 

Temperatura 22ºC a 27ºC 22ºC a 27ºC 

Fotoperíodo 16h de luz 16h de luz 

Efeito observado Sobrevivência e reprodução Sobrevivência 

Aeração** Não necessária Aeração branda constante 

 

 

 

4.4.2 Ensaio com Ceriodaphnia dubia e Ceriodaphnia silvestrii 

Para a realização dos testes, foram utilizados neonatos de C. dubia e C. silvestrii com 

24h de vida. Os filhotes foram retirados dos recipientes de cultivo e introduzidos, 

individualmente, em recipientes contendo uma alíquota com 20 ml da amostra teste (água do 

Rio Doce); para cada ponto foram preparadas 10 réplicas. Ao longo de sete dias, período que 

compreende o teste crônico, a sobrevivência das fêmeas adultas e o nascimento de neonatos 

são quantificados. Neste período ainda a água foi renovada a cada dois ou três dias e 

fornecido alimento à base de algas do gênero Scenedesmus sp. O grupo controle foi exposto à 

água utilizada no seu cultivo. 

 

4.4.3 Ensaio com Hyalella azteca  

 

Para a realização dos testes as amostras de sedimento foram previamente 

homogeneizadas. Para cada ponto foram preparadas quatro réplicas e em cada recipiente-teste 

*A ração de peixe passa 7 dias aerando, para favorecer o crescimento de microorganismos;  

**A água de cultivo é aerada por aproximadamente 12h antes de sua utilização, para solubilização total dos sais, 

saturação do oxigênio dissolvido e estabilização do pH. 
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adicionados 100 ml do sedimento e 200 ml de água de diluição; após 12h de repouso foram 

colocados 10 organismos jovens com idade entre 7 a 14 dias. O ensaio teve duração de 10 

dias e nesse período 2/3 da água de diluição foi renovada três vezes, sendo fornecido 1,5ml de 

alimento a cada renovação. Ao final dos dez dias foi quantificado o número de organismos 

encontrado vivo e observada sua mobilidade e o crescimento. 
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CAPÍTULO 1 – ARTIGO 1 

 

RESPOSTA ECOTOXICOLÓGICA E PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS EM RIO DE 

ÁREA COSTEIRA DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

Wanessa Kaline de Araújo Moura Gomes, Raquel Franco de Souza, Guilherme Fulgêncio de 

Medeiros e Maria Cristina Crispim 

 

 

Artigo aceito no periódico Gaia Scientia e, portanto, está formatado de acordo com as 

recomendações desta revista (anexo 1) (http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/gaia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/gaia


40 

 

RESUMO - O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água do rio Doce por meio da análise 

de parâmetros físicos e químicos e de ensaios ecotoxicológicos utilizando Ceriodaphnia dubia 

Richard, 1894 (Crustacea, Cladocera) e Ceriodaphnia silvestrii como organismos teste. As 

amostragens foram realizadas mensalmente de maio de 2012 a maio de 2013. Os locais de amostragem 

foram denominados LE, R2, R3, R4 e R5. A análise dos parâmetros físico-químicos evidenciou, no 

período de amostragem, maio de 2012 a maio 2013, que as águas do Rio Doce ao atravessarem a área 

dos pontos R3 e R4, de maneira geral, apresentaram valores mais baixos de temperatura, pH e cloreto. 

Também foi possível observar diferença no comportamento dos parâmetros em relação aos meses ao 

longo do ano. Os ensaios dos testes de toxicidade crônica indicaram a existência de toxicidade, para 

Ceriodaphnia dubia e Ceriodaphnia silvestrii, em todos os pontos amostrados. A alteração encontrada 

nos parâmetros físicos e químicos medidos em água e os resultados dos testes de toxicidade crônica 

sugerem que as diversas atividades desenvolvidas no entorno da Bacia podem estar contribuindo para 

as variações observadas. Como fatores que influenciaram os resultados dos testes ecotoxicológicos e 

dos parâmetros físicos e químicos apontados no estudo pode-se destacar a proximidade de áreas 

agrícolas, com consequente utilização indiscriminada de agrotóxicos, o descarte inadequado de 

resíduos destes produtos, a proximidade de vias de tráfego, além do descarte de esgotos domésticos e 

crescimento urbano desordenado, observados ao longo da drenagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Cladócero; Toxicidade crônica; Rio Doce; Qualidade de água 

 

 

 

 

ECOTOXICOLOGICAL RESPONSE AND PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS 

FOR A RIVER OF THE COASTAL AREA OF THE BRAZILIAN NORTHEAST  

 

ABSTRACT - The aim of this study was to evaluate the water quality of the Rio Doce by analyzing 

physical and chemical parameters and ecotoxicological tests using Ceriodaphnia dubia Richard, 1894 

(Crustacea, Cladocera) and Ceriodaphnia silvestrii as test organisms. Samples were collected monthly 

from May 2012 to May 2013. The sampling locations were named LE, R2, R3, R4 and R5. The 

analysis of physical-chemical parameters showed in the sampling period May 2012 to May 2013, 

haved that waters of the Doce river to cross the area of R3 and R4 points, in general, had lower values 

of temperature, pH and chloride. It was also possible to observe difference in the parameters of 

behavior in relation to the months during the year. The tests of chronic toxicity tests indicated the 

existence of toxicity to Ceriodaphnia dubia and Ceriodaphnia silvestrii in all sampled points. The 

alteration found in physical and chemical parameters measured in water and the results of chronic 

toxicity tests suggest that the many activities surrounding the Basin may be contributing to the 

observed variations. The factors that influenced the results of the ecotoxicological tests and the 

physical and chemical parameters indicated in studies stand out proximity of agricultural areas, with 

consequent indiscriminate use of pesticides, inadequate waste disposal of these products, proximity to 

traffic routes, in addition to disposal of domestic sewage and urban sprawl, observed along the 

drainage. 

KEYWORDS: zooplankton. Chronic toxicity. Doce river. Water quality 
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RESPUESTA ECOTOXICOLÓGICOS Y PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN RÍO 

DE ZONA COSTERA DEL NORESTE BRASILEÑO  

 

RESUMEN - El objetivo de este estudio fue evaluar la calidad del agua del río Doce mediante el 

análisis de parámetros físicos y químicos y ensayos ecotoxicológicos utilizando Ceriodaphnia dubia 

Richard, 1894 (Crustacea, Cladocera) y Ceriodaphnia silvestrii como organismos de prueba. Las 

muestras fueron recolectadas mensualmente desde mayo de 2012 hasta mayo de 2013. El muestreo 

lugares fueron nombrados LE, R2, R3, R4 y R5. El análisis de los parámetros físico-químicos mostró 

en el periodo de muestreo desde mayo 2012 hasta mayo 2013, las aguas del río Doce para cruzar el 

área de 4 puntos R3 y R, en general, tenían valores más bajos de temperatura, pH y cloruro. También 

fue posible observar la diferencia en los parámetros de comportamiento en relación con los meses 

durante el año. Las pruebas de los ensayos de toxicidad crónica indican la existencia de toxicidad para 

Ceriodaphnia dubia y Ceriodaphnia silvestrii en todos los puntos muestreados. La alteración que se 

encuentra en los parámetros físicos y químicos medidos en el agua y los resultados de las pruebas de 

toxicidad crónica sugieren que las muchas actividades en torno a la cuenca pueden estar contribuyendo 

a las variaciones observadas. Como factores que influyeron en los resultados de los ensayos 

ecotoxicológicos y los parámetros físicos y químicos indicados en el estudio se puede destacar la 

proximidad de las zonas agrícolas, con el consiguiente uso indiscriminado de plaguicidas, eliminación 

de residuos inadecuada de estos productos, la proximidad a las vías de circulación, además de la 

eliminación de las aguas residuales domésticas y la expansión urbana, observada a lo largo del 

drenaje. 

PALABRAS CLAVE: zooplancton. Toxicidad crónica. Rio Doce. Calidad del Agua 
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INTRODUÇÃO 

Os ambientes aquáticos naturais são sistemas abertos e dinâmicos de interações diversas entre 

seus componentes bióticos e abióticos. Nestes ambientes, os organismos podem ser expostos a agentes 

químicos presentes na água e nos sedimentos, e dessa contaminação podem surgir alterações na 

biodiversidade aquática, resultando na desestruturação dos ambientes físicos, da dinâmica química e 

das comunidades biológicas (Callisto et al., 2001; Costa et al., 2008).  

A preservação da qualidade da água dos rios requer monitoramento efetivo; no entanto, a 

avaliação do grau de contaminação dos ambientes aquáticos tem sido feita principalmente através de 

análises físico-químicas (USEPA 1992). Tais análises, na maior parte dos casos, não são suficientes 

para medir a situação real da qualidade da água e devem ser complementadas por ensaios 

ecotoxicológicos (Forget et al., 2000; Cairns, 2002). 

A bacia hidrográfica do rio Doce é uma das 14 bacias principais do Estado do Rio Grande do 

Norte ocupando uma área de 387,8 km2 (SERHID, 2006). O rio Doce e o complexo de lagoas a ele 

associado formam o sistema flúvio-lacustre que se localiza na zona limítrofe entre os municípios de 

Natal e Extremoz, sendo o rio Doce o principal curso d’água da referida bacia hidrográfica, a qual 

recebe o seu nome.  

Uma parcela significativa (cerca de 30%) dos moradores das comunidades Pajussara Sítio, 

Gramoré Sítio e Gramoré Povoado, adjacentes ao rio Doce, tem como ocupação o cultivo de hortas 

(Américo et alet al., 2007). A produção nas hortas ocorre em pequenas propriedades que variam de 

menos de um até seis hectares. A prática cultural empregada é a do plantio de leiras baixas ou 

suspensas (balcões) e há a predominância de agricultura familiar. As principais culturas são coentro, 

alface, cebolinha, e as mais sazonais como pimentão e couve dentre outras. Para irrigar é utilizada a 

água do rio, sendo de uso comum os adubos e agrotóxicos (Adissi; Almeida, 1999; Almeida, 2001, 

Moura et al., 2013b) 

Os estudos ecotoxicológicos com amostras ambientais para a análise da qualidade da água do 

rio Doce são poucos e recentes (Anjos, 2009; Moura et al., 2010). Os procedimentos de testes 

ecotoxicológicos com Ceriodaphnia sp. já são normatizados pela ABNT (2005) e utilizados em outras 

regiões do país, especialmente na região sudeste. Alguns estudos apresentam dados sobre a 

sensibilidade de Ceriodaphnia dubia em relação à Ceriodaphnia silvestrii em amostras ambientais, 

como os de Fonseca (1997) e Botelho et al. (2013).   

Diante desses apontamentos, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade da água do rio 

Doce por meio de ensaios ecotoxicológicos e análises físicas e químicas, no trecho do rio 

compreendido entre a Lagoa de Extremoz e a Redinha, utilizando os cladóceros Ceriodaphnia dubia e 

Ceriodaphnia silvestrii como organismos teste, de forma a avaliar a interferência das ações humanas 

ao longo do rio.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O baixo curso da bacia do rio Doce em Natal inclui uma planície fluvial cujo leito ativo do rio 

é naturalmente perenizado pelas contribuições das águas subterrâneas do sistema aquífero Dunas-

Barreiras, cujas efluências no vale mantêm o fluxo de base do rio. Destaca-se também um complexo 

de lagoas e dunas fixas e móveis, as quais favorecem a recarga do aquífero Dunas/Barreiras e 

controlam as interações águas subterrâneas-águas superficiais (Moura et al., 2013a). 

Esta é considerada uma região de ocupação emergente, a qual já apresenta um quadro que 

pode e deve ser considerado preocupante, tomando-se por base o comprometimento dos padrões de 

qualidade da água deste rio e de parte do cordão dunar que o envolve, a aglomeração desordenada da 

população ribeirinha, a precariedade de serviços e equipamentos urbanos básicos, dentre outros 

aspectos (Américo et al., 2007; Soares, 2006). Entre os diversos usos da água na região, o mais 

importante deles é o abastecimento de água para Zona Norte do Município, proveniente da Lagoa de 

Extremoz. A Lagoa é alimentada diretamente pelos lençóis subterrâneos da Formação Barreiras, 

recebendo ainda as contribuições dos rios Guajirú e do Mudo. No grupo Barreiras, predominam 

argilas, arenitos, siltitos e arenitos caulínicos (IDEC, 1991). 
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A área de estudo encontra-se inserida na Zona de Proteção Ambiental (ZPA – 9). Está situada 

na zona limítrofe entre os municípios de Natal-RN e Extremoz-RN, abrangendo o rio Doce, desde a 

lagoa de Extremoz, situada a montante, entendendo-se a jusante por 14 quilômetros, até a sua 

desembocadura, no estuário do Potengi/Jundiaí - RN. Esta ZPA foi criada com o objetivo de assegurar 

a perenização do rio e a recarga do aquífero, além de manter o grande potencial paisagístico e turístico, 

e dar suporte às atividades agrícolas. 

A ZPA-9 apresenta cobertura vegetal dos tipos vegetação de tabuleiros e vegetação de dunas. 

A mata ciliar do rio Doce é composta por espécies herbáceas, principalmente, nos trechos situados às 

margens do rio Doce e espécies arbustivas e arbóreas, situadas nas encostas e nos topos das dunas 

fixas, apresentando, nestas últimas, uma vegetação mais densa (Soares, 2006). 

O clima da região é definido como clima tropical chuvoso quente com verão seco. O regime 

climático caracteriza-se por duas estações bem definidas: uma seca (meses com menos de 60 mm), de 

setembro a fevereiro ou março, e uma chuvosa, nos meses de março a julho ou agosto.  

Os locais de amostragem da água foram denominados pontos LE, R2, R3, R4 e R5 (Figura 1). 

O ponto LE localiza-se na Lagoa de Extremoz, que é alimentada diretamente pelos lençóis 

subterrâneos da formação Barreiras; este ponto compreende uma área de lazer com diversos 

estabelecimentos em sua margem. A água é bastante aerada, com presença constante de vento e 

existência de vegetação natural. 

O ponto R2 localiza-se na saída da Lagoa de Extremoz e durante períodos de precipitação 

ocorre fluência da água superficial da lagoa de Extremoz para o rio Doce (R2). Após períodos 

prolongados de baixa precipitação pluviométrica, ocorre uma interrupção desta fluência entre a lagoa 

de Extremoz e o rio Doce, ocasião na qual o rio é perenizado pelas contribuições das águas 

subterrâneas do sistema aquífero Dunas-Barreiras. 

Os pontos R3 e R4 localizam-se nos bairros Lagoa Azul e Pajuçara, respectivamente, local 

com ampla área de cultivo de hortaliças. O rio Doce no ponto R3 apresenta em seu entorno vegetação 

natural e cultivada, presença de matéria orgânica, baixa oxigenação e alta turbidez. O ponto R4 

localiza-se na estrada que dá acesso à praia de Jenipabu. A água do rio nesta localidade é transparente 

e é o ponto que apresenta maior vazão em comparação com os outros pontos de amostragem. 

O ponto R5 localiza-se no encontro do rio Doce com a Avenida Dr. João Medeiros Filho, no 

bairro da Redinha, em local com eventual influência de maré; possui em seu entorno vegetação natural 

e diversas moradias (casas de alvenaria e barracos); nas proximidades ocorre a atividade de retirada de 

areia para a construção civil. Neste período de amostragens o acesso a alguns pontos de coleta foi 

dificultado, no período de setembro de 2012 a março 2013, em virtude do baixo volume do rio Doce 

no ponto R3 e da Lagoa de Extremoz (LE). A maioria dos pontos de coleta descritos possuem 

estabelecimentos (bares) e são utilizados como área de lazer (LE, R4 e R5). 
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Figura 1 – Pontos de amostragem no Rio Doce, para análise da qualidade de água. R2: Rio Doce na saída da 

Lagoa de Extremoz; R3: Lagoa Azul; R4: Pajuçara; R5: Redinha, na confluência do Rio Doce com área de 

mangue, na Avenida Dr. João Medeiros Filho. R3 e R4 encontram-se em região com atividade de horticultura e 

LE: Lagoa de Extremoz. 

 

 

Precipitação 

Os dados de precipitação, em 2012 e 2013, foram obtidos através dos registros da Estação 

climatológica da UFRN. 

 

Amostragem de água e parâmetros físicos e químicos 

Amostras de água para testes ecotoxicológicos foram coletadas mensalmente de maio de 2012 a 

maio de 2013, com exceção do mês de agosto, ao longo do baixo curso do rio Doce. Os parâmetros 

físicos e químicos, pH, cloreto, turbidez, condutividade e temperatura foram obtidos em campo, entre 

julho de 2012 a maio de 2013. Todas as medidas foram realizadas no período da manhã entre 8h e 

12h. Para o levantamento dos parâmetros físicos e químicos da água foi utilizada uma Sonda 

Multiparâmetro (TROLL 9500) em campo. 

 

Ensaios de toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia e Ceriodaphnia silvestrii 

Para a realização dos testes, foram utilizados neonatos de C. dubia e C. silvestrii com 24h de 

vida. Os filhotes foram retirados dos recipientes de cultivo e introduzidos, individualmente, em 

recipientes, contendo uma alíquota com 20 ml da amostra teste (água do rio Doce e da lagoa de 

Extremoz); para cada ponto foram preparadas 10 réplicas. Ao longo de sete dias, período que 
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compreende o teste crônico, a sobrevivência das fêmeas adultas e o nascimento de neonatos foram 

quantificados. Neste mesmo período a água foi renovada a cada dois ou três dias, sendo fornecido 

alimento à base de microalga da espécie Scenedesmus sp e ração de peixe (Tetramin) fermentada. O 

grupo controle foi exposto à água reconstituída preparada a partir de soluções padrões compostas por 

cloreto de cálcio (CaCl2), Bicarbonato de sódio (NaHCO3) e Cloreto de potássio (KCl), a mesma 

utilizada no seu cultivo.  

Durante a realização dos ensaios ecotoxicológicos, em laboratório, os parâmetros da água de 

cultivo e das amostras coletadas do rio Doce e na lagoa de Extremoz (pH e Oxigênio dissolvido) 

foram verificados e registrados periodicamente.  

 

Análise estatística dos testes ecotoxicológicos 

Para analisar os dados estatisticamente foi utilizado o programa Toxstat, aplicado para 

amostras ambientais, analisadas sem diluição. A normalidade e a homogeneidade de variâncias foram 

avaliadas com os testes de Shapiro Wilk’s e Teste F, respectivamente. Para as variáveis que não 

apresentaram distribuição normal e diferiram na homogeneidade foram utilizados os testes Stell Many 

One e Kruskal-Wallis; para as variáveis que apresentaram distribuição normal e homogeneidade de 

variâncias os testes de Dunett e Tukey, foram utilizados. Foram aceitos como estatisticamente 

significativos os testes com nível p<0,05. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Parâmetros físicos e químicos  
A Figura 2 (A, B, C, D, E, F) demonstra o comportamento dos diversos parâmetros analisados 

na água em cada ponto de amostragem, no período de maio/2012 a maio/2013, sendo os mesmos 

ordenados de acordo com a distribuição dos pontos. 

Para fins de comparação, na mesma Figura 2 (F) são apresentados os dados de precipitação 

pluviométrica média mensal e temperatura do ar em Natal, de acordo com os registros da Estação 

Climatológica da UFRN e do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP, 

respectivamente. A precipitação cumulativa mensal registrada foi de 1.242 mm e 1.846 mm 

respectivamente para os anos de 2012 e 2013. 

Os meses de junho de 2012 e maio de 2013 apresentaram a maior precipitação, com valor 

cumulativo mensal de 302,1 e 254,9 mm respectivamente. A menor precipitação observada ocorreu no 

mês de novembro, com cumulativo mensal de 0,7 mm em 2012.  

O pH (figura 2A) apresentou valores inferiores (pontos R2 e R3) ao limite estabelecido pela 

Resolução 357/05 do CONAMA para a classe 1 e 2, que determina valores entre 6 a 9 para este 

parâmetro. No ponto R2 foi possível observar que os valores do pH diminuem significativamente de 

janeiro a maio de 2013; tal fato também foi observado no ponto R3, entretanto com menor intensidade.  

Segundo Esteves (2011), de maneira geral, os corpos de água continentais apresentam valores 

de pH que variam entre 6 e 8,5; no caso dos ambientes que se mostram mais ácidos ou alcalinos, as 

comunidades animais e vegetais apresentam peculiaridades que possibilitem sobreviver nestas 

condições. 

Entre setembro de 2012 e março de 2013 houve diminuição gradativa na precipitação 

pluviométrica da área de estudo. Esta diminuição na precipitação ocasionou uma interrupção na 

fluência da água superficial entre a lagoa de Extremoz e o rio Doce, causando a alteração em alguns 

parâmetros físico-químicos. Os meses compreendidos entre janeiro a maio de 2013 apresentaram 

baixas precipitações no corpo hídrico, o que pode ter levado aos baixos níveis de pH. No período de 

baixa precipitação, pode ser que o abastecimento pelo lençol freático, com contribuição do sistema 

aquífero Dunas-Barreiras (de águas mais ácidas) para a manutenção do fluxo do rio, tenha sido mais 

importante que o abastecimento pela lagoa, fato que explicaria o pH mais ácido em meses de menor 

precipitação. Castro (2000) relata que no curso inferior da Bacia, no extremo leste, o pH varia entre 

4,7 a 6,4, o que contrasta com os valores de pH mais elevados a montante da Lagoa de Extremoz (5,2 

a 7,8). Moura et al. (2013), em pesquisa realizada em 2010 na mesma área, observaram uma tendência 

geral de diminuição do pH da água entre os meses de julho a novembro, quando há também 

diminuição da precipitação e aumento da temperatura ambiente. 
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Figura 2 – Representação gráfica dos parâmetros físico-químicos da água do Rio Doce (A, B, C, D, E), 

e da precipitação média mensal (F) em Natal, no período de maio a dezembro de 2012 e janeiro a maio 

de 2013. 

 

 

Por outro lado, a tendência de diminuição de pH por conta de matéria orgânica, está 

relacionada a períodos mais chuvosos, quando muita matéria orgânica é carreada para as drenagens. 

Botelho et al., (2013) em estudo realizado no rio Piracicaba observaram que as alterações dos 

parâmetros físicos e químicos estão relacionadas com a precipitação. Segundo os autores é comum que 

durante os períodos de chuva, ocorra um aumento da disponibilidade de xenobióticos tais como 

metais, pesticidas e nutrientes dos solos agrícolas, contribuindo, para entrada de matéria orgânica nos 

corpos hídricos. Tal acontecimento altera os parâmetros físicos e químicos da água e interfere na 

dinâmica do ecossistema aquático.  

No período da amostragem a temperatura da água variou de 26,28°C no mês de setembro a 

33,1°C no mês de março (Figura 2B). Há uma tendência geral de aumento de temperatura da água 
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entre os meses de julho de 2012 a maio de 2013, fato relacionado com o incremento da temperatura 

ambiente e a diminuição da precipitação (Figura 2F). 

Observa-se ainda que os pontos R3 e R4 apresentam, em geral, temperaturas da água menos 

elevadas que as registradas nos pontos R5, R2 e LE. No caso de R4, este resultado justifica-se por ser 

o ponto no qual o fluxo de água é maior e R3 encontra-se em local rodeado por vegetação nativa. Deve 

ser considerado que a velocidade das águas do rio decresce progressivamente ao longo do período de 

estiagem, em função da menor contribuição subterrânea do aquífero freático para o fluxo de base do 

rio (Moura, et al., 2013) e isso poderá interferir também na temperatura, porque águas mais lentas, 

permitem um maior aquecimento.  

Em todos os pontos amostrados os valores do cloreto apresentaram-se dentro do limite 

estabelecido pela Resolução 357/05 do CONAMA para águas doces de classe 1, que estabelece 250 

mg/L para o cloreto (Figura 2C). Este é outro parâmetro que acompanha as variações de temperatura e 

pH; para um mesmo mês, em geral, observa-se diminuição nos valores obtidos nos pontos R2 e R3, 

especialmente de janeiro a maio de 2013.  

A condutividade (Figura 2D) apresentou um valor mínimo de 198,6μs/cm, no ponto R5 no 

mês de dezembro e valor máximo de 1204,68μs/cm, também no ponto R5, em setembro. Os menores 

valores de condutividade foram encontrados nos pontos R2 e R3 nos meses de fevereiro a maio. Para 

Moura et alet al. (2013), a tendência de aumento da condutividade elétrica da água, com a respectiva 

diminuição das chuvas, provavelmente indica um sensível aumento da salinização condicionado à 

menor renovação do corpo hídrico pelas chuvas menos intensas. Segundo Esteves (1998) a 

condutividade da água tende a aumentar com a elevação da temperatura e com a maior concentração 

de íons dissolvidos, que pode ocorrer a partir da entrada de matéria orgânica no corpo hídrico. É 

possível que os dois processos estejam agindo no rio Doce. 

A turbidez (Figura 2E) encontra-se na faixa de 0,18 UNF (valor mínimo) no ponto R3 

(janeiro) e máximo de 199,4 UNF no ponto R2 (março); este último valor é maior que o estabelecido 

pela Resolução 357/05 do CONAMA, para águas Doces de classe 1 que é de até 40 unidades 

nefelométricas de turbidez (UNT).  

 

Ensaios crônicos com Ceriodaphnia dubia e Ceriodaphnia silvestrii 

No início da pesquisa foram realizados testes de toxicidade aguda, nos quais não se observou 

mortalidade. Por esta razão todos os testes ecotoxicológicos realizados no decorrer do trabalho foram 

testes de toxicidade crônica. Foram consideradas tóxicas as amostras que apresentaram diferença 

significativa quando comparadas com o grupo controle.   

Os parâmetros pH e OD(mg/L) obtidos no decorrer dos testes são mostrados na figura 3. 

Como estes parâmetros foram medidos no início, na renovação e ao final de cada teste, os valores 

constantes da figura são as médias de todas as medidas realizadas durante um mesmo teste. 
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Figura 3 - Valores dos parâmetros (pH e OD(mg/L)) verificados em laboratório durante realização 

dos testes ecotoxicológicos. 
 

As figuras 4, 5, 6 e 7 apresentam os dados dos ensaios ecotoxicológicos da água do rio Doce e 

da Lagoa de Extremoz. Nas figuras 4 e 6 é mostrado o número de neonatos por fêmea (n/f), 

respectivamente para C. dubia e C. silvestrii. O estabelecimento da toxicidade para cada ponto 

amostrado é realizado em comparação com o grupo controle e a representação dos resultados é 

visualizada nas figuras 5 e 7. 

 

Figura 4 – Número de neonatos produzidos por fêmea (n/f) observada nos ensaios ecotoxicológicos 

utilizando C. dubia após exposição à água do Rio Doce, coletada no período de maio de 2012 a maio de 

2013. 

Resultados das amostras do Rio Doce (reprodução – n/f) apresentam diferença significativa quando comparadas 

ao grupo controle, Stell Many One e Kruskal-Wallis (p<0,05). *Tóxico. 

 

Figura 5 – Representação dos resultados dos ensaios ecotoxicológicos utilizando C. dubia após exposição à 

água do Rio doce coletada no período de maio de 2012 a maio de 2013. 
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Os testes crônicos indicaram a existência de toxicidade em todos os pontos com oscilações no 

decorrer dos meses. Os testes realizados com C. dubia apresentaram toxicidade nos pontos R2, R4 e 

R5 em praticamente todos os meses amostrados (Figura 4).  

A toxicidade no ponto R5 pode ser devida ao fato de, neste ponto do rio Doce, a água ser 

utilizada para diversas atividades da população que mora em seu entorno, como lavagem de roupa, 

área de lazer, banho de animais domésticos, descarte de resíduos de um matadouro, retirada de areia 

para construção civil e proximidade da Avenida João Medeiros Filho. O matadouro constitui uma 

atividade que poderia causar toxicidade no ambiente, pelo aumento de amônia ou nitrito, pela 

decomposição do sangue. O ponto LE não apresentou toxicidade de dezembro de 2012 a maio de 

2013, meses que apresentaram pouca precipitação. O ponto R3 apresentou toxicidade apenas nos 

meses mais secos, setembro e dezembro de 2012 e janeiro a abril de 2013. 

Para a C. silvestrii, os pontos R2 e R3 apresentaram toxicidade na maioria dos meses 

amostrados, de outubro de 2012 a maio de 2013, meses de pouca precipitação. Apresentaram 

toxicidade de novembro de 2012 a fevereiro de 2013 o ponto LE, e de fevereiro a maio o ponto R4. 

Moura (2010) em seus estudos não encontrou relação da toxicidade com a precipitação pluviométrica 

no rio Doce; no entanto, mesmo com algumas exceções, o presente trabalho evidencia que a possível 

causa para a maioria dos resultados de toxicidade terem se concentrado no período de fevereiro a maio 

de 2013, pode estar relacionada com a baixa precipitação pluviométrica ocorrida entre os meses de 

setembro de 2012 a março de 2013, levando à concentração das substâncias que se encontram na água. 

A espécie C. silvestrii é nativa mas a C. dubia é uma espécie exótica, oriunda de outras 

regiões, adaptada a outras condições climáticas e de qualidade de água; sendo assim, o mais adequado 

seria a utilização de espécies nativas, como por exemplo a Ceriodaphnia cornuta e Moina minuta, no 

entanto ainda não há protocolos para estas espécies. 

 

Figura 6 – Número de neonatos (n/f) observada nos ensaios ecotoxicológicos utilizando C. silvestrii após 

exposição à água do Rio Doce coletada no período de maio de 2012 a maio de 2013. 

Resultados das amostras do Rio Doce (reprodução – n/f) apresentam diferença significativa quando 

comparadas ao grupo controle, Stell Many One e Kruskal-Wallis (p<0,05). *Tóxico. 

 

Figura 7 – Representação dos resultados dos ensaios ecotoxicológicos utilizando C. silvestrii após 

exposição à água do Rio doce coletada no período de maio de 2012 a maio de 2013. 
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 Para Viganó et al. (1996), a toxicidade de um rio cuja bacia é fortemente urbanizada, como é o 

caso deste estudo, pode ser causada por vários fatores como descarte de efluentes agrícolas e 

domésticos, compostos químicos provenientes de áreas agrícolas, descarte inadequado de resíduos de 

agrotóxicos; além disso, os componentes tóxicos presentes podem se concentrar e se dispersar em 

diferentes períodos durante o ano. 

Botelho et al. (2013), em estudo que utilizou Ceriodaphnia dubia e Ceriodaphnia silvestrii em 

amostras ambientais correlacionaram os resultados observados nos ensaios crônicos com amostras 

ambientais no rio Piracicaba a uma série de fatores. Para os autores a primeira fonte está relacionada 

aos contaminantes provenientes de áreas agrícolas localizadas ao longo da bacia do rio Piracicaba. A 

segunda e terceira fonte de toxicidade pode ser os efluentes industriais e domésticos.  

 Moura et al. (2013), estudando amostras ambientais da bacia hidrográfica do rio Doce, relatam 

a possível infiltração dos resíduos de produtos químicos no solo arenoso, da área de estudo, o que 

pode ter como consequência o comprometimento da qualidade da água do rio, com possibilidade de 

atingir inclusive o lençol freático.  

 Considerando as possíveis causas dos resultados de toxicidade com amostras ambientais 

citadas por Viganó et al. (1996) e Botelho et al. (2013), e os estudos anteriores realizados na mesma 

área geográfica do presente trabalho (Moura, 2010; Moura et al., 2013), aponta-se que os fatores que 

possivelmente influenciam os resultados dos testes ecotoxicológicos no trecho do rio Doce entre a 

lagoa de Extremoz e a Redinha podem ser a proximidade de áreas agrícolas, com consequente 

utilização indiscriminada de agrotóxicos (R3 e R4), o descarte inadequado de resíduos destes produtos 

(R3, R4 e R5), a proximidade de vias de tráfego (R2, R4 e R5), além do descarte de esgotos 

domésticos e crescimento urbano desordenado, observados ao longo da drenagem.  

 

 Conclusão 

A análise dos parâmetros físico-químicos evidenciou, no período de amostragem, maio de 

2012 a maio 2013, que as águas do rio Doce ao atravessarem a área dos pontos R3 e R4, de maneira 

geral, apresentaram valores mais baixos de temperatura e pH, provavelmente relacionados com a 

velocidade da água e a recarga proveniente do aquífero Dunas-Barreiras. Também foi possível 

observar diferença no comportamento dos parâmetros em relação aos meses ao longo do ano. O pH, 

cloreto e condutividade apresentaram maior valor nos meses de julho a dezembro de 2012, enquanto 

que na turbidez e na temperatura os maiores registros foram identificados nos meses de janeiro a maio 

de 2013. 

Os ensaios dos testes de toxicidade crônica indicaram a existência de toxicidade para C. dubia 

e C. silvestrii, em todos os pontos amostrados, embora diferenças na sensibilidade das duas espécies 

corroborem a necessidade de se realizar testes de toxicidade com diferentes organismos-teste pois as 

respostas são espécie-específicas Das duas espécies a C. silvestrii é nativa enquanto que a C. dubia  é 

exótica, dessa forma, o uso de organismos nativos deveria ser privilegiado em testes com 

bioindicadores, porque eles estão mais adaptados às condições ambientais de qualidade de água e 

clima das águas que são testadas.  

 A alteração encontrada nos parâmetros físicos e químicos medidos em água e os resultados 

negativos encontrados em pelo menos 50% dos testes de toxicidade crônica realizados mensalmente 
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no período de um ano evidenciam  a baixa qualidade da água do rio Doce pelo menos em parte do ano, 

e sugerem que as diversas atividades desenvolvidas no entorno da drenagem podem estar contribuindo 

para as variações observadas.  
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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade do sedimento do rio Doce por meio de análises 

geoquímicas e ensaios ecotoxicológicos utilizando Hyalella azteca Saussure, 1858 (Crustacea, 

Anfípoda) como organismo teste. As amostragens foram realizadas mensalmente de maio de 2012 a 

maio de 2013. Os locais de amostragem foram denominados LE (controle de campo), R2, R3, R4 e 

R5. Na análise geoquímica os maiores valores de matéria orgânica foram observados no ponto R3, as 

maiores porcentagens de carbonato foram observadas nos pontos R4(novembro), R3 (setembro e 

outubro) e R2 (outubro e novembro) e a análise granulométrica demonstrou que as porcentagens de 

areia média e fina predominaram em quase todos os pontos amostrados. Os resultados de metais na 

água do rio Doce apresentaram valores acima do estabelecido pela resolução 357(2005) do CONAMA 

para cádmio, chumbo, níquel e ferro. Os ensaios ecotoxicológicos indicaram a existência de 

toxicidade, para H. azteca em todos os pontos amostrados com oscilações no decorrer dos meses. Os 

testes ecotoxicológicos e as análises geoquímicas sugerem que as diversas atividades desenvolvidas no 

entorno da Bacia podem estar contribuindo para as variações observadas. Como fatores que 

influenciaram os resultados dos testes ecotoxicológicos apontados no estudo podem ser destacados a 

proximidade de áreas agrícolas, com consequente utilização indiscriminada de agrotóxicos, o descarte 

inadequado de resíduos destes produtos, a proximidade de vias de tráfego, além do descarte de esgotos 

domésticos e crescimento urbano desordenado, observados ao longo da bacia drenagem. 

 
Palavras-chave: Hyalella azteca. Rio Doce. Ensaios ecotoxicológicos. Metais pesados. 
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1 Introdução 

Os sedimentos desempenham um papel fundamental na biodisponibilidade de vários 

compostos químicos. Eles fornecem substrato para que uma variedade de organismos viva no 

seu interior ou na interface com a água e, portanto, a proteção da qualidade dos sedimentos é 

vista como uma extensão necessária para a proteção da qualidade aquática (ADAMS et al., 

1992).  

Segundo Salomons (1987) ao discutir os processos naturais de liberação de partículas 

contaminantes, é preciso considerar tanto o sedimento como a coluna de água acima dele. Os 

processos de liberação dos contaminantes não se restringem ao sedimento sozinho, porque os 

contaminantes são liberados a partir das partículas que sedimentam durante a sua queda 

através da coluna de água. 

Para SETAC (1993) a avaliação dos sedimentos através de testes de toxicidade tem 

como vantagem principal diagnosticar qual a porção biodisponível de um contaminante, uma 

vez que essa porção pode ser muito diferente da quantidade total determinada pelas análises 

químicas. Em locais contaminados por mais de um composto ou por uma mistura de 

compostos químicos, os testes de ecotoxicidade são as únicas ferramentas capazes de avaliar o 

potencial tóxico dos sedimentos. 

Organismos bentônicos são excelentes bioindicadores de ecotoxicidade por passarem 

grande parte do seu ciclo de vida em contato direto com o sedimento e a água intersticial. 

Além disso, são organismos que desempenham uma infinidade de papéis funcionais, atuando 

como presa, predador, herbívoro, onívoro, além de filtradores, interagindo, assim, com vários 

níveis tróficos e participando de várias maneiras da dinâmica do ecossistema (BURTON, 

1991). 

Diante desses apontamentos, e pela carência de estudos ecotoxicológicos em regiões 

costeiras do nordeste brasileiro, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade do sedimento 
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do rio Doce por meio de ensaios ecotoxicológicos e análises geoquímicas, no trecho do rio 

compreendido entre a Lagoa de Extremoz e a Redinha, utilizando o anfípoda H. azteca como 

organismos teste, de forma a avaliar a interferência das ações antrópicas ao longo do rio. Esta 

avaliação da qualidade dos sedimentos por meio de ensaios ecotoxicológicos, ao longo de um 

ano, permitirá avaliar se nos testes ecotoxicológicos realizados em sedimentos com o 

organismo H. azteca há uma resposta mensurável da biota no ambiente aquático; estabelecer 

se essa eventual resposta é sazonal e/ou se varia espacialmente ao longo do rio; verificar se há 

uma relação entre granulometria, teor de matéria orgânica e teor de carbonato nos sedimentos. 

 

2 Materiais e Métodos 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo encontra-se inserida na Zona de Proteção Ambiental (ZPA – 9). Está 

situada na zona limítrofe entre os municípios de Natal-RN e Extremoz-RN, abrangendo o rio 

Doce, desde a lagoa de Extremoz, situada a montante, entendendo-se a jusante por 14 

quilômetros, até a sua desembocadura, no estuário do Potengi/Jundiaí - RN. Esta ZPA foi 

criada com o objetivo de assegurar a perenização do rio e a recarga do aquífero, além de 

manter o grande potencial paisagístico e turístico, e dar suporte às atividades agrícolas. 

Esta é considerada uma região de ocupação emergente, a qual já apresenta um quadro 

que pode e deve ser considerado preocupante, tomando-se por base o comprometimento dos 

padrões de qualidade da água deste rio e de parte do cordão dunar que o envolve, a 

aglomeração desordenada da população ribeirinha, a precariedade de serviços e equipamentos 

urbanos básicos, dentre outros aspectos (SOARES, 2006; AMÉRICO et al., 2007). Entre os 

diversos usos da água na região, o mais importante deles é o abastecimento de água para Zona 

Norte do Município, proveniente da Lagoa de Extremoz. A Lagoa é alimentada diretamente 

pelos lençóis subterrâneos da Formação Barreiras, recebendo ainda as contribuições dos rios 
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Guajirú e do Mudo. No grupo Barreiras, predominam argilas, arenitos, siltitos e arenitos 

caulínicos (IDEC, 1991). 

A ZPA-9 apresenta cobertura vegetal dos tipos vegetação de tabuleiros e vegetação de 

dunas. A mata ciliar do Rio Doce é composta por espécies herbáceas, principalmente, nos 

trechos situados às margens do rio Doce e espécies arbustivas e arbóreas, situadas nas 

encostas e nos topos das dunas fixas, apresentando, nestas últimas, uma vegetação mais densa 

(SOARES, 2006). O clima da região é definido como clima tropical chuvoso quente com 

verão seco. O regime climático caracteriza-se por duas estações bem definidas: uma seca 

(meses com menos de 60 mm), de setembro a fevereiro ou março, e uma chuvosa, nos meses 

de março a julho ou agosto.  

Os locais de amostragem foram denominados pontos LE, R2, R3, R4 e R5 (Figura 1). 

O ponto LE localiza-se na Lagoa de Extremoz, que é alimentada diretamente pelos lençóis 

subterrâneos da formação Barreiras; este ponto compreende área de lazer com diversos 

estabelecimentos em sua margem. A água é bastante aerada, com presença constante de vento 

e ausência de vegetação natural em seu entorno. A lagoa é utilizada para diversas atividades 

como, pesca, lazer, além de contribuir para o abastecimento de água para 70% da zona norte 

do município. 

O ponto R2 localiza-se na saída da Lagoa de Extremoz e durante períodos de 

precipitação ocorre fluência da água superficial da lagoa de Extremoz para o rio Doce (R2). 

Após períodos prolongados de baixa precipitação pluviométrica, ocorre uma interrupção desta 

fluência entre a lagoa de Extremoz e o rio Doce, ocasião na qual o rio é perenizado pelas 

contribuições das águas subterrâneas do sistema aquífero Dunas-Barreiras. Ao longo do 

estudo foi possível observar a diminuição da vegetação natural tanto da margem do rio quanto 

no seu entorno.  
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Os pontos R3 e R4 localizam-se em área com ampla área de cultivo de hortaliças e 

crescimento urbano desordenado, com a presença nas proximidades de muitas residências e 

comércios diversificados, como mercados, casas de material de construção, farmácias, 

oficinas mecânicas, além da criação de animais, como aves e cavalos.  

O rio Doce no ponto R3 apresenta em seu entorno vegetação natural e cultivada, 

presença de matéria orgânica e alta turbidez. O ponto R4 localiza-se na estrada que dá acesso 

à praia de Jenipabu. A água do rio nesta localidade é transparente e é o ponto que apresenta 

maior vazão em comparação com os outros pontos de amostragem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pontos de amostragem no Rio Doce. LE: Lagoa de Extremoz; R2: Rio Doce na saída da Lagoa de Extremoz; R3: 

Lagoa Azul; R4: Pajuçara; R5: Redinha, na confluência do Rio Doce com área de mangue, na Avenida Dr. João Medeiros 

Filho. R3 e R4 encontram-se em região com atividade de horticultura e crescimento urbano desordenado. 
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O ponto R5 localiza-se em área com influência de maré apenas em eventos extremos; 

possui em parte do seu entorno vegetação natural, diversas moradias (casas de alvenaria e 

barracos de taipa) e bares; eventualmente verifica-se a atividade de retirada de areia para a 

construção civil. O acesso a alguns pontos de coleta foi dificultado no período de 

amostragens, de setembro de 2012 a março 2013, em virtude do baixo volume do Rio Doce 

(R3) e da Lagoa de Extremoz (LE). A maioria dos pontos de coleta descritos possuem 

estabelecimentos (bares em LE, R4 e R5) e todos são utilizados como área de lazer. Nos 

pontos R4 e R5 foi possível observar que os bares (R4) e bares e residências (R5) vertem 

esgoto a céu aberto para o rio. 

De maneira geral, o sedimento coletado no ponto LE apresenta-se arenoso de 

coloração marrom clara. No ponto R2, é síltico-arenoso na coloração marrom escura. O ponto 

R3 a amostra apresenta-se na fração síltico-argilosa de coloração escura e com quantidade 

expressiva de matéria orgânica. A amostra no ponto R4 é composta por sedimentos arenosos 

de coloração marrom clara e no ponto R5 o sedimento coletado mostra-se síltico-arenoso na 

coloração marrom escura. 

 

2.2 Metodologia 

2.2.1 Amostragem de sedimento e água  

As amostras de sedimentos foram coletadas mensalmente, no período da manhã entre 

8h e 12h, de maio de 2012 a maio de 2013, com exceção do mês de agosto, ao longo do baixo 

curso do Rio Doce. As amostras foram acondicionadas em recipientes plásticos, não tóxicos. 

As amostras para ensaios ecotoxicológicos foram coletadas da margem do rio Doce e para 

retirada do sedimento foi utilizada pá, o sedimento foi armazenado em depósitos plásticos 

transparente com tampa com capacidade para 1litro. As amostras foram devidamente 

acondicionadas em isopor com gelo e transportadas para o Laboratório de Ecotoxicologia da 
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UFRN. As amostras para análise granulométrica, teor de matéria orgânica e teor de carbonato 

(CaCO3) foram conduzidas para o Laboratório de Geoquímica da UFRN, em temperatura 

ambiente. As amostras para análise de metais em água foram coletadas em maio de 2013, 

tendo sido levadas para o laboratório da Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMPARN). Os 

recipientes foram previamente descontaminados por meio da lavagem com sabão neutro e 

deixados em solução de ácido clorídrico por 24h. Após esse período os frascos foram lavados 

em água corrente até a retirada total do ácido. 

 

2.2.2 Precipitação e Temperatura do ar em Natal 

Os dados de precipitação e temperatura do ar em Natal para os anos de 2012 e 2013 

foram obtidos através dos registros da Estação climatológica da UFRN e do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP, respectivamente. 

 

2.2.3 Ensaio com Hyalella azteca 

Para a realização dos testes foram seguidos os procedimentos do protocolo da ABNT 

(2007) para ensaios com H. azteca as amostras de sedimento foram previamente 

homogeneizadas. Para cada ponto foram preparadas quatro réplicas e em cada recipiente-teste 

foram adicionados 100 ml do sedimento e acrescentado 200 ml de água de diluição, a mesma 

utilizada no cultivo do H.azteca; após 12h de repouso foram colocados 10 organismos jovens 

com idade entre 7 e 14 dias. O ensaio teve a duração de 10 dias e nesse período 2/3 a água de 

diluição foi renovada três vezes, durante a renovação da água de diluição foifornecido 1,5ml 

de alimento feito à base de ração de peixe(Tetramin) e complexo vitamínico (Centrum) e os 

parâmetros pH e OD verificados e registrados. Ao final dos dez dias os organismos teste 

foram separados da amostra, registrando-se o número de organismos vivos e mortos, sua 

mobilidade e o crescimento por observação. Amostras da Lagoa de Extremoz(ponto LE) 



62 

 

foram utilizadas como sedimento controle nesse estudo, pois atendia as características 

granulométricas, com predominância de areia grossa, estabelecidas pela USEPA (2000); EC, 

(1997); ASTM (2003). 

As características geomorfológicas, físicas e químicas, assim como a textura do 

sedimento, podem influenciar a resposta do organismo. Portanto, as características do 

sedimento devem estar dentro dos limites de tolerância do organismo-teste. H. azteca tolera 

sedimentos com uma grande variedade de tamanho de partículas, desde 100% areia até mais 

de 90% de silte e argila e matéria orgânica sem detrimento tanto na sobrevivência como no 

crescimento em testes de toxicidade com 10 e 42 dias de duração (USEPA, 2000; SUEDEL e 

RODGERS, 1994). 

 

2.2.4 Matéria orgânica, teor de carbonato e granulometria do sedimento 

O sedimento encaminhado ao laboratório de geoquímica foi distribuído em bandejas 

de vidro e seco em estufa, a 100ºC durante 24 horas. Em seguida, a amostra foi destorroada, 

triada (para remoção de fragmentos indesejados), quarteada, e separada em porções de 30g, 

para análise de matéria orgânica total, teor de carbonato e granulometria. 

Para a determinação do teor de matéria orgânica (M.O.) foi utilizado o método como 

descrito em Lima et al. (2006). Neste método 10g das amostras são colocados em cadinhos de 

cerâmica e levados à mufla por 5 horas a 600ºC. O valor de peso perdido após este evento é a 

quantidade de matéria orgânica que foi incinerada. 

O teor de carbonato (CaCO3) foi obtido a partir de ataque com ácido acético 

(CH3COOH) a 4% em 10g de sedimento. No final deste procedimento a massa perdida 

correspondeu ao carbonato solubilizado pelo ácido (HERMANN, 1975). 

A caracterização granulométrica consistiu no peneiramento de 30g de sedimento, em 

agitador automático durante 15 minutos. Foram utilizadas peneiras de aço inoxidável para 
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dividir o sedimento respectivamente em cascalho (>2mm), areia grossa e muito grossa (<2mm 

e >0,6mm), areia média (<0,6mm e >0,3mm), areia fina e muito fina (<0,3mm e >0,063mm) e 

fração síltico-argilosa (<0,063mm). O material retido em cada peneira foi aferido e a fração 

que apresentou a maior massa indicou a predominância granulométrica do sedimento. 

 

2.2.5 Análise de metais em água 

As análises foram realizadas obedecendo a procedimentos metodológicos definidos 

pela APHA (Clesceri et al., 2005). Após a digestão da amostra todos os extratos foram 

analisados para cádmio, cromo, cobre, chumbo, níquel, zinco e ferro por Espectrofotometria 

de Absorção Atômica-EAA, empregando-se o sistema chama-ar-acetileno.  

2.2.6 Análise estatística dos testes ecotoxicológicos 

Para analisar os dados estatisticamente foi utilizado o programa Toxstat, versão 3.5 

(1995) aplicado para amostras ambientais, analisadas sem diluição. A normalidade e a 

homogeneidade de variâncias foram avaliadas com os testes de Shapiro Wilk’s e Teste F, 

respectivamente. Para as variáveis que não apresentaram distribuição normal e diferiram na 

homogeneidade foram utilizados os testes Stell Many One e Kruskal-Wallis; para as variáveis 

que apresentaram distribuição normal e homogeneidade de variâncias os testes de Dunett e 

Tukey, foram utilizados. Foram aceitos como estatisticamente significativos os testes com 

nível p<0,05. 

 

3 Resultados e Discussão  

3.1 Precipitação e Temperatura do ar em Natal 

Para fins de comparação, na mesma figura, são apresentados os dados de precipitação 

pluviométrica mensal e temperatura do ar em Natal. A precipitação cumulativa mensal 

registrada foi de 1.242 mm e 1.846 mm respectivamente para os anos de 2012 e 2013. 
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Os meses de junho de 2012 e maio de 2013 apresentaram a maior precipitação, com 

valor cumulativo mensal de 302,1 e 254,9 mm respectivamente. A menor precipitação 

observada ocorreu no mês de novembro, com cumulativo mensal de 0,7 mm em 2012 (figura 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2Ensaios ecotoxicológicos com Hyalella azteca  

Os critérios de avaliação de efeito para organismos como o H. azteca recomendam a 

utilização das variáveis  crescimento, fecundidade(teste de toxicidade crônica) e 

sobrevivência (teste de toxicidade aguda). Neste estudo o critério escolhido foi a 

sobrevivência e os resultados foram expressos como Efeito Tóxico Agudo (ETA) quando há 

presença de toxicidade e Não Tóxico (NT) na ausência de toxicidade. Nos testes com Hyalella 

a expressão dos resultados ocorreu da seguinte maneira: Efeito Tóxico Agudo (letal): quando 

a porcentagem de mortalidade de organismos na amostra foi significativamente maior do que 

a observada no sedimento-controle.  

Figura 2 –Precipitação(mm) e temperatura do ar(ºC) em Natal para os anos de 2012 e 2013. 
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Os parâmetros de pH e OD obtidos no decorrer dos testes são mostrados na Tabela 1. Como 

estes parâmetros foram medidos no início, na renovação e ao final de cada teste, os valores 

constantes da Tabela são as médias de todas as medidas realizadas durante um mesmo teste. 

 

Tabela 1 – Valores dos parâmetros (pH e OD) verificados em laboratório durante a realização dos testes 

ecotoxicológicos com H. azteca. 

Pontos de 

amostragem 

pH 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 7,3 6,8 6,7 7,6 7,5 7,0 7,1 6,7 7,2 7,8 7,5 7,0 

R2 6,9 7,0 7,1 7,3 7,5 6,8 7,0 7,0 7,4 7,6 7,5 7,5 

R3 7,2 7,2 7,4 7,7 5,3 7,1 7,5 7,3 7,0 7,6 7,7 7,0 

R4 7,5 6,8 7,2 7,4 7,2 7,0 7,1 6,5 6,8 7,0 7,1 7,2 

R5 7,1 7,5 7,2 7,1 7,2 7,7 6,8 7,0 6,6 7,2 7,5 7,5 

                           OD 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 6,4 6,6 6,8 6,5 6,3 6,7 6,5 6,3 6,5 6,2 6,0 6,2 

R2 6,3 5,4 5,8 6,3 6,2 5,8 5,9 6,1 5,8 5,5 6,2 6,3 

R3 6,4 5,3 5,3 5,9 6,1 5,8 5,8 5,6 6,2 6,3 6,2 5,9 

R4 6,2 6,4 6,1 6,4 6,2 6,4 6,3 6,0 6,3 6,5 6,2 6,1 

R5 6,1 6,0 5,6 5,2 6,3 5,5 5,2 5,6 5,3 6,1 6,2 5,9 

  

As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados dos ensaios ecotoxicológicos no sedimento. 

Na Tabela 2 é mostrada a taxa de sobrevivência de H. azteca e na Tabela 3 a representação 

dos resultados de toxicidade.   

Os testes indicaram a existência de toxicidade letal (ETA) em todos os pontos, com 

oscilações no decorrer dos meses, com exceção do ponto LE (controle), em que não foi 

registrada mortalidade, demonstrando ter sido um controle, apesar de ambiental, adequado. Os 

pontos R2, R3 e R4 apresentaram toxicidade entre os meses de outubro de 2012 a fevereiro de 

2013, período com menor precipitação pluviométrica. Os pontos R3 e R4 também 

apresentaram toxicidade nos meses de maio/2012 e abril e maio de 2013 (Tabelas 2 e 3). Estes 

dois pontos amostrais foram os que apresentaram toxicidade mais vezes ao longo do ano, 

tendo apresentado efeito tóxico agudo, em 7 (R3) e 6 (R4) dos 12 períodos analisados. Estes 
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pontos estão próximo a áreas de plantio de hortaliças, o que pode explicar o aumento de 

toxicidade em suas águas, comparando com os outros locais de amostragem. 

 

Tabela 2 – Taxa de sobrevivência(%) observada nos ensaios ecotoxicológicos com sedimento utilizando H. azteca 

como organismo teste. *Resultados que apresentam diferença significativa quando comparadas ao grupo controle, 

Stell Many One e Kruskal-Wallis (p<0,05) 

Pontos de 

amostragem 

  Meses de coleta 

 2012 2013 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Mai 

Controle 

(LE) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

R2 73 73 90 90 63 20* 43* 30* 30* 90 73 80 

R3 38* 45 68 53 43* 85 33* 10* 33* 45 25* 43* 

R4 28* 48 75 68 48 28* 23* 23* 48 75 35* 23* 

R5 68 20* 80 76 23* 90 35* 93 80 33* 28* 63 

 

Tabela 3 – Representação dos resultados de toxicidade utilizando Hyalella azteca, obtidos no período de maio de 2012 

a maio de 2013. ETA -  Efeito Tóxico Agudo; NT – Não Tóxico. 

Pontos de 

amostragem 

  Meses de coleta 

 2012 2013 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Mai 

Controle 

(LE) 

NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

R2 NT NT NT NT NT ETA ETA ETA ETA NT NT NT 

R3 ETA NT NT NT ETA NT ETA ETA ETA NT ETA ETA 

R4 ETA NT NT NT NT ETA ETA ETA NT NT ETA ETA 

R5 NT ETA NT NT ETA NT ETA NT NT ETA ETA NT 

 

O ponto R5 apresentou toxicidade em meses alternados. Neste local, onde há 

residências e comércios, ocorre nas proximidades o descarte de resíduos de um matadouro, 

atividade que pode causar toxicidade no ambiente, pelo aumento de amônia ou nitrito, 

ocasionado pela decomposição do sangue. Neste ponto (R5) e nos demais pontos amostrados 

(R2, R3 e R4) a água do rio Doce é utilizada para diversas atividades da população que mora 

em seu entorno, como lavagem de roupa, área de lazer, banho de animais domésticos, e 

retirada de areia para a construção civil. As atividades antrópicas realizadas ao longo da bacia 
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de drenagem provavelmente têm relação com os resultados das taxas de sobrevivência nos 

testes ecotoxicológicos e no efeito de toxicidade aguda mostrados nas tabelas 2 e 3. 

Os meses mais chuvosos, julho e setembro, não apresentaram toxicidade nas águas do 

rio em nenhum dos pontos analisados, o que demonstra que a diluição, em consequência da 

entrada de água nova pela chuva, surtiu efeito positivo na qualidade de água e nos sedimentos. 

De maneira geral, após os meses mais chuvosos de junho a setembro de 2012, 

sucederam-se meses de baixa precipitação pluviométrica mensal (outubro de 2012 a fevereiro 

de 2013) nos quais pelo menos dois dos quatro pontos estudados mostraram efeito tóxico 

agudo para o organismo H. azteca. Isto ocorre em função da estiagem e da evaporação, que 

propiciam a concentração de poluentes que migram para o sedimento e aí se acumulam, 

permanecendo também na água intersticial. Segundo Esteves (1998), tudo o que esteve em 

algum momento no corpo hídrico migra para o sedimento e fica acumulado, atuando como um 

testemunho do que ocorreu na coluna de água. O sedimento pode ser considerado como o 

resultado da integração de todos os processos que ocorrem em um ecossistema aquático. As 

espécies bentônicas são as mais indicadas na avaliação da toxicidade de sedimentos, já que 

vivem em contato direto com o sedimento e com a água da interface sedimento-água, como é 

o caso do H. azteca (BURTON, 1992), utilizado no presente estudo. As águas intersticiais são 

o meio e a rota principal pelos quais a toxicidade de um contaminante se manifesta a um 

organismo aquático. Diversos estudos relatam esta importância (DI TORO et al., 1991; 

ANKLEY et al., 1996), uma vez que a fração de contaminantes associada às partículas dos 

sedimentos que verdadeiramente se encontra biodisponível é aquela que está dissolvida nas 

águas intersticiais (MOZETO, 2006). 

No início do período chuvoso (abril de 2013) ocorre uma renovação no corpo hídrico, 

quando os pontos R3, R4 e R5 mostraram letalidade aos organismos. Os materiais de origem 

sedimentar e os provenientes de ações antrópicas acumularam-se no entorno dos corpos 
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hídricos durante o período seco, concentrando poluentes que escoaram superficialmente para 

as drenagens com a intensificação das chuvas (abril e maio de 2013), o que deve ter 

contribuído para o aumento de pontos com toxicidade observados em abril e maio de 2013. 

Com a continuidade do período de chuvas entre junho e setembro, a toxicidade diminui, fato 

que pode ser explicado por dois mecanismos: É possível que ocorra a diminuição do aporte de 

poluentes por escoamento superficial das águas com consequente diminuição de toxicidade 

dos meses de junho a setembro, por já terem sido carreados anteriormente; ou com a entrada 

de água da chuva, o sistema aquático consegue renovar os sedimentos do fundo, carreando as 

partículas que contêm poluentes adsorvidos. Até que as águas do rio diminuam o seu fluxo, o 

efeito desses tóxicos não é sentido. Com a diminuição da precipitação (a partir de outubro) e o 

consequente decréscimo da vazão do rio, ocorre nova deposição de poluentes nos sedimentos.  

 

3.3 Matéria orgânica, teor de carbonato e granulometria do sedimento 

As tabelas 4 e 5 contêm o teor de Carbonato (CaCO3), o teor de Matéria orgânica 

(MO) e as frações granulométricas do sedimento (tabela 5). As maiores porcentagens do teor 

de carbonato foram observadas nos pontos R4 (abril), R3 (outubro) e R5 (março). 

Considerando-se a proximidade do ambiente costeiro, uma das prováveis fontes do carbonato 

de cálcio são os bioclastos componentes das areias de praia próximas e das dunas que 

constituem o substrato da área. Por outro lado, não se pode descartar a possibilidade de parte 

do carbonato de cálcio ser proveniente da adição de calcário utilizado como corretivo do pH 

do solo na agricultura e/ou do que é utilizado na alimentação de animais.  Em relação ao teor 

de matéria orgânica as maiores porcentagens foram evidenciadas no ponto R3 nos meses de 

julho e outubro de 2012 (tabela 4). Este ponto localiza-se em uma área alagadiça, bastante 

assoreada, com presença de macrófitas aquáticas, e que apresenta uma inclinação maior do 
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relevo em relação aos outros pontos de amostragem, o que pode justificar os maiores teores de 

matéria orgânica, especialmente entre julho e outubro.   

Tabela 4 - Teor de Carbonato (CaCO3) e Matéria Orgânica (M.O.) encontrados nos pontos de amostragem, ao 

longo do Rio Doce, no período de maio/2012 a maio/2013. Negrito e sublinhado: menores e maiores teores para 

um dado ponto, respectivamente, ao longo de um ano. 

Pontos de 

amostragem 

Teor de carbonato CaCO3 (%) 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 0,26 0,48 0,11 0,36 0,27 0,96 0,27 0,32 0,51 2,37 1,28 7,70 

R2 0,54 0,68 0,59 0,79 1,07 1,07 0,40 0,46 0,39 0,26 0,33 0,36 

R3 0,84 0,57 1,00 2,52 3,57 0,53 0,60 0,49 0,49 0,75 0,49 0,41 

R4 0,46 0,55 0,54 0,66 0,42 7,45 0,31 0,46 0,67 0,76 7,58 0,42 

R5 0,67 0,39 0,59 0,63 0,31 0,39 0,41 0,42 0,47 6,95 0,40 0,51 

                             Teor de Matéria orgânica (%) 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 0,33 0,40 0,18 0,29 0,31 0,37 0,62 0,43 0,41 0,94 1,16 0,33 

R2 0,67 0,75 0,99 1,10 1,18 0,89 0,84 0,41 0,60 0,57 0,42 0,80 

R3 2,13 0,67 2,76 7,42 16,62 1,02 0,85 0,86 0,89 0,70 0,83 0,67 

R4 0,41 0,42 0,38 0,48 0,50 0,52 0,54 0,61 0,55 0,70 0,77 1,05 

R5 0,91 0,35 0,88 0,78 0,54 0,37 0,53 0,49 0,44 0,69 0,53 0,47 

   

As características granulométricas dos sedimentos têm efeitos sobre a adsorção de 

metais. A argila e o silte provavelmente estão mais envolvidos nesse processo, por serem de 

menores dimensões e formarem maiores superfícies de absorção (HART, 1982). As análises 

granulométricas servem de subsídio no entendimento da partição de contaminantes entre as 

partículas, a água e a biota, que auxiliam no entendimento da toxicidade de sedimentos 

(MOZETO, 2006).  

A análise granulométrica demonstrou que as porcentagens de areia média e fina 

predominaram em quase todos os pontos amostrados. A maior porcentagem de areia grossa 

foi observada nos pontos LE e R5 e de silte-argila no ponto R3 (setembro e outubro).  O 

cascalho foi observado em maior quantidade no ponto LE (tabela 5). A presença de cascalho 

em maior quantidade no ponto LE, pode significar que neste ponto, havia menos 

assoreamento, comparado com os pontos do rio, que por estarem em áreas cultiváveis, 

sofriam maior influência do uso do solo, tornando o rio mais assoreado, demonstrado no tipo 

de granulometria registrado, com maior quantidade de areias médias e finas. 
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Com o objetivo de avaliar se existe relação entre sobrevivência do organismo H. 

azteca nos pontos estudados foi confeccionada uma matriz de correlação considerando os 

dados de sobrevivência, teor de matéria orgânica, teor de carbonato e as frações 

granulométricas das amostras de sedimento estudadas (L.E., R2, R3, R4 e R5) no período de 

maio de 2012 a maio de 2013 (Tabela 6).     

A correlação positiva significativa entre teor de matéria orgânica e a fração síltico 

argilosa (tabela 6) indica que a matéria orgânica concentra-se preferencialmente nesta fração 

granulométrica. Por outro lado, a sobrevivência apresentou correlação positiva significativa 

com a presença de cascalho e areia grossa, ou seja, quanto maior a granulometria, maior a 

sobrevivência dos organismos, neste caso. H. azteca tolera sedimentos com uma grande 

variedade de tamanho de partículas, e matéria orgânica sem detrimento tanto na sobrevivência 

como no crescimento em testes de toxicidade com 10 e 42 dias de duração (USEPA, 2000; 

SUEDEL e RODGERS, 1994).  No entanto a relação com areia fina foi negativa. Os 

resultados desta pesquisa apontam para uma maior toxicidade no caso de amostras com 

predominância de silte, argila e matéria orgânica, o que indica que os poluentes estão 

concentrados nesta fração granulométrica. A argila e o silte provavelmente estão mais 

envolvidos nesse processo, por serem de menores dimensões e formarem maiores superfícies 

de adsorção (HART, 1982) e principalmente também pelo fato de apresentarem cargas 

negativas. 
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Tabela 5 - Dados granulométricos do sedimento do rio Doce e da Lagoa de Extremoz no período de maio/2012 a 

maio/2013. Negrito: maiores valores para um dado ponto ao longo de um ano. 
Pontos de 

amostragem 
Fração granulométrica (%) 

 Cascalho (>2mm) 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 5,70 8,03 4,28 1,58 6,17 7,71 6,11 1,65 4,58 1,04 1,22 4,79 

R2 0,00 0,32 0,04 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,10 

R3 0,45 0,61 0,43 0,32 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

R4 0,60 0,34 0,00 0,01 0,61 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,06 

R5 0,15 0,35 0,45 0,00 1,64 0,13 0,73 0,52 0,84 0,61 0,36 1,78 

Areia grossa e muito grossa (<2mm e >0,6mm) 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 26,89 22,26 14,12 8,05 23,71 23,57 23,99 10,29 29,07 10,39 7,41 29,52 

R2 0,36 1,38 0,52 0,47 1,11 0,59 0,51 0,53 0,72 0,00 0,96 0,83 

R3 5,26 6,66 4,97 5,29 6,82 6,55 6,63 5,53 3,82 4,08 4,69 5,24 

R4 3,12 2,00 2,61 2,33 1,67 1,43 2,62 2,46 2,11 1,73 1,63 3,14 

R5 5,68 13,48 12,55 7,86 13,37 16,47 12,92 12,82 7,28 9,97 16,82 9,59 

Areia média (<0,6mm e >0,3mm) 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 18,62 17,41 19,33 24,71 24,69 18,53 19,11 17,10 28,80 19,27 14,53 18,04 

R2 2,82 3,24 2,78 3,63 4,25 2,87 2,68 4,65 5,52 1,48 3,51 2,22 

R3 16,08 19,77 12,71 12,90 12,32 19,09 18,81 18,08 12,78 15,47 16,77 17,54 

R4 17,17 14,83 14,25 13,85 10,28 10,43 17,17 13,85 16,01 13,83 13,07 21,41 

R5 20,02 33,20 28,59 25,70 31,94 32,97 32,64 31,70 21,79 28,12 39,07 25,30 

Areia fina e muito fina (<0,3mm e >0,063mm) 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 47,51 49,99 60,44 65,01 44,88 49,76 49,18 70,64 37,11 68,76 74,25 45,94 

R2 96,52 94,25 96,11 95,48 94,01 96,43 96,39 94,77 93,59 98,52 95,23 96,10 

R3 77,48 72,61 80,23 76,28 74,88 74,35 74,56 76,39 83,23 80,45 78,44 77,00 

R4 78,87 82,54 82,71 83,44 87,42 88,14 79,91 83,54 81,84 84,44 85,24 75,31 

R5 72,73 52,69 57,78 65,12 52,93 50,43 53,53 54,81 69,71 61,28 43,65 63,16 

Silte-argila (<0,063mm) 

 Mai Jun Jul Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

LE 1,28 2,32 1,83 0,65 0,54 0,43 1,60 0,32 0,45 0,55 2,59 1,72 

R2 0,30 0,80 0,55 0,41 0,49 0,11 0,42 0,06 0,00 0,00 0,30 0,76 

R3 0,73 0,35 1,66 5,20 5,96 0,01 0,00 0,00 0,16 0,00 0,10 0,21 

R4 0,23 0,30 0,43 0,36 0,02 0,00 0,30 0,03 0,04 0,00 0,06 0,09 

R5 1,42 0,27 0,62 1,32 0,12 0,00 0,19 0,15 0,38 0,02 0,10 0,17 
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Tabela 6 – Matriz de correlação entre teor de matéria orgânica (M.O.), carbonato (Carb.), granulometria das 

amostras de sedimento e sobrevivência do organismo H.Azteca nos pontos estudados (L.E., R2, R3, R4 e R5) no 

período de maio de 2012 a maio de 2013. Comparação significativa para p<0,05. 

 M. O. Carb. Sobr. Casc. A.G. A.M. A.F. S.A. 

Matéria Orgânica (M.O.) 1,00        

Carbonato (Carb.) 0,21 1,00       

Sobrevivência(Sobr.) -0,11 -0,11 1,00      

Cascalho (Casc.) -0,14 0,00 0,55* 1,00     

Areia Grossa (A.G.) -0,09 0,07 0,47* 0,83* 1,00    

Areia média (A.M.) -0,12 -0,03 0,01 0,24 0,62* 1,00   

Areia fina (A.F.) 0,07 -0,03 -0,31* -0,66* -0,93* -0,86* 1,00  

Silte-Argila (S.A.) 0,80* 0,18 0,22 0,22 0,19 -0,06 -0,15 1,00 

 

Salomons et al. (1987) apontam que as partículas sofrem decomposição durante a sua 

sedimentação pela coluna de água e esse processo sobre o sedimento provoca diferença de 

concentração de elementos entre a água intersticial e a superfície da água, o que resulta em 

um fluxo de metais para o sedimento. Para Burton (1991) a dissolução dos componentes de 

sedimentos, tais como carbonatos pode elevar a dureza, o que pode afetar a disponibilidade de 

alguns metais como o Cd, Cu, e Pb. No entanto, o teor de carbonatos nos sedimentos não 

apresentou correlação significativa com a granulometria e o teor de matéria orgânica no grupo 

de amostras estudado (Tabela 6).   

 

3.4 Metais em água 

A tabela 7 e a figura 3 apresentam os resultados dos metais na água do rio Doce no 

mês de maio de 2013. Dentre os metais analisados apenas cromo e cobre não foram 

detectados nos pontos amostrados. Os demais metais, cádmio, chumbo, níquel e ferro, 

apresentaram valores acima do estabelecido pela resolução 357(2005) do CONAMA em todos 

os pontos de coleta e estão marcados com asterisco. Os mesmos resultados dos metais na água 

também podem ser vistos na figura 2. 
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Tabela 7 – Metais encontrados em amostras de água do rio Doce e da Lagoa de Extremoz. *Valores acima 

do estabelecido pela Resolução Nº 357 do CONAMA (2005) para água doce (classe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 –Metais pesados encontrados em amostras de água do rio Doce e da Lagoa de 

Extremoz, coletados em maio de 2013. 

 

Resultados similares de metais em água são citados nos estudos de Barbosa et al. 

(2010) realizados na Lagoa de Extremoz em 2007 e Guedes et al. (2005) realizados no rio 

Jundiaí. O mesmo valor de cádmio apresentado neste estudo foi encontrado em abril de 2007 

por Barbosa et al. (2010) na Lagoa de Extremoz e valores superiores nos estudos de Guedes et 

al. (2005) tanto na estação seca quanto na chuvosa. Os demais metais também apresentaram 

valores acima do estabelecido pela resolução 357 do CONAMA para águas de classe 1 e 2. 

Metais CONAMA (Classe 2) LE R2 R3 R4 R5  

Cádmio 0,001mg/L Cd 0,006* 0,018* 0,009* 0,017* 0,022* 

Cromo 0,05 mg/L Cr ALD ALD ALD ALD ALD 

Cobre 0,009 mg/L Cu ALD ALD ALD ALD ALD 

Chumbo 0,01 mg/L Pb 0,091* 0,124* 0,095* 0,092* 0,096* 

Níquel 0,025 mg/L Ni 0,034* 0,058* 0,025 0,045* 0,042* 

Zinco 0,18 mg/L Zn 0,033 0,028 0,027 0,025 0,030 

Ferro 0,3 mg/L Fe 0,540* 1,950* 2,230* 0,530* 0,440* 
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 Para Mico et al. (2006), Owens e Niemeyer, (2006) e Mendiguchia et al. (2007) a 

presença de metais em amostras de água e solo acima daqueles permitido pelas agências 

reguladoras ambientais é um forte indicador de atividades antrópicas. 

Burton (1991) citou o aumento da concentração de metais na coluna d’água 

relacionado com a decomposição de matéria orgânica durante o ano. A matéria orgânica tem 

grande afinidade com cátions de metais pesados, formando complexos, o que tem sido 

confirmado pelos estudos que revelam grande correspondência entre a quantidade de matéria 

orgânica presente no sedimento e os níveis de metais em água (MOALLA et al.,1998). No 

presente estudo aparentemente não há relação entre os metais dosados em água em maio de 

2013 (tabela 7) e o teor de matéria orgânica nos sedimentos (tabela 4).  

Para Esteves e Camargo (2011) a investigação de teores de matéria orgânica do 

sedimento é importante, pois pode dar indícios sobre a poluição; no entanto em regiões 

tropicais a concentração de matéria orgânica do sedimento nem sempre reflete o nível de 

produção do sistema. Segundo os autores, um fator importante para a rápida decomposição da 

matéria orgânica é a elevada turbulência dos corpos hídricos em regiões tropicais, facilitada 

pelo fato de que a maioria destes rios e lagos são pouco profundos, permitindo grande 

ressuspensão de sedimentos e decomposição da matéria orgânica na coluna de água. As 

amostragens de sedimento e água foram realizadas nas margens dos corpos hídricos, em 

locais nos quais a ressuspensão dos sedimentos pode justificar a presença de metais na água. 

 Baseado nos resultados obtidos para as concentrações de metais traço não foi possível 

afirmar, apenas com as medidas das concentrações em água, que estes estão ou não 

diretamente envolvidos com a toxicidade detectada nos pontos do Rio Doce, visto que eles 

são bioacumulados e biomagnificados na cadeia trófica. Concentram-se no sedimento e são 

biodisponibilizados para a coluna de água dependendo das variações de pH, oxi-redução, 

entre outros parâmetros. O teor de cádmio na água do ponto de amostragem R3 (tabela 7), que 
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apresentou toxicidade (tabelas 2 e 3) não difere significativamente do resultado para cádmio 

na Lagoa de Extremoz, que não apresentou toxicidade. Os teores de chumbo, níquel e zinco 

são similares nos pontos R3, R4 e na Lagoa de Extremoz, mas os pontos da Lagoa não 

apresentaram toxicidade.  Dessa forma, outros compostos presentes na água e não avaliados 

foram os responsáveis pela toxicidade verificada. Como exemplo pode-se citar alguns 

agrotóxicos, nitrito e amônia, que também são tóxicos e podem estar interferindo na 

sobrevivência do organismo teste, visto que os valores de Oxigênio dissolvido e pH, como 

mostrado anteriormente, não diferiram tanto entre os pontos amostrados. 

 

4 Conclusão 

Os ensaios ecotoxicológicos indicaram a existência de toxicidade para H. azteca em 

todos os pontos amostrados, com oscilações no decorrer dos meses.  

Os resultados demonstraram que a espécie apesar de ser exótica, e indicada em 

diversos estudos, para ser utilizada em todos os estados brasileiros até que se estabeleça uma 

espécie autóctone adequada, foi eficiente na indicação de águas com toxicidade, pois o 

conjunto de resultados das taxas de sobrevivência nos testes ecotoxicológicos e do efeito de 

toxicidade aguda, mostra que há uma resposta mensurável do organismo H. azteca no 

ambiente aquático do rio Doce.  

A presença de toxicidade no ambiente demonstrou ser sazonal, tomando-se como um 

dos fatores a influência do regime de chuvas. Nos meses de baixa precipitação pluviométrica 

mensal (outubro de 2012 a fevereiro de 2013) os quatro pontos estudados mostraram efeito 

tóxico agudo para organismo H. azteca.  No entanto, os materiais geológicos e os de origem 

antrópica, acumulados no entorno dos corpos hídricos durante o período seco, concentraram 

poluentes, que com a intensificação das chuvas, e o consequente escoamento superficial 

destes materiais no sentido da calha de drenagem do Rio Doce, contribuiram para o aumento 

de pontos com toxicidade observados em abril e maio de 2013. Com a continuidade do 
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período de chuvas a tendência é a diminuição do aporte de poluentes por escoamento 

superficial e/ou a maior renovação dos sedimentos que ocorre pelo carreamento das partículas 

com maior carga de poluentes, com consequente diminuição de toxicidade dos meses de 

junho a setembro, apesar dos pontos R3, R4 e R5 apresentarem toxicidade no período seco e 

chuvoso.  

Foi constatada ainda variação de toxicidade nos sedimentos ao longo do Rio Doce. Os 

pontos R2, R3, R4 e R5 tiveram, respectivamente, toxicidade em 4, 7, 6 e 5 dos meses 

estudados ao longo de 12 meses. Além do regime de chuvas, os resultados apontam para uma 

maior toxicidade no caso de amostras com predominância de silte, argila e matéria orgânica, 

que concentram os poluentes no sedimento. A análise granulométrica demonstrou que as 

porcentagens de areia média e fina predominaram em quase todos os pontos amostrados.  

As maiores porcentagens de matéria orgânica foram observadas no ponto R3 nos 

meses de maio, julho, setembro e outubro de 2012; esta presença de maior quantidade de 

matéria orgânica pode estar relacionada com o acúmulo de metais no sedimento. Neste 

mesmo ponto foram encontrados valores de metais na água do rio Doce como cádmio, 

chumbo e Ferro acima do limite estabelecido pela Resolução 357 do CONAMA; mas apesar 

disso, não foram estes metais que apresentaram toxicidade no ambiente, porque valores 

semelhantes foram registrados na Lagoa Extremoz, onde não foi observada toxicidade. Sendo 

assim, outros elementos não analisados nesta pesquisa foram os responsáveis pela toxicidade 

registrada. 

Os resultados demonstram que as atividades humanas realizadas na área de drenagem 

do rio Doce colocam em risco a saúde ambiental, podendo trazer consequências para a biota 

local, e consequentemente para os múltiplos usos deste sistema aquático. 

 

 



77 

 

5 Referências bibliográficas 

 

ABNT NBR 15470. 2007. Ecotoxicologia aquática – Toxicidade em sedimento – Método de 

ensaio com Hyalella spp (Amphipoda Crustacea). São Paulo: ABNT.  

 

Adams, W. J., Kimerle, R. A., Bamett, J. W. 1992. Sediment quality and aquatic life 

assessment, Environ. Sci. Technol, 26, 1864-1875. 

 

Américo, M. C. O., Lima, R. F. S., Lopes Junior, E. 2007. Processos sócio-ambientais em 

comunidades de crescimento desordenado. Serviço Social e Sociedade, 90, 132-153.  

 

Ankley, G. T., Di Toro, D. M., Hansen, D. J., Berry, W. J. 1996. Technical basis and proposal 

for deriving sediment quality criteria for metals. Environmental toxicol chem, 15, 2056-2066. 

 

Araújo, R. P. A., Shimizu, G. Y., Almeida, C. A., Rocha, O. 2006. Testes com invertebrados 

para avaliar a toxicidade de contaminantes Associados ao sedimento de ecossistemas de água 

doce. In; Mozeto, A. A., Umbuzeiro, G. A., Jardim, W. F. (Ed.). Métodos de coleta, análises 

físico-químicas e ensaios biológicos e ecotoxicológicos de sedimento de água doce. Cap. 1, 

111-133.  

 

ASTM. 2003. Test method for measuring the toxicity of sediment-associated contaminants 

with freshwater invertebrates. American Association for Testing and Materials, Standard 

E1706-00e2.  

 

Barbosa, J. S., Cabral, T. M. Ferreira D. N., Agnez-Lima L. F, Batistuzzo de Medeiros, S.R. 

2010. Genotoxicity assessment in aquatic environment impacted by the presence of heavy 

metals. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73, 320–325.  

 

BDMEP - Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa. 

http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/, acesso em 28 de agosto de 2015. 

 

BRASIL. 2005. Leis, decretos, etc. Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005. Diário 

Oficial da União, nº 53, de 18 de março de 2005. Brasília, 58-63.  

 

Burton, A. G. J. 1991. Assessing the toxicity of freshwater sediments. Environmental 

toxicology chemistry, 10, 1585-1601. 

 

Burton, A. G., Nelson, M. K., Ingersoll, C. G. 1992. Freshwater benthic toxicity tests. In: 

Burton Jr. A. G. (Ed.). Sediment toxicity assessment. Cap. 10, p.213-240. 

 

Burton, G.A. Sediment Toxicity Assessment. Chelsea, MI: Lewis, 1992. 

 

Clesceri, S. L., Greenberg, A. E., Eaton, A. D. 2005. Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (APHA). 21 ed. Washington: American Public Health Association.  

 

Di Toro, D. M., Zarba, C.S., Hansen, D. J., Berry, W. J., Swartz, R. C., Cowan, C. E., Pavlou, 

S. P., Allen, H. E., Thomas, N. A., Paquin, P. R. 1991. Technical basis for establishing 

sediment quality criteria for nonionic organic chemicals using equilibrium partitioning. 

Environmental toxicology and chemistry, 10, 1541-1583. 

 

http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/


78 

 

EC (Environment Canada), 1997. Biological test method: Test for survival and growth in 

sediment using the freshwater amphipod Hyalella azteca. Environmental Protection Service, 

Report EPS 1/RM/33, 123 p., Ottawa, ON. 

 

Esteves, F. A., Camargo, A. F. M. 2011. Sedimentos límnicos. In: Esteves, F. A. 

Fundamentos de Limnologia, 3. ed. Cap. 826. 

 

Esteves, F. 1998. Fundamentos de Limnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência/FINEP. 

575. 

 

Guedes, J. A., Lima, R. F. S., Souza, L. C. 2005. Metais pesados em água do rio Jundiaí 

Macaíba, RN. Revista de Geologia (Fortaleza), Fortaleza, 18, 131-142.  

 

Goulart, M., Callisto, M. 2003. Bioindicadores de qualidade de água como ferramenta em 

estudos de impacto ambiental. Revista da FAPAM, ano 2, no 1.  

 

Hart, B T. 1982. Uptake of trace metals by sediments and suspended particulates: a review. 

Hydrobiologia, 91, 299-313. 

 

Hermann, A. G. 1975. Praktikum der Gesteins analyse, Springer-Verlag, p. 204.  

 

IDEC 1991. Fundação Instituto de desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Informativo do 

município de Extremoz, Natal/RN.  

 

Lima, R. F. de S., Guedes, J. de A., Brandão, P. R. G., Souza, L. C., Petta, R. A. 2006. A 

Influência da Área Superficial das Partículas na Adsorção de Elementos Traço por 

Sedimentos de Fundo In: Geologia Médica no Brasil. 1 ed. Rio de Janeiro: CPRM - Serviço 

Geológico do Brasil, 204-211. 

 

Mendiguchia, C., Moreno, C., Garcia-Vargas, M. 2007. Evaluation of natural and 

anthropogenic influences on the Guadalquivir River (Spain) by dissolved heavy metals and 

nutrients. Chemosphere, 69, 1509–1517.  

 

Mico, C., Recatala, L., Peris, M., Sanchez, J. 2006. Assessing heavy metal sources in 

agricultural soils of a European Mediterranean area by multivariate analysis. Chemosphere, 

65, 863–872.  

 

Moalla, S. M. N., Awadallah, R. M., Rashed, M. N., et al. 1998.distribution and chemical 

fractionation of some heavy metals in bottom sediments of lake Nasser. Hydrobiology, v. 364, 

p. 31-40,  

 

Moura, W. K. A.; Souza, R. F.; Souza, C.R.; Petta, R. A.; Diniz Filho, J. B. Algumas 

implicações ambientais da horticultura na região do baixo curso do rio Doce, ZPA-9, zona 

norte do Natal/RN. Meio ambiente e saúde humana: práticas, vivências e saberes. Maria de 

Fátima Freire de Melo Ximenes e Raquel Franco de Souza (Org.). Natal/EDUFRN. 2013. 

Capítulo 11, Página 221 a 242. 

 

Mozeto, A. A. Coleta de sedimentos de ambientes aquáticos continentais, extração de águas 

intersticiais e determinação granulométrica. In: Mozeto, A. A., Umbizeiro, G. A., Jardim, W. 

http://lattes.cnpq.br/0946292950949956
http://lattes.cnpq.br/5181465668193577
http://lattes.cnpq.br/8667894263861585
http://lattes.cnpq.br/0946292950949956
http://lattes.cnpq.br/5277712394158254
http://lattes.cnpq.br/8667894263861585


79 

 

F. Métodos de coleta, análises fisico-químicas e ensaios biológicos e ecotoxicológicos de 

sedimentos de água doce. São Carlos: 2006. 224p. 25-35 

 

Owens, J. E., Niemeyer, E. D. Analysis of chemical contamination within a canal in a 

Mexican border colonia. Environ. Pollut. 140, 506–515. 2006. 

 

Salomons, W., De Rooij, N. M., Kerdijk, H., et al. Sediments as a source for contaminants? 

Hydrobiology, v 149, p. 13-30. 1987. 

 

SETAC – Society of Environmental, Toxicology and Chemistry. Guidance document on 

sediment toxicity tests and bioassays for freshwater and marine environments. Workshop on 

Sediement Toxicity Assessment. The Netherlands. Edited by I. R. Hill, P. Martthiessen & F. 

Heimbach, p. 105. 1993. 

 

SERHID - Secretaria Estadual de Recursos Hídricos. Quantificação da oferta hídrica da região 

da Lagoa de Extremoz/RN. Plano Estadual de Bacias Hidrográficas. Natal. 2006.  

 

Suedel, B. C.; Rodgers, Jr., J. H. Development of formulated reference sediments for 

freshwater and estuarine sediment testing. Environmental Toxicology and Chemistry, v. 13, n. 

7, p. 1.163-1.175, 1994. 

 

USEPA. Methods for measuring the toxicity and bioaccumulation of sediment-associated 

contaminants with freshwater invertebrates, Second Edition. United States Environmental 

Protection Agency, EPA 600/R-99/ 064. 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

CAPÍTULO 3 – ARTIGO 3 

 

 

AVALIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RIO DE 

ÁREA COSTEIRA DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

Wanessa Kaline de Araújo Moura Gomes, Raquel Franco de Souza, Guilherme Fulgêncio de 

Medeiros e Maria Cristina Crispim 

 

 

Este artigo está aceito no periódico Geotemas e, portanto, está formatado de acordo com as 

recomendações desta revista (anexo 3)  

(http://periodicos.uern.br/index.php/geotemas/index) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://periodicos.uern.br/index.php/geotemas/index


81 

 

RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar espacial e temporalmente a qualidade da água do 

rio Doce por meio da análise de parâmetros físicos e químicos e de metais. As amostragens 

foram realizadas bimestralmente de fevereiro a outubro de 2014. Os locais de amostragem 

foram denominados R2, R3, R4 e R5. A análise dos parâmetros físico-químicos evidenciou 

que os menores valores de Oxigênio dissolvido foram registrados nos pontos R3 e R4. 

Também foi possível observar diferença no comportamento das variáveis em relação aos 

meses amostrados ao longo do ano. Os resultados obtidos das análises de metais mostraram 

níveis acima dos limites estabelecidos pela resolução 357 do CONAMA e acima do limite de 

toxicidade aguda e crônica para organismos de água doce para ferro, cádmio, cobre e níquel. 

A alteração encontrada nos parâmetros físicos e químicos medidos em água e os resultados 

obtidos das análises de metais sugerem que as diversas atividades desenvolvidas no entorno 

da Bacia podem estar contribuindo para as variações observadas. Como fatores que 

influenciaram os resultados dos metais e dos parâmetros físicos e químicos pode-se destacar a 

proximidade de áreas agrícolas, com consequente utilização indiscriminada de agrotóxicos, o 

descarte inadequado de resíduos destes produtos, a proximidade de vias de tráfego, além do 

descarte de esgotos domésticos e crescimento urbano desordenado, observados ao longo da 

drenagem. 

 

Palavras-chave: Rio Doce. Qualidade de água. Metais. Parâmetros físicos químicos. 

 

SPATIAL AND TEMPORAL ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN A RIVER IN 

THE COASTAL AREA OF NORTHEASTERN BRAZIL 

 

ABSTRACT 

The aim of this work was to evaluate temporal and spatially the water quality of Doce 

river through the analysis of physical and chemical parameters, and concentration of metals. 

The sampling was conducted bi-monthly from February to October 2014. Sampling sites were 

named R2, R3, R4 and R5. Analysis of physical and chemical parameters showed that the 

smallest values of dissolved oxygen were identified in sites R3 and R4. It was also possible to 

notice difference in the behavior of parameters in relation to the months sampled throughout 

the year. The results of the analyses of metals showed levels above the limits established by 

the resolution 357 CONAMA and above the threshold of acute and chronic toxicity to 

freshwater organisms for iron, cadmium, copper and nickel. The alterations found in physical 

and chemical parameters measured in water and the results of the analyses of metals suggest 

that the various activities surrounding the watershed may be contributing to the observed 

variations. As factors that influenced the results of metals and of the physical and chemical 

parameters can highlighted the vicinity of agricultural areas, with consequent indiscriminate 

use of pesticides, improper disposal of residues of these products, the proximity of traffic 

routes, in addition to the disposal of domestic sewage and disordered urban growth, observed 

along the drainage. 

Keywords: Doce River. Water quality. Metal. Physical and chemical parameters  
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Figura 1 – Bacia Hidrográfica do rio Doce (SERHID, 2006). 

 

1 Introdução 

 
A poluição dos recursos aquáticos tornou-se um problema crescente atualmente. Os rios 

são o recurso mais importante de água doce no mundo e, infelizmente, são poluídos de forma 

indiscriminada pela descarga de esgotos e resíduos tóxicos provenientes das atividades humanas 

(BOTELHO, 2013). Estas descargas podem conter agentes químicos que não são eliminados 

durante o tratamento, resultando na liberação de contaminantes para o meio ambiente (RANK e 

NIELSEN, 1998). 

A preservação da qualidade da água do rio exige um acompanhamento eficaz. Análises 

físico-químicas são frequentemente conduzidas a fim de detectar a presença de agentes químicos 

potencialmente perigosos para o meio aquático (VAN DEROOST et al., 2003). Os metais são 

componentes naturais presentes nos ecossistemas, e elementos importantes, indispensáveis nos 

processos bioquímicos e fisiológicos dos seres vivos. No entanto, muitos desses elementos, 

quando encontrados em níveis elevados, podem ter efeitos adversos sobre a biota aquática 

(GOYER et al, 2004; IL'YASOVA e SCHWARTZ, 2005; LU et al., 2005; SIVULKA, 2005). 

Os metais podem ser encontrados na água como resultado de atividades antropogênicas ou 

de processos naturais, podendo ter teores altos em solos ou sedimentos de rios, associados às 

anomalias geoquímicas das rochas, determinando quais íons serão mais abundantes nas águas dos 

rios, indicando poluição antropogênica (ALLOWAY e AYRES, 1993; COOPER e THORNTON, 

1994; SMITH e HUYCK, 1999). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce (figura 1) vem enfrentando, nos últimos 40 anos, 

modificações ambientais significativas, resultantes do desmatamento e da rápida ocupação 

humana. Há demanda hídrica para abastecimento doméstico e industrial, problemas de erosão dos 

solos, de poluição da água por rejeitos industriais, entre outros cenários, além de exercer função 

muito importante para os seus habitantes, tanto para o desenvolvimento de atividades econômicas, 

como para questões de sustentabilidade (FAUSTINO et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O baixo curso da Bacia do Rio Doce em Natal inclui uma planície fluvial cujo leito ativo 

do rio é naturalmente perenizado pelas contribuições das águas subterrâneas do sistema aquífero 

Dunas-Barreiras, cujas efluências no vale mantém o fluxo de base do rio. Destaca-se também um 

complexo de lagoas e dunas fixas e móveis, as quais favorecem a recarga do aquífero 

Dunas/Barreiras, que controlam as interações águas subterrâneas - águas superficiais, além de 

compreender um ambiente de elevado potencial paisagístico e turístico (MOURA et al., 2013). 
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É considerada uma região de ocupação emergente, a qual já apresenta um quadro que pode 

e deve ser considerado preocupante, tomando-se por base o comprometimento dos padrões de 

qualidade da água deste rio e de parte do cordão dunar que o envolve, a aglomeração desordenada 

da população ribeirinha, a precariedade de serviços e equipamentos urbanos básicos, dentre outros 

aspectos (AMÉRICO et al., 2007).  

Diante desse cenário o objetivo deste trabalho foi avaliar espacial e temporalmente a 

qualidade da água do rio Doce por meio da análise de parâmetros físicos e químicos e de metais 

traço. 

 

2 Metodologia 

2.1 Local de amostragem 

 
As amostras de água foram coletadas bimestralmente, no período da manhã entre 8h e 

12h, nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto e outubro de 2014, ao longo do baixo curso do 

Rio Doce. Os locais de amostragem foram denominados pontos R2, R3, R4 e R5 (Figura 1). O 

ponto R2 localiza-se na saída da Lagoa de Extremoz e durante períodos de precipitação ocorre 

fluência da água superficial da lagoa de Extremoz para o rio Doce (R2). Após períodos 

prolongados de baixa precipitação pluviométrica, ocorre uma interrupção desta fluência entre a 

lagoa de Extremoz e o rio Doce, ocasião na qual o rio é perenizado pelas contribuições das águas 

subterrâneas do sistema aquífero Dunas-Barreiras. Ao longo do estudo foi possível observar a 

diminuição da vegetação natural, causada por desmatamento, tanto da margem do rio quanto no 

seu entorno.  
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Figura 1: Pontos de amostragem no Rio Doce. R2: Rio Doce na saída da Lagoa de Extremoz; R3: 

Lagoa Azul; R4: Pajuçara; R5: Redinha, na confluência do Rio Doce com área de mangue, na Avenida 

Dr. João Medeiros Filho. R3 e R4 encontram-se em região com atividade de horticultura e crescimento 

urbano desordenado. 

 
Os pontos R3 e R4 localizam-se nos bairros Lagoa Azul e Pajuçara, respectivamente, local 

com ampla área de cultivo de hortaliças e crescimento urbano desordenado. O ponto R3 apresenta 

em seu entorno vegetação natural e cultivada. Em área próxima, em um perímetro de menos de 

300 metros, há muitas residências e comércios diversificados, como mercados, casas de material 

de construção, farmácias, oficinas mecânicas, além da criação de animais, como aves e cavalos.  

O ponto R4 localiza-se no trecho do rio Doce próximo à  estrada que dá acesso à praia de 

Jenipabu. A água do rio nesta localidade é transparente e é o ponto que apresenta maior vazão em 

comparação com os outros pontos de amostragem. É possível observar ainda a presença de bares 

no entorno do rio, com as mesas dispostas em sua margem, sendo parte dos resíduos provenientes 

desses estabelecimentos descartados diretamente na drenagem. 
O ponto R5 localiza-se no encontro do rio Doce com a Avenida Dr. João Medeiros Filho, 

no bairro da Redinha, em local com eventual influência de maré; possui em parte do seu entorno 

vegetação natural, diversas moradias (casas de alvenaria e barracos de taipa) e bares; 

eventualmente verifica-se a atividade de retirada de areia para a construção civil. 

 

2.2 Amostragem de água 

 
As amostras de água foram coletadas da margem do rio eacondicionadas em recipientes 

plásticos, não tóxicos e transportadas para o laboratório da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

(EMPARN). Os parâmetros da água analisados em cada local incluíram pH, oxigênio dissolvido 

(OD), condutividade elétrica, nitrato, turbidez e dureza de acordo com os métodos e 

procedimentos descritos em Golterman et al., (1978). Os metais traço analisados foram Zinco 

(Zn), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Ferro (Fe), Cádmio (Cd) e Cromo (Cr).  

As análises foram realizadas obedecendo a procedimentos metodológicos definidos pela 

APHA (1998). Após a digestão da amostra todos os extratos foram analisados por 

Espectrofotometria de Absorção Atômica-EAA (Varian FS), empregando-se o sistema chama-ar-

acetileno, em um aparelho com limites de detecção de 0,01 mg/L-1 (Quadro 1). 

 

Parâmetro Unidade Procedimento Limites de Detecção 

Condutividade µS/cm Potenciometria - 

Dureza mg/L Titulometria 1,00 

Nitrito mg/L Método colorimétrico 0,02 

pH Adimensional Potenciometria - 

Oxigênio Dissolvido mg/L Titulometria - 

Turbidez UT Método colorimétrico 5,00 

Cloreto mg/L Titulometria - 

Metais  mg/L Standard Methods 1995 0,01 
Quadro 1: Parâmetros, técnica analítica e limite de detecção dos métodos utilizados nas análises dos 

parâmetros físicos e químicos 

 

Os valores detectados foram comparados com os valores para qualidade de água 

estabelecidos pela Resolução 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005), que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. 
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2.3 Precipitação e temperatura em Natal 

 
Os dados de precipitação e temperatura do ar em Natal para os anos de 2012 e 2013 foram 

obtidos através dos registros da Estação climatológica da UFRN e do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP, respectivamente. 

  

3 Resultados e discussão 

3.1 Metais  

 
A Figura 2 (A, B, C, D, E, F) demonstra o comportamento dos metais analisados na água 

em cada ponto de amostragem, no período de fevereiro a outubro de 2014. Para fins de 

comparação, em cada figura são apresentados os limites estabelecidos pela resolução 357 do 

CONAMA para águas de classe 1 e 2 (linha contínua) e o limite de toxicidade aguda e crônica 

para organismos de água doce (linha tracejada). Os limites de toxicidade aguda e crônica foram 

calculados para cada metal separadamente, tendo por base os valores de dureza, utilizando as 

equações sugeridas por Buchman (2008).  

A análise dos metais nas amostragens realizadas mostra a ocorrência de contaminação 

química causada por diferentes tipos de metais (figura 2) acima dos limites permitidos pela 

legislação ambiental brasileira (BRASIL, 2005).  

Os resultados obtidos mostraram níveis acima dos limites estabelecidos pela resolução 357 

do CONAMA para cádmio, cobre, níquel e ferro, e acima do limite de toxicidade aguda e crônica 

para organismos de água doce (figura 2). 
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Figura 2 (A, B, C, D, E, F): Comportamento dos metais analisados na água no período de fevereiro a 

outubro de 2014. A linha contínua representa os limites estabelecidos pela resolução 357 do 

CONAMA para águas de classe 1 e 2; a linha tracejada indica os limites de toxicidade aguda e crônica 

para organismos de água doce. 

 

Resultados similares de metais em água são citados nos estudos de Barbosa et al. (2010) 

realizados na Lagoa de Extremoz em 2007 e Guedes et al (2005) realizado no rio Jundiaí. Os 

mesmos valores de cádmio, cromo, cobre e níquel apresentados neste estudo também foram 

encontrados em abril de 2007 por Barbosa et al. (2010).  

A presença de metais em amostras de água em concentrações acima daquelas permitidas 

pelas agências reguladoras ambientais é um forte indicador de atividades antrópicas (MICO et al, 

2006; OWENS e NIEMEYER, 2006; MENDIGUCHIA et al., 2007) e devido à sua estabilidade e 

persistência, a presença desses contaminantes na água representa uma grave ameaça para a saúde 

dos organismos expostos (FLOREA e BUSSELBERG, 2006; VALKO et al., 2006).  

Os metais são elementos extremamente importantes em ecossistemas aquáticos porque, 

ainda que essenciais em pequenas concentrações, muitos são perigosos em altas concentrações, 

podendo bioacumular e biomagnificar no decorrer da cadeia alimentar, e apresentar riscos para 

todos os níveis tróficos, incluindo aqueles que estão no topo da cadeia alimentar, os seres 

humanos (RODGHER, et al., 2005).  

 

 

3.2 Parâmetros físico e químicos 

 
A Figura 3 (A, B, C, D, E, F, G e H) apresenta o comportamento dos diversos parâmetros 

analisados na água em cada ponto de amostragem, no período de fevereiro a outubro de 2014, 

sendo os mesmos ordenados de acordo com a distribuição dos pontos.  

Para fins de comparação, na mesma Figura (3H) são apresentados os dados de 

precipitação pluviométrica média mensal e temperatura do ar em Natal, de acordo com os 

registros da Estação Climatológica da UFRN e do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa – BDMEP, respectivamente. A maior precipitação observada foi no mês de junho com 

538,5 mm e a menor precipitação no mês de agosto com 29,7 mm.  

O pH (figura 3A) apresentou valores dentro do limite estabelecido pela Resolução 357/05 

do CONAMA para a classe 1 e 2, que determina valores entre 6 a 9 para este parâmetro. 

Resultados similares de pH foram relatados por Soares (2006) em estudo realizado na mesma área 

no período de abril e maio de 2005. Moura et al. (2013) encontraram uma tendência geral de 

diminuição do pH da água do rio Doce entre os meses de julho a novembro de 2010, e também 

observaram diminuição da precipitação e aumento da temperatura ambiente. Resultados similares 

aos de Moura et al. (2013) também foram observados em estudo realizado em 2012 e 2013, nos 

mesmos pontos de amostragem; nesse caso, nos pontos R2 e R3 os valores do pH diminuíram 

significativamente de janeiro a maio de 2013 (GOMES et al., submetido). 
O Oxigênio dissolvido (figura 3B) apresentou valores abaixo do estabelecido pela 

resolução 357 do CONAMA em todos os meses amostrados. Os menores valores de OD foram 

observados nos pontos R3 e R4 nos meses de fevereiro e abril de 2014. Soares (2006) e Moura et 

al. (2013) também encontraram diminuição nos valores de OD em seus estudos no período de 

2005 e 2010, respectivamente, e para os mesmos pontos da presente pesquisa.  

Nos meses de fevereiro e abril de 2014 houve diminuição gradativa na precipitação 

pluviométrica na área de estudo. Esta diminuição na precipitação ocasionou uma interrupção na 

fluência da água superficial entre a lagoa de Extremoz e o rio Doce, causando a alteração em 

alguns parâmetros físico-químicos. A menor precipitação pluviométrica ao longo do período seco, 

aliada à menor recarga do aquífero freático, e menor contribuição subterrânea deste para o fluxo 

de base, devem reduzir a velocidade e renovação das águas do rio, que por sua vez é impactado 
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pelo lançamento de poluentes que promovem o aumento do consumo, reduzindo-o a valores 

abaixo do recomendado (MOURA et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Representação gráfica dos parâmetros físico-químicos da água do Rio Doce (A, B, C, D, E, 

F, G), da precipitação pluviométrica média mensal e temperatura do ar (H) em Natal, no período de 

fevereiro a outubro de 2014. 

 

 
A concentração de oxigênio dissolvido em água é uma das variáveis ambientais mais 

importantes na dinâmica e caracterização dos ecossistemas aquáticos. Essa variável é influenciada 

por alterações sazonais da precipitação, temperatura, fluxo de água (RODGHER, et al., 2005). As 

baixas concentrações de oxigênio dissolvido encontradas no ponto R3 podem ser resultantes da 

decomposição de matéria orgânica intensiva, o que reduz as concentrações de oxigênio. 
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Os valores do cloreto (figura 3C) apresentaram-se dentro do limite estabelecido pela 

Resolução 357/05 do CONAMA para águas doces de classe 1 e 2 que é de 250 mg/L em todos os 

pontos de analisados, com valor mínimo de 33,13 mg/L e máximo de 66,26 mg/L. Moura et al. 

(2013) relatam que não houve um padrão de aumento ou diminuição dos teores de cloreto na água 

ao longo dos meses, no período entre julho e dezembro de 2010.  

A condutividade (figura 3D) apresentou um valor mínimo de 154,90 μs/cm, no ponto R3 

no mês de fevereiro e valor máximo de 305,10 μs/cm, no ponto R2, em abril. Valores similares 

para os mesmos pontos foram encontrados nos estudos de Soares (2006) e Moura et al., (2013). 

Segundo Esteves (1988) os valores de condutividade de ambientes aquáticos em regiões tropicais 

estão mais relacionados com as características geoquímicas de suas bacias de drenagem e com a 

climatologia do que com seu estado trófico. Contudo, em uma mesma região, a condutividade 

pode ser utilizada como indicadora de eutrofização progressiva. 

A turbidez (figura 3E) encontra-se na faixa de 0,1 UNF (valor mínimo) no ponto R3 

(agosto) e máximo de 7,0 UNF no ponto R5 (junho); Moura et al., (2013) apresentaram valor 

maior que o estabelecido pela Resolução 357/05 do CONAMA, no ponto R5 no mês de outubro 

de 2010.  

O nitrito (figura 3F) apresentou valor mínimo de 0,01 mg.L-1 nos pontos R4 e R5 (abril e 

junho) e valor máximo de 0,05 mg.L-1 no ponto R3 (agosto). No ponto R4 e R5 é presente a 

existência de casas e bares com área de lazer em seu entorno e visível a descarga de esgoto em 

ambos os pontos. Os mesmos valores de nitrito também foram encontrados no estudo de Soares 

(2006). O nitrito é resultante do processo de nitrificação, e geralmente é maior em águas pouco 

oxigenadas. Os valores mais elevados de nitrito nos pontos R4 e R5, podem estar associados aos 

baixos teores de OD encontrados nesses mesmos pontos.  

A dureza (figura 3G) apresentou valor mínimo de 28,5 no ponto R3 (fevereiro) e valor 

máximo de 56,06 (abril), o limite estabelecido da dureza é de 500 mg/L segundo a portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde. A dureza é a medida da concentração de íons de metais como o 

cálcio, magnésio, ferro e o zinco. A maioria destes íons são adquiridos pela lixiviação da água da 

chuva que passa pelas rochas. A presença de alguns metais como ferro, alumínio, zinco e 

manganês podem contribuir para o aparecimento da dureza da água, podendo ser tóxicos em altas 

concentrações (LAGGER 2000). 

 

4 Considerações finais 

 

O presente estudo revelou contaminação química na água do rio Doce, causada pela 

presença de metais traço. Os resultados obtidos mostraram níveis acima dos limites 

estabelecidos pela resolução 357 do CONAMA para cádmio, cobre e níquel, em todas as 

estações de amostragem, menos na estação controle da lagoa e de ferro na estação R3. 

A análise dos parâmetros físicos equímicos evidenciou que o oxigênio dissolvido foi o 

parâmetro que apresentou maior alteração nos resultados; os menores valores de oxigênio 

dissolvido (OD) foram identificados nos pontos R3 e R4, que apresentam maior influência de 

uso do solo por agricultura. Também foi possível observar alterações nos resultados dos 

parâmetros em relação aos meses amostrados ao longo do ano, apesar dos mesmos 

apresentarem valores dentro do estabelecido pela resolução 357 do CONAMA. 

A alteração encontrada nos parâmetros físicos e químicos e os resultados obtidos das 

análises de metais medidos em água evidenciam que as atividades desenvolvidas no entorno 

da Bacia podem estar contribuindo para as variações observadas. Como fatores que 

influenciaram os resultados dos metais e dos parâmetros físicos e químicos apontados no 

estudo pode-se destacar a proximidade de áreas agrícolas, com consequente utilização 

indiscriminada de agrotóxicos, o descarte inadequado de resíduos destes produtos, a 

proximidade de vias de tráfego, além do descarte de esgotos domésticos e crescimento urbano 

desordenado, observados ao longo da bacia drenagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 

A avaliação da qualidade da água e dos sedimentos do baixo curso do rio Doce, trecho 

localizado entre a Lagoa de Extremoz e a Redinha, por meio de análises físicas e químicas e 

de ensaios ecotoxicológicos, na água e no sedimento, nos anos de 2012, 2013 e 2014, 

embasou o conhecimento e respondeu as questões de pesquisa: nos testes ecotoxicológicos 

realizados em água e sedimentos há uma resposta mensurável da biota no ambiente aquático, 

pois a alteração encontrada nos parâmetros físicos e químicos medidos em água e os 

resultados negativos encontrados em pelo menos 50% dos testes de toxicidade crônica 

realizados mensalmente no período de um ano evidenciaram o comprometimento da 

qualidade da água do rio Doce pelo menos em parte do ano, destacando que as diversas 

atividades desenvolvidas no entorno da drenagem podem estar contribuindo para as variações 

observadas.  

A variação sazonal e espacial, ao longo do rio, do comportamento dos parâmetros 

físicos e químicos e das respostas ecotoxicológicas foram observadas através do conjunto de 

resultados das taxas de sobrevivência nos testes ecotoxicológicos com sedimento. Os 

resultados evidenciaram ainda que esta resposta é sazonal, tomando-se como um dos fatores a 

influência do regime de chuvas, pois no período chuvoso ocorre uma renovação no corpo 

hídrico; no entanto, os materiais geológicos e os de origem antrópica, acumulados no entorno 

dos corpos hídricos durante o período seco, concentraram poluentes, o que pode explicar a 

variação encontrada nos resultados dos testes ecotoxicológicos. 

Os resultados demonstraram que a espécie apesar de ser exótica, e indicada em 

diversos estudos, para ser utilizada em todos os estados brasileiros até que se estabeleça uma 

espécie autóctone adequada, foi eficiente na indicação de águas com toxicidade, pois o 

conjunto de resultados das taxas de sobrevivência nos testes ecotoxicológicos e do efeito de 

toxicidade aguda, mostra que há uma resposta mensurável do organismo H. azteca no 

ambiente aquático do rio Doce.  

No estudo também foram encontrados valores de metais na água do rio Doce como 

cádmio, chumbo, cobre, níquel e Ferro acima do limite estabelecido pela Resolução 357 do 

CONAMA. A análise dos parâmetros físico-químicos evidenciou que o oxigênio dissolvido 

foi o parâmetro que apresentou maior alteração nos resultados; os menores valores de 

oxigênio dissolvido (OD) foram identificados nos pontos R3 e R4. Também foi possível 

observar alterações nos resultados dos parâmetros em relação aos meses amostrados ao longo 
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do ano, apesar dos mesmos apresentarem valores dentro do estabelecido pela resolução 357 

do CONAMA.  

De maneira geral os resultados demonstraram que as atividades humanas realizadas na 

área de drenagem do rio Doce colocam em risco a saúde ambiental, trazendo consequências 

para a biota local, e consequentemente para os múltiplos usos deste sistema aquático. 

Portanto, a situação na região do Rio Doce merece total atenção da comunidade científica, dos 

gestores dos setores público e privado, e da população, de forma que possam ser 

desenvolvidas ações planejadas que minimizem os danos ao meio ambiente e a saúde humana; 

estas ações devem contemplar por exemplo, a proteção das fontes de água subterrânea e 

superficiais, a gestão e o manuseio correto dos fertilizantes e agrotóxicos em áreas de 

produção das hortaliças e programas de educação ambiental que priorizem a preservação da 

biodiversidade e dos recursos naturais. 

 Há necessidade também da continuidade de um monitoramento a longo prazo, com a 

realização de outras análises dos parâmetros físico-químicos em água, conjugadas com 

ensaios de toxicidade e análise de metais tanto no compartimento água, quanto no sedimento.  

Sugere-se também a realização de testes de toxicidade com organismos aquáticos de outras 

espécies, inclusive espécies nativas, a fim de fornecer resultados complementares a respeito 

do impacto sofrido por este ecossistema. 
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Agradecimentos quando necessário; 8. Resumo e palavras-chave (em português - os autores 

estrangeiros receberão assistência); 9. Referências. Em certos casos pode ser aconselhável 

omitir a parte (4) e reunir as partes (5) e (6). Onde se aplicar, a parte de Materiais e Métodos 

deve indicar o Comitê de Ética que avaliou os procedimentos para estudos em humanos ou as 

normas seguidas para a manutenção e os tratamentos experimentais em animais. 

 

Breves comunicações ou Resenhas 

Breves comunicações devem ser enviadas em espaço duplo. Depois da aprovação não serão 

permitidas alterações no artigo, a fim de que somente correções de erros tipográficos sejam 

feitos nas provas. 

Os autores devem enviar seus artigos somente em versão eletrônica. 

 

Preparação de originais 

PREPARO DOS ARTIGOS 

Os artigos devem ser preparados em espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho 11. 

Depois de aceitos nenhuma modificação será realizada, para que nas provas haja somente 

correção de erros tipográficos. 

Tamanho dos artigos. Embora os artigos possam ter o tamanho necessário para a 

apresentação concisa e discussão dos dados, artigos sucintos e cuidadosamente preparados 

têm preferência tanto em termos de impacto quando na sua facilidade de leitura. 

 

Tabelas e ilustrações. Somente ilustrações de alta qualidade serão aceitas. Todas as 

ilustrações serão consideradas como figuras, inclusive desenhos, gráficos, mapas, fotografias 

e tabelas com mais de 12 colunas ou mais de 24 linhas. A localização provável das figuras no 

artigo deve ser indicada. 

Figuras digitalizadas. As figuras devem ser enviadas de acordo com as seguintes 

especificações: 1. Desenhos e ilustrações devem ser em formato .PS/.EPS ou .CDR 
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(Postscript ou Corel Draw) e nunca inseridas no texto; 2. Imagens ou figuras em meio tom 

devem ser no formato .TIF e nunca inseridas no texto; 3. Cada figura deve ser enviada em 

arquivo separado; 4. Em princípio, as figuras devem ser submetidas no tamanho em que 

devem aparecer na revista, i.e., largura de 8 cm (uma coluna) ou 12,6 cm (duas colunas) e 

com altura máxima para cada figura menor ou igual a 22 cm. As legendas das figuras devem 

ser enviadas em espaço duplo e em folha separada. Cada dimensão linear das menores letras e 

símbolos não deve ser menor que 2 mm depois da redução. Somente figuras em preto e 

branco serão aceitas. 5. Artigos de Matemática, Física ou Química podem ser digitados em 

Tex, AMS-Tex ou Latex; 6. Artigos sem fórmulas matemáticas podem ser enviados em .RTF 

ou em WORD para Windows. 

 

Página de rosto. A página de rosto deve conter os seguintes itens: 1. Título do artigo (o título 

deve ser curto, específico e informativo); 2. Nome (s) completo (s) do (s) autor (es); 3. 

Endereço profissional de cada autor; 4. Palavras-chave (4 a 6 palavras, em ordem alfabética); 

5. Título abreviado (até 50 letras); 6. Seção da Academia na qual se enquadra o artigo; 7. 

Indicação do nome, endereço, números de fax, telefone e endereço eletrônico do autor a quem 

deve ser endereçada toda correspondência e prova do artigo. 

 

Agradecimentos (opcional). Devem ser inseridos no final do texto. Agradecimentos pessoais 

devem preceder os agradecimentos a instituições ou agências. Notas de rodapé devem ser 

evitadas; quando necessário, devem ser numeradas. Agradecimentos a auxílios ou bolsas, 

assim como agradecimentos à colaboração de colegas, bem como menção à origem de um 

artigo (e.g. teses) devem ser indicados nesta seção. 

 

Abreviaturas. As abreviaturas devem ser definidas em sua primeira ocorrência no texto, 

exceto no caso de abreviaturas padrão e oficial. Unidades e seus símbolos devem estar de 

acordo com os aprovados pela ABNT ou pelo Bureau International des Poids et Mesures (SI). 

Referências. Os autores são responsáveis pela exatidão das referências. Artigos publicados e 

aceitos para publicação (no prelo) podem ser incluídos. Comunicações pessoais devem ser 

autorizadas por escrito pelas pessoas envolvidas. Referências a teses, abstracts de reuniões, 

simpósios (não publicados em revistas indexadas) e artigos em preparo ou submetidos mas 

ainda não aceitos, podem ser citados no texto como (Smith et al. unpublished data) e não 

devem ser incluídos na lista de referências. 

 

As referências devem ser citadas no texto como, por exemplo, (Smith 2004), (Smith and 

Wesson 2005) ou, para três ou mais autores, (Smith et al. 2006). Dois ou mais artigos do 

mesmo autor no mesmo ano devem ser distinguidos por letras, e.g. (Smith 2004a), (Smith 

2004b) etc. Artigos com três ou mais autores com o mesmo primeiro autor e ano de 

publicação também devem ser distinguidos por letras. 

As referências devem ser listadas em ordem alfabética do primeiro autor sempre na ordem do 

sobrenome XY no qual X e Y são as iniciais. Se houver mais de 10 autores, use o primeiro 

seguido de et al. As referências devem ter o nome do artigo. Os nomes das revistas devem ser 

abreviados. Para as abreviações corretas, consultar a listagem de base de dados na qual a 

revista é indexada ou consulte a World List of Scientific Periodicals. A abreviatura para os 

Anais da Academia Brasileira de Ciências é An Acad Bras Cienc. Os seguintes exemplos são 

considerados como guia geral para as referências. 

 

Artigos 
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GARCÍA-MORENO J, CLAY R AND RÍOS-MUÑOZ CA. 2007. The importance of birds 

for conservation in the Neotropical region. Journal of Ornithology 148(2): 321-326. 

 

PINTO ID AND SANGUINETTI YT. 1984. Mesozoic Ostracode Genus Theriosynoecum 

Branson, 1936 and validity of related Genera. Anais Academia Brasileira Ciencias 56: 207-

215. 

 

POSEY DA. 1983. O conhecimento entomológico Kayapó: etnometodologia e sistema 

cultural Anuário Antropológico, 81: 109-121. 

 

Livros e Capítulos de Livros 

 

DAVIES M. 1947. An outline of the development of Science, Athinker's Library, n. 120. 

London: Watts, 214 p. 

PREHN RT. 1964. Role of immunity in biology of cancer. In: NATIONAL CANCER 

CONFERENCE, 5, Philadelphia Proceedings …., Philadelphia: J.B. Lippincott, p. 97-104. 

 

UYTENBOGAARDT W AND BURKE EAJ. 1971. Tables for microscopic identification of 

minerals, 2nd ed., Amsterdam: Elsevier, 430 p. 

 

WOODY RW. 1974. Studies of theoretical circular dichroism of Polipeptides: contributions 

of B-turns. In: BLOUTS ER ET AL. (Eds), Peptides, polypeptides and proteins, New York: J 

Wiley & Sons, New York, USA, p. 338-350. 

 

Outras Publicações 

INTERNATIONAL KIMBERLITE CONFERENCE, 5, 1991. Araxá, Brazil. Proceedings ... 

Rio de Janeiro: CPRM, 1994, 495 p. 

 

SIATYCKI J. 1985. Dynamics of Classical Fields. University of Calgary, Department of 

Mathematics and Statistics, 55 p. Preprint n. 600. 
  

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. Os manuscritos devem ser apresentados na seguinte seqüência: página de rosto, 

resumos em português e inglês, palavras chaves e key words, texto, tabelas, 

agradecimentos, referências bibliográficas. 

2. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, justificar em "Comentários ao Editor". 

3. Os arquivos para submissão não podem ultrapassar 2 MB. 

4. Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto 

(Ex.:http://www.ibict.br) estão ativos e prontos para clicar. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos emDiretrizes 

para Autores, na seção Sobre a Revista. 

6. A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção 

Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso 

http://www.ibict.br/
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/about/submissions#authorGuidelines
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/about/submissions#authorGuidelines
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submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis 

em Assegurando a Avaliação por Pares Cega. 

  

Política de Privacidade 

Os manuscritos publicados são de propriedade da Revista GAIA SCIENTIA, vedada tanto a 

reprodução, mesmo que parcial em outros periódicos, como a tradução para outro idioma sem 

a autorização por escrito do Conselho Editorial. Desta forma, todos os trabalhos, quando 

submetidos à publicação, deverão ser acompanhados de Documento de Transferência de 

Direitos Autorais, contendo assinatura de cada um dos autores. 
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ANEXO 2 – Ecotoxicology and Environmental Safety 

 

GUIDE FOR AUTHORS 

. 

Submission 

Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your 

article details and uploading your files. The system converts your article files to a single PDF 

file used in the peer-review process. Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to typeset 

your article for final publication. All correspondence, including notification of the Editor's 

decision and requests for revision, is sent by e-mail. 

 

Submit your article 

Please submit your article via http://ees.elsevier.com/ees/. 

If you have difficulty with your submission or any other questions, please contact the 

Editorial Office: 

Ecotoxicology and Environmental Safety 

Editorial Office 

525 B Street, Suite 1800 

San Diego, CA 92101-4495, USA 

Telephone: (619) 699-6297 

Fax: (619) 699-6850 

E-mail: ees2@elsevier.com 

 

Referees 

All submitted manuscripts must include a list of five suggested reviewers. Please include the 

names and contact information (including email addresses) for 5 reviewer suggestions. 

Typically three of these should be from countries other than those of the authors. Please note 

that this is a mandatory element of your submission and the Editorial Office cannot locate 

reviewers on your behalf. If you are unable to suggest potential experts in the field, please 

refer to your references for possible reviewers. 

 

Additional information 

Each manuscript should be accompanied by a letter outlining the basic findings of the 

paper and their significance. 

 

PREPARATION 

NEW SUBMISSIONS 

Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise 

through the creation and uploading of your files. The system automatically converts your files 

to a single PDF file, which is used in the peer-review process. 

As part of the Your Paper Your Way service, you may choose to submit your 

manuscript as a single file to be used in the refereeing process. This can be a PDF file or a 

Word document, in any format or layout that can be used by referees to evaluate your 

manuscript. It should contain high enough quality figures for refereeing. If you prefer to do 

so, you may still provide all or some of the source files at the initial submission. Please note 

that individual figure files larger than 10 MB must be uploaded separately. 

 

References 

There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in 

any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s), 
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journal title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book 

chapter and the pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. The reference 

style used by the journal will be applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage. 

Note that missing data will be highlighted  at proof stage for the author to correct. 

 

Formatting requirements 

There are no strict formatting requirements but all manuscripts must contain the 

essential elements needed to convey your manuscript, for example Abstract, Keywords, 

Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusions, Artwork and Tables with 

Captions.  

If your article includes any Videos and/or other Supplementary material, this should 

be included inyour initial submission for peer review purposes. Divide the article into clearly 

defined sections. Please ensure your paper has consecutive line numbering - this is an 

essential peer review requirement. Figures and tables embedded in text Please ensure the 

figures and the tables included in the single file are placed next to the relevant text in the 

manuscript, rather than at the bottom or the top of the file. 

 

REVISED SUBMISSIONS 

Use double spacing. All pages must be numbered, beginning with the abstract. All 

lines must be numbered, preferably continuously throughout the entire manuscript. Use of 

word processing software Regardless of the file format of the original submission, at revision 

you must provide us with an editable file of the entire article. Keep the layout of the text as 

simple as possible. Most formatting codes will be removed and replaced on processing the 

article. The electronic text should be prepared in a way very similar to that of conventional 

manuscripts (see also the Guide to Publishing with Elsevier: 

http://www.elsevier.com/guidepublication). See also the section on Electronic artwork. 

To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 'grammar-

check' functions of your word processor. 

 

Article structure 

Subdivision - numbered sections 

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be 

numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section 

numbering). Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the 

text'. Any subsection may be given a brief heading. Each heading should appear on its own 

separate line. 

Introduction State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a 

detailed literature survey or a summary of the results. 

Material and methods should be sufficiently detailed to enable the experiments to be 

reproduced. It is mandatory to give formal assurance that any study involving humans or 

experimental animals were conducted in accordance with national and institutional guidelines 

for the protection of human subjects and animal welfare. No manuscript will be considered 

unless this information is supplied. 

Theory/calculation A Theory section should extend, not repeat, the background to the article 

already dealt with in the Introduction and lay the foundation for further work. In contrast, a 

Calculation section represents a practical development from a theoretical basis. 

 

Results/Discussion 
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Results should be clear and concise. Discussion should explore the significance of the results 

of the work, not repeat them. A combined Results and Discussion section is often appropriate. 

Avoid extensive citations and discussion of published literature. 

Conclusions The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions 

section, which may stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and 

Discussion section. 

Appendices 

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and 

equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a 

subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. 

A.1, etc. 

 

Essential title page information 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family 

name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. Present the authors' 

affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all 

affiliations with a lowercase superscript letter immediately after the author's name and in front 

of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the 

country name and, if available, the e-mail address of each author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also post-publication. Ensure that the e-mail address is given 

and that contact details are kept up to date by the corresponding author. 
• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article 

was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be 

indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the 

work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used 

for such footnotes. 

 

Abstract 

A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the 

research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately 

from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be 

avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon 

abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in 

the abstract itself. 

 

Graphical abstract 

Although a graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to 

the online article. The graphical abstract should summarize the contents of the article in a 

concise, pictorial form designed to capture the attention of a wide readership. Graphical 

abstracts should be submitted as a separate file in the online submission system. Image size: 

Please provide an image with a minimum of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally 

more. The image should be readable at a size of 5 × 13 cm using a regular screen resolution of 

96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. See 

http://www.elsevier.com/graphicalabstracts for examples. 

Authors can make use of Elsevier's Illustration and Enhancement service to ensure the best 

presentation of their images and in accordance with all technical requirements: Illustration 

Service. 
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Highlights 

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of bullet points 

that convey the core findings of the article and should be submitted in a separate editable file 

in the online submission system. Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 

bullet points (maximum 85 characters, including spaces, per bullet point). See 

http://www.elsevier.com/highlights for examples. 

 

Keywords 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American spelling 

and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). 

Be sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be 

eligible. These keywords will be used for indexing purposes. 

 

Abbreviations 

Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first 

page of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at 

their first mention there, as well as in the footnote. Ensure consistency of abbreviations 

throughout the article. 

 

Acknowledgements 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references 

and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. 

List here those individuals who provided help during the research (e.g., providing language 

help, writing assistance or proof reading the article, etc.). 

 

Units 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units 

(SI). If other units are mentioned, please give their equivalent in SI. Specially please note, the 

values reported on research papers should be limited to 3 significant figures, unless required 

otherwise. Ppm or ppb are not accepted and this should be presented as mg/kg or g/kg. 

Centrifugation speed should be presented in x g, not rpm. 

 

Math formulae 

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple formulae in 

line with normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for 

small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. Powers 

of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any equations that 

have to be displayed separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

 

Footnotes 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. Many 

word processors build footnotes into the text, and this feature may be used. Should this not be 

the case, indicate the position of footnotes in the text and present the footnotes themselves 

separately at the end of the article. 

 

Artwork 

Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 

http://www.elsevier.com/highlights
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• Preferred fonts: Arial (or Helvetica), Times New Roman (or Times), Symbol, Courier. 

• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

• Indicate per figure if it is a single, 1.5 or 2-column fitting image. 

• For Word submissions only, you may still provide figures and their captions, and tables 

within a single file at the revision stage. 

• Please note that individual figure files larger than 10 MB must be provided in separate 

source files. A detailed guide on electronic artwork is available on our website: 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given 

here. 

Formats Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalized, please 

'save as' or convert the images to one of the following formats (note the resolution 

requirements for line drawings, halftones, and line/halftone combinations given below): 

EPS (or PDF): Vector drawings. Embed the font or save the text as 'graphics'. 

TIFF (or JPG): Color or grayscale photographs (halftones): always use a minimum of 300 dpi. 

TIFF (or JPG): Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi. 

TIFF (or JPG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale): a minimum of 

500 dpi is required. 

 

Please do not: 

• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); the resolution 

is too low. 

• Supply files that are too low in resolution. 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Color artwork 

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or 

PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted 

article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that 

these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of 

whether or not these illustrations are reproduced in color in the printed version. For color 

reproduction in print, you will receive information regarding the costs from Elsevier 

after receipt of your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or 

online only. For further information on the preparation of electronic artwork, please see 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

 

Figure captions 

Ensure that each illustration has a caption. A caption should comprise a brief title (not on the 

figure itself) and a description of the illustration. Keep text in the illustrations themselves to a 

minimum but explain all symbols and abbreviations used. 

Text graphics 

Text graphics may be embedded in the text at the appropriate position. See further under 

Electronic artwork. 

 

Tables 

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to the 

relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively in 

accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body. 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions
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Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not duplicate 

results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules. 

 

References 

Citation in text 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and 

vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and 

personal communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in 

the text. If these references are included in the reference list they should follow the standard 

reference style of the journal and should include a substitution of the publication date with 

either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 'in press' 

implies that the item has been accepted for publication. 

All citations in the text should refer to: 

Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) and the year of 

publication; Two authors: both authors' names and the year of publication; Three or more 

authors: first author's name followed by 'et al.' and the year of publication. Citations may be 

made directly (or parenthetically). Groups of references should be listed first alphabetically, 

then chronologically. 

Examples: 'as demonstrated (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and Jones, 1999). Kramer et 

al. (2010) have recently shown ....' 

Reference links 

Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured by online links 

to the sources cited. In order to allow us to create links to abstracting and indexing services, 

such as Scopus, CrossRef and PubMed, please ensure that data provided in the references are 

correct. Please note that incorrect surnames, journal/book titles, publication year and 

pagination may prevent link creation. When copying references, please be careful as they may 

already contain errors. Use of the DOI is encouraged. 

 

Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the 

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list. 

 

References in a special issue 

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any 

citations in the text) to other articles in the same Special Issue. 

 

Reference management software 

Most Elsevier journals have their reference template available in many of the most 

popular reference management software products. These include all products that support 

Citation Style Language styles (http://citationstyles.org), such as Mendeley 

(http://www.mendeley.com/features/reference-manager) and Zotero 

(https://www.zotero.org/), as well as EndNote (http://endnote.com/downloads/styles). Using 

the word processor plug-ins from these products, authors only need to select the appropriate 

journal template when preparing their article, after which citations and bibliographies will be 

automatically formatted in the journal's style. If no template is yet available for this journal, 

please follow the format of the sample references and citations as shown in this Guide. Users 

of Mendeley Desktop can easily install the reference style for this journal by clicking the 

following link: 

http://endnote.com/downloads/styles


117 

 

http://open.mendeley.com/use-citation-style/ecotoxicology-and-environmental-safety 

When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the Mendeley 

plugins for Microsoft Word or LibreOffice. 

 

Reference formatting 

There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in 

any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s), 

journal title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book 

chapter and the pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. The reference 

style used by the journal will be applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage. 

Note that missing data will be highlighted at proof stage for the author to correct. If you do 

wish to format the references yourself they should be arranged according to the following 

examples: 

 

Reference style 

References should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically if 

necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be 

identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication. 

 

Examples: 

Reference to a journal publication: 

Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2010. The art of writing a scientific article. 

J. Sci. Commun. 163, 51-59. 

Reference to a book: 

Strunk Jr., W., White, E.B., 2000. The Elements of Style, fourth ed. Longman, New York. 

Reference to a chapter in an edited book: Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare 

an electronic version of your article, in: Jones, B.S., Smith , R.Z. (Eds.), Introduction to the 

Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281-304. 

 

Journal abbreviations source 

Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word Abbreviations: 

http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/. 
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ANEXO 3 – Revista Geotemas 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A Revista Geotemas publica trabalhos inéditos sobre geografia e outras áreas do saber 

que abordem nos mesmos temáticas geográficas em diferentes enfoques teóricos e 

metodológicos 

2. Os textos encaminhados para publicação devem ser redigidos na língua portuguesa, 

com no máximo 03 autores. Para tanto os autores devem se cadastrar na revista e 

enviar os mesmos em formato digital. 

3. O texto completo deve vir em formato Microsoft Word e fonte Times New Roman, 

tamanho 12, com espaço 1,5 entre linhas. Margens superior e direita de 3,0 cm, 

esquerda e inferior 2,0 cm. A extensão do texto poderá variar de 15 a 25 páginas, para 

artigos e entre 05 e 08 páginas para resenhas. 

4. A estrutura do texto deve ser dividida em partes numeradas, sendo obrigatória a 

introdução e as considerações finais ou conclusões. Utilizar numeração sem ponto ou 

travessão. As seções primárias devem vir em cursiva e negrito e as secções 

secundárias em normal e cursiva. Usar 2 espaços com a tecla Enter antes das seções e 

1 espaço depois para iniciar o texto. 

5. O titulo do trabalho deve vir em caixa alta e negrito. O texto deve ser acompanhado de 

resumos entre 200 e 250 palavras em português e inglês seguidos de palavras-chave e 

key words. Utilizar fonte de 11 pontos e grifar em negrito as palavras Resumo, 

Palavras-chave, Abstract e Key word. Recomenda-se passar a revisão do texto 

trabalho, inclusive do resumo em inglês, por profissionais especializados. 

6. As citações diretas e indiretas deverão ser organizadas, obrigatoriamente, de acordo 

com a NBR – 10520 da ABNT (agosto de 2002). Usar o padrão Autor e Data – 

exemplo: (CARNEIRO, 2010, p. 12) ou Carneiro (2010, p. 12). Nas citações com 

mais de três linhas, não usar aspas, recuar a 4 cm da margem e usar fonte tamanho 11 

pontos. Usar um espaço com a tecla Enter antes e depois da citação com mais de 3 

linhas. 

7. As figuras devem ser chamadas no texto em negrito e dentro de parêntesis – ex: 

(figura X). O título e a fonte das figuras devem ser colocado abaixo das mesmas, 

destacadas em negrito e separadas do título por dois pontos. Usar fonte tamanho 8 

pontos. Gráficos, mapas, esquemas, fotografias e outros devem ser indicados como 

figuras e podem ser coloridas. As figuras obedecem às seguintes dimensões: a) Mapas: 

15 cm de largura. b) As demais figuras: 10 cm de largura quando sozinhas e 7 cm 

quando colocadas lado a lado. 

8. As referências deverão ser organizadas, obrigatoriamente, de acordo com a NBR-6023 

da ABNT (agosto de 2002). Usar espaçamento de 12 pontos antes e 12 pontos depois 

nas referencias. Os endereços eletrônicos devem está com o link ativo. Os nomes dos 

autores deve conter apenas a primeira letra. Destacar com negrito os títulos das obras e 

nomes de revistas. 

 


