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RESUMO 

 

A contaminação dos ambientes aquáticos é um fenômeno que remonta às origens das 

civilizações humanas e foi amplificado pelo advento dos processos industriais. A cidade de 

Macaíba/RN/Brasil tem como principal corpo hídrico o rio Jundiaí que sofre descarga de 

efluentes de diversas indústrias. O estudo se bifurcou numa frente de percepção 

socioambiental, realizado por meio de entrevistas semiestruturadas cujo efluente têxtil foi 

apontado pela população como o principal problema no rio. Observou-se que quase a 

totalidade dos entrevistados apresentava preocupação com o meio ambiente. Além disso, há 

uma inclusão dos indivíduos como parte causadora da problemática, pois uma parte 

significativa reconhece que suas atividades podem causar prejuízos ao ambiente e à saúde da 

população. A partir disto, o monitoramento experimental da qualidade de água foi conduzido 

por meio de analises físicas e químicas e ensaios ecotoxicológicos que se propuseram a 

avaliar em Pomacea lineata e em Mysidopsis juniae o efeito isolado do efluente têxtil e sua 

influência no rio em comparação com os limites estabelecidos pela legislação brasileira.  

Apesar das analises físicas e químicas demonstrarem-se inconclusivas acerca da participação 

do efluente têxtil na contaminação ambiental do rio, os ensaios ecotoxicológicos 

demonstraram-se contundentes ao sinalizar que o efluente pode apresentar risco aos 

organismos aquáticos e consequentemente à saúde humana. Assim, por meio de uma 

abordagem interdisciplinar foi possível estudar a causa do problema socioambiental apontado 

pela população na fase de percepção e o efeito mensurável com análises de qualidade de água 

no rio por meios dos ensaios mencionados. 

 

 

Palavras-chave: Ecotoxicologia. Percepção Ambiental. Análise de conteúdo. Pomacea lineata 

.Mysidopsis juniae. 

 

.  
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ABSTRACT 

 

The contamination of aquatic environments is a phenomenon that dates back the origins of 

human civilizations and was amplified by the advent of industrial processes. The Jundiaí river 

, Macaíba's main water source, suffering discharge of effluents from various industries. The 

study work´s in two fronts, the environmental perception front was conducted through semi-

structured interviews whose textile effluent was appointed by the population as the main 

problem in the river. It was observed that nearly all respondents had concerns about the 

environment. In addition, there is an inclusion of individuals as the cause of the problem, 

because a significant part recognizes that its activities may cause damage to the environment 

and people's health. In other front, the experimental monitoring of water quality was 

conducted through ecotoxicological tests and physiochemical analysis that proposed to assess 

Pomacea lineata .Mysidopsis juniae isolated effect of textile effluent and its influence on the 

river compared with the limits established by Brazilian law. Although the physio-chemical 

analysis shows is inconclusive about the participation of the textile effluent in environmental 

contamination of the river, the ecotoxicological tests have shown to blunt the signal that the 

effluent may present a risk to aquatic organisms and consequently to human health. Thus, an 

interdisciplinary way it was possible to study the cause of the environmental problem 

identified by the population in the realization phase and measurable effect on water quality 

analysis in the river by means of the tests mentioned. 

. 

 

Keywords: Ecotoxicology. Environmental perception. Content analysis. Pomacea lineata, 

Mysidopsis juniae. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

Desde a origem das primeiras civilizações o homem vem alterando o meio ao seu redor 

no intuito de melhorar a sua qualidade de vida. Entretanto, a frequente alteração deste 

ambiente e dos seus recursos acabou por deixar um grande rastro de destruição. A velocidade 

de criações tecnológicas de extração e refinamento dos recursos naturais sempre foi 

prioridade em detrimento das tecnologias de recuperação dos recursos naturais (LEAL,2014).  

 No princípio do nomadismo, a frequente movimentação das populações em busca de 

novas áreas contribuía para não haver o acúmulo de resíduos, era necessário manter-se em 

constante movimento para obter novos recursos. Posteriormente, com o advento da 

sedentarização iniciou-se de forma mais intensiva o acúmulo de restos animais e vegetais e 

seus dejetos. A necessidade fundamental de água, tanto para as atividades básicas cotidianas 

quanto para a agricultura e construção, fez com que o homem fixasse suas cidades próximas 

aos rios e, em consequência disso, provocaram a contaminação dos corpos d’água.  Com o 

passar do tempo, a vontade desenvolvimentista, característica do expansionismo das 

sociedades clássicas, não considerou o impacto ambiental gerado nos recursos hídricos e 

houve o progressivo decréscimo da qualidade das águas utilizadas nas atividades humanas 

(LEFF,2008)  

A natureza, como bem coloca Diegues (2005), era uma força sempre tida como forte, 

selvagem e inesgotável, que exercia pressão sob o homem para que ele vencesse os desafios 

que ela impunha. Assim, o homem só precisaria resistir ou domá-la em vez de compreendê-la 

como um sistema delicado e harmonicamente equilibrado que pode ser facilmente impactado 

com uma ação humana desmedida. A falsa sensação de abundância ilimitada disseminada pela 

lógica do “desbravador” contribuiu para a ampliação da problemática ambiental, já que não 

havia  a ideia de que os ambientes possuem um limite máximo de regeneração e que a 

transposição desse limite poderia resultar na total destruição de um determinado ambiente 

pela impossibilidade de ele produzir novos recursos. 

Até o início do século XX a conservação de recursos naturais como a água, o solo e os 

organismos vivos acontecia de forma indireta. Os espaços naturais eram preservados por se 

tratarem de um solo ou rio sagrado, por exemplo, e seus animais e vegetais eram reservas 

estratégicas de caça, pesca e extrativismo. Assim, não existia até então a responsabilidade de 

preservação dos recursos por serem elementos originários do meio ambiente. Dessa forma, era 

necessário primeiramente que eles fossem úteis ao individuo, numa perspectiva restrita do 

utilitarismo (MILLER, 1980, apud DIEGUES, 1993). 

Já nas idades moderna e contemporânea, a problemática da poluição ambiental foi 

severamente intensificada após a revolução industrial, com a utilização de métodos de 



16 

 

produção em larga escala e com matérias-primas cada vez mais tóxicas ao metabolismo dos 

organismos integrantes dos ecossistemas naturais. A Revolução Técnico-científica propiciou a 

era da química e suas diversas aplicações tecnológicas para suprir demandas novas e antigas, 

resultando em uma grande carga de efluentes no fim da linha de produção, ocasionando um 

efeito visível em todas as fases do processo industrial (LEFF,2008; NEGREIRO, 2009 ). 

A partir da Revolução Industrial vivenciamos a transmutação da natureza para os 

modelos de uma sociedade moderna. O homem deixa de viver em harmonia com a natureza e 

passa a dominá-la, dando origem ao que se chama de “segunda natureza”: a natureza 

modificada pelo homem, como o meio urbano com seus rios canalizados, solos cobertos por 

asfalto, vegetação nativa completamente devastada, assim como a fauna original da área, etc., 

que é muito diferente da “primeira natureza”, a paisagem natural, não antropomorfizada 

(LEAL, 2008). 

Em meio a este fenômeno industrial, surgiu a necessidade de imprimir um 

comportamento no mercado consumidor que mantivesse sempre altos os lucros na cadeia de 

produção. Foi então que se estabeleceu um novo patamar de consumo para as sociedades 

humanas, com invenções que facilitam nossas vidas, mas que tacitamente impuseram um 

valor ambiental igualmente muito alto (CAVALCANTI, 2009). A maioria dos bens duráveis 

produzidos no mundo não tem um descarte apropriado. Muitas vezes para manter os preços 

baixos e competitivos, eliminam-se processos que resultariam em uma redução maciça da 

quantidade e natureza tóxica dos resíduos, mas que elevariam o preço e afetariam toda a 

cadeia de produção e consumo. Assim, por meio de uma lógica de mercado, as soluções 

ambientais são deixadas de lado até o momento em que o mercado se incline a priorizar a 

qualidade ambiental do produto em detrimento do fator exclusivo do preço baixo 

(LEONARD, 2011). 

A economia global regulada por suas forças geradoras estaria levando ao uso perdulário 

e ao esgotamento dos recursos naturais, com a transmissão dos ideais de consumo dos grandes 

centros para as periferias, o que acaba por produzir uma reprodução insustentável de padrões 

de consumo e de desperdício dos países desenvolvidos, mas sem nenhum benefício aparente 

de incremento de bem-estar à população afetada, gerando um passivo ambiental crescente 

(CAVALCANTI, 2009). 

Para Leal (2008), o Brasil passou por dois fenômenos que merecem destaque quando se 

fala de ambientes urbanos: a rápida industrialização, experimentada a partir do pós-guerra, e a 

urbanização acelerada que se seguiu. No curso desse processo, reflexo das políticas 

desenvolvimentistas então vigentes, uma série de regras de proteção ao meio ambiente e ao 

cidadão que foram desrespeitadas ou mesmo desconsideradas. Entre as décadas de 50 e 90, a 
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parcela da população brasileira que vivia em cidades cresceu de 36% para 75%. Não obstante 

os evidentes desequilíbrios ambientais decorrentes desse processo, os espaços urbanos não 

receberam, na mesma proporção, a devida atenção por parte da mídia e dos governantes, de 

modo que somente nas últimas décadas buscou-se enfrentar o desafio de um desenvolvimento 

socioeconômico que preserve o patrimônio natural do país para as suas próximas gerações.  

Desse modo, fica claro que a problemática da expansão crescente do consumo de bens 

industrializados, impulsionados por sugestões de consumo midiáticas que expandem as 

necessidades do homem, marcou integralmente as relações entre o ser humano e seu meio. 

Esta conjuntura pode ser resumida por uma ideia da economia clássica: as necessidades do 

homem são ilimitadas ao passo que os recursos naturais serão sempre limitados, ou seja, o 

consumo é muito maior do que a capacidade de recuperação do chamado “capital natural”.  

Assim, mesmo que o objeto tenha um custo ambiental para ser confeccionado, ele 

geralmente perde o seu valor útil e passa a ter um valor social circunstanciado pelo contexto e 

sua relevância naquele espaço temporal momentâneo. A exemplo, podemos elencar as 

tendências de vestuário que resultam no descarte desnecessário de peças ainda úteis, mas que 

não mais condizem com as atuais tendências sociais de comportamento e estética ou a 

obsolescência programada que consiste no encurtamento da vida útil de um bem ou produto, o 

qual é projetado para que sua durabilidade ou funcionamento se dê apenas por um período 

reduzido, de forma que os consumidores tenham que realizar outra compra em um espaço 

menor de tempo, aumentando, assim, a lucratividade das empresas (ZANATTA,2013). 

Até mesmo na ciência houve uma resistência a respeito da importância da 

sustentabilidade ambiental. Thomas Kuhn, em sua obra, fala sobre a dificuldade e as barreiras 

transicionais das concepções científicas, sendo estas transições tortuosas da estagnação do 

erro reconhecido até a busca da verdade descoberta. Existe uma necessidade de crise e de 

revoluções para que finalmente haja a “mudança de paradigma”. Kuhn define "paradigma" 

como uma série de suposições, métodos e problemas típicos, que determinam para uma 

comunidade científica quais são as questões importantes e qual a melhor maneira de 

respondê-las. Um bom exemplo de paradigma seria exatamente a relação entre o 

desenvolvimento socioeconômico e a conservação dos recursos naturais, sendo necessário 

eleger as prioridades para a humanidade e descobrir o que a ciência e a tecnologia poderiam 

promover no sentido de limitar ou até mesmo inovar o desenvolvimento para que ele não seja 

realizado a qualquer preço (KUHN, 1962). 

Ribeiro (2003), em sua obra debateu os conflitos entre o utilitarismo, que via os 

humanos como centro da vida biológica e os demais seres vivos como meros recursos, e a 

nova concepção ambientalista, que entendia os humanos como parte integrada e consciente da 
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biosfera, dotados de consciência ambiental, ressaltando a importância da utilização dos 

recursos naturais de um modo eficiente e racional.  A transcendência do ser humano “ego” no 

utilitarismo para o ser “eco” na nova concepção ambientalista, quebrou em parte as amarras 

conservadoras e os paradigmas do desenvolvimento econômico cego e passou a enxergá-lo 

como o fenômeno que também deve estar atrelado ao fator socioambiental.  

A primeira onda de conscientização ocorreu após a utilização de armas químicas na 

Primeira Guerra Mundial e, principalmente, após a explosão das duas bombas atômicas em 

Hiroshima e Nagazaki na Segunda Guerra Mundial. Começava a se formar a ideia de que o 

mundo tal qual o conhecemos talvez não resistisse a uma terceira guerra global. O 

desenvolvimento industrial-tecnológico, que originalmente tentara se mostrar inofensivo e 

positivo, agora dava os primeiros sinais de todo o seu potencial destrutivo (BECK, 1998). 

Com bases nestas perspectivas, foram iniciados os estudos que resultariam nos ideais 

contemporâneos de sustentabilidade e de práticas sustentáveis, que até hoje são 

incompreendidos pelo grande público, em parte pelo serviço de desinformação da mídia que 

propaga, de forma distorcida e confusa, o significado de sustentabilidade e suas ações 

positivas, pois por vezes estão travestidos de um objetivo quase que exclusivamente de 

campanhas de divulgação e marketing em geral (LEONARD, 2011).  

Além da sustentabilidade, buscou-se valorar os recursos naturais para influenciar a sua 

importância na conjuntura socioeconômica: os métodos de valoração econômica do meio 

ambiente são parte do arcabouço teórico da microeconomia do bem-estar e são necessários na 

determinação dos custos e benefícios sociais nas decisões de investimentos públicos que 

afetam o consumo da população e, consequentemente, da sua qualidade de vida. Dessa forma, 

foram subdivididos os métodos de valoração em duas categorias: métodos da função de 

produção, que remetem aos gastos com o capital natural nos processos produtivos e métodos 

da função de demanda, o qual corresponde ao fator que mede as variações de disponibilidade 

dos recursos naturais e a demanda dos consumidores por um produto ambientalmente correto. 

A partir daí, na ótica capitalista, os ideais de sustentabilidade foram se tornando mais 

concretos (MOTTA,2006). 

Entretanto, a reintegração da natureza na economia enfrenta o problema de traduzir os 

custos de conservação e restauração, assim como os potenciais ecológicos que de modo 

homogêneo estabeleça uma medida de valor homologável em âmbito global e atualizável com 

os preços de mercado. A valorização dos recursos naturais está sujeita a temporalidades 

ecológicas de regeneração e produtividade que não correspondem aos ciclos econômicos. Em 

contrapartida, não existe instrumento econômico, ecológico e tecnológico capaz de calcular o 
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“valor real” da natureza na economia, dessa forma a valorização torna mera especulação pela 

variação de disponibilidade do recurso natural (LEFF, 2009.) 

Foi somente nas últimas décadas do século passado que os conceitos de sustentabilidade 

ganharam notoriedade e foram seriamente debatidos. Em 1987, no relatório da ONU 

intitulado “Nosso Futuro Comum”, o tema foi citado e devidamente debatido por líderes 

mundiais em reuniões desta entidade internacional, mas os impasses como sempre surgiam no 

momento em que eram propostas alternativas que se chocassem com fatores de crescimento 

econômico das nações como a expansão industrial e do mercado consumidor, herança ingrata 

e vigente do modelo liberal (ONU, 1987). 

A partir daí, multiplicaram-se convenções ambientais de âmbito mundial como a 

Estocolmo 72, Rio 92, e Johanesburgo 2002, enfatizando ideais da sustentabilidade e seus 

processos participativos na promoção do meio ambiente, voltados para a recuperação, 

conservação de ecossistemas degradados, bem como sugestões e ideias para a melhoria da 

qualidade de vida da população. Como era de se esperar, houve falta de vontade política por 

parte de algumas nações no sentido de dialogar a respeito de medidas que visem conciliar o 

desenvolvimento com o progresso (LAGO, 2006). 

Em junho de 2012, foi celebrado no Brasil a Conferência das Nações Unidas (ONU) 

sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. 

A Rio+20 foi assim conhecida porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a 

agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. A conferência contou com 

dois temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável (ONU, 

2012).  

Esta conferência produziu um documento denominado “O futuro que queremos”, uma 

clara referência ao documento da ONU de 1987. Este documento estabeleceu diretrizes 

sustentáveis para um desenvolvimento socioeconômico mais racional. Em especial, trata no 

tópico “Água e Saneamento” das diretrizes para o desenvolvimento da gestão integrada dos 

recursos hídricos e de planos de eficiência hídrica, garantindo o uso sustentável da água. 

Foram relembrados os compromissos estabelecidos na convenção de Johanesburgo sobre a 

implementação da “Declaração do Milênio” em relação à redução para metade, até 2015, da 

proporção de pessoas sem acesso à água potável e ao saneamento básico.  

Ainda neste tópico, o documento reafirma o papel fundamental que os ecossistemas 

desempenham na manutenção da quantidade de água e ações de qualidade e apoio dentro das 

respectivas fronteiras nacionais para proteger e gerir de forma sustentável esses ecossistemas. 

Ressalta-se, ainda, a necessidade de adotar medidas para reduzir significativamente a poluição 

das águas e aumentar a qualidade delas, como também melhorar o tratamento de águas 
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residuais e a eficiência do seu uso para reduzir as perdas de água. A fim de conseguir isso, o 

documento reforça a necessidade de assistência e cooperação internacional entre os povos. 

No Brasil, a água é, paradoxalmente, um bem comum e indisponível ao mesmo tempo. 

Comum porque deve ser acessível a todos e indisponível por não poder pertencer a ninguém 

em particular. Portanto, trata-se de um direito difuso. Na legislação brasileira isto tem como 

consequência prática o controle pelo Estado das atividades exploratórias de recursos hídricos. 

Ainda que um rio esteja em uma propriedade privada, o proprietário não é dono dele e não 

poderá dispor livremente de seus recursos. O mesmo vale para a exploração de águas 

subterrâneas. Os recursos hídricos são bens pertencentes à União e aos Estados, dependendo 

do caso, conforme versa o Art. 26, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 (CF/88).  

As questões ambientais tornaram-se um ambiente fértil para demonstrar que os sistemas 

federais são uma função não só das constituições, como também dos governos e, 

fundamentalmente da sociedade. Nos Estados Unidos e na União Europeia, a política 

ambiental tem causado tensões e contradições que escapam à lógica do federalismo. Como 

exemplo, os EUA têm um controle da poluição do ar federalizado, mas as regulamentações 

das águas são definidas pelos estados. A busca do federalismo de reger os problemas de 

dimensões por vezes enormes, como é o caso da degradação ambiental, acaba por tornar uma 

tendência geral ao passo que quando o governo central transfere para os estados e municípios 

sua competência é no intuito de proporcionar uma execução das políticas ambientais de uma 

forma mais próxima a fim de adaptar às demandas locais (MOURA et al. 2009). 

A Lei 9.433/1997, que Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,  em seu artigo 1º declara de modo expresso 

que a água é um bem de domínio público e que seu uso depende de outorga da administração 

pública, ou seja, uma autorização de uso para poder utilizá-la para algum fim específico como 

uma atividade agrícola ou industrial, cabendo ao órgão estadual gestor de águas conceder ou 

não esta autorização. 

Nesse contexto, a toxicologia regulatória, responsável por delimitar os limites das 

substâncias de efeito tóxico como uma exigência normativa para a realização de testes 

toxicológicos, ocupa um papel chave na proteção dos recursos hídricos, pois é com o uso 

dessa ferramenta que os padrões de qualidade são estabelecidos. Cada um dos usos da água 

tem seus critérios de qualidade específicos, os quais devem ser derivados utilizando métodos 

padronizados e definidos de acordo com necessidades regionais ou do país. Dessa forma, as 

normas nacionais, estaduais e municipais que regulamentam o uso da água se fundamentam 

nesses critérios (UMBUZEIRO; KUMMROW 2010).  
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Como principais causas da poluição dos recursos hídricos estão os lançamentos de 

esgotos domésticos e, sobretudo, o rejeito das indústrias nos leitos dos rios. O lançamento de 

efluentes líquidos, tratados ou não, nos corpos de água provoca alterações em suas 

características físicas, químicas e biológicas. Essas alterações poderão, ou não, ser 

significativas para o uso que as águas do corpo receptor se destinam e este é o objeto de 

estudo da ecotoxicologia aquática, ramo da toxicologia ambiental (MELO, 2000). 

Os efeitos do esgoto doméstico em um ecossistema aquático podem aparecer a curto e 

médio prazo, seja pelo processo de eutrofização no local de lançamento ou pelo aumento na 

incidência de doenças parasitárias nas populações ribeirinhas que dependem do rio para suas 

necessidades básicas. Por outro lado, o efluente industrial representa uma ameaça ambiental 

igualmente nociva. Mesmo que tratado pela indústria, não é possível precisar todas as 

transformações químicas sofridas pelos compostos quando em contato com o ambiente e 

acumulado dentro dos organismos (ZAGATTO et al. 2006). 

Aragão e outros (2006) também alertam sobre os efeitos dos efluentes industriais para a 

saúde da população como também para a sobrevivência da biota aquática, de uma forma mais 

intensa que o lançamento doméstico, uma vez que muitos compostos tóxicos presentes nesses 

efluentes - metais pesados, compostos fenólicos e benzênicos - não são facilmente detectados, 

muito menos removidos pelas técnicas tradicionais de tratamento.  

De acordo com Nwaedozie; Mohammed (2013), materiais descarregados nos rios 

podem ser metabolizados pelas plantas e animais, entrando assim na cadeia alimentar e no 

ciclo de vida dos organismos. Os poluentes biodegradáveis são rapidamente decompostos sob 

condições ambientais que incluem o calor, o óxido de carbono livre e sais. Apesar disso, 

muitos desses poluentes são acumulados dentro dos organismos, tendo assim um efeito tóxico 

nos indivíduos e em toda a cadeia trófica que vier a se alimentar, incluindo o ser humano. 

Por este motivo, indústrias e órgãos de controle de poluição nos países altamente 

industrializados desde meados de 1980 utilizam os ensaios ecotoxicológicos com os efluentes 

líquidos industriais, buscando um conhecimento mais completo sobre o potencial poluidor 

desses despejos com o objetivo de se conhecerem os possíveis danos ao corpo hídrico 

receptor. Assim, estes testes considerados antes supérfluos, tornaram-se obrigatórios, 

principalmente quando se trata de efluentes quimicamente complexos. (BERTOLETTI et 

al;1989). 
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1.1 Histórico e considerações sobre a ecotoxicologia aquática 

 

A Ecotoxicologia Aquática é uma divisão da toxicologia ambiental que surgiu em 

função da crescente necessidade de se preservar os recursos hídricos e conservar a estrutura 

dos ecossistemas aquáticos que vinham progressivamente definhando em função do 

crescimento da zona urbana e da disseminação de áreas industriais. A carência por métodos 

com respostas rápidas, menos dispendioso que fossem capazes de demonstrar a real situação 

de um determinado corpo hídrico, pelo menos para os organismos vivos, fez com que se 

iniciassem testes de toxicidade aquática, denominados de “bioensaios” por utilizar organismos 

testes  (MAGALHÃES & FERRÃO FILHO, 2008).  

As análises de água comumente utilizadas restringiam-se a parâmetros físicos e 

químicos e não demonstravam com efetividade a detecção de todos os poluentes presentes em 

um único teste, sendo assim necessário um longo e dispendioso processo de análise por uma 

infinidade de testes. Havia uma lacuna a ser preenchida por um teste capaz de indicar uma 

amplitude maior de compostos e a resposta fisiológica de organismos sensíveis a estes 

poluentes indicava uma nova possibilidade de resposta aos frequentes impactos ambientais 

resultantes das atividades antrópicas  (BERTOLETTI; ZAGATTO, 2006).  

Nesta perspectiva, os testes de toxicidade aquática se iniciaram provavelmente entre 

1863 e 1917, mas foi somente em 1930 que entraram em execução os primeiros testes de 

toxicidade aguda com o objetivo de se observar a causa/efeito de despejos líquidos. Em 1940 

iniciaram-se os estudos de efeitos dos agrotóxicos na ingestão e uso das águas contaminadas 

nos Estados Unidos, o que gerou uma série de dados para a compreensão dos efeitos de um 

determinado efluente em organismos testes por meio de efeitos sub-letais como alterações 

morfofisiológicas e comportamentais. (RAND, 1995). 

Nos anos 1950 e 1960 iniciaram-se os esforços para identificar os compostos químicos 

mais comuns nos corpos hídricos e padronizar as concentrações compatíveis com a 

manutenção da qualidade dos recursos hídricos que, na maioria dos países envolvidos, ainda 

se restringia apenas à potabilidade em detrimento da proteção da vida aquática. Finalmente, 

ainda na década de 1960, com a norma americana intitulada “Water Quality Act – USA” foi 

possível estabelecer os primeiros padrões de qualidade de águas para a proteção da vida 

aquática. Em 1970 teve inicio a diversificação e sofisticação dos testes de toxicidade aguda e 

crônica, utilizando primeiramente peixes em vários estágios de vida (ZAGATTO, 2006). 

No Brasil, a toxicologia teve início em 1976, com o estabelecimento de concentrações 

limites de determinadas substâncias em águas interiores (Decreto 8468/76-SP), mas ainda não 
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contemplava a proteção da biota aquática, voltando-se exclusivamente para padrões de 

potabilidade visando o consumo humano. (BERTOLETTI et al,1989).  

Quando se iniciou a realização de testes de toxicidade aquática com organismos 

indicadores, a maioria deles era feita com peixes pelo fato de haver espécies amplamente 

disponíveis e conhecidas pelos pesquisadores.  Atualmente, os preceitos da bioética estão 

cada vez mais presentes em testes com organismos vivos, sobretudo animais vertebrados, e há 

uma grande discussão sobre quando as pesquisas devem utilizar organismos vivos 

(PEREIRA, 2009.) 

Essa reflexão sobre a racionalização de testes com organismos vertebrados fez com que 

se buscassem alternativas e hoje utiliza-se, com sucesso, uma grande variedade de animais 

invertebrados, plantas e até mesmo microrganismos aquáticos sensíveis aos poluentes. 

(MOISEENKO et al., 2008). 

 

1.2 Ensaios ecotoxicológicos na atualidade 

A resolução 357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) faz uma 

distinção entre o que seriam ensaios ecotoxicologicos e o que seriam ensaios toxicológicos. 

Em relação aos primeiros, define que são ensaios realizados para determinar o efeito deletério 

de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos; já os ensaios toxicológicos 

são ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes físicos ou químicos a 

diversos organismos visando avaliar o potencial de risco à saúde humana. Dessa forma, a 

diferença baseia-se na finalidade do teste, se há o interesse de garantir a saúde humana ou a 

manutenção dos ecossistemas aquáticos. 

De acordo com Arezon (2011), os ensaios toxicológicos têm como objetivo simular em 

laboratório os efeitos que podem ser observados no corpo receptor após o lançamento do 

efluente. Os testes podem ser divididos entre dois tipos principais de acordo com a sua 

duração: Os testes de toxicidade crônica ou de longa duração, que expõem o organismo teste 

durante todo ou em parte do seu ciclo de vida e os testes de toxicidade aguda ou de curta 

duração, que expõem o organismo por um curto intervalo de tempo.  

Já para Costa e outro (2008), a ecotoxicologia aquática tem como objetivo avaliar o 

efeito de substâncias químicas tóxicas sobre organismos representativos do ecossistema 

aquático. Os efeitos tóxicos podem se manifestar em diferentes níveis de organização, desde 

estruturas celulares até indivíduos, populações e comunidades. A ecotoxicologia aquática 

envolve o transporte, a distribuição, a transformação e o destino final dos contaminantes no 

ambiente aquático.  
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Os ensaios ecotoxicológicos ainda apresentam a peculiaridade de caracterizar os 

efluentes líquidos de forma mais abrangente, englobando todos os seus constituintes 

químicos, principalmente pelo fato de acusar a biodisponibilidade das substâncias presentes, 

bem como por detectar o efeito tóxico resultante das interações entre essas substâncias 

químicas (BERTOLETTI, 2013). 

Os testes de ecotoxicidade ainda podem ser classificados como agudos ou crônicos. 

Esses testes diferem na duração e nas respostas finais que são medidas. Os testes de 

toxicidade aguda são utilizados para medir os efeitos de agentes tóxicos sobre espécies 

aquáticas durante um curto período de tempo em relação ao período de vida do organismo-

teste, com a concentração letal do agente tóxico sendo liberada em um único evento e 

rapidamente absorvida. Os critérios de avaliação final da toxicidade aguda nos ensaios 

ecotoxicológicos são a mortalidade e a imobilidade dos organismos-teste. Normalmente, 

observam-se mortalidade para peixes e imobilidade para invertebrados. Esses critérios são 

utilizados porque são facilmente determinados e têm significado biológico e ecológico para o 

ambiente (ZAGATTO E BERTOLETTI, 2006; COSTA et al. 2008). 

Dependendo do organismo, o teste crônico pode durar de alguns dias a vários meses ou 

anos, tudo dependerá do ciclo de vida do organismo que se pretende estudar. Já no teste de 

toxicidade aguda ou de curta duração, o organismo sofre uma exposição à substância-teste em 

um período máximo de 96 horas, o que já é suficiente para se estimar o potencial tóxico da 

substância (RAND & PETROCELLI, 1985). 

A US EPA (2002), agência de proteção ambiental norte-americana, define as quatro 

principais técnicas para realização de testes de toxicidade aplicáveis a macroinvertebrados 

aquáticos da seguinte maneira: 

 

 Técnica estática: as soluções-teste e os organismos indicadores são 

mantidos em câmaras ou recipientes durante toda a duração do teste. 

 Técnica da recirculação: é semelhante à estática, com a diferença de 

que as soluções-teste circulam continuamente das câmaras-teste para um 

aparelho que as filtra, aera e esteriliza, enviando-as de volta às câmaras. 

 Técnica renovável: assemelha-se à técnica estática, porém as soluções-

teste são substituídas por soluções novas de mesma concentração, pelo menos 

uma vez a cada 24 horas. 

 Técnica do fluxo contínuo: as soluções-teste fluem continuamente 

através das câmaras-teste, durante todo o tempo de teste, sem haver recirculação 

das soluções. 
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   A escolha do organismo indicador para a realização de testes de toxicidade é de suma 

importância para que se possa obter êxito na avaliação de um problema ambiental.  Buikema 

et al. (1982) citam alguns critérios para a seleção do organismo mais adequado à realização 

deste tipo de teste: o organismo deve representar um grupo ecológico importante, em termos 

de taxonomia, nível trófico ou nicho;  deve ser amplamente disponível no meio;  fácil de ser 

mantido em laboratório;  geneticamente estável;  devem existir dados sólidos sobre a sua 

fisiologia, genética, taxonomia, comportamento, etc.; sua resposta à substância tóxica deve ser 

consistente e mensurável;  os organismos não devem ser propensos a doenças ou danos 

físicos. 

Segundo Myslinski & Ginsburg (1977) os macroinvertebrados são geralmente 

organismos bentônicos, sendo representados predominantemente por insetos (larvas e pupas), 

crustáceos, anelídeos, asquelmintos, platelmintos e moluscos. A capacidade de reter 

contaminantes que estão presentes na água em quantidades mínimas, o seu tamanho 

relativamente grande que facilita a identificação, a mobilidade limitada que restringe os 

indivíduos a um ambiente específico e uma sobrevida de meses ou anos são características 

que fazem das espécies de macroinvertebrados indicadoras úteis das condições ambientais.                             

Entre os macroinvertebrados, é cada vez mais frequente o uso de moluscos como 

indicadores de poluição aquática, em ambientes de água doce, estuarinos ou marinhos, devido 

à sua grande disponibilidade e elevada sensibilidade de determinadas espécies por se tratarem 

de organismos filtradores (LANZER, 2001). 

 

Figura 1- Molusco gastrópode Pomacea lineata 

  

Fonte: Ghesquiere, 2002/www.applesnail.net  

 O molusco Pomacea lineata (Spix, 1827), é amplamente encontrado nos corpos 

aquíferos do nordeste, caracterizados pelos seus ovos de tons rosa avermelhados que se 
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agregam à vegetação aquática próxima às margens. Ademais, estes ampularídeos são 

sensíveis o suficiente para evitar ambientes aquáticos poluídos, sendo um dos organismos 

testes utilizados nesta pesquisa (FIG. 1). Além disso, vem sendo cada vez mais comuns os 

trabalhos realizados em ecotoxicologia (COOLER, 2005).  Pelo que se tem conhecimento, 

Batalla (1997) realizou um trabalho pioneiro, executando testes de toxicidade crônica com P. 

lineata e o herbicida paraquat, na tentativa de demonstrar a sua viabilidade como indicador de 

poluição. 

  Abrangendo o gênero Pomacea, encontramos alguns outros trabalhos de toxicologia 

aquática. Comenko (1988) realizou testes de toxicidade aguda com gastrópodes da espécie 

Pomacea canaliculata, objetivando o seu uso como indicador de poluição em corpos d’água.  

Ainda ressalta-se a importância da utilização de organismos indicadores nativos da região, no 

intuito de se estabelecerem padrões ambientais que correspondam à nossa realidade, uma vez 

que a maioria dos organismos teste utilizados no Brasil é importada de outros países e 

adaptada às nossas condições ambientais.  

No que se refere à espécie P.canaliculata, ela vem sendo utilizada de várias maneiras 

em trabalhos relacionados a ecotoxicologia aquática, como por exemplo na observação de 

resposta ao crescimento, reprodução, sobrevivência e dinâmica populacional.  

Yoshida et al,(2013) , defende em seu trabalho uma avaliação da resposta deste molusco 

em cada traço do ciclo de vida e viu que as populações deles tendem a ser densidade 

negativamente dependente. Tal padrões dependentes de densidade acabam por ter implicações 

para o controle desta espécie invasora, sobretudo no continente asiático onde ele foi 

introduzido na década de 80 como fonte de alimento, proveniente da América do Sul .  

De acordo com Melo (2000), o gastrópode P. lineata possui uma série de características 

favoráveis à sua implantação como um organismo indicador regional de contaminação 

aquática.  São elas: 1. Curto período de incubação dos ovos; 2. Alta taxa de natalidade; 3. 

Desova durante todo o ano; 4. Desovas facilmente identificáveis e coletáveis; 5. Facilidade de 

cultivo em laboratório; 6. Ampla distribuição geográfica e abundância na região Nordeste; 7. 

Existência de estudos morfológicos e taxonômicos detalhados (MESQUITA, 1982; 

BATALLA, 1992; ABÍLIO, 1994 e 1997; apud  BATALLA, 1997). 

No Brasil, os ensaios ecotoxicológicos estão difundidos com diversos testes 

padronizados que desempenham com eficácia o controle da qualidade hídrica. No plano 

regulatório, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) produziu duas resoluções 

imprescindíveis para o estabelecimento da qualidade ambiental em ecossistemas aquáticos: a 

resolução 357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
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efluentes e a resolução 430/11, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes.      

A CETESB (1992) normatizou os testes como de referência para o microcrustáceo 

Mysidopsis juniae e desde então este vem sendo utilizado, principalmente devido ao seu fácil 

cultivo, rápida reprodução, baixo custo para a realização dos testes e, por se tratar de um 

microinvertebrado, pelo pequeno espaço e quantidades de amostra de água que ele demanda 

para a realização das análises. Abaixo temos a imagem de um indivíduo adulto que mede 

cerca de 5mm. 

Figura 2 -  Microcrustáceo Mysidopsis juniae 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

M. juniae, Silva,1979 é uma espécie de hábito epibetônico e omnívora e difere dos 

demais do gênero, devido ao formato do telson que apresenta um tubérculo distal no ápice e 

seus ensaios toxicológicos em laboratório estão devidamente protocolados pela norma ABNT 

NBR 15308, 2005. 

Nesse contexto, os ensaios toxicológicos fundamentados por toda uma política 

toxicológica regulatória contribuem para o melhoramento da qualidade dos rios brasileiros no 

momento em que impõem condições e limites aos compostos tóxicos. Dessa forma, 

contribuem para a manutenção da biota aquática e para o uso humano de acordo com as 

classificações previstas na resolução 357/05. Entretanto, essas normas somente terão eficácia 

se empregadas com o monitoramento periódico dos efluentes lançados nos corpos hídricos, 

caso contrário não há como se certificar do cumprimento dessas diretrizes pelas atividades 

envolvidas e que dependem de legalização. (PHILIPPI, 2005; BERTOLETTI 

,2006;UMBUZEIRO, 2010). 

O monitoramento por meio de ensaios ecotoxicológicos, que simulam em laboratório 

os efeitos que poderiam ser observados no corpo receptor após o lançamento do efluente, 

mostra-se um importante recurso na avaliação da qualidade ambiental dos biomas aquáticos e 
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na aferição da toxicidade dos efluentes industriais. Quando comparado com os ensaios físicos 

e químicos convencionais, os ensaios ecotoxicológicos possuem a propriedade de caracterizar 

os efluentes líquidos de forma mais abrangente, englobando todos os seus constituintes 

químicos, principalmente pelo fato de acusar a biodisponibilidade das substâncias presentes, 

bem como por detectar o efeito tóxico resultante das interações entre essas substâncias 

químicas. Dessa forma, enquanto as análises químicas identificam e quantificam as 

concentrações das substâncias tóxicas, os testes de toxicidade avaliam o efeito dessas 

substâncias sobre sistemas biológicos  (BERTOLETTI 2008; COSTA et al. 2008; AREZON 

,2011). 

1.3 Importância da percepção social e educação ambiental na eficácia da avaliação de 

risco por atividades industriais 

 

A crise ambiental deu origem ao questionamento da racionalidade econômica 

neoliberal, assim como das ciências, dos saberes que serviram de suporte no processo 

civilizatório, fundado no domínio do homem sobre a natureza. Esta problematização 

ambiental do conhecimento implica em transformações do saber que vão além do paradigma 

reintegrador dos conhecimentos fracionados por meio de um enfoque sistêmico, de um 

método interdisciplinar, ou de um processo de finalização da ciências. (BÖHME et al., 1976 

apud LEFF, 2009.) 

O filósofo da ciência Karl Popper (2006), por exemplo, em sua obra trata acerca da 

dificuldade que muitos cientistas apresentam em desenvolver suas teses, pois muitos 

formulam suas teorias e buscam argumentos que as reforcem em vez de testá-las. Popper 

propõe o método inverso em um processo que ele denominou “falseação” que consiste 

justamente em procurar as deficiências da tese para que dessa forma se constituam 

argumentos robustos e menos passivos de erros teóricos. Dessa forma, a frente socioambiental 

aliada aos testes ecotoxicológicos complementam-se ao mesmo tempo em que se põem à 

prova, pois de ambos os lados deve se observar resultados semelhantes ao que se propõe 

trabalhar na formulação da hipótese ao problema ambiental em questão. 

A transformação do conhecimento à qual induz a questão ambiental como uma 

problemática social generalizada não pode ser simplesmente entendida como uma resultante 

dos interesses da classe científica e sim advindas do saber ambiental popular emergente que 

pode igualmente contribuir para a produção de saberes, conhecimentos e crenças.. Dessa 

forma, a racionalidade ambiental transcende a constituição de um paradigma interdisciplinar 

integrador dos diferentes processos que confluem em uma problemática ambiental e afetam 

diretamente as ciências sociais, nas quais seu referente real se constitui e transforma como 
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efeito do conhecimento, do saber das narrativas sobre o mundo externo construído pelos 

discursos das ciências sociais. (LEFF, 2009). 

As sociedades têm suas representações sociais sobre o meio ambiente, que traduzem o 

modo de ver ou a opinião corrente sobre a realidade ambiental e podem variar de acordo com 

a região e as variantes socioambientais existentes. A ignorância e a transgressão dos 

princípios éticos são responsáveis pela agressão sofrida pelo meio natural que conta apenas 

com uma sensibilização vaga e tímida de alguns. Claramente existe um conflito entre as 

representações sociais do meio ambiente com as representações sociais de desenvolvimento e 

progresso. Como resultado desta problemática conflituosa, as práticas adotadas são 

incoerentes com o pensamento e o discurso. É incontestável que a sociedade de consumo vem 

se impondo, senão na prática cotidiana da maior parte da população, ao menos nas fantasias e 

nos desejos das pessoas (COIMBRA, 2004).  

Um dos aspectos mais relevantes da crise da modernidade é a elevação dos riscos 

socioambientais associados ao intenso desenvolvimento industrial, sendo que o setor químico 

contribuiu significativamente para a construção deste quadro de vulnerabilidade 

socioambiental. Desde o final da década de 80, no entanto, as grandes corporações químicas 

adotaram um discurso enfatizando a necessidade de integrar a variável socioambiental como 

um componente fundamental para garantir a sua competitividade e sua legitimidade perante a 

opinião pública (DEMAJOROVIC, 2003). 

Moreira (2001) acrescentou que a população tem dificuldades em entender as questões 

ambientais de maneira mais abrangente, uma vez que as mensagens transmitidas nos meios de 

comunicação incluem “Preserve...” “Conserve...” “Não jogue...” “Não destrua...”, visão esta 

apenas de cuidado. Ao discutir ou definir meio ambiente é importante que consideremos as 

complexas relações existentes na sociedade e entre os diversos elementos da natureza e suas 

interdependências. Em outras palavras, as ações devem estar vinculadas às questões 

socioambientais para terem resultados efetivos. Aquele discurso conservacionista destacado 

acima, dos anos 70 e 80, foram responsáveis pela compreensão equivocada de que a questão 

ambiental era dissociada da questão social.  Só na metade da década de 80 houve a formação 

de alianças entre os movimentos sociais e as entidades ambientalistas, ficando conhecido 

como socioambientalismo.  

Dessa forma, os testes de toxicidade isolados não são capazes de captar todos os 

diversos fatores ambientais envolvidos, pois há uma necessidade de incluir o fator humano e 

sua capacidade de percepção do ambiente. Como o cidadão comum enxerga a problemática 

do risco ambiental? De que forma o conhecimento popular é capaz de suprir as lacunas do 
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pensamento metodológico científico? A percepção socioambiental é importantíssima na 

construção de uma avaliação de risco toxicológico (ROPEIK,2011). 

Entretanto, a leitura dos fatos sociais deve ser feita com cautela segundo Bardin (2004), 

pois a ausência de método ou de um rigor metodológico pode levar a pesquisa social para uma 

“ilusão de transparências”, instigada pela compreensão espontânea do fato social, uma 

sociologia ingênua que acredita assimilar intuitivamente as significações dos protagonistas 

sociais, mas que, como resultado, atinge apenas a projeção da subjetividade, prejudicando a 

relevância científica do trabalho. 

Dizendo não à simples leitura do real, Bardin (2004), propõe que para que realmente 

haja uma análise crítica da percepção social faz-se necessária uma metodologia delineada, 

intitulada de análise de conteúdo, uma técnica de ruptura que se subdivide em dois objetivos, 

a saber: ultrapassagem da incerteza, que propõe avaliar se a linguagem pessoal do interlocutor 

na comunicação pode ser válida e generalizada para um grande grupo e o enriquecimento da 

leitura, que busca aprimorar a produtividade e relevância do conteúdo narrado da 

comunicação por meio de uma leitura atenta. 

Com essa visão interdisciplinar, torna-se possível idealizar o desenvolvimento com 

responsabilidade ambiental, já que trabalhando desta forma, contemplar-se-ão valores 

humanos. É imprescindível o despertar para a necessidade de desenvolver alinhado ao 

conservar, bem como para o fato de que não existe outra forma de as próximas gerações 

sobreviverem com a mesma qualidade de vida de seus antecessores a menos que haja a 

preservação dos recursos naturais por meio de uma atitude racional. 

 

1.4 Histórico e considerações sobre as indústrias têxteis 

 

 O beneficiamento de fibras naturais para confecção de tecidos é uma das mais antigas 

tecnologias desenvolvidas pelo homem. Os tecidos mais antigos datam de 5.000 a.C. Na 

modernidade, os principais processos de mecanização propiciados pela Revolução Industrial 

também se iniciaram com a atividade têxtil, como é o caso dos teares mecânicos até nas 

máquinas computadorizadas atuais, passando pelas máquinas com tecnologia binária de 

cartões perfurados nos teares jacquard (SALEM, 2010). 

 No Brasil, as primeiras técnicas de confecção têxtil foram apreendidas por meio dos 

povos indígenas, tendo havido, posteriormente, a utilização de teares de madeira e carretilhas 

cuja fiação era feita por meio da roca ou roda de fiar. No século XVIII por determinação de 

Portugal, para cumprir seus deveres com a Inglaterra, foi proibida qualquer atividade têxtil no 
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país com a exceção de panos grosseiros, gerando um grande atraso na indústria (SILVA, 

2004). 

 Atualmente o Brasil é a quinta maior indústria têxtil do mundo, apesar de participar 

com menos de 0,4% desse mercado, uma vez que o mundo têxtil é mais de 50% asiático, com 

destaque para a China. Os asiáticos lideram todas as estatísticas do setor: maiores 

exportadores, maiores produtores, maiores empregadores, maiores produtores de algodão, 

maiores investimentos, maiores empresas. Contudo, não são somente estatísticas positivas que 

a Ásia acumula nessa área. O mundo tem sido cúmplice na manutenção de um sistema 

socialmente injusto, ambientalmente predatório e economicamente destruidor de outras 

economias (ABIT, 2014). 

 O setor têxtil e de confecção é uma atividade com cerca de 200 anos no País. 

Impulsionou muitas outras indústrias e foi o grande motor da revolução industrial no Brasil. 

Hoje, emprega 1,7 milhões de pessoas de forma direta, das quais 75% são mulheres. A 

indústria da moda é o segundo maior empregador na indústria de transformação e também o 

segundo maior gerador do primeiro emprego. Eis a gigantesca importância econômica e social 

deste bicentenário setor com capilaridade em todo o território nacional. (ABIT, 2014). 

 As aplicações da indústria têxtil compreendem as áreas médica, higiene, esportes, 

transporte, construção, agricultura, embalagens, proteção ambiental, proteção pessoal e de 

propriedade, geotecidos, constituição de mobília, processos de filtragem, automobilística e 

aeroespacial entre outros propósitos não industriais (ANAND, 2007). 

 Hoje as indústrias têxteis passam por uma forte remodelação de seus processos e 

insumos para atender as tendências atuais de sustentabilidade com a utilização de materiais 

primas renováveis, reuso da água, o que pode provocar o retorno dessas indústrias aos países 

com as mais rígidas leis de proteção ao meio ambiente (SALEM, 2010). 

 

1.5 Justificativa  

 

A cidade de Macaíba tem sua história vinculada ao rio Jundiaí além de possuir dois 

grandes parques industriais, tendo esta atividade como principal atividade econômica 

geradora de receitas e empregos ao município. Entretanto, essas indústrias produzem efluentes 

que estão contribuindo para o agravamento da problemática de dano ambiental no Rio 

Jundiaí.  

Há frequentes relatos por parte da população a respeito dos prejuízos ambientais 

provocados por indústrias têxteis situadas na zona urbana do município, em grande parte 
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devido à proximidade delas das áreas residências e de sua tubulação de lançamento de 

efluentes no rio Jundiaí se encontra muito próxima de regiões populosas de Macaíba. 

 Considerando o quadro atual de convivência compartilhada entre as indústrias e 

espaços residenciais muito próximos, somado a um rio que está ligado intrinsecamente com a 

história, Macaíba mostra-se como um interessante lugar para se avaliar a percepção 

socioambiental, pois trata-se de uma vivência de um espaço. 

 O questionário que propôs avaliar a influência do efluente proveniente das indústrias 

têxteis na qualidade da água do Rio Jundiaí, cuja atividade atual é têxtil e durante muito 

tempo desenvolveu-se a galvanoplastia em uma das indústrias. Para isso o estudo se bifurcou 

numa frente de monitoramento experimental da qualidade de água e outra frente de estudo de 

percepção socioambiental. 

 A análise laboratorial ecotoxicológica foi necessária para avaliar o impacto gerado 

pelo efluente antes e depois do lançamento dessas indústrias situadas atipicamente na região 

central da cidade de Macaíba/RN, como também do próprio lançamento antes dele chegar ao 

rio, sob a tentativa de mensurar o impacto gerado pelo efluente no corpo hídrico em questão. 

As análises ecotoxicologicas também foram complementadas por testes físico-químicos que 

serão detalhados adiante.  

Além da análise ecotoxicológica, foi feito um estudo de percepção socioambiental na 

comunidade por meio de entrevistas semi-estruturadas que almejaram coletar opiniões dos 

indivíduos sobre meio ambiente, a importância do rio, quais são os perigos dos contaminantes 

contidos neles e de que forma as atividades humanas, sobretudo as indústrias, influem na 

qualidade da água. Espera-se neste estudo identificar uma preocupação da população com as 

questões ambientais decorrentes da ação poluidora da qual o rio é depositário. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 Á área de estudo abrange o trecho do rio Jundiaí que cruza a área urbana da cidade de 

Macaíba/RN, conforme se encontra assinalado no mapa 1. A cidade de Macaíba já está 

inserida como cidade integrante da grande Natal e possui cerca de 71.670 habitantes (IBGE 

2012). 
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Mapa 1 – Imagem de satélite do município de Macaíba e do rio Jundiaí 

 

 

Fonte: Google Mapas  

 

 O rio Jundiaí é exorréico pelo fato de sua foz desaguar no mar, também é componente 

do estuário Potengi/Jundiaí e sofre influencia da salinidade oceânica quando a maré alta 

adentra o continente por meio deste rio em direção a cidade de Macaíba, tendo a água caráter 

salobra no trecho estudado durante o período de preamar. 

Macaíba é destaque no setor de indústrias no Estado por possuir dois parques industriais 

fora de sua zona urbana: um criado e administrado pelo Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte e outro pelo próprio município, denominado Centro Industrial Avançado (CIA). A 

atividade industrial é fonte geradora de empregos diretos e indiretos e fonte de arrecadação de 

tributos para as duas esferas administrativas citadas, mas, em contrapartida, gera um dano 

ambiental aos ecossistemas terrestres e aquáticos do entorno e adjacências, tanto na parte de 

implantação quanto na fase de atividade fabril.  

Entretanto, algumas indústrias já vinham desenvolvendo suas atividades muito antes da 

criação dos parques industriais, como é o caso das duas indústrias têxteis estudadas. Mais 

próximas dos antigos limites da zona urbana, com o passar do tempo a cidade avançou 

progressivamente em direção ao entorno dessas indústrias e hoje a área abriga uma das 

maiores concentrações demográficas do município, justamente por se localizar nas imediações 
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do centro comercial da cidade e ainda contar com uma extensa área de domicílios com 

moradores que, de uma forma direta ou indireta, dependem dos recursos extraídos do rio. 

Em seu último licenciamento ambiental devidamente entregue ao órgão fiscalizador 

ambiental competente, IDEMA, as indústrias têxteis declararam não mais fazer o processo 

industrial de metalização de componentes têxteis (processo conhecido como galvanoplastia) 

desde setembro de 2012, limitando-se ao processo de fabricação de éclairs, sendo que os 

componentes metálicos necessários à fabricação agora estão sendo importados de outros 

países como é o caso da China e Índia que ainda possuem leis ambientais mais brandas. Outra 

indústria têxtil situada na mesma área compartilha a mesma estação de tratamento de 

efluentes industriais, ainda realiza processos de tingimento de tecidos. As duas indústrias 

compartilham o mesmo tanque de tratamento e lançam seus efluentes pelo mesmo ducto até o 

rio Jundiaí, próximo à rodovia BR 304 conforme visto no Mapa 2 deste trabalho como “P2”. 

O processo de lavagem e tingimento de tecidos, mesmo não possuindo o mesmo grau de 

dano ambiental do processo de galvanoplastia, ainda traz potencialmente riscos aos biomas 

envolvidos e à sociedade, em virtude de diversos compostos químicos nocivos à saúde 

humana, aos ecossistemas terrestres e, sobretudo, aquáticos, como é o caso dos ácidos 

inorgânicos sulfonados que ainda fazem parte das etapas do processo, conforme foi 

constatado em uma visita feita acompanhada por representantes do IDEMA ao complexo 

fabril. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Percepção socioambiental: 

A área estudada abrange uma região residencial e comercial próxima às indústrias 

têxteis e do próprio rio Jundiaí. Nesta área a região residencial apresenta uma importante 

densidade populacional de moradores e de pessoas que trabalham nos arredores (Mapa. 2).  

Mapa 2- Descrição da região estudada. Localização da área urbana, industrial e do rio 

Jundiaí da cidade de Macaíba/RN. 
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Fonte: (Google Maps, 2014).  

3.1.1 Instrumental da pesquisa 

Foi utilizado um questionário composto por onze questões cuja temática variava entre 

as características demográficas, socioeconômicas e socioambientais da região. As 

características sociodemográficas avaliadas foram: idade, sexo e estado civil (1), tempo de 

residência na cidade (2) e escolaridade (3). As características socioeconômicas e 

socioambientais foram avaliadas em função da percepção da população em relação ao rio 

Jundiaí, segundo os seguintes critérios: elementos que formam o meio ambiente (4), 

preocupação ambiental (5), autoinclusão do entrevistado como agente poluidor (6), interação 

homem-ambiente (7), importância do rio para a comunidade (8), caracterização da qualidade 

de água do rio (9), impacto da qualidade de água na saúde (10), percepção de fatores de risco 

de diferentes setores econômicos presentes na área de estudo que possam influenciar a 

qualidade da água (11). As respostas foram agrupadas em diferentes categorias de análise 

apresentadas no estudo como motivacionais ou justificativas, conforme a metodologia dos 

dois autores supracitados.  

Em relação à representação individual da utilidade, qualidade e fatores que favorecem a 

poluição do rio Jundiaí em função das atividades antropogênicas desenvolvidas na região, foi 

realizada uma avaliação da análise de conteúdo por intermédio de perguntas abertas seguindo 

as diretrizes propostas por Bardin (1977) e Franco (2003). 

A pesquisa contou com um número amostral de 100 indivíduos: cidadãos de Macaíba 

que residem ou convivem nas regiões da cidade próximas ao rio Jundiaí. O número amostral 

foi estimado através do cálculo para população finita em relação à densidade populacional 

indicada. A participação dos entrevistados foi espontânea, escolhidos de modo aleatório nas 
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imediações do rio. Os critérios de inclusão foram ter maioridade e serem moradores 

permanentes do município.  

A pesquisa foi realizada com a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (CE-UFRN), com o Certificado número 30402714.0.0000.5537 de 

2014. Todos os entrevistados foram informados das circunstâncias da entrevista e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sobre a pesquisa requisitada pelo referido 

comitê de ética. 

 

3.2 Análise experimental da qualidade da água 

 Os ensaios toxicológicos foram feitos em um monitoramento de maio a setembro de 

2014. Foram recolhidos em cada um destes momentos amostras de água em três pontos. O 

ponto 1 corresponde ao trecho do rio antes do lançamento do efluente, o ponto 2 corresponde 

ao próprio efluente das indústrias e o ponto 3 corresponde ao trecho do rio após ao 

lançamento (Mapa 3).  

Mapa 3- Mapa da região com os três pontos analisados 

 

 

 3.2.1 Coleta de Amostras de água 

A coleta das amostras foi realizada mensalmente entre os meses de maio a setembro de 

2014. Foram selecionadas três estações de coleta onde foram recolhidas amostras de água 

antes e depois do sitio de lançamento efluentes industriais (P1 e P3 respectivamente), como 

também deste local (P2). A estação P1 encontra-se antes da região urbana do município, a 

cerca de 3 quilômetros de P2 e de P3 que se encontra logo após P2 (vide figura 1). As 

amostras foram conservadas por resfriamento seguindo as recomendações da norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15469 (ABNT, 2007a). 
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3.2.2 Analises Físicas  e químicas 

Os testes físico- químicos foram feitos em parceria com o Laboratório de Pesquisa 

Ambiental, situado na Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN) no Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Estes ensaios físicos e químicos têm como objetivo 

analisar parâmetros como condutividade elétrica, cor verdadeira, ph, turbidez, sólidos totais, 

dureza total, cálcio, potássio, nitrato, nitrito, ferro total, ferro dissolvido, sulfato, cloreto. 

Também foi realizado o monitoramento de nove metais nos pontos analisados. 

 

3.2.3 Análises dos metais 

 

         Os metais considerados de interesse toxicológico como alumínio, cádmio, cobalto, 

cobre, chumbo, manganês, níquel, prata e zinco foram analisados por meio de espectroscopia 

de absorção atômica em chama (AAS-Chama). Estas análises contribuíram na caracterização 

do trecho do rio analisado e do próprio efluente. Também foi possível avaliar os parâmetros 

de todos os pontos analisados e comparar se atendem as resoluções CONAMA 357/05 e 

CONAMA 430/11 em que couber.  

 

3.2.4 Análises Ecotoxicológicas 

A avaliação ecotoxicológica foi realizada utilizando Mysidopsis juniae (em amostras 

de maré alta) e Pomacea lineata (maré baixa) segundo USEPA, 2002 e MELO, 2000, 

respectivamente. A montagem dos experimentos foi comum aos dois organismos: Dez 

organismos em cada recipiente foram testados por cada ponto amostral.  

Os filhotes de M. juniae com 7 dias de vida foram expostos às amostras coletadas  

durante 7 dias, período de maturação sexual do organismo. Os parâmetros (ou efeitos) 

analisados foram sobrevivência e fecundidade (porcentagem de fêmeas com ovos no oviduto 

e/ou marsúpio) (USEPA, 2002). Os testes crônicos foram do tipo semi-estático: as soluções-

teste foram renovadas uma vez durante o decorrer do bioensaio, ocorrendo esta no 4º dia de 

teste. Os microcrustáceos têm sua criação controlada em laboratório. 
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Figura 3 – Imagens microscópicas do microcrustáceo M. juniae  

 

(A) Macho de M. juniae; (B) fêmea não ovada e (C) fêmea ovada 

Fonte: arquivo pessoal. 

Nos períodos de maré baixa, foi utilizada uma espécie de molusco encontrada nas 

regiões do rio, endêmica da região e vem servindo amplamente em ensaios dessa natureza 

Pomacea lineata que vem sendo amplamente utilizado, sendo um valioso recurso para 

monitorar a qualidade da água no Nordeste do Brasil. (COLER 2005). 

Os ovos do gastrópode P. lineata, foram obtidos em uma lagoa de captação de água da 

companhia de águas local que tem a sua qualidade monitorada. O teste foi igualmente agudo, 

mas com reposição da água a cada 24 horas conforme recomenda a literatura  

(MELO,2000).  

De acordo com Melo (2000) o melhor período de vida para utilizar esses organismos 

para ensaios ecotoxicológicos é no quarto dia após a eclosão dos ovos. A mortandade dos 

organismos foi acompanhada em cada um dos cinco dias de realização.  
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Figura 4 – Evolução do experimento P. Lineata 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

A) experimento em curso. B) Exemplares de P. lineata com 4 dias de vida após a eclosão 

dos ovos. C) Ovos de P. lineata. D) Organismo morto pela exposição aguda. 

 

Após as coletas, que seguiram o procedimento de coleta de amostras de água da 

CETESB, 1987, foram realizados os testes de toxicidade com organismos testes M. juniae e 

P. lineata. Quanto ao teste de toxicidade, foram efetuados testes crônicos de longa duração 

(360 horas) e testes agudos de curta duração (MELO 2000). 

 Os testes de toxicidade crônica expõem o organismo em todo ou em parte do seu ciclo 

de vida.  Já no ensaio de toxicidade aguda, o organismo sofre uma exposição à substância-

teste em um período máximo de 96 horas. Os testes foram feitos com réplicas em cada ponto 

de coleta no total de três por ponto, com e sem reposição de água, e em seguida comparados 

com um grupo controle. 
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3.3. Analise estatística 

Os dados obtidos foram comparados com os valores máximos permitidos mencionados 

nas resoluções do CONAMA de números 430/11, para efluentes, e 357/05, para corpos 

hídricos. Como o rio não está classificado em nenhuma classe a norma admite que ele então 

seja de classe 2. 

 A avaliação da normalidade foi realizada mediante o teste de  Shapiro-Wilk e da 

homogeneidade da variância utilizando o teste de Lebene. A diferença intergrupal foi avaliada 

mediante o análise da variância ANOVA: post hoc test de Scheffe e Dunnet e o teste de 

Kruskall Wallis. Diferenças entre dois grupos foram avaliadas mediante teste T- Student e U 

de Mann-Whitney. A análise de correlação foi realizada utilizando correlação de Pearson e 

Spearman. Um modelo de regressão linear múltipla foi desenvolvido para avaliar a influencia 

das variáveis avaliadas nos testes ecotoxicológicos.  
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RESUMO 

A cidade de Macaíba/RN tem como principal corpo hídrico o estuário do rio Jundiaí que 

recebe descarga de efluentes de diversas indústrias.  O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

problemática socioambiental na comunidade inserida na região por intermédio de uma análise 

de percepção do risco. O estudo foi realizado por meio de entrevistas que forneceram 

informações em relação a aspectos demográficos, socioeconômicos e socioambientais da 

cidade de Macaíba, considerando o rio como unidade ambiental. A análise de conteúdo foi 

efetuada seguindo o método de Bardin. Cem moradores maiores de 18 anos de idade foram 

selecionados aleatoriamente para realizar a entrevista. Os resultados obtidos descreveram uma 

região poluída, principalmente pelo lançamento de esgotos da cidade e dos resíduos da área 

industrial do rio Jundiaí. A deterioração do principal corpo de água da região leva a população 

a perceber um impacto negativo na qualidade ambiental e no desenvolvimento 

socioeconômico da região.   

 

Palavras-chave: Percepção ambiental. Análise de conteúdo. Poluição hídrica. 

 

ABSTRACT 

Macaíba city (RN) has, as the main water reservoir, the Jundiaí river estuary, which receive 

effluents waste discharge from various industries. The objective of this research was to assess 

the socio-environmental concern in the community settled in the region through a risk 

perception assessment. The study was performed through interviews, collecting demographic, 

socioeconomic and socio-environmental aspects from Macaíba city, considering the river as 

environmental unit. An analysis of information content was performed following the Bardin´s 

method. One hundred of inhabitants at 18 years old or older, were randomly selected and 

invited to participate to the interview. The results obtained described a polluted region mainly 

for the domestic waste delivery form Macaíba city and from industrial activity into Jundiaí 

river. The deterioration of the main water source of the region lead the population to perceive 

a negative impact on the environmental quality and the socioeconomic development in the 

region. 

Key-words: Environmental perception. Content analysis. Water pollution. 
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1 INTRODUÇÃO 

A contaminação dos ambientes aquáticos é um fenômeno que remonta às origens das 

civilizações humanas que buscaram se estabelecer próximas aos cursos d’água com o objetivo 

de se desenvolver por meio da pesca, da agricultura e do transporte fluvial. Entretanto, a 

problemática da poluição hídrica foi intensificada após a revolução industrial, pela utilização 

de métodos de produção em larga escala e com matérias-primas cada vez mais tóxicas para o 

ecossistema. (NEGREIRO, 2009).  

A poluição sempre foi concebida como um efeito colateral, produto do 

desenvolvimento socioeconômico, que poderia ser solucionado com ajustes econômicos. No 

Brasil, a apropriação dos recursos naturais seguiu a lógica predatória, desencadeada pelos 

ciclos econômicos vigentes até o desenvolvimento da consciência ambiental visando tratar os 

recursos ambientais como bens essenciais e possuidores de valor econômico (PHILIPPI Jr, 

2004). 

Neste contexto, as indústrias no agreste nordestino em Macaíba surgiram como um 

meio de encontrar soluções para a crise instaurada pela falência das economias agrícolas 

tradicionais, tendo as atividades do segmento têxtil as primeiras a serem desenvolvidas. Com 

o passar dos anos, a zona industrial foi englobada pelo desenvolvimento edilício da cidade. 

Desta forma, tanto a zona industrial quanto a urbana interagem diretamente por meio do rio 

Jundiaí, principal corpo de água na região. Consequentemente, a população fica 

potencialmente exposta tanto aos perigos químicos próprios da atividade industrial quanto aos 

efluentes lançados pelo sistema de esgoto da cidade. (FELIPE, 2010; SANTOS &COSTA, 

2012). 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar a percepção socioambiental dos 

moradores de Macaíba em relação às atividades humanas como elementos prejudiciais ao 

meio aquático natural e ao bem-estar da população. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na cidade de Macaíba, situada a 30 km da capital do estado do 

Rio Grande do Norte, Natal/Brasil, na mesorregião do leste potiguar, na fronteira entre o 

agreste e o litoral. A cidade apresenta uma população de 76.801 habitantes, de característica 

predominantemente rural. Dentre as principais atividades econômicas exercidas na região têm 

destaque o comércio local, o setor agrícola produtor de cereais e de raízes e o setor industrial 

(COMPANHIA DE PESQUISAS E RECURSOS MINERAIS/PROGRAMA DE 
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DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, 2005; 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

A área estudada abrange uma região residencial e comercial próxima às indústrias 

têxteis e do próprio rio Jundiaí. Nesta área a região residencial apresenta uma importante 

densidade populacional de moradores e de pessoas que trabalham nos arredores (FIG. 1)  

Figura 1- Descrição da região estudada. Localização da área urbana, industrial e do rio 

Jundiaí da cidade de Macaíba/RN. 

 

 

 

Fonte: (Google Mapas, 2014).  

 

2.1 Instrumental da pesquisa 

Foi aplicado um questionário foi composto por onze questões em relação a 

características demográficas, socioeconômicas e socioambientais da região. As características 

sociodemográficas avaliadas foram: idade, sexo e estado civil (1), tempo de residência na 

cidade (2) e escolaridade (3). As características socioeconômicas e socioambientais foram 

avaliadas em função da percepção da população em relação ao rio Jundiaí, segundo os 

seguintes critérios: elementos que formam o meio ambiente (4), preocupação ambiental (5), 

autoinclusão do entrevistado como agente poluidor (6), interação homem-ambiente (7), 

importância do rio para a comunidade (8), caracterização da qualidade de água do rio (9), 

impacto da qualidade de água na saúde (10), percepção de fatores de risco de diferentes 

setores econômicos presentes na área de estudo que possam influenciar a qualidade da água 
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(11). As respostas foram agrupadas em diferentes categorias de análise apresentadas no estudo 

como motivacionais ou justificativas. Em relação à representação individual da utilidade, 

qualidade e fatores que favorecem a poluição do rio Jundiaí em função das atividades 

antropogênicas desenvolvidas na região, foi realizada uma avaliação da análise de conteúdo 

por intermédio de perguntas abertas seguindo as diretrizes propostas por Bardin (1977) e 

Franco (2003). 

A pesquisa contou com um número amostral de 100 indivíduos: cidadãos de Macaíba 

que residem ou convivem nas regiões da cidade próximas ao rio Jundiaí. O número amostral 

foi estimado através do calculo para população finita em relação à densidade populacional 

indicada. A participação dos entrevistados foi espontânea, escolhidos de modo aleatório nas 

imediações do rio. Os critérios de inclusão foram ter maioridade de 18 anos e serem 

moradores permanentes do município.  

A pesquisa foi realizada com a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (CE-UFRN), com o Certificado número 30402714.0.0000.5537 de 

2014. Todos os entrevistados foram informados das circunstâncias da entrevista e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sobre a pesquisa requisitada pelo referido 

comitê de ética. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A população entrevistada apresentou idades compreendidas entre 18 e 69 anos (média 

de 38,8 anos), sendo dois terços dos entrevistados de sexo masculino. Sessenta e oito por 

cento do total dos entrevistados indicaram que pertenciam a um núcleo familiar. O tempo de 

residência médio foi de 26,8 anos com um intervalo compreendido entre 1 e 68 anos. 

Quatorze por cento dos entrevistados responderam morar na cidade por cinco anos ou menos 

e 33% residem no município desde o nascimento.  Mais de 80% dos entrevistados indicaram 

um tempo de moradia na cidade superior a 10 anos.  

Nove por cento da população indicou não ter nenhum tipo de instrução e não houve 

entrevistados com formação acadêmica de pós-graduação. O ensino médio foi a categoria 

formativa predominante. Os resultados obtidos indicaram uma baixa proporção de graduados 

(vide TAB.1) em concordância com os resultados da pesquisa realizada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) que detectaram 11% da população brasileira nessa condição 

de escolaridade.  
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Tabela 1- Descrição da população de Macaíba entrevistada 

Variável Categoria % 

Sexo Masculino 68 

  Feminino 32 

      

Faixa etária (anos) 18-20 9 

  21-30 30 

  31-40 19 

  41-50 18 

  51-60 13 

  >60 10 

    

 Tempo de residência no município 

(anos) <10 19 

  11-20 24 

  21-30 24 

  >30 33 

      

Grau de escolaridade Sem escolaridade 9 

  

Fundamental 

Incompleto 2 

  Fundamental Completo 23 

  Médio Incompleto 12 

  Médio Completo 48 

  Superior Incompleto 2 

  Superior Completo 4 

  Pós-Graduação 0 

 

A população entrevistada foi avaliada com respeito à sua vinculação com o meio 

ambiente e em particular com o rio Jundiaí (vide TAB. 2). O senso de inclusão da população 

entrevistada foi regular (mediana = 20%), fato que pode ser vinculado ao nível educacional 

descrito previamente. A preocupação com o ambiente foi significativamente positiva, sendo 

possível definir aspectos motivacionais em favor do habitat e diretamente relacionados com o 

desempenho da população como agentes poluidores.  

A deterioração do ambiente pode ser refletida mediante a relação indivíduo-rio como 

unidade ambiental. A baixa utilização da água do rio Jundiaí (76%) esteve diretamente 

relacionada com a percepção da deterioração do corpo da água pela atividade antropogênica 

(93%). Apesar da degradação ambiental percebida, existe uma preocupação com a relevância 

que tem o rio como parte fundamental no desenvolvimento da cidade. 

 

 

 



48 

 

Tabela 2 - Percepção socioambiental da população entrevistada 

Percepção Tópico Pontuação % 

Relação 

individuo – 

ambiente 

Sentido de inclusão no meio 

ambiente 
(1)

 

1 6 

2 10 

3 20 

4 20 

5 12 

6 32 

Preocupação com o ambiente 

- Sim 96 

- às vezes 6 

- Nunca/não 2 

Relação causal de prejuízo sobre o 

ambiente 

- Sim 73 

- às vezes 11 

- Nunca/não 16 

Relação 

individuo – 

Río Jundiaí 

Uso da água do rio Jundiaí 
(2)

 

1 63 

2 13 

3 19 

4 3 

5 2 

Relevância do Rio Jundiaí para a 

cidade de Macaíba 

- 

Desimportante 
16 

- Importante 84 

Qualidade da água do rio Jundiaí 

- Boa 7 

- Regular 24 

- Ruim 69 

Fator de risco para saúde 
- Sim 82 

- Não 18 

Nota: 

-
(1)

 Pontuação: Soma dos seguintes itens indicados na entrevista: - Seres vivos, - O solo, - O 

ser humano, - A água, - Prédios e residências, - Ruas e estradas. -Interpretação: 1-2 ruim; 3-4 

regular; 5-6 bom.  

-
(2)

 Pontuação: Soma dos seguintes itens indicados na entrevista: -Seres vivos, - Banho e 

recreação, - Atividades domésticas  , - Pesca, - Nenhuma finalidade, - Outra. -Interpretação: 

1-2 pouco; 3 regular; 4-5 muito.  

 

É importante ressaltar que o rio representa para uma ampla parte da população, um 

fator de risco para a saúde como resultado da deterioração da sua qualidade, produto de falta 

de regulamentação das atividades antrópicas desenvolvidas na região. O questionário incluiu a 

descrição de possíveis fontes de poluição considerando as atividades desenvolvidas e seu 

impacto na deterioração do ambiente de Macaíba (TAB. 3).  
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Tabela 3 - Aporte antropogênico à poluição do rio Jundiaí 

 

              

 

 

 

 

 

 

As atividades que são consideradas menos poluidoras são as práticas recreativas, pesca 

e agricultura, estas duas últimas em relação à escassez de atividade na região e a ser 

caracterizada como práticas prioritariamente artesanais, seu rol como poluidoras é 

considerado fraco. É interessante notar que tanto o produto de esgoto da cidade junto com a 

atividade industrial foram as atividades mais poluidoras segundo os entrevistados.  

A partir da análise do conteúdo pode-se inferir que os entrevistados possuem 

predominantemente percepções socioambientais do Rio Jundiaí positivas, implicando, desta 

forma, a impossibilidade quase unânime de conceber a existência de Macaíba sem a presença 

do rio em questão, mesmo que se encontre hoje como um recurso natural poluído.  

As representações sociais sobre a realidade do ambiente podem variar de acordo com a 

região e as variantes socioambientais existentes (COIMBRA, 2004). Algumas citações tais 

como: faz parte da história e costume; é um elemento importante da infância; história e 

identidade; o rio traz poluição e lembranças; é a história de Macaíba; ilustram este sentido do 

rio para os entrevistados. Dessa forma, existe um desejo da população macaibense de 

enxergar o rio de modo positivo, fato que os faz remeter à época em que ele ainda se 

encontrava próprio para o usufruto da população. Mesmo que uma parte significativa dos 

entrevistados perceba o rio como um elemento ambientalmente impactado, ainda é possível 

remeter ao passado para verificar a importância desse recurso. Assim, a categoria 

identidade/história obteve a maior freqüência de citações, demonstrando que a população está 

conectada ao rio devido à importância que este teve no passado. Tal percepção toma o rio 

como a própria existência da cidade de Macaíba, o rio enquanto elemento indissociável da 

cidade. 

Nessas opiniões é possível observar claramente o ideal saudosista em suas recordações 

do rio que não é possível de se constatar no presente, remetendo a importância histórica do rio 

Atividade Não polui (%) Polui pouco (%) Polui muito (%) 

Banho e recreação 34 52 14 

Trânsito perto das margens 21 24 55 

Indústrias 6 4 90 

Agricultura 70 24 6 

Comércio 16 34 50 

Domicílios 12 21 67 

Serviços 24 33 43 

Pesca 67 29 4 
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e sua função útil no passado ao passo que na atualidade o rio, de modo contrastante, tem 

oferecido riscos à saúde humana da população.  

Em segundo lugar, o abastecimento de água, seguido pela fonte de alimento de parte 

da população, demonstra que a sociedade atual ainda tem um interesse no ambiente natural 

como um provedor de recursos naturais essenciais, conforme verificado em afirmações tais 

como: “[...] importante para nós, pois é o ar que respiramos”; “[...] porque não teria vida”; 

“[...] faz parte da natureza”; “[...] é uma fonte de água”; “[...] tem as coisas da natureza; 

porque abastece de água...”; “[...] é a vida que está morrendo...”. 

 Os modos de pensar sobre o meio ambiente vêm sendo modificados ao longo dos anos 

por uma visão baseada na preocupação com os cuidados ambientais. Entretanto, os discursos 

retirados da análise ainda demonstram a visão do meio ambiente como um mero provedor que 

tem como função servir aos seres humanos. A mudança desse paradigma para um novo 

depende da transição da visão antropocêntrica da natureza como algo que pode ser controlado 

para um novo paradigma ambiental ou NEP (do inglês New Environmental Paradigm) que 

envolve crenças de que o direito à vida sob qualquer forma é fundamental, o equilíbrio da 

natureza é delicado, os recursos naturais são limitados e, portanto, necessitam de cuidado e de 

equilíbrio. (PINHEIRO, 2003; SILVA et al, 2007; CAMARGO et. Al. 2013). 

Mesmo que o rio se encontre deteriorado, existe uma atividade pesqueira significativa 

na localidade. Dezessete por cento das respostas foram em relação a motivos ligados à 

subsistência e fonte de renda, como se indica nas seguintes respostas: [...] um meio de 

sustento...; [...] por ser uma fonte de renda...; [...] sem o rio seria pior, pesca, banho...; [...] por 

ser uma fonte de alimentação...; [...] muita gente sobrevive dele...; [...] a zona rural necessita 

dele. Parte deste desempenho pode ser explicada pela descrença da população de que um rio 

poluído seria capaz de prover alimento de boa qualidade.  

Em contrapartida, 16% dos entrevistados afirmaram que a desvinculação do rio à cidade 

era possível, mediante respostas tais como: [...] não serve mais por conta da poluição...; [...] 

perda de recurso de água pelo esgoto...; [...] hoje em dia não contribui devido aos peixes 

contaminados e a água das usinas... ; [...] o mangue devia sair devido à fedentina que ele 

causa. Porém, a justificativa não se manteve muito distante de uma visão saudosista que 

associa a inutilidade com a perda da qualidade da água e prejuízos à saúde. Contudo, essa 

negatividade possui subentendida uma defesa ou retorno das condições ideais em que vivia o 

rio no passado, sem os fatores poluidores decorrentes do processo de industrialização e 

demais atividades desenvolvidas historicamente. 

Para Teles (2012), o homem foi mantendo, desde sempre, uma forte ligação com a água, 

interagindo com este recurso de diversas formas. A apropriação do espaço em volta desta 
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fonte foi sendo, devido ao seu potencial para o transporte de cargas e pessoas, estratégica e 

comercial. Além disso, os rios mantêm historicamente um caráter lúdico e social como fonte 

de entretenimento e lazer. São destas características, segundo o autor, que se originaram as 

inúmeras atividades que foram se desenvolvendo ao longo dos tempos, como é caso da 

indústria do turismo. A categoria lazer e benefícios apresentou o menor percentual (8,0%), de 

respostas tais como: “[...] por ser um ponto turístico...”; “[...] muito bom para nós”, “[...] bom 

para o ser humano...”; “[...] por ser um meio de socialização...”; que descrevem questões 

referentes à manutenção do rio em condições saudáveis para o ambiente e para as pessoas que 

dele poderiam fazer um bom uso como meio de socialização e ponto turístico da cidade.  

A noção de meio ambiente amplamente difundida tende a ser separada da noção de 

cultura e natureza devido à baixa vinculação com respeito a intervenções artificiais elaboradas 

pelos humanos, como é o desenvolvimento edilício em acordo com a antiga descrição do meio 

ambiente, conforme assinalam Diegues e outros (2005). Quando perguntados sobre a 

vinculação dos indivíduos com o meio ambiente, a maior parte deles considerou apenas os 

aspectos naturais na sua composição ratificando com a descrição indicada. 

 Adicionalmente, observou-se que quase a totalidade dos entrevistados apresentava 

preocupação com o meio ambiente. Além disso, há uma inclusão dos indivíduos como parte 

causadora da problemática, pois uma parte significativa reconhece que suas atividades podem 

causar prejuízos ao ambiente e a saúde da população. 

Ainda sobre a percepção ambiental, também foi avaliada a opinião dos entrevistados a 

respeito da qualidade de água do rio. Grande parte dos entrevistados reconheceu a baixa 

potabilidade, fato estreitamente ligado ao tipo e número das diversas fontes da poluição, tais 

como a presença de efluentes industriais, domésticos e , contradizendo a opinião a respetio da 

poluição agrícola obtida neste trabalho,a poluição da água em função de drenagens agrícolas e 

de áreas urbanas que podem lixiviar grandes quantidades de tóxicos presentes no solo, 

produto da ocupação histórica do lugar (PHILIPPI Jr, 2004). 

Arellano e outros (2009) descrevem o poder intuitivo dos seres humanos para avaliar 

riscos toxicológicos, por meio dos sentidos, mas demonstra que esta percepção é limitada, já 

que é impossível predizer efeitos futuros de saúde tais como doenças crônico-degenerativas, 

limitando-se às condições que causam mais desconforto nos seus sintomas, tais como a asma 

e alergias. No caso de Macaíba, quase todos estes fatores estão presentes, em especial os 

efluentes domésticos, devido à proximidade da zona urbana com o rio e os industriais que se 

devem à presença de uma grande quantidade de indústrias, contribuindo para o agravamento 

da poluição fluvial e o consequente risco da saúde da população. 
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Segundo Demajorovic (2003), a elevação dos riscos socioambientais está associada ao 

intenso desenvolvimento industrial. Apesar das grandes corporações adotarem um discurso de 

responsabilidade ambiental, enfatizando a necessidade de integrar a variável socioambiental 

como um componente imprescindível para a garantia da competitividade e imagem perante a 

opinião pública, na prática a inserção das indústrias ainda é vista pela comunidade como uma 

atividade inevitavelmente prejudicial à saúde e ao meio ambiente (BRÜGGER, 1999). A 

contribuição do setor industrial foi indicada como o principal responsável pela contaminação 

do rio.   

O lançamento de esgotos domésticos somado ao contato primário da população com a 

água é responsável pela disseminação de agentes patogênicos (CAMPELLO 2006). Mais de 

dois terços dos respondentes também responsabilizaram os dejetos domiciliares como agente 

poluidor de significativa importância. Adicionalmente, outras fontes de poluição foram 

indicadas. Mais da metade dos sujeitos indicaram outros agentes poluidores tais como o 

tráfego nas margens do rio, o comércio e também o setor de serviços.  

De acordo com Silva (2002) e Freitas (2012), a agricultura é considerada uma das fontes 

de poluição difusa das águas, pois depende de eventos simultâneos como é o caso de 

aplicação de agrotóxicos e chuvas torrenciais. No entanto, os resultados demonstram não ser 

uma fonte de poluição para a percepção da poluição, fato em parte compreensível pelo 

desconhecimento da utilização de agroquímicos e seus impactos para o meio ambiente.    

 

4 CONCLUSÃO 

 

A análise de percepção socioambiental descreve um cenário particular de impacto 

ambiental na cidade de Macaíba, que atinge de forma clara o bem-estar da população por 

meio da deterioração dos recursos naturais. Desta forma, espera-se um efeito negativo no 

desenvolvimento socioeconômico da região em particular pelo passivo ambiental gerado pela 

atividade industrial. A aplicação de políticas ambientais que atinjam o monitoramento e 

controle dos lançamentos de esgotos e resíduos industriais junto com a aplicação de planos de 

revitalização do rio Jundiaí são os desafios futuros para a manutenção do patrimônio natural, 

diretamente ligado ao desenvolvimento socioeconômico da cidade de Macaíba localizada no 

agreste potiguar.  
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RESUMO 

A poluição por efluentes industriais representa uma ameaça à manutenção da vida e à 

possibilidade de utilização dos ecossistemas aquáticos como recurso útil. O rio e estuário 

Jundiaí, próximo à cidade industrial de Macaíba, recebe cargas pré-tratadas de efluentes de 

diversas indústrias, em especial das indústrias têxteis que, por serem mais antigas, têm a sua 

localização e os seus lançamentos mais próximos da área urbana. A avaliação ecotoxicológica 

foi realizada utilizando Mysidopsis juniae (em amostras de maré alta) e Pomacea lineata 

(maré baixa) segundo USEPA, 2002 e MELO, 2000 respectivamente. Para isso, foram 

coletadas amostras antes e depois do efluente como também do próprio resíduo antes de ser 

lançado no rio. Apesar de a análise física e química demonstrar-se inconclusiva acerca da 

participação do efluente têxtil na contaminação ambiental do rio, os ensaios ecotoxicológicos 

demonstraram-se contundentes ao sinalizar que o efluente pode apresentar risco aos 

organismos aquáticos e, consequentemente, à saúde humana. 
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ABSTRACT 

The pollution from industrial effluents pose a threat to the maintenance of life and the 

possibility of use of aquatic ecosystems as a useful resource. The river estuary and Jundiaí, 

near the industrial city of Macaíba receives pretreated effluent loads of many industries, 

especially the textile ones, because they are older, have their location and their closest 

releases the inner city, this being more visible to the public way. The ecotoxicological 

evaluation was performed using Mysidopsis juniae (high tide samples) and Pomacea lineata 

(low tide), according to USEPA, 2002 and MELO, 2000, respectively. For this, samples were 

collected before and after the effluent as well as the waste itself before being released into the 

river. Although the physio-chemical analysis shows is inconclusive about the participation of 

the textile effluent in environmental contamination of the river, the ecotoxicological tests have 

shown to blunt the signal that the effluent may present a risk to aquatic organisms and 

consequently human health. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

As atividades humanas próximas aos rios e lagos sempre representaram uma ameaça à 

manutenção destes ecossistemas aquáticos como recurso útil para os organismos que dele 

dependem direta ou indiretamente. Após a Revolução Industrial, a poluição hídrica foi 

severamente amplificada com o início dos lançamentos de uma infinidade de compostos 

químicos novos ou em concentrações anormais, tanto de origem natural quanto sintética, que 

vêm se concentrando nos ambientes e dentro dos organismos que nele habitam, provocando 

efeitos deletérios sobre a saúde. Assim, ao mesmo tempo em que dependemos dos corpos 

hídricos para nossas atividades, os prejudicamos com nossa interferência geradora de danos 

ambientais (DIEGUES, 2005; PHILIPPI, 2005; RICKLEFS, 2010, KLAASEN, 2012). 

Atualmente existem, de modo bastante difundido, normas regulamentadoras que 

preveem o despejo dos efluentes e o estabelecimento dos limites máximos para substâncias 

tóxicas mais comuns. A lei norte-americana: Clean Water Act (CWA ou Lei da Água Limpa) 

é um importante marco na luta pela qualidade ambiental das reservas naturais de água e 

influenciou a legislação nesta temática em diversos países. No plano de aplicação prática, a 

referida norma sofre regulamentação pela Agência de Poluição Ambiental (EPA) que define 

limites às concentrações de compostos de efeito tóxico e determina que os estados 

estabeleçam cargas diárias máximas totais em seus corpos hídricos, medida que contribui para 

mobilização regional em prol da preservação dos biomas aquáticos. Na Alemanha, a Agência 

Federal de Meio Ambiente (UBA) vem realizando testes ecotoxicológicos com peixes, algas e 
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bactérias em rios impactados há quase 30 anos e atualmente aplica o princípio do “poluidor 

pagador”, que prevê multas conforme o teor gerado de poluentes pela indústria. (KNIE, 2004; 

SPIRO 2009). 

No Brasil, os ensaios ecotoxicológicos estão difundidos com diversos testes 

padronizados que desempenham com eficácia o controle da qualidade hídrica. No plano 

regulatório, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) produziu duas resoluções 

imprescindíveis para o estabelecimento da qualidade ambiental em ecossistemas aquáticos: a 

resolução 357/05 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes e a resolução 430/11, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. Entretanto, essas normas somente terão eficácia se empregadas com o 

monitoramento periódico dos efluentes lançados nos corpos hídricos, caso contrário não há 

como se certificar do cumprimento dessas diretrizes pelas atividades envolvidas e que 

dependem de legalização. (PHILIPPI, 2005; BERTOLETTI,2006;UMBUZEIRO, 2010). 

O monitoramento por meio de ensaios ecotoxicológicos, que simulam em laboratório 

os efeitos que poderiam ser observados no corpo receptor após o lançamento do efluente, 

mostra-se um importante recurso na avaliação da qualidade ambiental dos biomas aquáticos e 

na aferição da toxicidade dos efluentes industriais. Quando comparado aos ensaios físico-

químicos convencionais, os ensaios ecotoxicológicos possuem a propriedade de caracterizar 

os efluentes líquidos de forma mais abrangente, englobando todos os seus constituintes 

químicos, principalmente pelo fato de acusar a biodisponibilidade das substâncias presentes, 

bem como de detectar o efeito tóxico resultante das interações entre essas substâncias 

químicas. Dessa forma, enquanto as análises químicas identificam e quantificam as 

concentrações das substâncias tóxicas, os testes de toxicidade avaliam o efeito dessas 

substâncias sobre sistemas biológicos. (BERTOLETTI 2008; COSTA et al. 2008; AREZON 

,2011).  

Como fonte complementar aos ensaios ecotoxicológicos, as análises fisioquímicas 

podem servir de subsídio para avaliar a qualidade de água de um rio. No meio aquático, os 

metais podem ser oriundos de fontes naturais, mas os efluentes, sobretudo os industriais, 

podem ser grandes lançadores desses compostos no corpo receptor. Estes metais e outros 

compostos inorgânicos tendem a acumular-se no sedimento e, dependendo das condições 

ambientais, podem começar a ser liberados na coluna d’água, tornando-se biodisponíveis. 

Nestas condições, podem afetar a biota, sendo incorporados e mantidos ao longo da cadeia 
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alimentar e, consequentemente, podem resultar em danos à saúde humana (KHAN et al., 

2005; EBRAHIMPOUR & MUSHRIFAH, 2008).  

O rio e estuário Jundiaí, próximo à cidade industrial de Macaíba, recebe cargas pré-

tratadas de efluentes de diversas indústrias, em especial das indústrias têxteis que, por serem 

mais antigas, têm a sua localização e os seus lançamentos mais próximos da área urbana, 

sendo dessa forma mais ostensivas à sociedade. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi  

avaliar a  qualidade  das  águas  do  Rio Jundiaí antes e depois do local de lançamento de 

efluente industrial têxtil por meio de análises físicas, químicas e ensaios ecotoxicológicos. 

 

  

2-MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de Estudo 

A cidade de Macaíba situa-se a 30 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do 

Norte, Natal/Brasil. Localizada na mesorregião do leste potiguar, na fronteira entre o agreste e 

o litoral. O município apresenta uma população de 76.801 habitantes. Dentre as principais 

atividades econômicas exercidas na região têm destaque o setor agrícola produtor de cereais e 

raízes e o setor industrial (CPRM/PRODEEM, 2005; IBGE, 2014). 

 

Figura 1. Descrição da região estudada. Localização da área urbana, industrial e do rio 

Jundiaí da cidade de Macaíba. 
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O rio Jundiaí tem boa parte de sua extensão delimitada dentro do município de 

Macaíba e apresenta influência direta, por ser uma região estuarina, da entrada de água 

salgada em direção ao continente. Neste trecho, os efeitos dessa influência salina e as marés 

têm um  papel  fundamental  sobre  o comportamento  hidrológico e hidrodinâmico  das 

correntes  e na qualidade da água( GUEDES et al, 2005; CUNHA, 2013).   

 

2.2 Coleta de Amostras de Água 

 

 A coleta das amostras foi realizada mensalmente entre os meses de maio e setembro de 

2014. Foram coletadas amostras do rio, antes e depois do efluente industrial (P1 e P2). O 

efluente têxtil (P2), coletado antes de chegar ao rio, também foi analisado. A estação P1 se 

encontra antes da região urbana do município, a cerca de 3 quilômetros da outra estação de 

coleta do rio (P3) que se encontra logo após o lançamento do efluente (P2,vide Figura 1). As 

amostras foram conservadas por resfriamento seguindo as recomendações da norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15469 (ABNT, 2007a). 

 As amostras foram coletadas sempre na primeira semana de cada mês, sendo as coletas 

para o experimento com o microcrustáceo Mysidopsis juniae realizadas sempre em marés 

superiores a 2.2, portanto altas, as demais coletas para os testes físicos e químicos como 

também para os ensaios com Pomacea lineata foram feitos na maré baixa. Esta medida teve 

como objetivo eliminar a salinidade natural como elemento estressor dos organismos 

analisados. 

 

 

2.3. Análises de amostras de água 

 

2.3.1 Analises Físico-químicas 

 

 As amostras de cada estação foram encaminhadas mensalmente para uma análise 

físico-química complementar. Os parâmetros analisados foram: Condutividade elétrica, Cor 

Verdadeira, pH, Turbidez, Sólidos Totais, Dureza total, Cálcio, Potássio, Nitrato, Nitrito, 

Ferro Total, Ferro Dissolvido, Sulfato, Cloreto.  

.  
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2.3.2 Análises dos metais 

 

         Os metais considerados de interesse toxicológico alumínio, cádmio, cobalto, cobre, 

chumbo, manganês, níquel, prata e zinco foram analizados por meio de espectroscopia de 

absorção atômica em chama (AAS-Chama). (ALPHA et al. 2012)  

 

2.3.3 Análises Ecotoxicológicas 

 

A avaliação ecotoxicologica foi realizada utilizando Mysidopsis juniae (em amostras 

de maré alta) e Pomacea lineata (maré baixa) segundo USEPA, 2002 e COLER 2005 

respectivamente. A montagem dos experimentos foi comum aos dois organismos: Dez 

organismos por recipiente, três recipientes por ponto analisado. Os espécimes de M. juniae 

com 7 dias de vida foram expostos às amostras coletadas (cinco replicações), durante 7 dias, 

período de maturação sexual do organismo. Os parâmetros, ou efeitos, analisados foram 

sobrevivência e fecundidade (porcentagem de fêmeas com ovos no oviduto e/ou marsúpio) 

(USEPA, 2002). Os testes crônicos foram do tipo semi-estático: as soluções-teste foram 

renovadas uma vez durante o decorrer do bioensaio, ocorrendo esta no 4º dia de teste. Os 

microcrustáceos são cultivados e monitorados no Laboratório de Ecotoxicologia Aquática 

NUPPRAR/UFRN e são diariamente alimentados com Nautilus artemia.  

Em relação ao gastrópode P. lineata, foram obtidos em uma lagoa de captação de água 

(Lagoa do Jiqui) que tem a sua qualidade monitorada pela companhia de água local 

(CAERN). O teste foi igualmente agudo, mas com reposição da água a cada 24 horas 

conforme recomenda a literatura. A mortandade dos organismos foi acompanhada em cada 

um dos cinco dias de realização. De acordo com Melo (2000) o melhor período de vida para 

utilizar esses organismos para ensaios ecotoxicológicos é no quarto dia após a eclosão dos 

ovos. No caso desse organismo é observado apenas a mortandade dia após dia.  

Já para os períodos de maré baixa, foi utilizada uma espécie de molusco encontrado 

nas regiões do rio, endêmico da região e utilizado amplamente em ensaios dessa natureza 

Pomacea lineata que vem sendo amplamente utilizado, sendo um valioso recurso para 

monitorar a qualidade da água no Nordeste do Brasil. (COLER 2005). 

2.4. Analise estatística 

Os dados obtidos foram comparados com os valores máximos permitidos mencionados 

nas resoluções do CONAMA de números 430/11 , para efluentes, e 357/05 ,para corpos 

hídricos. Como o rio não está classificado em nenhuma classe a norma admite que ele então 

seja de classe 2. 
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 A avaliação da normalidade foi realizada mediante o teste de  Shapiro-Wilk e da 

homogeneidade da variância utilizando o teste de Lebene. A diferença intergrupal foi avaliada 

mediante o análise da variância ANOVA: post hoc test de Scheffe e Dunnet e o teste de 

Kruskall Wallis. Diferenças entre dois grupos foram avaliadas mediante teste T- Student e U 

de Mann-Whitney. A análise de correlação foi realizada utilizando correlação de Pearson e 

Spearman. Um modelo de regressão linear múltipla foi desenvolvido para avaliar a influencia 

das variáveis avaliadas nos testes ecotoxicológicos. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise Fisioquímica  

Todos os resultados físico e químicos foram avaliados num contexto geral visando 

estabelecer a qualidade da água do rio de forma mais abrangente, e considerando a janela 

temporal do estudo de 5 meses de duração. Em linhas gerais, a qualidade de água apresentou 

condições de qualidade fisioquímicas dentro dos padrões de qualidade de água para consumo 

humano, estipulados pela entidade regulatória nacional (CONAMA). Apenas o parâmetro 

cloreto obteve valor acima do recomendado pelas resoluções 357/05 e 430/11 do CONAMA, 

que apresentam máximos de até 268% dos valores de referencia.  

Na tabela 1 e na figura 2 descrevem-se os resultados da analise físico e química 

discriminado por ponto amostral e pela cronologia no transcurso do monitoramento. Os 

parâmetros condutividade elétrica, cor, turbidez e os sólidos dissolvidos estão em relação ao 

tipo de composição química dissolvida ou em suspensão no corpo de água. (LENZI,2014). O 

parâmetro condutividade elétrica, apresentou no ponto P2 valores bem abaixo das amostras do 

rio P1 e P3. Dentre esses parâmetros, os resultados das variáveis que apresentaram diferença 

significativa ao longo do tempo foram: Condutividade Elétrica P2 vs P1 (p=0,021) e  

P3(p=0,005) respectivamente, e dos Sólidos Totais P2 vs P1 (p=0,029) e P3(p=0,007). No 

entanto a turbidez esteve dentro dos valores de referencia.  

O demonstrativo destes testes indica divergência desses parâmetro entre o efluente e 

as amostras do rio. Se considerarmos a condutividade elétrica ou sólidos totais, observa-se 

que P1 se difere mais que P3 em relação a P2, o que pode identificar influência do efluente 

na carga total do rio após o lançamento. Portanto pode ser especulado que um baixo índice de 

compostos de hidrogênio nos sólidos totais em P2, já que estes compostos são os que melhor 

conduzem a eletricidade, como também os níveis de cloretos que também indicaram estar 

abaixo dos valores em P2 em comparação com P1 e P3 (LENZI,2014). O pH está 
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diretamente relacionado com os processos metabólicos dos microrganismos encontrados nos 

corpos hídricos, e com os processos de oxidação, da decomposição e produção fotossintética 

biológica da matéria orgânica, reações químicas e biogeoquímicas (ROLIM et al, 2013). 

Alem disso as alterações no pH podem contribuir  para  sua  corrosividade e   abrasividade,  

enquanto  valores  elevados aumentam a possibilidade de  incrustações de sólidos (BRITO et 

al, 2010). Os valores de pH estiveram dentro dos considerados aceitáveis pelas resoluções já 

referidas como aptas para consumo humano. 

O nitrogênio é um dos principais nutrientes essenciais que contribuem para o 

crescimento de micro-organismo, sendo produto da degradação da matéria orgânica. Altos 

níveis deste elemento são facilmente encontrados em águas represadas, associadas a esgotos, 

material em decomposição, e torna-se um substrato para a atividade de algumas bactérias 

produtoras de amônia, nitrito e nitrato.  Os níveis de nitrato e nitrito não se mostraram 

expressivos no decorrer do experimento em nenhum dos pontos analisados, o que pode 

indicar baixa contaminação por derivados da uréia assim como também pouca atividade 

microbiológica das bactérias nitrificantes (que poderia estar associado a contaminação da 

água pelo esgoto da cidade). No entanto, numa análise anterior feita por Guedes (2005), nos 

mesmos pontos de amostragem do presente trabalho, os valores obtidos para nitrito e nitrato 

eram próximo de zero:0,01 mg/L N em P1 e 0,005 mg/L N em P3;  0 mg/L N em P1 e 0 mg/L 

N em P3 em média respectivamente, dessa forma houve um aumento considerável nestes 

poluentes no rio, mas ainda apresentam valores máximos de apenas 3,8% e 16% do limite 

previsto na resolução 357/05 para nitrito e nitrato, respectivamente.  

A composição iônica está representada nesta pesquisa pelos parâmetros, Dureza total 

(definida como a quantidade de sais de elementos alcalino térreos, principalmente  magnésio e 

cálcio presentes na água e que normalmente se associa a formação de incrustações calcárias e 

o conteúdo de cálcio e potássio), junto com os níveis de cloreto e sulfato, ferro total e ferro 

dissolvido. Todos os parâmetros estiveram dentro dos valores máximos aceitáveis segundo 

CONAMA. No entanto a dureza total apresentou diferença significativa entre os pontos P2 e  

P3(p=0,016), indicando a possibilidade de um aporte a partir dos dejetos industriais. 

O nível de cloreto apresentou valores acima do limite estipulado pela resolução 

357/05, que indica o valor limite de 250 mg/L Cl. Em P2  o valor máximo chegou a 116%  do 

limite recomendável. Adicionalmente foi significativamente superior nos pontos P1(p=0,001) 

e P3 (p=0,001) onde os níveis atingiram 228% e 306%  do valor máximo regulamentado 

respectivamente, o que pode indicar, mesmo no ponto P1 que não se encontra dentro da zona 

urbana da cidade, contaminação por esgoto doméstico, já que o aumento deste ânion 

geralmente é devido a descargas sanitárias. (RENOVATO, 2013).  
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A cor verdadeira da água demonstrou-se bem acentuada em P2 no primeiro mês de 

análise, mas logo em seguida voltou a índices semelhantes aos das amostras ambientais, a 

resoluções 357/05 e 430/11 não mencionam este parâmetro. A cor da água surge, em geral a 

partir da presença de matéria orgânica e/ou inorgânica, mas também por substâncias metálicas 

como o ferro e o manganês (CORNATIONI, 2010). 

 

 

Tabela 1. Análise físico e química em amostras de água do rio Jundiaí (monitoramento 

de 5 meses) discriminado por ponto amostral 

  P1 P2 P3 

 

 

Unid MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN SIGN* 

Cond. Elét. µS/cm 
1872,

4 
2160 1635 

807,

6 
1426 356 

2157,

2 
2700 866 

p = 
0,003 

Cor V. mg/L 42,28 59,2 23,4 
49,4

8 
96 28,2 39,56 58,4 31,7 N.S. 

pH ND 7,626 7,88 7,31 7,38 8,07 7,07 7,518 7,82 7,15 N.S. 

Turbidez NTU 3,01 5,42 1,3 2,51 4,96 1,46 4,79 8,78 1,48 N.S. 

Sólidos  mg/L 
1088,

6 
1198 952 

490,

2 
896 242 

1245,

2 
1544 471 

p = 
0,005 

Dureza  mg/L  
274,6

6 
295 240 152 295 59 337,4 430 142 

p = 
0,014 

Cálcio mg/L 25,29 
28,5

6 

22,4

4 

33,2

1 
81,6 

12,6

5 
32,8 

38,7

6 

21,2

2 
N.S. 

Potássio mg/L  7,42 8,7 6,3 8,94 12,3 6,5 9,58 12,3 7,6 N.S. 

Nitrato mg/L  0,55 1,71 0,17 0,2 0,5 
0,07

4 
0,32 0,38 0,23 N.S. 

Nitrito mg/L  0,05 0,26 0 0,02 0,1 0 0,042 0,16 
0,00

5 
N.S. 

Ferro Total mg/L  0,38 0,7 0,2 0,78 1,28 0,53 0,6 1,12 0,33 N.S. 

Ferro 

Dissolvido 
mg/L  0,02 0,04 0 0,03 0,07 0 0,028 0,08 0 N.S. 

      Sulfato         mg/L 7,19 16,1 1,69 
17,1

4 
42,7 1,07 11,21 25,5 4,52 N.S. 

      Cloreto 
        mg/L 
Cl 530,9 

569,

6 

447,

9 

194,

0 

292,

4 
56,6 670,3 

764,

5 

471,

2 
0,0001 

- * Diferença significativa p ‹ 0,05. teste de ANOVA e post hoc teste de Scheffe  - N.S. no significante.  

A concentração de ferro total, descreve valores médios superiores ao demonstrados 

por Guedes (2005), com médias de 0,39 mg/L Fe em P1 e 0,79 mg/L Fe  em P2 e 0,60 mg/L 

Fe em P3. Apesar do aumento observado, os valores ainda estão dentro dos limites 

representando  45% do limite máximo. No entanto este acréscimo poderia estar vinculado 

com um aumento na coloração da água. Apesar de o valor médio do ferro em P2 se mostrar 

muito superior em relação a P1 e P3, por se tratar de um efluente seu valor máximo permitido 

de ferro é mais de dez vezes maior se compararmos a resolução 357/05 com a 430/11. 

  Os níveis de cálcio, sulfato, ferro total e potássio demonstraram-se mais elevados em 

todas as estações (P1,P2 e P3) no mês de julho, fato que pode ser justificado pelo índice 
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pluviométrico mais elevado, mas o efluente P2 novamente não demonstra ser o responsável 

pela adição desses compostos nas amostras ambientais, pois apresentou valores muito 

próximos aos aferidos nas amostras ambientais (p1). 

 

 

Figura 2. Avaliação temporal dos Parâmetros fisioquímicos presentes em amostras de 

água do rio Jundiaí 

 

 

 

 

3.2 Concentrações de metais em água 

 

 Os metais são contaminantes ambientais persistentes e estáveis já que não podem ser 

degradados ou destruídos, acabam por se acumular nos ecossistemas e, consequentemente, 

nos organismos. Entre os elementos químicos conhecidos 53 são designados como metais, e 

destes apenas 17 são biodisponíveis e importantes para o ecossistema (CARRANZA-

ÁLVAREZ, 2008). Quando analisados os valores apresentados nas três estações ao longo do 

tempo de monitoramento, foi possível observar em vários momentos valores acima dos 

limites das resoluções 430 e 357 do CONAMA para uma série de metais. Em linhas gerais os 

níveis de Al, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni e Zn,  estavam acima dos padrões de qualidade de água 

considerados em pelo menos em algum ponto em algum momento. Sendo Al, Co, Cu e Pb, os 

que atingiram entre 3 e 6 vezes o valor máximo recomendado pela resolução 357.  Na Tabela 
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2 estão descritos os níveis de metais em amostras de água discriminadas por local de 

amostragem considerando o período completo de monitoramento, e na Figura 3 descrevem o 

padrão temporal que apresentaram as concentrações dos metais avaliados por ponto amostral.  

 As concentrações de metais em águas coletadas do rio Jundiaí variaram em termos de 

concentração tanto espacial como temporalmente e em relação aos teores de limites máximos 

permissíveis indicados pela legislação brasileira (CONAMA 2005).  

 

Tabela 2. Perfil de conteúdo de metais em amostras de água do rio Potengi 

(monitoramento de 5 meses) discriminado por ponto amostral. 

 

 
P1 P2 P3   

Metal Med Min Max Med Min Max Med Min Max Significancia 

Al 0,3 0,15 0,65 0,18 0,05 0,35 0,42 0,15 0,8 N.S. 

Cd  0,002 0 0,005 0,001 0 0,005 0,002 0 0,005 N.S. 

Co 0,044 0,01 0,15 0,009 0,005 0,015 0,029 0,005 0,05 N.S. 

Cu 0,006 0 0,03 0,007 0 0,035 0,003 0 0,015 N.S. 

Pb   0,04 0 0,05 0,04 0 0,05 0,05 0 0,1 N.S. 

Mn 0,117 0,02 0,27 0,041 0 0,09 0,056 0,005 0,1 N.S. 

Ni 0,03 0 0,05 0,04 0 0,05 0,04 0 0,05 N.S. 

Ag 0.002 0 0,005 0 0 0 0,001 0 0,005 N.S. 

Zn 0,042 0,005 0,13 0,032 0,005 0,095 0,139 0,005 0,65 N.S. 

 

          

           

           

           

           

           
 

 Tanto o Pb quanto Al apresentaram um nível  cinco vezes superior aos valores da norma 

357/05. Porém, o Alumínio não consta entre as substâncias tóxicas previstas pela Resolução 

430/11 do CONAMA e o chumbo, mesmo atingindo valores bem superiores na norma 

357/05, teve o seu maior patamar atingindo apenas um décimo do valor de referência da 

norma 430/11. Resultados semelhantes forma obtidos com os demais metais quando 

comparados à referida norma. Os valores de Cd ,Cu e Mn apresentaram valores três vezes 

maiores que a referência da resolução 357/05. Ag foi o único dos metais que se manteve longe 
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dos valores de referência. Cd e Zn apresentaram uma variabilidade muito próxima ao limite 

tolerado pela referida norma. Não foram estabelecidas diferenças entre os pontos amostrais 

para nenhum dos elementos analisados.  

   

 

Figura 3. Avaliação temporal dos níveis de metais presentes em amostras de água  do rio 

Jundiaí. 

  

 

  As concentrações de alumínio demonstraram atingir valores elevados, superiores a seis 

vezes o limite previsto na resolução 357 do CONAMA nas amostras ambientais P1 e P3, mas 

quando avaliamos os resultados em P2 os valores se mantiveram menores em comparação 

com as amostras ambientais, mas ainda acima dos valores limites das resoluções.  

 Ensaios ecotoxicológicos demonstram que compostos de alumínio podem ser altamente 

tóxicos para os ovos de peixes e produtores primários (algas). Mesmo que não ocorram sob 
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condições de testes ecotoxicológicos, são observados efeitos tóxicos dos íons livres de Al 

sobre os peixes adultos, a polimerização de alumínio no epitélio branquial de peixes geram 

perturbações respiratórias segundo investigações específicas de toxicidade em peixe. 

(KLÖPPEL,1997).  

 Dessa forma, concentrações elevadas de alumínio na coluna d’água podem resultar em 

efeitos tóxicos na biota aquática, podendo inclusive inibir a reprodução de alguns organismos 

como é o caso de peixes (SCHERMAN, 2003). 

 O cádmio (Cd) é um elemento que gera dano sobre o DNA por meio da geração de espécies 

reativas de oxigênio (THÉVENOD, 2009; (LENZI,2014). Os níveis de Cd achados se 

mantiveram próximos a zero em todas as amostras e todas demonstram curvas idênticas, 

atingindo os limites toleráveis de 0,005 mg/L  nos meses de julho e setembro em todas as 

amostras. Entretanto, apesar das amostras terem alcançado o valor limite da resolução 357/05 

nesses dois períodos, quando avaliados os limites segundo a resolução 430 cujo limite se situa 

em 0,02 mg/L. 

 O cobalto é um elemento metálico relativamente raro geralmente produzido pelas 

queimadas ou pela combustão de combustíveis fósseis (LENZI,2014). Os níveis  de colbato se 

mantiveram abaixo dos limites toleráveis pelas resoluções nas amostras proveniente de P2 e 

P3 e na maior parte de P1. Porém, no mês de junho os níveis de cobalto foram 

alarmantemente maiores em P1, fato que pode ser indicativo do processo de lixiviação para o 

rio desse metal devido ao aumento natural no regime de chuvas neste mês. O mesmo pode se 

aplicar ao nível de manganês em P1, mas relativo ao mês de julho. 

 O cobre é reconhecido como um dos metais mais tóxicos para peixes e moluscos, 

causando uma rápida perda de eletrólitos nestes organismos (PEÑA,2007). Por sua vez, Maia, 

2003 indica que as fontes antrópicas de cobre geralmente estão associadas ao uso de 

fertilizantes, pesticidas, algicidas, indústrias de ligas metálicas e tintas.  

 Este metal apresentou valores acentuados acima do limite das resoluções no mês de 

maio e em seguida houve um decréscimo vertiginoso próximo de uma ausência total. 

Entretanto, os níveis desse metal se mostraram muito mais elevados no efluente (P2) e na 

amostra ambiental P3, fato que pode indicar uma contaminação pontual do rio pelo efluente 

da indústria, já que a estação de coleta P3 se localiza logo após o lançamento do efluente. O 

chumbo é um dos metais de mais fácil bioacumulação. Seu efeito tóxico geralmente é 

caracterizado pela acumulação em tecidos moles ou duros como o tecido ósseo.  Este 

elemento está presente em grande quantidade em tintas, soldas e atividades industriais. 

(CALLENDER, 2004). O chumbo é um elemento amplamente distribuído no ambiente. Tem 

a capacidade de provocar dano em diversos sistemas tanto alterando a funcionalidade de 
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enzimas quanto por meio da geração de estresse oxidativo, atingindo macromoléculas incluída 

o DNA (SPIRO, 2009).  

Os valores de chumbo estabelecidos nesta pesquisa  atingiram níveis bem acima do 

limite da resolução 357/05 em todas as estações de coleta. Em agosto, esse metal atingiu 

valores dez vezes maiores aos previstos na norma 357/05. Apesar de apresentar valores 

igualmente altos, o efluente P2 não atingiu o limite previsto pela resolução 430/11. Em seu 

ponto máximo P2 atingiu 0,05 mg/L, dez vezes menos que o tolerável pela referida norma, o 

que novamente indica que o efluente não é o responsável direto pelas concentrações anômalas 

de chumbo encontradas no rio. Nos meses de junho, julho e setembro todas as amostras 

apresentaram níveis de níquel o dobro do limite máximo permitido pela norma 357/05 de 

0,025 mg/L. Porém, ao comparar com o limite da resolução 430/11, com um valor quatro 

vezes maior ao nível achado (2 mg/L) as concentrações estabelecidas no P2 indicam que para 

este efluente os níveis de níquel estão dentro dos padrões normativos. 

As atividades antrópicas, incluindo agrícola, mineral e processos industriais urbanos 

produzem uma alta poluição por Al, As, Cd, Pb, Sb e Se, e outros potenciais poluentes como  

Ba, Cr, Hg, Mn e Ni. Ressalta ainda a atenção que deve ser dada ao Cd, Pb já que estão 

listado nos poluentes tóxicos prioritários da US EPA e parecem ser principalmente de origem 

antropogênicas. (Li, S., & Zhang, Q, 2010). Por sua vez Alonso (2013), em seu trabalho 

demonstrou que mesmo após o cessamento de atividades industriais, a persistência de metais 

como Ni, Cu e sobretudo Pb foram ainda suficientes para superar os limites permissíveis 

internacionalmente, demonstrando a prevalência da contaminação e o potencial risco para a 

flora e a fauna (US EPA 2002).  

 Os metais pesados mostram significativa dispersão espacial, tanto antes quanto após 

submersão do sedimento até ao nível de flutuação na coluna d’água. Elementos incluindo 

neste trabalho tais como o Cd, Pb, Cu, Zn têm sido descritos em maiores concentrações na 

parte da coluna d’água do que propriamente no sedimento (YE ,2011). Além disso, algumas 

espécies ingerem sedimentos contaminados, amplificando o efeito tóxico dos metais através 

da cadeia alimentar (DE JONGE, 2012). Os resultados sugerem que o passivo ambiental em 

relação aos metais indicados no sedimento do rio Jundiaí, nesta região, pode jogar um rol 

significativo como fonte adicional de exposição após uma melhora no tratamento dos dejetos 

industriais.  
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3.3 Avaliação Ecotoxicologica 

 

Dado a limitação das análises físicas e químicas em fornecer o real quadro da saúde do 

ambiente aquático, já que uma infinidade de compostos necessitam a realização de diversos 

testes, o  diagnóstico concreto geralmente é obtido em sintonia com dados de 

biomonitoramento de toxicidade que por sua vez irão prover dados que contribuirão nas 

construção das diretrizes de proteção dos ambientes aquáticos (SCHERMAN, 2003).  

Nas amostras de prea mar em salinidades maiores 0% o experimento se utilizou da 

norma para efluentes lançados em água marinha ou estuarina NBR 15308 que trata do ensaio 

com o microcrustáceo (Mysidopsis juniae) que tem por característica serem utilizados em 

toxicidade aguda. Também foi observado a metodologia para outro organismo do mesmo 

gênero, o Mysidopsis bahia, segundo diretrizes, com devidas adaptações,  da agencia de 

proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA,) (Short-term Methods for Estimating the 

Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms – 

Mysid, Mysidopsis bahia, Survival, Growth, and Fecundity Test Method, Environmental 

Protection Agency – USEPA, 2002).  

Os resultados gerais comparados com os controles indicaram um aumento na taxa de 

mortalidade e uma diminuição da reprodutividade, esta última somente em M. Juniae, nas 

espécies estudadas. Na tabela 3 são descritos os resultados discriminados por ponto amostral. 

 

Tabela 3. Taxa de mortalidade e reprodução de P lineata e M. Juniae  exposta a agua 

do rio Jundiaí, discriminado por ponto amostral. 

 

Controle P1 P2 P3 
Signific 
      (p). 

MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX 

 P lineata 
MORTO(%) 

0,6 0,0 3,3 16,0 6,7 26,6 38,0 20,0 53,3 32,0 30,0 40,0 0,0001 

M. Juniae 
MORTO(%) 

2,0 0,0 6,6 28,6 3,3 70,0 65,3 13,3 100,0 66,6 13,3 100,0 0,002 

M. Juniae 
OVADO(%) 

98,7 93,7 100,0 76,1 25,0 100,0 39,4 0,0 100,0 43,2 0,0 100,0 0,0048 

M. Junie 
OVADOS 

total de indv 
20,4 19,0 21,0 11,0 2,0 17,0 2,8 0,0 8,0 4,4 0,0 13,0 0,02 

- * Diferença significativa p ‹ 0,05. Teste de ANOVA e post hoc teste de Scheffe  e Dunnet - 

N.S. insignificante.  

 

 Na constituição do quadro ecotoxicológico do rio frente ao lançamento têxtil foi 

possível observar valores médios indicadores de toxicidade. A comparação intergrupal entre o 

controle vs P1, P2 e P3 (mediante Teste de Dunett) apresentou diferenças significativas para a 



71 

 

taxa de mortalidade de P lineata (p=0,018; 0,001 e 0,001 respectivamente). No entanto, 

quando avaliado o M. Juniae, somente Controle vs. P2 e P3 apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,026; 0,023) respectivamente. Além disso, a taxa de 

sobrevivência foi significativamente inferior em P2 (p=0,041) e observou-se em P3 uma 

tendência à diminuição expressiva, mas não significativa ((p=0,057). A toxicidade da água 

produzida ao M. juniae e P. Lineata foi expressa de acordo com os percentuais de mortalidade 

observados ao final de 96 horas de exposição. A seguir, a Figura 4 descreve o padrão 

temporal da taxa de mortalidade discriminados por ponto amostral.  

 

  

Figura 4. Avaliação temporal da taxa de mortalidade de P lineata e M. Juniae exposta a 

água do rio Jundiaí segundo ponto amostral considerado 

  

Ao analisar a média de organismos mortos em cada ponto por mês, foi possível 

observar uma predominância de mortes no efluente das indústrias (P2) e no P3 em relação a 

P1 e grupo controle, em ambos os organismos testes.  

Estudos brasileiros também demonstraram que os sistemas de tratamento, em muitos 

casos, são ineficientes para a remoção dos tóxicos dos efluentes, mesmo quando o despejo 

atende aos limites estabelecidos nos padrões de emissão, o que pode explicar o bom 

desempenho de P2 nas análises físico químicas, mas baixo nos ensaios ecotoxicológicos 

(BERTOLETTI; ZAGATTO, 2006). 

De Melo (2011), em seu trabalho utilizando D. similis, C. dubia e P. subcapitata, 

obteve resultados que caracterizam o efeito tóxico em efluentes produzidos por uma empresa 

de cosméticos. Mesmo eliminando os metais e oxidantes como causa, o efluente resultou em 

grande efeito tóxico nos organismos. Levantando limites sobre o sistema de tratamento de 

águas residuais físico, sugeriu alternativas para reduzir a toxicidade observados que incluem a 

substituição de matérias-primas identificadas como potencialmente tóxicas,otimizando o  
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funcionamento do sistema de tratamento de águas residuais e adoção de novos processos de 

tratamento, tais como aeração, absorção química ou oxidação biológica. 

Na Figura 5 se descreve o efeito observado sobre a reprodução de M. Juniae nos 

ensaios ecotoxicológicos: 

 

 

Figura 5. Avaliação temporal da fecundidade de  M. Juniae  exposta a amostras de rio 

Jundiaí. 

 

  

A análise temporal indicou uma diferença significativa entre a taxa de mortalidade de 

P. lienata para todos os meses monitorados exceto o mês de julho e para M. Juniae nos meses 

de agosto e setembro. Por outro lado, a taxa de ovadas observada foi significativamente 

menor nos meses de Junho e setembro Tabela 3 . 

 

Tabela 4- Análise temporal da taxa de mortalidade e reprodutividade em P lineata e M. 

Juniae exposta a água do rio Jundiaí 

 

Mês testado Mortalidade 

P lineata 

Mortalidade 

M. Juniae 

Fecundidade 

Mês testado Significancia ANOVA post hoc (teste de Dunnet) 

maio p= 0,036 N.S. N.S. 

junho p= 0,013 N.S. ,040 

julho N.S. N.S. N.S. 

agosto p= 0,006 p= 0,015 ,004 

setembro p= 0,003 p= 0,015 N.S. 
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Na análise do número de fêmeas ovadas foi traçado um paralelo de porcentagem de 

fêmeas ovadas (prenhas) e o seu respectivo número absoluto em cada ponto por período para 

que não houvesse uma interpretação errônea da taxa de fecundidade. O fato da porcentagem 

de organismos ser relativa apenas às fêmeas sobreviventes pode resultar uma alta taxa de 

fecundidade, mas com poucas fêmeas sobreviventes, já que não há como precisar o gênero 

após a morte devido a rápida degradação dos corpos. O mês de julho, por ser o período mais 

chuvoso,pode ter apresentado sua quantificação insignificante em função do efeito 

pluviométrico da diluição e aumento de volume do rio. 

O  padrão observável de decréscimo nas médias de fecundidade por ponto  em ordem 

decrescente foi P2, P3 e por último em P1. De acordo com a metodologia US EPA 2002, o 

teste não é aceito quando a mortalidade no controle ultrapassa 20% dos indivíduos testados. 

Como a mortalidade total no controle se manteve próxima a 1%, o teste pode ser aprovado. 

Com relação à fecundidade, pelo menos 50% das fêmeas do gênero Mysidopsis testadas do 

controle deveriam estar ovadas ao final do teste, os valores se mantiveram em 99% das 

fêmeas do controle ovadas. Portanto a metodologia aplicada esteve de acordo com as 

normativas internacionais sendo útil para a avaliação considerada.  

Os compostos tóxicos como os xenobióticos presentes na água podem afetar o sistema 

endócrino dos M. juniae e,consequentemente, a reprodução. Este composto pode produzir 

efeitos tóxicos transgeracionais, ou seja, que pode afetar a cadeia de ninhadas sucessivas 

desde que se caracterize o processo de bioacumulação dos compostos ou na exposição 

repetida de organismos para estes compostos durante um longo período do ciclo de vida dos 

organismos (VAZ et al ,2011; BERNARDI et al, 2013).  

Neste trabalho foi possível diferenciar o efeito ecotoxicológico gerado pela exposição 

a amostras de água do rio Jundiaí. Um estudo de correlação entre  o efeito ecotoxicológico 

observado e as variáveis físico-químicas quanto ao nível de metais presentes nas amostras foi 

realizado. Os resultados são descritos na tabela 5. Não foi observado um padrão esclarecedor 

de correlação entre a taxa de mortalidade e fecundidade com os parâmetros químicos 

avaliados neste trabalho. O Al apresentou uma correlação perto da significância p=0,57. 

Contudo, tanto o pH quanto os níveis de chumbo e prata tiveram correlação significativa 

tanto com a taxas de mortalidade quanto o efeito sobre a reprodução. 
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Tabela 5. Análise de correlação dos resultados dos testes ecotoxicológicos 

considerando como variáveis independentes os parâmetros físico-químicos e o conteúdo 

de metais nas amostras de água. 

Parâmetro Estatística Lineata Morto Misidáceo Morto Ovadas Sobreviventes 

Condutividade 
Coef.de correlação -,366 -,020 ,002 

Significância ,180 ,944 ,995 

Cor 
Coef.de correlação -,169 -,220 ,142 

Significância ,548 ,431 ,613 

Ph 
Coef.de correlação -,615* -,328 -,118 

Significância ,015 ,233 ,676 

Turbidez 
Coef.de correlação -,350 -,425 ,031 

Significância ,201 ,114 ,913 

Sólidos totais 
Coef.de correlação -,361 -,013 -,132 

Significância ,187 ,964 ,639 

Dureza 
Coef.de correlação -,372 -,046 -,122 

Significância ,172 ,870 ,664 

Cálcio 
Coef.de correlação -,235 -,114 -,212 

Significância ,400 ,685 ,448 

Potássio 
Coef.de correlação -,021 -,183 -,091 

Significância ,941 ,514 ,748 

Nitrato 
Coef.de correlação -,218 ,004 -,101 

Significância ,435 ,990 ,719 

Nitrito 
Coef.de correlação -,083 -,069 -,151 

Significância ,770 ,807 ,591 

Ferro total 
Coef.de correlação ,458 ,257 -,355 

Significância ,086 ,355 ,194 

Ferro dissolv. 
Coef.de correlação ,212 -,140 ,344 

Significância ,448 ,617 ,209 

Sulfato 
Coef.de correlação -,101 ,024 -,002 

Significância ,720 ,934 ,995 

Cloreto 
Coef.de correlação -,260 -,014 -,051 

Significância ,349 ,959 ,858 

Al 
Coef.de correlação -,004 ,110 -,501 

Significância ,990 ,695 ,057 

Cd 
Coef.de correlação -,430 -,199 ,332 

Significância ,110 ,477 ,227 

Co 
Coef.de correlação -,374 ,028 -,100 

Significância ,169 ,920 ,724 

Cu 
Coef.de correlação -,062 -,475 ,203 

Significância ,827 ,074 ,468 

Pb 
Coef.de correlação ,079 ,563* -,334 

Significância ,779 ,029 ,223 

Mn 
Coef.de correlação -,267 ,026 ,377 

Significância ,336 ,928 ,166 

Ni 
Coef.de correlação ,053 -,159 ,371 

Significância ,852 ,571 ,173 

Ag 
Coef.de correlação -,331 -,137 ,606* 

Significância ,228 ,627 ,017 

Zn 
Coef.de correlação ,085 -,339 ,300 

Significância ,762 ,216 ,277 

 

Um analise de regressão linear múltipla foi desenvolvida considerando as variáveis 

antes descritas como regressivas com o objetivo de ponderar a relevância destas sobre o efeito 
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toxicológico observado. O modelo proposto não mostrou um diagnóstico diferencial em 

relação às variáveis estudadas e ao efeito ecotoxicológico avaliado. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam a deterioração do rio Jundiaí devido, ao 

menos em parte, à atividade industrial presente na região sobre a qualidade deste recurso 

hídrico. Estudos futuros terão que ser desenvolvidos com o objetivo de avaliar o impacto da 

contaminação industrial têxtil sobre a saúde da população que utiliza o rio de modo direto ou 

indireto, visando a instauração de políticas ambientais com o objetivo de minimizar o 

deterioração ambiental e o impacto socioeconômico reflexo das atividades antrópicas na 

região.  

De acordo com os resultados oriundos da avaliação física e química e ecotoxicológica 

no rio Jundiaí, as águas não podem ser classificadas como classe 1, categoria para corpos 

hídricos de água doce segundo a resolução 357/ 05 do CONAMA No entanto, este ainda pode 

ser considerado de tipo 2 , categoria prevista na mesma resolução para rios mais impactados 

com a poluição ou sem classificação declarada pelos órgãos ambientais,sendo útil para o uso 

após tratamento de potabilidade 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado o inevitável crescimento industrial e a expansão urbana que contribuíram para o 

aumento populacional que pressionam o delicado equilíbrio do ecossistema aquático do rio 

Jundiaí/RN/Brasil, espera-se que estas condições, se não gerenciadas pelos governantes de 

modo racional, impactem ainda mais a qualidade deste recurso hídrico encravado na vida e na 

história do município macaibense.  

A percepção socioambiental resultou na elucidação de um cenário natural bastante 

preocupante, que impacta diretamente e de modo negativo o bem-estar da população por meio 

da deterioração dos recursos naturais que poderiam ser de grande serventia à população, mas 

que caminha para o agravamento da qualidade de vida e a sobrevivência dos organismos 

integrantes da biota aquática e terrestre que dependem deste recurso d’água, sobretudo em 

períodos de estiagem. A aplicação de políticas ambientais que atinjam o monitoramento e 

controle dos lançamentos de esgotos e resíduos industriais junto com a aplicação de planos de 

revitalização do rio Jundiaí são os desafios futuros para a manutenção do patrimônio natural, 

que está diretamente ligado ao desenvolvimento socioeconômico da cidade de Macaíba 

localizada no agreste potiguar. 

Mesmo que as análises físicas e químicas demonstrem-se inconclusivas acerca da 

participação do efluente têxtil na contaminação ambiental do rio, a abordagem 

ecotoxicológica demonstrou efeitos de toxicidade crônica da água amostrada nas três áreas de 

estudo, o que pode indicar outros lançamentos de origem industrial ou até doméstica, em 

particular em regiões antes da primeira estação de coleta, que estejam contribuindo para a 

toxicidade do rio Jundiaí.  

Contudo, vale salientar que houve a detecção em concentrações perigosas de diversos 

metais de reconhecido impacto toxicológico, como é o caso do Pb, Mn,Cu entre outros. Sendo 

assim, indica-se a necessidade da continuação de monitoramento com gastrópodes (P. 

lineata), que são endêmicos do rio e podem servir como biomonitores de poluição. 

Muito além da sua importância toxicológica, vale salientar que este ampularídeo é um 

importante membro da cadeia alimentar local e serve de comida para várias espécies de 

peixes. Portanto, o desaparecimento deste molusco pode causar uma diminuição na 

disponibilidade de alimentos e, consequentemente, produzir um desequilíbrio no ecossistema 

do rio. Além disso, estes gastrópodes podem contribuir para a bioacumulação e a 

bioconcentração de contaminantes, já que são consumidores primários, em particular 
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acumulando metais o que atingiria indiretamente os consumidores dos recursos pesqueiros da 

região ou diretamente se ele for utilizado para o consumo humano. 

 Adicionalmente, o microcrustáceo Mysidopsis juniae também demonstrou ser afetado 

no ensaio agudo e teve sua fecundidade prejudicada com a exposição à carga tóxica do rio e 

ao efluente industrial analisado. Dessa forma, igualmente se justifica o monitoramento em 

parte do rio com este organismo resistente a condições de salinidade, já que o rio Jundiaí é um 

componente do estuário Potengi-Jundiaí e sua carga tóxica pode resultar em declínios 

populacionais de todos os organismos que se reproduzem neste ambiente, já que se trata de 

um berçário natural para a vida marinha.  

Por meio de monitoramento químico, avaliações ecotoxicológicas e medidas de 

remediação dos efluentes pode-se reduzir a deterioração dos ecossistemas locais, que causam 

prejuízos econômicos e ambiental, reflexo das atividades antrópicas.  

Recomendamos o desenvolvimento de um plano de gestão para o rio Jundiaí por parte 

da Secretaria de Meio Ambiente do município de Macaíba/RN/Brasil, que deve enfatizar os 

efeitos da degradação ambiental, bem como as considerações de ordem socioeconômica. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO RIO JUNDIAI 

 

  

.   

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO RIO JUNDIAI 

1-   A) Idade:_ B) Sexo (   ) masc. (   ) Fem.   C)Estado Civil_ 

 

2- Há quanto tempo você reside em Macaíba?  

  

3- Escolaridade:  

(     ) sem escolaridade                       (     ) 2º grau completo 

(     ) 1º grau incompleto                     (     ) Superior incompleto 

(     ) 1º grau completo                        (    ) Superior completo 

(     ) 2º grau incompleto                     (     ) Pós graduação   

 

4-  Para você o que faz parte do meio ambiente? 

(     )   Seres vivos                   (     ) O ser humano (em particular) 

(     )   O solo e a água                                                   

(     ) Prédios,residências ,ruas e estradas 

5- Você se preocupa com o meio ambiente?  

(     ) Sim       (     ) As vezes     (     ) Nunca/não  

6- Você acredita que causa algum tipo de prejuízo a ele?  

(     ) Sim       (     ) As vezes      (     ) Nunca/não  

7- Vocês utilizam a água do rio Jundiaí, como?  

(     ) Banho e recreação          (     ) Nenhuma finalidade 

(     ) Atividades domésticas     (     ) Outra. 

(     ) Pesca               

Especifique:____________________________________________________________

_  

 8- Você consegue imaginar a cidade de Macaíba sem o rio Jundiaí?  

(     ) Sim (     ) Não  

Justificativa:  

9- Como você avalia a qualidade da água do rio Jundiaí? 
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(     ) Boa       (     ) Regular      (     ) Ruim  

10-Você acha que o rio pode de alguma forma prejudicar a sua saúde?  

(     ) Sim (     ) Não  

Justificativa:   

11- Quais setores ou atividades você acredita poluir mais o rio?  

Atividade Polui muito Polui pouco Não polui 

A.Banho e recreação    

B. Trânsito perto das margens    

C. Indústrias    

D.Agricultura    

E. Comércio    

F.Domicílios    

G.Serviços    

H.Pesca    

 

12- Em relação as indústrias, você acredita que exista alguma que polui mais o rio?  
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PILOTO 

 

QUESTIONÁRIO PERCEPÇÃO AMBIENTAL RIO JUNDIAÍ 

 

ATENÇÃO: Leia atentamente as questões e marque com um X sua resposta. 

                

  Nas questões 2, 6, 7, 8, 10,11 e 12 só marcada uma 1 opção. 

 

 

Sexo: (   )Feminino            (   )Masculino 

 

Idade:   (    ) 18-20                    (    ) 41-50 

             (    ) 21-30                    (    ) 51-60 

             (    ) 31- 40                   (    ) Acima de 60 

 

Tempo de Residência na Cidade: 

(   ) Menos de 1 ano   (   ) Entre 1 a 5 anos  (   ) Entre 5 e 10 anos  (   ) Mais de 10 anos 

 

Escolaridade: (    ) Sem escolaridade          (    ) 2 grau completo 

                        (    ) 1 grau incompleto           (    ) superior incompleto 

                        (    ) 1 grau completo              (    ) superior completo 

                        (    ) 2 grau incompleto 

                          

              1-Para você, o que faz parte do meio ambiente? 

(   ) Rios, lagos e mares                         (   ) Os animais                          

(   ) Pessoas                                           (   ) Árvores, plantas 

(   ) Praças, parques, casas, prédios      (   ) Ar, céu                           

(   ) Ruas, calçadas, estradas                 (   ) Todas as alternativas estão corretas 

              2-Você se preocupa com o meio ambiente? 

(   ) Sim   (   )As vezes   (   ) Não  (   ) Nunca 
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              3-No seu dia-a-dia você considera que causa algum prejuízo ao meio 

ambiente? 

(   ) Muitos   (   ) Poucos   (   ) Nenhum  (   ) Não sei 

  

4. Com relação ao rio Jundiaí, como você o utiliza? 

(   ) Bebe água diretamente                               (   ) Pesca 

(   ) Toma banho                                                (   )Evita utilizar a água dele 

(   ) Utiliza nas atividades domésticas               (   ) Não utiliza para nada 

          (lavar pratos, cozinhar, etc...)                               

 

6. Como você considera a qualidade da água do rio Jundiaí se pudesse avaliá-los de 

1 a 5? 

  

7.  Você acha que a água do rio Jundiaí pode prejudicar a sua saúde? 

(   ) Sim      (   ) Não    (   ) Não sei 

 

8. Você conseguiria imaginar o seu município sem o Rio Jundiaí? 

(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Nunca pensei 

 

 

9. Quais atividades poluem mais o rio? (categorizar: industrial, comercial, 

agrícola, domestica, pesca..) 

 

 

 

10. Na sua opnião, qual das indústrias existentes em Macaíba é a mais poluidora? 

 

 

11. Descreva o que o Rio Jundiaí representa para você. 
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GLOSSÁRIO  

 

Águas doces - águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰. 

 

Águas salobras - águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰. 

 

Águas salinas - águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰. 

 

Carga poluidora - quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um 

corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo. 

 

Classes de qualidade - conjunto de condições e padrões de qualidade de água necessários ao 

atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros. 

 

Classificação - qualificação das águas doces, salobras e salinas em função dos usos 

preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros. 

 

Condição de qualidade - qualidade apresentada por um segmento de corpo d'água, num 

determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança adequada, frente às 

Classes de Qualidade. 

 

Condições de lançamento - condições e padrões de emissão adotados para o controle de 

lançamentos de efluentes no corpo receptor. 

  

Controle de qualidade da água - conjunto de medidas operacionais que visa avaliar a 

melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo de água. 

 

Corpo receptor - corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente. 

 

Efeito tóxico agudo - efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos ou 

químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifestação que a antecede, em um curto 

período de exposição. 

 

Efeito tóxico crônico - efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos ou 

químicos que afetam uma ou várias funções biológicas dos organismos, tais como a 

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

abranger a totalidade de seu ciclo de vida ou parte dele. 

 

Efetivação do enquadramento - alcance da meta final do enquadramento. 

 

Enquadramento - estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, 

obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os 

usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo. 

 

Ensaios ecotoxicológicos - ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes 

físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos. 

 

Ensaios toxicológicos - ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes 

físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o potencial de risco à saúde 

humana. 

Metas - é o desdobramento do objeto em realizações físicas e atividades de gestão, de acordo 

com unidades de medida e cronograma preestabelecidos, de caráter obrigatório. 
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Monitoramento - medição ou verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de água, 

que pode ser contínua ou periódica, utilizada para acompanhamento da condição e controle da 

qualidade do corpo de água. 

 

Padrão - valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de qualidade de 

água ou efluente. 

 

Parâmetro de qualidade da água - substancias ou outros indicadores representativos da 

qualidade da água. 

 

Programa para efetivação do enquadramento - conjunto de medidas ou ações progressivas 

e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas intermediárias e final de qualidade de 

água estabelecidas para o enquadramento do corpo hídrico. 

 

Recreação de contato primário - contato direto e prolongado com a água (tais como 

natação, mergulho, esqui-aquático) na qual a possibilidade do banhista ingerir água é elevada. 

 

Recreação de contato secundário - refere-se àquela associada a atividades em que o contato 

com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir água é pequena, como na 

pesca e na navegação (tais como iatismo). 

 

Zona de mistura - região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial de um efluente. 

 

Xenobióticos - são substâncias químicas que estão presentes em pesticidas, inseticidas, 

defensivos agrícolas e outros produtos artificiais oriundos do mundo moderno. Essas 

substâncias, estranhas ao nosso organismo, são encontradas no solo, nos mananciais, nos 

plásticos, em produtos de limpeza, etc. Para alguns, essas substâncias químicas representam 

os frutos do desenvolvimento da ciência; no entanto, do ponto de vista holístico, elas são o 

pior pesadelo da humanidade. Para a saúde reprodutiva, representam um monstruoso desastre. 

 

 


