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RESUMO
O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal, cloreto de sódio, do país e detentor
de 97% de todo o sal produzido. Nesse contexto, a Salina Diamante Branco - SDB, em
Galinhos, descarta toda a salmoura de processo na área estudada, o rio Tomás-Galinhos.
Desse modo, é essencial avaliar os possíveis impactos dessa atividade salineira no corpo
d’água adjacente. Dessa forma, realizou-se um monitoramento físico-químico da qualidade de
água e sedimento para obtenção de um diagnóstico ambiental, incluindo os indicadores de
poluição, o Índice de Qualidade de água – IQA e o Índice de Toxicidez. A maioria das
amostras foram coletadas de julho de 2014 a abril de 2016, trimestralmente, em um total de
32 coletas em maré alta e baixa. Além dessas coletas, houveram mais duas de metais pesados
em água e sedimento. Todos os resultados foram relacionados com os padrões exigidos pelas
resoluções 357, de 17 de março de 2005 e 344, de 25 de março de 2004, ambas, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Para os parâmetros não relacionados nas normas
citadas, estes, foram avaliados perante sua variabilidade no corpo d’água. A grande maioria
dos resultados obtidos apresentaram-se sem grandes variações mantendo as características
naturais do estuário, fato que levou o IQA de todos os pontos como de qualidade BOA. Em
contrapartida, alguns teores de oxigênio dissolvido, fósforo total em água e sedimento, e
clorofila obtidos, indicaram uma tendência à contaminação por matéria orgânica. No entanto,
esses contaminantes são oriundos de outras atividades nas comunidades circunvizinhas.
Janeiro e abril, de maiores temperaturas, em geral, apresentaram menores valores de oxigênio
dissolvido. Em relação aos metais na água, praticamente todos estavam abaixo do limite de
detecção do ICP-OES utilizado, ou, abaixo dos limites exigidos pelo CONAMA, indicando
que estes metais tendem a ser carreados pela dinâmica das marés ou precipitados no
sedimento, caracterizando-se como IT igual a 1, isto é, contaminação ausente. Em relação aos
metais no sedimento obteve-se também ausência de toxicidade. Os descartes de salmoura, a
priori, influenciam no comportamento da salinidade, no entanto, não alteram as características
naturais do rio, mantendo um intervalo fixo de salinidade no decorrer dos anos. Em maré
baixa e nos períodos de escassez de chuvas, foi possível verificar uma tendência a uma maior
concentração dos sais e de nutrientes. A localização característica de cada ponto de coleta
também influenciou nos resultados. Os valores obtidos de cálcio, magnésio e o pH básico são
característicos do corpo d’água estudado e não sofreram grandes variações.
Palavras-chave: Indústria Salineira, Diagnóstico Ambiental, IQA, IT, Toxicidade de
Sedimentos.

ABSTRACT

The Rio Grande do Norte is the largest producer of salt, sodium chloride, the country
and holder of 97% of all salt produced. In this context, Salina Diamante Branco - SDB in
Galinhos, dismisses the whole process of brine in the study area, the river Thomas-Galinhos.
Thus, it is essential to assess the possible impacts of this Salineira activity in the body of
water adjacent. Thus, there was a physical-chemical monitoring of water quality and sediment
to obtain an environmental assessment, including indicators of pollution, the Water Quality
Index - IQW and Toxicidez Index. Most samples were collected from July 2014 to April
2016, three months, for a total of 32 collections for high and low tide. In these collections,
there were two other heavy metals in water and sediment. All results were related to the
standards required by resolutions 357 of 17 March 2005 and 344 of 25 March 2004, both the
National Environmental Council - CONAMA. For non listed in the cited standards
parameters, these were evaluated before its variability in the water body. The vast majority of
results presented without great variations while maintaining the natural characteristics of the
estuary, a fact that led the IQW all points as quality GOOD. In contrast, some levels of
oxygen dissolved total phosphorus in water and sediment, and obtained chlorophyll, indicated
a tendency to contamination by organic matter. However, these contaminants are from other
activities in the surrounding communities. January and April, higher temperatures generally
showed lower values of dissolved oxygen. Regarding metals in water, almost all were below
the ICP-OES detection limit or below the limits required by CONAMA, indicating that these
metals tend to be adduced by the dynamics of tidal or precipitated sediment, characterizing as
IT = 1, absent contamination. Regarding metals in sediment was obtained also no toxicity.
Brine disposal a priori influence the behavior of the salinity, however, do not alter the natural
characteristics of the river, keeping a fixed range of salinity over the years. At low tide and
periods of drought, we found a trend to a higher concentration of salts and nutrients. The
location characteristic of each collection point also influenced the results. The values of
calcium, magnesium and alkaline pH are characteristic of the body of water and studied
underwent no significant changes.

Keywords: Salt industry, Environmental Diagnosis, IQW, IT, Sediment toxicity.
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1 INTRODUÇÃO
As ações antrópicas modificam o ambiente causando impactos como alterações no
ciclo hidrológico, tornando reservas de água escassas ou provocando contaminações em
mananciais, solos e águas superficiais. A água é um recurso natural de valor econômico,
social e é essencial à existência do homem e manutenção dos ecossistemas no planeta, além
disso, é um importante indicador de poluição do meio ambiente.
Neste contexto, a atividade industrial é uma das maiores responsáveis pelos grandes
prejuízos ambientais ocasionados, fruto do desenvolvimento econômico acelerado. O Rio
Grande do Norte está inserido nesse contexto de industrialização, caracterizando-se como o
maior produtor de sal do país, por ser detentor de ventos constantes, solo argiloso, chuvas
escassas, clima ensolarado e águas hipersalinas.
O processo de produção do sal é baseado na evaporação de água do mar mediante a
utilização de energia solar e vento, e consequente cristalização e precipitação do Cloreto de
Sódio (NaCl) em cristalizadores, onde é colhido e, em seguida, lavado para eliminar as
impurezas (NORSAL, 2015).
O sal é utilizado na indústria alimentícia, têxtil, química, farmacêutica, curtumes,
frigoríficos, pecuária e charqueada (SALTINSTITUTE, 2015). Constitui-se como um dos
principais produtos da economia potiguar, no qual, anualmente são produzidos por volta de 5
milhões de toneladas de sal no Rio Grande do Norte e dessas, 400 mil são provenientes da
Salina Diamante Branco - SDB (DNPM,2014). Fato este que confirma a importância dessa
atividade para a economia do estado e a necessidade de maior atenção no que se refere às
questões ambientais, o que contribui para uma produção sustentável.
É importante frisar que nem sempre as atividades antrópicas que são desenvolvidas
no ecossistema afetam diretamente esse equilíbrio, por isso um programa de monitoramento,
em longo prazo, é capaz de avaliar os possíveis impactos e, se houver, fazer as devidas
interferências para minimizá-los e assim, poder conciliar o desenvolvimento econômico, com
a preservação da vida aquática e os seus reflexos socioambientais. Para tal, a instauração de
um monitoramento ambiental, cujos vários parâmetros são analisados de forma sistêmica é
fator essencial na interpretação da qualidade ambiental e identificação dos prováveis
impactos.
Nesse contexto, para uma avaliação adequada dos ecossistemas aquáticos, quanto a
sua degradação ou equilíbrio, faz-se necessário o uso de ferramentas específicas, como a
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análise dos parâmetros físico-químicos e biológicos. O índice de qualidade de água – IQA, é
uma dessas ferramentes essenciais no monitoramento limnológico, pois através dele, é
possível definir com maior precisão e quantificar de 0 a 100 a qualidade da água, isto é, pior e
ótima, respectivamente (CETESB , 2006).
Além disso, em virtude do crescimento acelerado das indústrias, principalmente de
galvanização, fertilizantes, a automobolística, de mineração, fundição, do aumento dos
descartes tóxicos, e também, de esgostos domésticos, há a necessidade de quantificar o Índice
de Toxicidez – IT. Nele, são consideradas as análises de sete metais pesados, também
chamados de metais-traço, na avaliação da qualidade da água relacionada à toxicidade. Esse
índice é utilizado como complemento ao IQA e pode ser 0 ou 1 de acordo com ausência ou
não de toxicidade, relacionado com o máximo permitido na água (MENDES, 2004).
Os metais tóxicos existentes na água e indicadores de toxicidade, tanto oriundos do
próprio ambiente de forma natural, quanto de contaminação antrópica tendem a precipitar nos
sedimentos e dificultar a caracterização real da possível contaminação no meio limnológico.
Desse modo, os sedimentos têm sido amplamente utilizados como indicadores ambientais,
porque possuem grande capacidade de incorporar e acumular elementos contaminantes. Como
os sedimentos são levados pelos rios para outro curso de água ou para o mar, as análises dos
sedimentos em vários pontos de uma região de interesse servem para rastrear fontes de
contaminação e toxicidade ou monitorar esses contaminantes (PEREIRA, 1998).
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Norte (IDEMA, 2007), órgão regulador ambiental do estado, através do Termo de Referência
para controle da atividade salineira, orienta as diretrizes e especificações na realização dos
Monitoramentos Limnológicos físico-químicos de controle da atividade salineira com
execução de relatório anual. Este termo considera as exigências da Resolução CONAMA 357
de 2005, como norma para os parâmetros físico-químicos e biológicos exigidos, em que no
caso do sistema estudado, tem-se as águas do corpo d’água em questão, classificadas como
Salinas Classe 1. Apesar disto, não há padrões máximos para descartes das águas produzidas
nesta atividade, tidas como águas mães, sendo a mesma lançada diretamente no mar e rios
sem que haja nenhum aproveitamento ou tratamento.
Nessa perspectiva, esse estudo tem como objetivo avaliar os prováveis impactos
ocasionados pela indústria salineira e seus descartes, sobre a qualidade da água e sedimentos.
Para tal, um monitoramento limnológico de forma completa, através do IQA, IT e da
avaliação da toxicidade também do sedimento foi realizado, no rio Tomás-Galinhos, nos
pontos onde a Salina Diamante Branco (SDB) desenvolve as suas atividades. O
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monitoramento limnológico foi realizado ao longo de 2 anos, com uma frequência trimestral e
a determinação do IQA e do IT foi realizado em duas campanhas, conforme será apresentado
nos capítulos seguintes.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 A ÁGUA

A água encontra-se na natueza principalmente em seu estado líquido, e cobre por
volta de 70% do da superfície do planeta (BRAGA et al., 2005, p.73). De acordo com o jornal
FOLHA DE SÃO PAULO (1999) e NOGUEIRA (1999) 97,5% da água disponível na terra é
salgada e está em oceanos e mares; 2,493% é doce mas se encontra em geleiras ou regiões
subterrâneas de difícil acesso e somente 0,007% é a água doce encontrada em rios, lagos e na
atmosfera, de fácil acesso para o consumo humano. Essa água doce para consumo humano é
distribuída no planeta de forma que, 70% é destinada a agricultura, 22% vai para a indústria e,
apenas, 8% é direcionada ao consumo humano direto. Fato que reflete na importância em
preservar os recursos hídricos principalmente os mais disponíveis na terra. A qualidade da
água é definida por suas propriedades químicas, físicas e biológicas.
Estima-se que o Brasil possui 13,8% da disponibilidade hídrica mundial; entretanto,
apresenta uma distribuição interregional consideravelmente heterogênea, tanto em termos de
disponibilidade quanto de qualidade das águas (Freitas & Santos, 1999). Com relação ao
clima, a precipitação pluviométrica tem forte impacto nos ecossistemas aquáticos nordestinos,
por se concentrar em poucos meses do ano (Ceballos et al, 1995).
O excesso de poluição doméstica, industrial, as enchentes urbanas, que contaminam
os mananciais e também devido à intensa demanda de água, os recursos hídricos no país
sejam para consumo humano ou apenas para manutenção dos ecossistemas, estão cada vez
mais escassos e contaminados ou com tendência à contaminação. Nesse sentido, os ambientes
aquáticos que são habitat de muitos organismos da fauna e da flora e comportam uma alta
diversidade de de espécies ficaram vulneráveis ao impacto das atividades antropogênicas,
como lançamentos de efluentes, e emissões urbanas, ruais e industriais, seja pelo aporte de
matéria orgânica, ou contaminantes inorgânicos, sintéticos ou naturais.
A Contaminação dos rios, lagos e manancias, em geral, estão sempre relacionadas
aos descartes de efluentes industriais, surfactantes, esgostos, águas de escoamento oriundas da
produção agrícola com pesticidas, e fertilizantes em altas concentrações. Além disso, os
metais e seus compostos, oriundos principalmente de grandes áreas urbanizadas também têm
seu alto potencial contaminante e tóxico no meio limnológico com alto poder acumulativo
(Weber, 1992).
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A vulnerabilidade do ambiente aquático às substâncias químicas depende: das
propriedades físicas e químicas dos contaminantes e dos produtos resultantes de sua
transformação; da concentração dos contaminantes no ecossistema; da duração e do tipo de
descarga dos contaminantes (descarga intermitente ou contínua); das propriedades do
ecossistema que lhe permitem resistir às alterações resultantes da presença dos contaminantes,
como a capacidade tamponante das águas e a concentração de matéria orgânica dissolvida
nelas e, da localização do ecossistema em relação ao sítio de lançamento dos contaminantes
(Rand et al, 1995).
As águas marinhas são constituídas principalmente por ions cloreto, sódio, cálcio,
potassio, magnésio e sulfato, os quais sao denominados componentes conservativos. Eles
constituem aproximadamente 99% da massa total de sólidos dissolvidos na agua do mar, em
que os íons cloreto e sódio respondem sozinhos por aproximadamente 86%. Além de
componentes conservativos, as águas também são constituídas por componentes não
conservativos, os quais incluem: gases dissolvidos como oxigênio, gás carbônico e nitrogênio;
nutrientes como fosfato e nitrato; compostos orgânicos dissolvidos como aminoácidos e
substâncias húmicas; elementos traços como cobre, zinco, cromo, molibdenio, vanadio,
manganes, estanho, ferro, niquel, cobalto e selênio e, materiais particulados como areia,
argila, colóides, tecidos nao vivos e excretos. Oxigênio e dioxido de carbono sao os dois gases
mais abundantes nas aguas doces e marinhas. O oxigênio é essencial porque atua como
regulador em processos metabólicos dos organismos e comunidades. Grande parte do
oxigênio dissolvido nas águas doce e salgada provem da atmosfera, mas ele também é
produzido pela ação fotossintética das algas (RAVERA, 2004).
Os contaminantes com baixa pressão de vapor e baixa solubilidade em água tendem a
se adsorver nos materiais particulados e nos sedimentos. Os sedimentos são as camadas de
particulas minerais e orgânicas finamente granuladas que estão em contato com a parte
inferior dos corpos d’agua naturais. Metais pesados, pesticidas e hidrocarbonetos aromáticos
polinucleados podem se adsorver nos sedimentos e, em seguida, podem ser transferidos para
os organismos que os habitam (BAIRD, 2002).
O mar é a maior reserva contínua de minérios disponível para explotação. São cerca
de 50x1015 ton de sólidos dissolvidos nos 1,375 bilhões de km3 das águas dos oceanos. Tal
reserva tem uma característica única, que é o fato de ser reabastecida, continuamente, pelos
rios que transportam para o mar mais minerais, por dia, do que o homem consegue daí retirar
cada ano. Na água do mar encontra-se, praticamente, todos os elementos conhecidos, embora
alguns em quantidades pequeníssimas. Um dos poucos compostos que podem ser
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economicamente recuperados do mar é o cloreto de sódio, que tem aí, uma das suas mais
importantes fontes de produção (CÂMARA, 1999).

2.1.1 Estuários
Um estuário é um corpo d’água parcialmente fechado, que se forma quando as águas
doces provenientes dos rios e córregos fluem até o oceano e se misturam com a água salgada
do mar. Os estuários e as áreas circundantes são áreas de transição entre a terra e o mar, entre
a água doce e salgada.
Os estuários são os ambientes que estão entre os mais produtivos na terra, no qual,
gera mais matéria orgânica a cada ano do que as áreas de tamanho comparável a de florestas,
pastagens e terrenos agrícolas. As águas abrigadas de estuários também possuem
comunidades únicas de plantas e animais especialmente adaptados para a vida na margem do
mar. Muitos tipos de habitats diferentes são encontrados dentro e em torno de estuários,
incluindo águas rasas abertas, água doce e salgada pântanos, pântanos, praias de areia, lama e
areia apartamentos, costões rochosos, recifes de ostras, manguezais, deltas de rios, piscinas
naturais e ervas marinhas (USEPA, 2015).
Os estuários podem ser classificados por diferentes variações dos processos
oceanográficos atuantes, e em muitos casos é possível verificar três regiões distintas: alto
estuário, onde não há presença de água marinha, observando-se apenas o efeitos das marés, o
médio estuário, onde ocorre interação entre as águas oceânicas e continentais, e o baixo
estuário com predominância dos processos oceânicos (DIONNE, 1963).
A geomorfologia destes ambientes associada com os regimes de maré e de descarga
fluvial geram padrões de circulação diferenciados para cada estuário, o que pode levar a estes
a atuarem como filtros ou como exportadores de matéria para a zona costeira adjacente
(Shubel & Kennedy, 1984). Quaisquer alterações dos condicionantes da circulação estuarina
podem levar a mudanças no comportamento de um determinado estuário em relação ao
balanço de massa de quantidades escalares.
Devido o crescente desenvolvimento humano, em especial ao desenvolvimento
industrial, nas zonas costeiras e estuários é possível observar um considerável aumento dos
impactos ambientais de diversas formas. Estes impactos variam desde o lançamento de
efluentes domésticos, agrícolas ou industriais, até a alteração da morfologia da bacia estuarina
para que esta se adeqüe às necessidades humanas, tais como dragagens, aterros, portos e
retificações de canais (SCHETTINI , 2000).
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Para avaliar se um determinado corpo d’água apresenta condições satisfatórias para
assegurar os seus usos potenciais, conforme classificação da Resolução CONAMA 357/05 é
necessário efetuar a caracterização físico-química e bacteriológica da água, ou seja, avaliar a
sua qualidade. A salinidade das águas, que a define como doces, salinas e salobras, é expressa
em mg/kg ou ainda, em partes por mil (‰), isto é, g/kg e traduz o teor de sais dissolvidos,
dentre os quais pode-se destacar os cloretos de Na, Mg e Ca, os sulfatos de Mg, K e Ca e os
carbonatos de Ca e Mg (Porto, 2002).
Para realizar o controle da poluição das águas de rios e reservatórios, são utilizados
os padrões de qualidade, que definem os limites de concentração a que cada substância
presente na água deve atender. Esses padrões dependem da classificação das águas interiores,
que é estabelecida segundo seus usos específicos, conforme a Resolução, CONAMA 357/05,
esta varia da Classe especial, até a Classe 4.
O sistema aqui estudado enquandra-se na resolução CONAMA 357/05 como água
salina Classe 1, isto é, salina porque apresenta salinidade maior que 30 ‰, e Classe 1, pois é
destinada à aquicultura, pesca, à proteção das comunidades aquáticas e à recreação de contato
primário.

2.2 SEDIMENTOS

Os sedimentos de fundo consistem em partículas que são transportadas em suspensão
pela água ou ar a partir dos lugares de sua origem em um ambiente terrestre, e são depositados
no fundo de rios, lagos ou oceanos. Além dessas partículas, os sedimentos de fundo possuem
materiais precipitados a partir de processos químicos e biológicos. Os processos naturais
responsáveis pela formação e composição dos sedimentos de fundo podem ser alterados pelas
atividades antropogências. A grande parte dos contaminantes orgânicos, metálicos, e
nutrientes que entram na água se tornam associado ao material particulado em suspensão.
Esse material particulado por sua vez se deposita e acumula nos sedimentos do fundo. Sob
certas condições esses contaminantes podem ir para a água e entrar na cadeia alimentar.
Consequentemente os sedimentos de fundo agem tanto como aprisionadores tanto como uma
fonte de contaminantes no ambiente aquático, caracterizando-se como uma das fontes mais
poluentes. Assim, esses poluentes a longo prazo podem fornecer um alto risco ao ambiente
em larga escala, sendo necessário monitoramento em alta escala (IAEA,1960).
A poluição dos sedimentos está intimamente ligada com a poluição das águas e
possui origem de fontes variadas, entre elas têm-se como principais: efluentes domésticos,
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efluentes industriais, carga difusa urbana e agrícola. A situação é mais crítica nas regiões em
que existem atividades portuárias, depósito de resíduos industriais e urbanos (CETESB,
1999).
Os sedimentos são resultados dos processos físicos, químicos e biológicos que
ocorrem nos sistemas aquáticos e que influencia o metabolismo de todo o sistema. É um dos
compartimentos mais complexos e importantes a serem estudados, relacionado a níveis de
contaminação do ecossistema aquático. Os sedimentos são os principais armazenadores de
matéria orgânica e inorgânica como os cátions metálicos: arsênio, bário, bromo, chumbo e
mercúrio, originários principalmente de efluentes industriais (ADAMS, 1945).
Os sedimentos têm sido muito utilizados como indicadores ambientais devido seu
alto poder acumulativo dos elementos contaminantes. É essencial para as análises físicoquímicas para rastrear e controlar os contaminantes que estão depositados (PEREIRA, 1998).
Em geral, um monitoramento de contaminação limnológica torna-se mais completo com a
caracterização dos sedimentos em conjunto com o corpo d’água.

2.3 ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA - IQA

Em geral, os parâmetros obtidos no monitoramento limnológico são inúmeros. Desse
modo, é necessário e útil na avaliação destas águas o uso de índices que resumem em únicos
valores e definem a qualidade das águas. Assim, é possível quantificar mais precisamente a
qualidade e a sua possível tendência à contaminação
ALMEIDA e SCHRWARZBOLD (2003) aplicaram aos dados da qualidade de água
o Índice de Qualidade de Água (IQA) por considerarem uma metodologia integradora de
diversas informações num único resultado numérico. No Brasil, este índice é utilizado desde
1975 em que depois foi adaptado pela National Sanitation Foundation (NSF) (LOPES, 2007).
O Índice de Qualidade da Água (IQA- Cetesb, 1979) é baseado em curvas de
qualidade elaboradas para nove parâmetros considerados representativos (coliformes fecais,
DBOs, fósforo total, nitrogênio total, pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais, temperatura e
turbidez), que envolve conceitos sanitários de classificação de uma determinada água. Estes
índices atribuem notas de qualidade entre zero, pior qualidade, e cem, qualidade ótima
(CETESB, 1979, 1992). Segue a seguir os parâmetros analisados para obtenção do IQA:
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2.3.1 Temperatura

A temperatura influencia ns interações dos poluentes com o sistema aquático.
Segundo Cunha (1982) a temperatura das águas estuarinas é função das condições
meteorológicas e da profundidade do estuário, constituindo um fator controlador nos
processos bioquímicos dos organismos, na solubilidade dos gases entre a água intersticial e
coluna d’água. As águas superficias, em geral, são aquecidas in situ pela radiação solar. As
trocas de calor entre as águas fluviais e marinhas produzem variações de temperatura nos
estuários, envolvendo fatores como ventilação, correntes de maré, profundidade, situação
geográfica, do estuário, entre outros. O aumento da temperatura provoca diminuição da
solubilidade dos gases e acelera o metabolismo dos organismos, o que provoca reduçao da
quantidade de oxigênio dissolvido na água (AZEVEDO, 1999).
2.3.2 Potencial Hidrogeniônico – pH

O pH é um parâmetro químico essencial a ser controlado em um manancial, pois
influencia nos processos biológicos do meio aquático, bem como na toxicidade de alguns
compostos neles presentes. Há um padrão de comportamento nas concentrações de sais
presentes em águas, o que determina maiores ou menores teores de íons nas águas.
Normalmente, as águas naturais são levemente alcalinas devido à presença de bicarbonatos e
carbonatos de metais alcalinos e alcalinos terrosos (SPERLING, 1996).
O pH altera a solubilidade e, por isso, a disponibilidade de muitas substâncias, mas
também afeta a toxicidade de substâncias como os metais e formas disponíveis de nitrogênio
(CORADI 2009). Desse modo, as medições do pH na água são imprecindíveis, pois fornecem
inúmeras informações relacionadas à qualidade da água, uma vez que corpos hídricos não
poluídos apresentam pH com valores próximos da neutralidade.

2.3.3 Demanda Bioquímica de Oxigênio

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) significa a quantidade de oxigênio
molecular necessário para a estabilização da matéria orgânica decomposta aerobicamente por
via biológica (MOTA, 1995).
É usada para designar o valor da poluição produzida por matéria orgânica oxidável
biologicamente, que corresponde à quantidade de oxigênio que é consumida pelos
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microorganismos do esgoto ou águas poluídas, na oxidação biológica, quando mantida a uma
dada temperatura por um espaço de tempo caracterísitco. Essa demanda pode ser
suficientemente grande, para consumir todo o oxigênio dissolvido da água, o que condiciona a
morte de todos os organismos aeróbios de respiração subaquática (FARIAS, 2006).

2.3.4 Oxigênio Dissolvido

O oxigênio é indispensável à vida, aos animais e à maior parte dos microorganismos
que vivem da água. Ao contrário do ar, a água possui menos oxigênio, porque o gás não é
muito solúvel. Um rio considerado limpo, em condições normais, apresenta normalmente, de
8 a 10 mg.L-1. Essa quantidade pode variar em função da temperatura e pressão. A
determinação do oxigênio dissolvido é de fundamental importância para avaliar as condições
naturais da água e detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição orgânica
(CARMOUZE, 1994).
Do ponto de vista ecológico, o oxigênio dissolvido é um parâmetro extremamente
importante, pois é necessário para a respiração da maioria dos organismos que habitam o meio
aquático. Em geral, o oxigênio dissolvido se reduz ou desaparece, quando a água recebe
grandes quantidades de substâncias orgânicas biodegradáveis encontradas, por exemplo, no
esgoto doméstico, em certos resíduos industriais, no vinhoto, e outros. Outro exemplo é os
resíduos orgânicos despejados nos corpos d’água são decompostos por microorganismos que
utilizam o oxigênio na respiração. Assim, quanto maior a carga de matéria orgânica, maior o
número de microorganismos decompositores e, conseqüentemente, maior o consumo de
oxigênio. A morte de peixes em rios poluídos se deve, portanto, à ausência de oxigênio e não
à presença de substâncias tóxicas (SPERLING, 1996).
A quantidade de oxigênio pode variar em função da temperatura, altitude local e
salinidade da água (JORDÃO, 2007).
2.3.5 Coliformes Termotolerantes

Os Coliformes Totais (CT) e Termotolerantes (CTo) são os indicadores de
contaminação mais usados para monitorar a qualidade sanitária da água (BETTEGA et al.,
2006). O decréscimo de coliformes na água é diretamente proporcional ao das bactérias
patogênicas intestinais (BIER, 1985).
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2.3.6 Nutrientes Dissolvidos

Os íons nitrato e fosfato, em geral, são os nutrientes limitantes da vida aquática,
podendo indicar a possibilidade de eutrofização do corpo hídrico, proliferação excessiva de
algas ou vegetação aquática, cuja decomposição leva ao aumento da demanda bioquímica de
oxigênio e à consequente deterioração da qualidade do corpo d’água (MACÊDO, 2002).
Os estuários são os principais fornecedores de nutrientes para região costeira, pois
recebem e concentram o material originado de sua bacia de drenagem e podem vir a receber
concetrações significativas da ação atrópica. Todo esse aporte de nutrientes coloca os
estuários como entre os sistemas mais produtivos do mundo, com altas taxas de produção
primária e teores de biomassa autótrofa e heterotrófa (PEREIRA, 2001).
Os resíduos das atividades antrópicas mais comuns na zona costeira são provenientes
de esgotos domésticos e industriais. Contaminantes tipicamente associados a esses resíduos
incluem pricipalmente os nutrientes fosfatados e nitrogenados. Como em geral os os estuários
estão localizados na interface entre ecossistemas terrestres e aquáticos, representam um risco
adicional para a contaminação ambiente local (BARBOSA, 2006).
As diferentes formas dos compostos de nitrogênio, encontradas no meio aquático,
podem ser utilizadas como indicadores da qualidade sanitária das águas (LIMA, 2001). Von
Sperling (1996), salienta que o nitrogênio orgânico e o amônio estão associados a efluentes e
águas recém-poluídas. Com o passar do tempo, o nitrogênio orgânico é convertido em
nitrogênio amoniacal e, posteriormente, se condições aeróbias estão presentes, a oxidação da
amônia acontece transformando-se em nitrito e nitrato, respectivamente, indicando poluição
mais remota.

Amônia

Amônia é uma substância tóxica não persistente e não cumulativa podendo, no
entanto, causar sufocamento de peixes quando em altas concentrações na água.
O nitrogênio amoniacal está presente na água na forma de amônia livre (NH3) e do
cátion amônio (NH4+) no qual, sua concentração é função da soma desses dois compostos
(ESTEVES, 1998). O nitrogênio amoniacal é a forma reduzida do nitrogênio indicando
poluição recente no corpo d’água (VON SPERLING, 1996).
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Nitrato

É uma forma oxidada do nitrogênio. O nitrato é a forma mais estável do nitrogênio,
caracterizando-se como um dos principais nutrientes utilizados pelos produtores primários. O
nitrogênio, na forma de nitrato, apresenta-se na sua forma oxidada indicando descarga de
esgoto distante no corpo de água. Outras fontes importantes de nitrato são os fertilizantes, e
estes, se inadequadamente, aplicados, podem atingir os cursos de água, principalmente nos
meses mais chuvosos (ESTEVES, 1998).

Nitrito

No ciclo do nitrogênio o nitrito representa o estado de oxidação intermediário entre o
amônio e o nitrato. Em geral, está em baixas concentrações nos corpos d’água devido alta
instablidade química, no qual, sob altas concentrações de oxigênio, transforma-se em nitrato.
Em fracas concentrações de oxigênio pode haver, redução do nitrato (desnitrificação), o que
eleva as concentrações de nitrito. Valores altos de nitritos nas águas significam uma alta
atividade bacteriana e carência de oxigênio. O nitrito pode ser considerado como indicar de
matéria orgânica (BAUMGARTEN, 2001).

Fósforo
O fósforo é o principal fator limitante de produtivdade primária na maioria das águas
continentais. Além disso, tem sido apontado como principal responsável pela eutrofização
artificial desses ecossistemas. Todo fósforo presente nas águas seja na forma iônica ou
complexada, apresenta-se como fosfato (OLIVEIRA, 2006). O fósforo é encontrato
geralmente na forma de ortofosfato, polifosfato e fosfato orgânico.

2.3.7 Turbidez

A turbidez observada nas águas é relacionada principalmente às partículas sólidas em
suspensão. Pode ser também atribuída devido plâncton, algas, detritos orgânicos, zinco e
ferro, entre outros, provenientes do processo natural de erosão ou de despejos domésticos e
industriais. Fatores como velocidade de escoamento, turbulência e represamento das águas
interferem nos índices de turbidez do manancial (BRUST, 1991).
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2.3.8 Sólidos Totais

Os sólidos totais são também considerados como os sais minerais existentes. Os
ecossistemas estuarinos em geral apresentam alto teor de sólidos em suspensão e dissolvidos,
devido ser uma região de de transição entre água doce e salgada. Em geral, quanto maior os
teores de sólidos, maior a salinidade e dureza do corpo d’água.

2.3.9 Salinidade

É a concentração de sais mineirais dissolvidos na água. É de fundmental importância
em estudos em regiões estuarinas e costeiras, pois a mesma é função direta da propagação das
ondas de maré e do volume de contribuição fluvial, além de atuar diretamente sobre a
liberação e/ou remoção de elementos na coluna d’água e nas interfaces. Isso torna ao estuário
totalmente instável sobre o ponto de vista químico (BARBOSA, 2006).
2.4 ÍNDICE DE TOXIDEZ – ÁGUA

O índice de toxidez (IT) usa a análise de metais pesados, também chamados de
metais-traço, para complementar o IQA-NSF. O índice de toxidez, cujo valor é 0 ou 1, para
indicar ausência ou não de poluentes de acordo com o máximo permitido. O valor do IT deve
ser multiplicado pelo IQA, em que, pode confirmar seu valor IQ=1 ou anulá-lo IQ=0.
Os sete metais integrantes do IT são os seguintes: cádmio, chumbo, cobre, mércurio,
cromo total, níquel e zinco. Os metais ferro e manganês também são analisados porém foram
excluídos do IT devido baixa toxicidade. Os metais pesados são elementos químicos (metais e
semi-metais) que em geral são tóxicos aos organismos vivos e que são considerados
poluentes. Devido baixas concentrações em meios ambientais são também chamados de
metais traços (ppm, ppb ou ppt) (BAIRD, 2002).
O ferro, o zinco, o cobre, o boro são alguns dos metais que classificam-se como
essenciais aos seres vivos ainda que em quantidades mínimas, pois participam de processos
fisiológicos, como por exemplo, a cadeira respiratória que usa ferro e cobre nos citocromos. O
mércurio, chumbo, cádmio, cromo e níquel não têm função biológica conhecida e geram
toxicidade aos microorganismos (OCHIAI, 1995).
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Os maiores teores de metais pesados são encontrados nas áreas urbanas devido
influência das atividades antrópicas. As principais fontes de introdução dos elementos
químicos nos ecossistemas aquáticos são os processos físicos e químicos naturais, lixiviação
de solos e rochas e atividade vulcânica e as atividades humanas envolvendo principalmente a
indústria de galvanização, fertilizantes, automobolística, mineração, fundição e etc)
(MENDES, 2004). Além disso esses elementos apresentam maiores riscos ambientais em
razão de seus usos intensos, da sua toxicidade e sua ampla distribuição. Estes riscos estão
relacionados à contaminação de corpos d’água, dos solos e da atmosfera. Além disso, podem
causar problemas de saúde no homem e alteração dos ecossistemas.

2.4.1 Origem dos metais em água

Cádmio (Cd)

Oriundo da erosão do solo, do intemperismo das rochas, da deposição atmosférica seca
e úmida, dos efluentes industriais e do uso de fertilizantes na agricultura (ARAÚJO, 2005).

Chumbo (Pb)

Nos sistemas aquáticos o chumbo proveniente da atmosfera e da lixiviação do solo se
divide rapidamente entre o sedimento e a fase aquosa, dependendo da temperatura, do pH e da
água, e dos sais nela dissolvidos e da presença de agentes complexantes orgânicos (ARAÚJO,
2005).

Cobre (Cu)

É proveniente das indústrias de elétrica, cerâmica, da construção civil e dos esgotos
domésticos. A liberação mundial do cobre para o ar e água é frequente, embora sua forma
físico-química

determine

seu

comportamento

e

biodisponibilidade

no

meio.

A

biodisponibilidade do cobre varia com a complexação, pH e dureza da água (BONACIN,
2001).
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Zinco (Zn)

Sua origem nas águas está diretamente relacionada a produção de ferro e aço,
queimadas, corrosão de estruturas galvanizadas, incineração de lixo, efluentes de origem
sanitária, fertilizantes e pesticidas que contenham este metal (ARAÚJO, 2005). Uma grande
parte do zinco deposita-se no fundo, porém apenas uma pequena quantidade pode permanecer
dissolvida na água ou como uma fina suspensão (BONACIN, 2001).

Cromo (Cr)

Ocorre naturalmente nas rochas, animais, nas plantas, solo, poeira e névoas
vulcânicas. As fontes de contaminação são em geral originárias das indústrias de cimentação,
manufatura de aço e ligas, galvanoplastia, lâmpadas, lixo urbano e industrial, curtumes,
fertilizantes e cinzas de carvão. A sua toxicidade está ligada ao seu estado de oxidação, no
qual, o hexavalente é mais tóxico que o trivalente (COSTA, 2008).

Níquel (Ni)

Apesar de ser encontrado no solo, na água e nas emissões vulcânicas sua principal
origem são os minérios de sulfato de níquel. Sua origem antropogênica é principalmente
devido ao lançamento de esgostos sanitários, galvanoplastia, queima de combustíveis fósseis,
e liberação de resíduos industriais que utilizam níquel, ligas e compostos.
É um dos cinco elementos mais abudantens depois do ferro, oxigênio, magnésio e
silício, por isso é detectado sempre em diferentes pontos da atmosfera. Uma das principais
fontes de exposição ao níquel é o tabaco (SILVA, 2003).

2.5 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE NO SEDIMENTO

De todos os elementos existentes na crosta terrestre 99% incluem apenas 10
elementos maiores: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti e P. Os outros elementos da tabela
periódica são os elementos - traço e suas concentrações normalmente não ultrapassam a 1.000
mg.kg-1, de fato a maioria tem em média concentração abaixo de 100 mg.kg-1. Os elementostraço ocorrem como constituintes de minerais primários nas rochas ígneas, metamórficas e
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sedimentares, por isso esses elementos são excelentes indicadores da variabilidade natural na
composição dos solos. (HUISMAN ET AL, 1997 e JEFFREY, 2001).
Os metais-traço estão entre os contaminantes ambientais mais comuns e seu
comportamento em diversos compartimentos ambientais merece atenção, principalmente por
serem não degradáveis, por permanecerem por longos períodos no ambiente, principalmente
nos sedimentos, e assim, por representaram ameaça considerável à biodiversidade assim como
aos ecossistemas (COTTA, 2006).
Os sedimentos têm sido considerados como um compartimento de acumulação de
espécies poluentes a partir da coluna d’água, devido às altas capacidades de adsorção e
acumulação associadas, onde as concentrações tornam-se várias ordens de grandeza maiores
de que nas águas correspondentes, possibilitando o uso dos mesmos como um bom indicador
de poluição ambiental, tanto atual como remota o que possibilita ainda o conhecimento das
principais fontes de poluição dentro de um determinado sistema aquático (JESUS, 2004).
A avaliação de sedimentos através de testes de toxicidade tem como vantagem
principal diagnosticar qual a porção biodisponível de um contaminante, uma vez que essa
porção pode ser muito diferente da quantidade total determinada pelas análises químicas, já
que constituem uma fonte de contaminação primária para os organismos bentônicos e,
secundária para a coluna d’água. Além disso, em locais contaminados por mais de um
composto ou por uma mistura de compostos químicos, os testes de toxicidade são as únicas
ferramentas capazes de diagnosticar esse potencial tóxico (SETAC, 1993).
De acordo com o CONAMA (2004) a resolução de número 344 de março de 2004
para sedimentos estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação
do material dragado para as águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. Esta
norma define e regulamente as coletas, a granulometria, caracterização química e
ecotoxicológica.

2.6 INDÚSTRIA SALINEIRA

2.6.1 Histórico

Há milhões de anos após a superfície esfriar, séculos de chuvas transformaram as
poças de água em oceanos, esses oceanos estavam cheios de rochas sedimentares ricas em
sódio. Da mesma forma, o cloreto era expelido pelos vulcões e chaminés das hidrotermais. A
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quantidade de sal nesses oceanos primitivos era pequena, foram necessários bilhões de anos
de escoamento da água que erodiu a rocha, dissolveu o sal, e levou para os oceanos para gerar
a salinidade conhecida hoje. Em geral, a água apresenta 3,5% de sal, o que significa 30g de
sal em 1L de água do mar (Discovery Chanel, 2014).
Há registros do uso das salinas pelo homem há milênios, em que as primeiras
referências sobre a extração de sal a partir da água do mar foram da China, durante a dinastia
do Imperador Huang, há 2.500 a.C. O procedimento usado era o mesmo utilizado nas salinas
tradicionais de algumas partes da África, América do Sul e Oceania, que consistiam em
represar a água do mar em diques de argila e aguardar a precipitação de sal, com uma
predominância de NaCl e alto conteúdo de sais de cálcio, magnésio, entre outros. (BAASBECKING, 1931). A extração do sal marinho entrou em expansão e com uma grande
aceleração na produção no final dos anos 1960 (IDEMA, 2011).
De acordo com o site Salt Institute (acessado em 06/08/13), o sal é uma importante
influência para o ser humano desde as antigas civilizações, em que, servia como pagamento
para os soldados do Império Romano e era utilizado em trocas comerciais, daí a origem da
palavra salário. O sal é utilizado na indústria alimentícia, têxtil, química, farmacêutica,
curtumes, frigoríficos, pecuária, charqueadas, e etc.

2.6.2 PROCESSO INDUSTRIAL SALINEIRO

Salinas solares costeiras são habitats antropogênicos explorados para a produção de
sal marinho, em que aumentam a sua concentração progressivamente por evaporação (LÓPEZ
et al., 2010). Através de lagos artificiais, também chamados de tanques de evaporação, há
diferentes níveis de salinidade desde a inicial, proveniente da água do mar até a saturação do
cloreto de sódio (DAVIS, 2000). Com a contínua evaporação e aumento da salinidade em
cada tanque específico, a água é bombeada para o tanque seguinte, ou, alimenta os mesmos
por gravidade, o que mantém um aumento de concentração constante e dentro de intervalos
específicos e controlados (PEDRÓS-ALIÓ e al., 2000).
O processo de produção do sal da Salina Diamante Branco é baseado na evaporação
de água do mar mediante a utilização de energia solar e vento, e conseqüente cristalização e
precipitação do NaCl (Cloreto de Sódio) em cristalizadores, onde é colhido e, em seguida,
lavado para eliminar as impurezas. A seguir segue o fluxo do processo de produção do sal:
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Figura 2.1 - Processo de Produção do sal

Fonte: Própria (SDB)

Na captação da água do mar, isto é, no processo de bombeamento ocorre o
abastecimento inicial do processo em que a água é bombeada para os evaporadores. A
salinidade inicial no primeiro evaporador é de por volta de 3,5 °Bé, isto é, 35% de sais, que
corresponde à 35 g/L, em que para abastecer os cristalizadores deve estar em por volta de
24°Bé, isto é, 240g/L. A evaporação é um processo natural essencial no processo produtivo
do sal, que ocorre em reservatórios submetidos a altas temperaturas e vento forte, onde, a
água atinge elevadas taxas de densidade necessárias no abastecimento dos cristalizadores. Há
também, a precipitação de alguns sais, tais como: sulfato de magnésio, carbonato de cálcio,
sulfato de cálcio, entre outros.
Figura 2.2 - Tanques de evaporação e cristalização

Fonte: SDB
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A lâmina de salmoura deve ser mantida entre 20 e 45 cm, e no período chuvoso, em
todos os cristalizadores, retira-se uma tábua da porta de drenagem para que deixe-a na mesma
altura da lâmina da salmoura, e não haja assim, a dissolução da laje de sal e uma inundação
dos cristalizadores pela água da chuva. Ao longo do período produtivo, os cristalizadores são
abastecidos periodicamente com salmoura de concentração de 25,60 Bé e são drenados
quando a concentração da salmoura atingir 28,60 Bé a 29,00 °Bé. A figura a seguir mostra o
cristalizador em seu processo produtivo e adjacente ao mesmo a vala de drenagem, onde a
água-mãe é drenada/descartada para o rio Tomás-Galinhos.

Figura 2.3 - Cristalizador e a vala de drenagem

Fonte: SDB

De acordo com a lâmina de sal obtida no cristalizador, o sal é devidamente colhido e
lavado para período de cura e posterior embarque.
Figura 2.4 - Processo de colheita

Fonte:SDB

A lavagem é realizada com uma salmoura saturada em um primeiro processo de
redução de insolúveis, cálcio, sulfato e magnésio. Há também posteriormente o período de
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cura, isto é, o tempo necessário em que o sal fica em forma de cones (pilhas) para que haja
uma segunda redução da umidade, do cálcio e magnésio para atingir as especificações
exigidas e uma maior pureza possível.
Figura 2.5 - Lavagem de sal

Fonte: SDB
Figura 2.6 - Estocagem de sal

Fonte: SDB

Durante todo o processo produtivo há inúmeros descartes de salmoura do
cristalizador para o rio Tomás-Galinhos. Esses descartes ocorrem em caso de chuvas, para que
a salmoura de baixa densidade não afete a produção e precipitação do sal, e que não haja
dissolução da lâmina de sal. Além disso, a salmoura é também drenada, isto é, descartada,
quando a mesma que foi à priori admitida no cristalizador para produção de sal, ultrapassa a
densidade ideal para produção máxima de sal, isto é, por volta de 25°Bé, e chega a 28,5 °Bé, e
neste caso, precisa ser descartada para o meio limnológico para que não haja acentuada
precipitação de magnésio. As drenagens só são realizadas quando a maré está vazante para
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que a salmoura seja admitida e diluída no corpo receptor com a maior eficiência possível. A
seguir segue imagem com o processo de descarte da água-mãe para o rio Tomás-Galinhos.
Figura 2.7 - Descarte de salmoura do cristalizador no rio Tomás-Galinhos

Fonte: SDB

2.6.3 Água Residuária (água-mãe) - Composição

Segundo Kovda (1973) os principais sais presentes nos solos e águas são o cloreto de
sódio (NaCl), o sulfato de magnésio (MgSO4), o sulfato de cálcio (CaSO4), o sulfato de sódio
(Na2SO4), o cloreto de magnésio (MgCl2) e o carbonato de sódio (Na2CO3). Tais sais podem
ter sua solubilidade afetada em função de alguns fatores, como pH e temperatura na fonte,
razão por que esses fatores devem ser levados em consideração no estudo da qualidade das
águas, principalmente quando se tem carbonatos e/ou bicarbonatos. Outro fator importante é a
interação de certos compostos/íons como por exemplo o gesso, cuja solubilidade aumenta de
2,04 para 7,09 g L-1 quando colocado numa solução saturada de NaCl.
Devido altas concentrações de magnésio no efluente orginário do processo de
salinas, Liana (2009) usou a água residuária (águas-mães) no tratamento de efluente de denim
o que contribuiu com a adição de novas tecnologias no tratamento de efluente têxtil. A água
residuária da salina lançada no mar é chamada também de água mãe e é constituída de altos
teores de íons como sódio, cloreto, cálcio, potássio e sulfato (SEMERJIAN, 1999).
GOMES (2012), em função das altas concentrações do sulfato de cálcio di-hidratado
(CaSO4.2H2O), também conhecido pelos salineiros como “malacacheta”, nas águas residuais
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do processo, citou a importância em reutilizar esses resíduos de processo na manutenção e
preservação do meio ambiente. Neste trabalho houve o estudo e caracterização química e
mineralógicaa da gipsita (carago) que é o próprio sulfato de cálcio di-hidratato, oriundo dos
cristalizadores, na obtenção do gesso utilizado na cimentação.
Baseggio (1974) relacionou aumento da densidade e o comportamento dos cátions
Cálcio e Magnésio para águas salinas frente ao aumento da concentração de sais. O mesmo
verificou que baseado na solubilidade dos sais, o magnésio em concentração é diretamente
proporcional à densidade, e o cálcio é também até certo ponto, mas logo depois diminui sua
concentração na salmoura. O magnésio estará sempre em maior quantidade, pois o mesmo
possui altíssima solubilidade em água, caracterizando-se como o 3º elemento mais abundante
na água do mar. O cálcio possui menor coeficiente de solubilidade, o que consequentemente
leva a uma maior precipitação.
Nesse contexto, os sais dissolvidos precipitam-se em uma ordem definida e
fracionada no qual, os menos solúveis primeiro, onde a gipsita (sulfato de cálcio hidratado CaSO42H2O) é o primeiro a se precipitar em grandes quantidades, seguindo-se da anidrita
(sulfato de cálcio - CaSO4) e da halita (cloreto de sódio – NaCl), entre outros minerais
(COPELAND, 1967; OREN, 2002).

Figura 2.8 - Ordem de precipitação em meio evaporítico dos principais sais minerais encontrados na água do
mar

Fonte: Copeland. 1967

Segundo Câmara (1999) por ordem crescente de solubilidade, os principais sais
contidos na água do mar são: óxido de ferro, na forma de Fe 2O3, carbonato de cálcio, sulfato
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de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio e
brometo de sódio. A diferença de solubilidade permite a precipitação, razoalvemente, seletiva
de sais e obtenção de cloreto de sódio com grau de pureza aceitável para muitos usos.
Inicialmente os sais menos solúveis precipitam, e ao ter início a precipitação do cloreto de
sódio, ainda não foi completada a deposição de sulfato de cálcio. Aliado a esse processo, a
precipitação do sulfato de magnésio já foi iniciada enquanto ainda está se precipitando o
cloreto de sódio. Desse modo, faz-se necessário determinar um intervalo ideal de
concentrações de todos os sais, para a maior recuperação do cloreto de sódio possível.

2.7.4 Aspectos legais

O Processo de extração de sal marinho no Rio Grande do Norte é devidamente
monitorado e regulamentado através do termo de referência exigido pelo Institudo de Defesa
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA pelo Programa de Monitoramento
Ambiental para Projetos de Extração de Sal Marinho.
Esse termo exige das salinas um monitoramento limnológico e elaboração de
relatório com o objetivo de acompanhar e controlar os possíveis impactos gerados pelos
empreendimentos que realizama extração de sal marinho, por meio de análises da água
coletada na área de captação de água para abastecimento dos tanques de evaporação e nos
lançamentos dos efluentes de drenagem das salmouras (águas-mães) e das lavagens do sal.
Para empreendimentos acima de 100h, como é o caso do ambiente em estudo, o
IDEMA exige que os seguintes parâmetros sejam monitorados e com as seguintes frequências
para as estações de captação e drenagem.
Quadro 2.1 - Estação 1 – Captação de água

Estação de Coleta

Estação 1 – Captação

Parâmetros
Frequência
Salinidade (‰)
Temperatura (ºC)
Média Mensal
Ph
Cálcio (mg/L)
Magnésio (mg/L)
Clorofila a (μg/L)
Oxigênio dissolvido (mg/L)
Comunidade fitoplanctônica
Trimestral
– Composição qualiquantitativa dos principais
grupos
Fonte: IDEMA, 2007
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Quadro 2.2 - Estação 2 – Lançamento de Efluentes

Estação de Coleta

Estação 2a - Salmoura
dos Cristalizadores
(águas-mães)

Estação 2b - Salmouras
de lavagens

Parâmetros
Frequência
Salinidade (‰)
Temperatura (ºC)
Ph
A cada
Oxigênio dissolvido (mg/L)
descarte
Materiais
Sedimentáveis
(ml/L)
Cálcio e Magnésio (mg/L)
Salinidade (‰)
Temperatura (ºC)
Ph
A cada
Oxigênio dissolvido (mg/L)
descarte
Materiais
Sedimentáveis
(ml/L)
Cálcio e Magnésio (mg/L)
Fonte: IDEMA, 2007

Todos os resultados físico-químicos e biológicos obtidos são devidamente
relacionados e devem seguir os os parâmetros exigidos pela Resolução CONAMA 357/2005
sempre que existir o equivalente (IDEMA,2007).

2.7.4.1 Conama 357/2005
O ambiente estudado classifica-se como água salina classe 01, em que é salina por
apresentar salinidade maior que 30 ‰, e Classe 1, pois é destinada à proteção das
comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, à aquicultura e atividade de pesca.

Art. 18. As águas salinas de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões:

I - condições de qualidade de água:

a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os critérios
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais
ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico
padronizado ou outro método cientificamente reconhecido;
b) materiais flutuantes virtualmente ausentes;
c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;
d) substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes;
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e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;
g) coliformes termolerantes: para o uso de recreacao de contato primario devera ser
obedecida a Resolucao CONAMA no 274, de 2000. Para o cultivo de moluscos
bivalves destinados a alimentacao humana, a media geometrica da densidade de
coliformes termotolerantes, de um minimo de 15 amostras coletadas no mesmo local,
nao devera exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% nao devera ultrapassar 88
coliformes termolerantes por 100 mililitros. Esses indices deverao ser mantidos em
monitoramento anual com um minimo de 5 amostras. Para os demais usos nao devera
ser excedido um limite de 1.000 coliformes termolerantes por 100 mililitros em 80%
ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o periodo de um ano, com
periodicidade bimestral. A E. Coli podera ser determinada em substituicao ao
parametro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo orgao
ambiental competente;
h) carbono orgânico total até 3 mg/L, como C;
i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; e
j) pH: 6,5 a 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 0,2
unidade.

Quadro 2.3 - Padrões de Qualidade de água salina Classe 01

TABELA VI - CLASSE 1 - ÁGUAS SALINAS
PADRÕES
Parâmetros Inorgânicos
Valor máximo

Aluminio dissolvido
Arsênio total
Bario total
Berílio total
Boro total
Cádmio total
Chumbo total
Cianeto livre
Cloro residual total (combinado + livre)
Cobre dissolvido
Cromo total
Ferro dissolvido
Fluoreto total

1,5 mg/L Al
0,01 mg/L As
1,0 mg/L Ba
5,3 μg/L Be
5,0 mg/L B
0,005 mg/L Cd
0,01 mg/L Pb
0,001 mg/L CN
0,01 mg/L Cl
0,005 mg/L Cu
0,05 mg/L Cr
0,3 mg/L Fe
1,4 mg/L F
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Manganês total
Mercurio total
Niquel total
Nitrato
Nitrito
Nitrogenio amoniacal total 0,40 mg/L N
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo
ácido hidrolisável total e fósforo reativo total)

0,1 mg/L Mn
0,0002 mg/L Hg
0,025 mg/L Ni
0,40 mg/L N
0,07 mg/L N
0,40 mg/L N
0,031 mg/L P

Prata total

0,005 mg/L Ag

Selênio total

0,01 mg/L Se

Sulfetos (H2S não dissociado)

0,002 mg/L S

Tálio total

0,1 mg/L Tl

Urânio Total

0,5 mg/L

Zinco total

0,09 mg/L Zn
Parâmetros Orgânicos

Valor máximo

Aldrin + Dieldrin
Benzeno
Carbaril
Clordano
2,4-D
DDT (p,p’-DDT+ p,p’-DDE + p,p’-DDD)

0,0019 μg/L
700 μg/L
0,32 μg/L
0,004 μg/L
30,0 μg/L
0,001 μg/L

Demeton (Demeton-O + Demeton-S)
Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 μg/L
Endossulfan
Endrin
Etilbenzeno
Fenois totais (substancias que reagem com 4aminoantipirina)
Gution
Heptacloro epoxido + Heptacloro
Lindano ( -HCH)
Malation
Metoxicloro
Monoclorobenzeno

0,1 μg/L
0,001 μg/L
0,01 μg/L
Endrin 0,004 μg/L
Etilbenzeno 25 μg/L
60 μg/L

Pentaclorofenol
PCBs - Bifenilas Policloradas
Substancias tensoativas que reagem com o azul de metileno
2,4,5-T
Tolueno

0,01 μg/L
0,001 μg/L
0,004 μg/L
0,1 μg/L
0,03 μg/L
Monoclorobenzeno 25
μg/L
Pentaclorofenol
7,9
μg/L
PCBs
Bifenilas
Policloradas 0,03 μg/L
0,2 mg/L LAS
10 μg/L
215 μg/L

44

Toxafeno
2,4,5-TP
0,01 μg/L TBT
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB)

0,0002 μg/L
10,0 μg/L
0,01 μg/L TBT
80 μg/L

Fonte: RC Nº 357, 2005

2.8 ÁREA DE ESTUDO

A Salina Diamante Branco (SDB) é uma salina solar cuja produção se dá através da
evaporação da água do mar pela ação do sol e dos ventos. A precipitação do Cloreto de Sódio
(NaCl) ocorre em cristalizadores e após essa etapa do processo acontece a extração e lavagem
do sal para a eliminação de impurezas. A área total da fazenda é de 4.024,53 ha, sendo 257,3
ha de cristalizadores e 2.414,1 ha de evaporadores. A empresa está localizada às margens dos
rias Tomás e Galinhos na cidade de Galinhos no litoral norte do Rio Grande do Norte à 166
km da capital. De acordo com MEDEIROS (2012) nesta região não existem rios perenes e
apenas nos meses do inverno, em momentos muito pontuais, é que essas rias assumem as
características de um rio/estuário positivo.
O sistema estuarino Galinhos-Guamaré é composto pelos rios Camurupim, Tomás,
Catanduva, Volta do Sertão, Pisa Sal e Galinhos (IDEMA, 1999).
A salina representa um ecossistema artificial caracterizando-se como importante
refúgio para muitas espécies endêmicas de ambientes hipersalinos. Em estudo ambiental,
elaborado no ano de 2012, através da Ambiental Consultoria Medeiros Rocha LTDA, foi
realizado mapeamento dos ecossistemas e da biodiversidade na SDB. Dessa forma observouse que nesse habitat antropogênico encontram-se indivíduos de diversos grupos como: aves,
aranhas, répteis, crustáceos, mamíferos, moluscos, peixes, comunidades fito e zooplanctônicas
e comunidades de zoobentônicas.
Na tabela 2.1 observa-se os ecossistemas presentes na Salina Diamante Branco e suas
respectivas áreas de abrangência.
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Tabela 2.1 - Ecossistemas encontrados no perímetro da Salina Diamante Branco.

ECOSSISTEMA

ÁREA TOTAL (hectare)

Manguezal

289,8

Apicum

175,9

Restinga

6,4

Ilhas (ambientes insulares)

77,8

Caatinga

516,3

Fonte: Ambiental Consultoria Medeiros Rocha LTDA, 2012.

Em relação à fauna há atualmente 72 espécies catalogadas que povoam e interagem
com o meio, constituindo um ecossistema em equilíbrio (Medeiros, 2012). A localização das
salinas ao longo dos estuários dos principais rios neste litoral deve-se à inúmeros fatores
ambientais, como clima semi-árido, altas temperaturas acima de 28°C, ventos intensos, baixa
precipitação volumétrica ao ano, menor que 800mm e altas taxas de evaporação. Dessa
forma, o próprio meio limnológico, já funciona como um evaporador natural, no qual, quando
a água é captada já possui certo teor de saturação do sais. (SILVA, 2004). Ao longo da costa
brasileira do Rio Grande do Norte estão situadas as principais empresas salineiras do país
principalmente nas margens dos seus estuários (ROCHA, 2005).
Somente o Rio Grande do Norte é responsável por 97% da produção interna e externa
de sal no país. Condições climáticas favoráveis justificam tal fato, como alto índice de
insolação, baixo grau de umidade relativa do ar e boa ventilação, o que influencia na obtenção
de uma grande altura de evaporação, e finalmente, baixo índice de precipitação volumétrica
(CÂMARA, 1998).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Este capítulo descreve informações detalhadas dos pontos de coleta das amostras de
água e de sedimento, com suas respectivas datas e horários, os equipamentos e metodologias
utilizadas em campo e em laboratório, incluindo todo o procedimento analítico.

3.1 LOCAIS DE AMOSTRAGEM

As amostras foram coletadas no rio Tomás-Galinhos em 4 pontos estratégicos do rio,
que incluem, o ponto A, de captação da água do rio, e os pontos B, C e D pontos de descarte
no rio de águas-mãe. Em maré alta o nível da água tem por volta de 2,5m, podendo chegar a
3,0m e em maré baixa tem em média 0,5m. A figura 3.1 caracteriza bem o ambiente de estudo
e os pontos de coleta. Nela, é possível observar os evaporadores em laranja, os cristalizadores
salina nova em vermelho, os cristalizadores salina velha em azul e os pontos de coleta em
amarelho. Salina “velha” refere-se aos cristalizadores mais antigos da SDB, os mesmos não
possuem forma bem definida nem tamanho padrões. Salina “nova” são os cristalizadores mais
recentes da SDB, no qual, seus tamanhos e formas são padrões.
Figura 3.1- Área produtiva da Salina Diamante Branco

Fonte: Google Maps

Quadro 3.1 com a descrição dos pontos de coleta e suas coordenadas.
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Quadro 3.1 - Descrição dos pontos de coleta e coordenadas no GPS

PONTO

LOCAL

A

Captação de água (bombagem principal) do
Rio Galinhos para o abastecimento dos
evaporadores;

5.126.828

36.196.714

B

Descarte de águas mães dos cristalizadores da
Salina Velha e águas pluviais no Rio Tomás;

5.127.256

36.224.245

C

Descarte de águas mães dos cristalizadores (9
a 13 da Salina Nova - SN) no Rio Galinhos;

5.109.132

36.237.116

D

Descarte de águas mães dos cristalizadores (1
a 8 da Salina Nova) no Rio Tomás;

512.016

36.235.939

COORDENADA X COORDENADA Y

Segue na Figura 3.2 abaixo o Mapa da localização exata dos pontos onde ocorreram coletas:

Figura 3.2 - Mapa da localização dos pontos de coleta

Fonte: Própria - SDB
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Figura 3.3 - Ponto C de coleta

Figura 3.4 - Ponto D de coleta
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Figura 3.5 - Ponto B de coleta

Figura 3.6 - Ponto A de coleta
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3.2 COLETAS DE AMOSTRAS

As coletas foram realizadas num período de julho/2014 a abril/2016, no qual,
a grande maioria das coletas ocorreram com frequência trimestral. Nestas amostras
trimestrais foram analisados os seguintes parâmetros físico-químicos:

pH, Temperatura (°C), Salinidade (‰), OD (mg/L), Cálcio (mg/L), Magnésio (mg/L),
Nitrito (mg/L), Nitrato (mg/L), Nitrogênio Amoniacal (mg/L) e Fósforo Total (mg/L). É
importante ressaltar que todos estes parâmetros são também exigidos pelo programa de
automonitoramento limnológico exigido pelo IDEMA às salinas. No entanto, para os
parâmetros microbiológicos exigidos, nesse estudo, considerou-se apenas a Clorofila
“a” (µg/l) para análise.
A maioria dos parâmetros acima já são comuns em processos de monitoramento
ambiental de qualidade de água, com exceção do cálcio e do magnésio que foram
analisados devido os frequentes descartes de água-mãe com altas concentrações desses
íons no corpo receptor. Além dos parâmetros analisados acima e exigidos pelo IDEMA,
para a obtenção do índice IQA e IT foram realizadas duas coletas de água em dezembro
de 2015 e abril de 2016 nos 4 pontos de coleta já acima citados. Nessas duas coletas
foram analisados também: Coliformes fecais, DBOs, sólidos totais e turbidez
necessários na obtenção do IQA. Para obtenção do IT foram também analisados os
seguintes metais-traço: Cádmio, chumbo, cobre, mércurio, cromo total, níquel e zinco.
Amostras de sedimento foram coletadas para avaliação da toxicidade relacionada
ao acúmulo dos metais no solo. Nesses sedimentos foram realizadas as mesmas análises
para o cálculo de IT da água, referentes aos metais pesados, entretanto, foram acrescidas
análises de fósforo total, cálcio e magnésio. Essas três últimas análises foram
acrescentadas devido realidade específica da área de estudo conforme já mencionada. O
fósforo, necessário para averiguar com precisão possíveis contaminações por resíduos
sanitários, por exemplo, das populações e indústrias circunvizinhas, e a análise do cálcio
e

magnésio, que está relacionada aos descartes de água produzida, com alta

concentração desses cátions e que se acumulam no solo.
É importante mencionar que as coletas de frequência trimestral eram feitas nas
duas marés, preamar e baixamar, para averiguar a possível influência. Nesse sentido, as
coletas extras de dezembro e abril, também foram realizadas na preamar (maré alta) e na
maré alta e baixa (baixamar), respectivamente. Todas as coletas foram feitas em 30 cm
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abaixo da superfície. As análises insitu através da sonda multiparâmetro, incluindo o
oxigênio dissolvido, foram realizadas a 50 cm da superfície em maré alta e baixa. O
quadro 3.2 represeta o esquema das coletas de água.
Quadro 3.2 - Esquema de coletas de água realizadas

COLETAS

DATA

HORÁRIO - MARÉ
ALTA

HORÁRIO - MARÉ
BAIXA

1ª

16/07/2014

08:00

16:15

2ª

14/10/2014

09:00

15:09

3ª

22/01/2015

06:24

12:34

4ª

23/04/2015

08:08

14:34

5ª

29/07/2015

09:53

15:32

6ª

29/10/2015

08:00

12:15

7ª

17/12/2015

09:40

-

8ª

21/01/2016

15:24

09:13

9ª

28/04/2016

08:36

14:56

PARÂMETROS
pH, Temperatura (°C),
Salinidade (‰), OD
(mg/L),Cálcio (mg/L),
Magnésio (mg/L), Nitrito
(mg/L), Nitrato (mg/L),
Nitrogênio Amoniacal
(mg/L), Fósforo Total
(mg/L) e Clorofila “a”
(µg/l).
Coliformes fecais
(UFC/ml), DBOs (ml/L) e
sólidos totais. Metais
traço: Cádmio, chumbo,
cobre, mércurio, cromo
total, níquel e zinco.
Mesmas análises do
período julho/2014 a
out/15
pH, Temperatura (°C),
Salinidade (‰), OD
(mg/L),Cálcio (mg/L),
Magnésio (mg/L), Nitrito
(mg/L), Nitrato (mg/L),
Nitrogênio Amoniacal
(mg/L), Fósforo Total
(mg/L), Clorofila “a”
(µg/l), Coliformes fecais
(UFC/ml), DBOs (ml/L), e
sólidos totais. Metais
traço: Cádmio, chumbo,
cobre, mércurio, cromo
total, níquel e zinco.

Vale ressaltar que em dezembro/2015 e abril/2016 foram coletados também
amostras de sedimento demonstradas no Quadro 3.3.
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Quadro 3.3 - Coletas de sedimento

COLETAS

DATA

HORÁRIO - MARÉ
ALTA

1ª

17/12/2015

09:40

2ª

28/04/2016

08:36

PARÂMETROS
Metais traço: Cádmio,
chumbo, cobre, mércurio,
cromo total, níquel e
zinco. Fósforo total, Cálcio
e Magnésio

Toda a programação das coletas foi realizada para obter duração de apenas
algumas horas para cada maré. Em geral, 3h de duração por maré. Desse modo,
principalmente para as amostras de análise externa, viabilizava a preservação e envio
das amostras para análise no mesmo dia, mantendo assim, a qualidade da análise. Nesse
sentido todo o processo de coleta ocorreu da seguinte forma:
Com alguns dias de antecedência todos os fracos necessários devem ser
devidamente separados e lavados. Vale ressaltar que cada tipo de frasco específico de
cada análise possui suas particularidades na hora da lavagem, e isso inclui por exemplo,
repetidas lavagens, inclusive com detergente aniônico 1:1000, ácido clorídrico 5% e
água ultrapura (resistividade igual a 18,2 MΩ cm). Após todos os frascos limpos e
secos, os mesmos são separados, reservados e etiquetados com suas designações para o
transporte em quantidades suficientes de acordo com o número de marés do dia. No
momento da coleta, os fracos foram relavados três vezes com a própria água a ser
coletada. Para garantir e preservar as características das amostras até o momento das
análises foram utilizados procedimentos de conservação conforme o Quadro 3.4:
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Quadro 3.4 - Informações sobre coleta, preservação e prazo de análise

Fonte: Própria

Além disso, é importante citar que previamente há também um preparo dos
equipamentos de análise insitu, isto é, do turbidímetro e multiparâmetro, que são
devidamente calibrados.
Em relação a coleta, o trajeto ocorre inicialmente de carro do território da SDB
mais especificamente da Salina Velha para a Salina Nova, onde fica o ponto mais
próximo do ponto C do rio Tomás-Galinhos. O ponto C, que é um ponto de coleta no rio
Galinhos em que nas proximidades ocorrem descartes da SN, a coleta é realizada por
meio de um barco. Neste ponto, é possível verificar mangue, caatinga e as dunas da
praia de Galinhos. Do ponto C para o D, o trajeto segue no barco em direção ao rio
Tomás, neste percuso, observa-se o porto da SDB e suas pilhas de sal. O ponto D possui
descarte dos demais cristalizadores da SN. Nele, há um canal por onde a água de
drenagem passa até diluir-se a todo do rio. Em seguida, tem-se a coleta no ponto B
ainda no rio Tomás, no qual, nele, tem-se próximo um paredão, que é o limítrofe entre o
ambiente natural e o alterado pelo homem. Nesse ponto há os descartes da Salina Velha.
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A coleta no ponto final, A, também chamado de captação, no rio Galinhos, é realizada
de carro, em que lá, toda a água que é utilizada no processo é retirada através de
bombas. O ponto A é considerado o inicial do processo. Após término do processo,
todas as amostras que estão devidamente conservadas em caixas térmicas seguem para
viagem e posterior análise conforme prazos já mencionados no quadro 3.4.
3.3 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS ANALÍTICOS – METODOLOGIAS

O monitoramento ambiental do sistema estuarino no rio Tomás-Galinhos
existente na área da SDB a que esse estudo se destina foi realizado a partir de inúmeras
análises, incluindo, as necessárias para os índices IQA e IT e na obtenção da avaliação
da toxicidade do sedimento. Todos os parâmetros analisados serão descritos a seguir
assim como seus procedimentos analíticos. Todas as metodologias foram feitas de
acordo com o manual de análises de água APHA – Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, 1998; e normas da USEPA.

3.3.1 pH

Obtido de forma direta insitu com um eletrodo modelo HI 769828-1
determinado através do Medidor Multiparâmetro da marca Hanna Instrument, modelo
HI 9828. Este eletrodo foi calibrado segundo procedimento do manual do equipamento,
no qual, utilizou-se dois tampões para calibração, pH 7,0 e 10,0.

3.3.2 Temperatura

A temperatura é obtida a partir da diferença entre a temperatura do ar e do meio
(água). A mesma foi obtida através da sonda existente no Medidor Multiparâmetro da
marca Hanna Instrument, modelo HI 9828, que automaticamente demonstra em seu
visor digital o valor.
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3.3.3 Salinidade

A salinidade também foi medida de forma direta, insitu, a partir da sonda de
condutividade existente no eletrodo do multiparâmetro.

Este parâmetro deve ser

calibrado a partir de uma solução padrão de condutividade 80000 μS/cm. A norma de
referência usada é a Standard Methods (APHA,1998), 2520 B – Electrical Conductivity
Method, onde a célula mede a condutividade e o software do equipamento calcula
automaticamente a salinidade. Determinada através de Medidor Multiparâmetro da
marca Hanna Instrument, modelo HI 9828 e sonda de condutividade de modelo HI
769828-3.

3.3.4 Sólidos Totais

3.3.4.1 Sólidos Dissolvidos

Os sólidos dissolvidos Totais foram medidos automaticamente e insitu pelo
multiparâmetro da marca Hanna Instrument, modelo HI 9828 através da sonda de
condutividade.
3.3.4.2 Sólidos Suspensos
Os sólidos suspensos foram medidos por gravimetria, através da filtração da
amostra em duas membranas de acetato de celulose sobrepostas, com porosidade de
0,45 µm, no qual, estas foram pesadas antes e depois da secagem em estufa. O aumento
do peso n anterior, corresponde aos sólidos em suspensão. Esse método pode ser
verificado através do Standard Methods (APHA, 1998) 2540D – Total Suspended
Solids Dried at 103-105° C.

3.3.5 Turbidez

A turbidez foi obtida a partir do método nefelométrico, que é baseado na
comparação da intensidade da luz desviada pela amostra.

Os padrões usados na

calibração foram de < 0.10, 15.0, 100, 750 e 1000 NTU. Este método está normatizado
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pelo Standard Methods (APHA,1998) 2130 B – Nephelometric Method. O modelo
turbidímetro usado foi o Hanna HI 98703-01.

3.3.6 Oxigênio Dissolvido

Para determinação de OD usou-se o método a partir de membrana contida no
multiparâmetro já citado acima com eletrodo de medição de oxigênio modelo HI
769828-2, realizado insitu. Esse eletrodo foi calibrado segundo procedimento do
manual do equipamento.

3.3.7 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

A demanda bioquímica de oxigênio é obtida a partir da determinação de
concentrações de oxigênio dissolvido antes e depois um período de 5 dias em que a
amostra fica mantida em ambiente com ausência de luz a uma temperatura de 20°C, em
fracos apropriados, e cheios até seu transbordamento. A DBO equivale ao oxigênio
consumido resultado da oxidação da matéria orgânica presente na amostra. A referência
para este parâmetro foi o método 5210B – 5- Day BOD Test, do Standard Methods
(APHA, 1998).

3.3.8 Coliformes Termotolerantes
O Método utilizado foi o de membrana filtrante para coliformes termotolerantes
de acordo com a norma APHA 9222D do Standard Methods.
3.3.9 Compostos Nitrogenados – Nitrogênio Amoniacal, Nitrato e Nitrito

As análises foram realizadas conforme procedimentos de ensaios internos da
Central Analítica do NUPPRAR e com base na norma oficial 9056 A – Determination
of Inorganic Anions by Ion Chromatography (USEPA, 2000). As condições empregadas
no método cromatográfico estão demonstradas na Quadro 3.5.
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Quadro 3.5 - Condições empregadas no Cromatógrafo iônico
Características

Determinação dos ânions

Determinação de cálcio

Detecção

Condutividade e supressão
eletroquímica

Condutividade e supressão
eletroquímica

Coluna analítica

AS19, de 2x250 mm

CS12A de 2x250 mm

Coluna de guarda

AG19 2x50 mm

CG12A 2x50 mm

Volume de injeção

10 µL

10 µL

KOH (10mM de 0-10min e
rampa até 45mM de 10-30min)
Fonte: Própria

Eluente

H2SO4 20 mM (isocrático)

Essa técnica permite a quantificação dos íons Nitrito, Nitrato e nitrogênio
amoniacal (como amônio NH4+) simultaneamente.
A determinação se deu de forma simultânea para cátions e ânions, onde, as
amostras foram injetadas em duas colunas ao mesmo tempo (uma de cátions - CS12A e
outra de ânions - AS19). Os equipamentos utilizados foram dois cromatógrafo de íons
da marca DIONEX (Thermo Scientifc) modelo ICS-2000 (determinação de ânions)
trabalhando simultaneamente com o ICS-3000 (determinação de cátions). A calibração
destes equipamentos foi realizada utilizando-se padrões multielementares, rastreáveis ao
NIST. As condições cromatográficas estão dispostas na Tabela 3.1
Tabela 3.1- Parâmetros de mérito do método utilizado
Parâmetros

Faixa linear
(mg/L)

r2

LD (mg/L)

LQ (mg/L)

Nitrato (NO3-)

0,2 – 20

0,9995

0,06

0,2

0,2 – 20

0,9993

0,06

0,2

0,25 – 12,5

0,997

0,08

0,25

-

Nitrito (NO2 )
Amônio
(NH4+)

Fonte: Própria

3.3.10 Fósforo Total

O fósforo total foi determinado junto com os metais a partir do ICP-OES
(Thermo Fisher Scientific, Bremen, Alemanha), modelo iCAP 6300 Duo, conforme será
descrito no item 3.3.13.1.
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3.3.11Cálcio e Magnésio

Estes compostos foram determinados em conjunto com os metais-traço no ICPOES.
3.3.12 Clorofila “a”

A concentração de pigmentos fotossintéticos é amplamente utilizado para
estimar a biomassa fitoplânctonica e é usado como parâmetro de biomassa algal
importante nos monitoramento de água. Todas as plantas verdes contêm clorofila “a”,
que constitui aproximadamente 1 a 2% de peso seco das algas planctônicas A clorofila
foi determinada de acordo com a norma Standard methods APHA (1998) 10200H. É
necessário o uso de recipientes opacos ou envoltórios de alumínio. Os pigmentos são
extraídos com acetona aquosa e a absorbância do extrato é obtida por
espectrofotometria.

3.3.13 Metais Traços

3.3.13.1 Análise por ICP-OES em água e em sedimento

A Determinação de Metais por ICP-OES é feita seguindo a norma USEPA
6010C. Para a determinação dos metais nas amostras de água e sedimentos, foi utilizado
o ICP-OES (Thermo Fisher Scientific, Bremen, Alemanha), modelo iCAP 6300 Duo,
com vista axial e radial, detector simultâneo CID (Charge Injection Device). Argônio
comercial com pureza de 99,996% (White Martins-Praxair) usado para purgar a óptica e
geração do plasma, sendo também utilizado como gás de nebulização e auxiliar. No
sistema de introdução de amostra foi usado um nebulizador Burgener Miramist e
câmara de nebulização do tipo ciclônica. Nesse sistema, a amostra era bombeada para o
plasma com uma bomba peristáltica acoplada ao equipamento e seu fluxo era controlado
pelo programa (iTeva – Thermo Scientific). A tocha utilizada foi de quartzo do tipo
desmontável. Para a digestão das amostras usou-se um forno digestor de vasos fechados
assistido por microondas, modelo Mars X Press (Cem Corporation, USA. Uma balança
analítica Marte, Shimadzu, modelo AY220, foi utilizada para a pesagem das amostras.
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3.3.13.1.1 Reagentes, soluções e amostras utilizados no icp-oes

Todas as soluções aquosas foram preparadas com água de alta pureza, com
resistividade de 18,2 MΩ cm, obtida pelo sistema Milli-Q (Millipore, Beadford, MA,
EUA). Para a digestão das amostras utilizaram-se HNO3 65% (m/ v) (Vetec, Rio de
Janeiro) destilado usando o destilador ácido sistema sub-boinling, modelo Distillacid da
Berghof (Eningen, Alemanha), e água ultra-pura. Para o preparo da curva de calibração,
foram utilizadas soluções de referência, com ISO Guia 34 (Accustandard, New Haven,
CT, EUA) de 1000 mg L-1 5 % (v /v) de HNO3.

3.3.13.1.2 Digestão das amostras para serem analisadas no icp-oes

Todos os frascos foram cuidadosamente lavados com sabão neutro e água
destilada, e depois de secos foram submetidos a um programa de limpeza, com ácido
nítrico e água. Para a digestão das amostras aquosas, 45 ml das amostras e 5 ml de ácido
de HNO3 conc são utilizados. Para sedimento, 0,5g é pesado de amostra e 9 ml de
NHO3 concentrado e 4 de HCl concentrado são adicionados. Depois da digestão, os
frascos foram removidos do forno de micro-ondas, e cuidadosamente abertos após o
resfriamento até temperatura ambiente. Após a digestão e resfriamento dos frascos até
temperatura ambiente, as soluções dos digeridos foram transferidas para tubos tipo
Falcon graduados de 15 mL e avolumados com água ultrapura para um volume de 15
mL. Por fim, as soluções foram diluídas (1:5) com água ultrapura e submetidas à
análises por ICP OES, para determinação da concentração dos metais.
3.4 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA – IQA

Os parâmetros utilizados para o índice de qualidade de água estão descritos na
tabela 3.5 a seguir, assim como, seus pesos relevantes para o cálculo:
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Tabela 3.2 - Parâmetros para cálculo de IQA

Parâmetro
Oxigênio Dissolvido - OD (%OD)
Coliformes Termotolerantes (NMP. 100 ml-1 )
Ph
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO (mg/L)
Nitrogênio Total (mg/L N)
Fósforo Total (mg/L P)
Variação na Temperatura (°C)
Turbidez (NTU)
Resíduos Totais (mg/L)

Peso – W
0,17
0,15
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08

O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água
correspondentes às variáveis que integram o índice. A seguinte fórmula é utilizada:

Equação (1)
onde:
IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100, a partir da respectiva
curva média de qualidade e, função de sua concentração ou medida;
qi: qualidade do i-ésimo parâmetro obtido da respectiva “curva média de variação de
qualidade”, em função de sua concentração ou medida;
wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em
função da sua importância para a conformação global de qualidade.
A partir dos resultados obtidos é possível escolher a expressão compatível com a
faixa de concentração encontrada e assim, calcula-se o IQA através dos somatórios dos
resultados dos qis encontrados multiplicados pelos seus respectivos pesos, conforme
Tabela 3.6 abaixo, desse modo, aplica-se a equação (1). O resultado obtido é então
comparada com a Tabela 3.6 abaixo na classificação do Índice de Qualidade de Águas.
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Tabela 3.6 - Nível de qualidade de água

Nível de Qualidade
Excelente
Boa
Média
Ruim
Muito Ruim

Faixa do Valor de IQA
91-100
71-90
51-70
26-50
0-25

3.5 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE TOXIDEZ

Os sete metais integrantes do IT são os seguintes: cádmio, chumbo, cobre,
mercúrio, "cromo total", níquel e zinco. O Índice de Toxidez (IT) assume o valor zero,
caso um dos elementos tóxicos ultrapasse o limite permitido, ou o valor um (1) em caso
contrário. A Tabela 2.3 já demonstrada anteriormente apresenta os Padrões de
Qualidade de água salina Classe 01 para os metais, de acordo com os padrões da
Resolução 357/2005.

3.6 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO SEDIMENTO

Os sedimentos refletem a qualidade corrente do sistema aquático e pode ser
usado para detectar a presença de contaminantes que não permanecem solúveis após seu
lançamento em águas superficiais. Além disso, os sedimentos agem como carreador e
como depósito, sendo uma possível fonte de poluição, pois as espécies metálicas não
são permanentemente fixados por ele e podem ser ressolubilizados para a água por
mudanças nas condições ambientais (BOSTELMANN, 2006). Diante disto, além de
todo o estudo envolvedo as amostras de água foram coletadas também duas campanhas
de sedimentos em dezembro ( período de estiagem) e em abril (período de chuvas) para
averiguar a situação do solo no estuário Tomás-Galinhos. Essas amostras foram
analisadas através do do ICP-OES (Thermo Fisher Scientific, Bremen, Alemanha),
modelo iCAP 6300 Duo, conforme já discutido acima.
Segue abaixo tabela

informativa da caracterização química com as

concentrações máximas dos poluentes no sedimento de acordo com a resolução 344, de
25 de março de 2004 do CONAMA. A caracterização química deve determinar as
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concentrações de poluentes no sedimento, na fração total. Os Parâmetros do CONAMA
demonstrados no quadro 3.6 abaixo referem-se apenas aos estudados neste trabalho.

Quadro 3.6 - Níveis de Classificação do Material a ser Dragado - Sedimento
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER DRAGRADO (em
unidade de material seco)

POLUENTES
ÁGUA DOCE
NÍVEL 1
NÍVEL 2

Metais
Pesados
(mg/kg)

ÁGUA SALINA SALOBRA
NÍVEL 3
NÍVEL 4

Cádmio (Cd)

0,6 1

3,5 1

1,2 2

9,6 2

Chumbo (Pb)

35 1

91, 3 1

46,7 2

218 2

Cobre (Cu)

35,7 1

197 1

34 2

270 2

Cromo (Cr)

37,3

1

2

370 2

Mércurio (Hg)

0,17 1

0,486 1

0,15 2

0,71 2

Níquel (Ni)

18 3

35,9 3

20,9 2

51,6 2

Zinco (Zn)

123 1

315 1

150 2

410 2

90

1
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Fonte: CONAMA

De acordo com a Resolução citada Art. 03 para efeito de classificação do
material a ser dragado, são definidos parâmetros de qualidade, a partir de dois níveis,
conforme procediementos estabelecidos nesta Resolução:
I – nível 1: limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à
biota.
II – nível 2: limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota.
Para o caso estudado, água Salina, considera-se níveis 3 e 4, para o 1 e 2,
respectivamente para a caracterização química. Deste modo, todos os resultados obtidos
foram comparados com a tabela demonstrada acima.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante as resoluções 357, de 17 de março de 2005 e 344, de 25 de março de
2004, ambas, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, os resultados
obtidos neste trabalho foram devidamente relacionados com os padrões máximos e
mínimo exigidos sempre que existentes na legislação. Para os

parâmetros não

relacionados nas normas citadas, estes, serão avaliados perante sua variabilidade no
corpo d’água durante o período amostral de julho de 2014 a abril de 2016,
trimestralmente.
As amostras de água e sedimentos conforme já mencionado, foram coletadas nos
pontos A,B,C e D todos no estuário Tomás-Galinhos. A salmoura dos cristalizadores
desemboca no estuário nos pontos B, C e D. O descarte de águas mães nesses pontos é
definido através do monitoramento de salinidade, cálcio e magnésio, realizado pelo
setor de Produção da SDB. É importante ressaltar que, se rejeitado de forma adequada,
ou seja, em maré vazante, esse efluente não causa modificação significativa no corpo
receptor, uma vez que ocorre o seu carreamento pela maré e diluição.

4.1 pH

O pH manteve-se dentro do intervalo de pH de 6,5-8,5conforme exigido para
águas salinas. Em maré baixa, os níveis de pH foram maiores, isso deve-se a uma maior
concentração de sais, maior salinidade conforme será demonstrada no item 4.3 e
consequentemente, maiores valores de pH. Os valores variaram de forma uniforme mais
especificamente entre 7,0 e 8,5. O alto pH é característico do ambiente conhecido por
suas altíssimas temperaturas, que provocam a liberação do gás carbônico (CO 2) e
mantém regular a alcalinidade do meio. O baixo pH registrado em janeiro e verificado
com maior influência na maré baixa está relacionado a alta precipitação volumétrica
neste mês. Abril, por ser o segundo mês em maiores índices pluviométricos, caracterizase também, como menores níveis de pH’s. A figura 4.1 apresenta o gráfico do pH
referente aos quatros pontos de coleta na maré alta.
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Figura 4.1 - pH referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré alta

Fonte: Própria

Tabela 4.1 com o demonstrativo de chuvas durante todo o período amostral:
Tabela 4.1 - Demonstrativo de chuvas

VOLUME DE CHUVAS ANUAL (mm)
ANO

JAN

ABR

JUL

OUT

2014

42,08

142,58

31,17

-

2015

20,83

52,33

37,83

-

2016

222,42

113,58

-

-

Fonte: Própria

A figura 4.2 é referente ao gáfico de pH nos quatros pontos de coleta durante
dois anos na maré baixa com frequência trimestral.
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Figura 4.2- pH referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré baixa – Frequência
trimestral

Fonte: Própria

4.2 TEMPERATURA (°C)

Em relação à temperatura os resultados mostraram-se praticamente constantes
com intervalo entre 25 a 30°C, temperaturas estas, características dos ambiente e clima.
As temperaturas apresentaram-se um pouco maior em maré baixa, isso pode estar
relacionado ao horário das coletas de maré baixa, que no geral, eram ao entardecer. É
possível verificar também que nos meses de janeiro e abril há um aumento da
temperatura, isto é explicado, pois nesse período, ocorre o verão em que as temperaturas
são ainda mais acentuadas. Apesar desse clima terminar no fim de março, as
temperaturas mantêm-se consideráveis até o mês de abril. A seguir tem-se a figura 4.3
com o gráfico da Temperatura referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos
na maré alta.
De acordo com Mendonça (2004) os maiores valores de temperatura coincidiram
com os períodos de maior incidência pluviométrica, compreendendo os meses de
fevereiro a maio a uma temperatura de 28,2°C.
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Figura 4.3 - Temperatura referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré alta.

Fonte: Própria

Abaixo é possível verificar a figura 4.4 com o gráfico da temperatura referente
aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré baixa numa frequência
trimestral.
Figura 4.4 - Temperatura referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré baixa –
Frequência trimestral

Fonte: Própria
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4.3 SALINIDADE (‰)

A salinidade varia de acordo com a dinâmica de marés e sazonalmente. A
variação desse parâmetro em ecosistemas estuarinos tem importante pepel na
estruturação das comunidades, inclusive nas funções fisiológicas das espécies. A
concentração de sais acima de 30‰, como é o caso desse estudo, carcteriza o corpo
d’água como salino. A grande variedade da salinidade e a instabilidade de seus fatos
ambientais são aspectos inerentes aos estuários (SILVA, 2000).
A salinidade manteve-se sem grandes alterações durante o período amostral, esse
resultado confirma que não houve alteração considerável das características naturais do
rio. As altas concentrações de salinidade obtidas são resultantes do regime de enchente e
vazante que contribuiu para que o sistema ficasse sempre dominado pelas águas
oceânicas que invadiram o estuário.
Em maré baixa, conforme discutido no item 4.1 (pH), a salinidade mostrou-se
mais acentuada o que é justificado pela alta concentração de sais em um menor volume
d’água. O ponto C, em geral, é o que apresenta menores valores, isso deve-se ao fato de
que é o ponto de maior distância do processo industrial e dos descartes. Além disso,
apresenta maior capacidade de diluição. O ponto D e C em maré baixa, mostraram-se
quase que praticamente juntos como com menores salinidade. O ponto D, depois do
ponto C, é o que apresenta maior poder de dissolução dos sais em função da solução
localização no percurso do rio. As salinidades em geral, foram menores para maré alta,
o que está relacionado a maior dissolução dos sais.
Segundo Ferreira (2011) há um comprometimento dos rios ocasionados por
aumento de salinidade e ocorrência de comportamento de estuário invertido, em que, os
pontos mais próximos do mar apresentam menores índices salinos do que os mais
distanciados devido influência de indústria de carcinicultura. Neste caso da indústria
salineira, o ponto C, mais próximo ao mar, também possui salinidade menor que os
pontos mais distantes do oceano. O ponto A, a captação, apresenta em sua grande
maioria maior salinidade em relação aos pontos de drenagem, isto pode estar
relacionado a sua grande proximidade com tanques de carcinicultura e seus descartes e
sua localização em um ponto mais estreito e isolado do rio com menor poder de
diluição. No entanto, mesmo assim, a salinidade manteve-se como a característica do
meio.
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A baixa salinidade em janeiro de 2016 em maré alta, deve-se a maior
precipitação volumétrica desde 2009 em um único mês conforme já demonstrado na
tabela 4.1 acima. As figuras 4.5 e 4.6 representam os gráficos da Salinidade referentes
aos quatro pontos de coleta durante maré alta e baixa.
Figura 4.5 - Salinidade referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré alta

Fonte: Própria
Figura 4.6 - Salinidade referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré baixa –
Frequência trimestral

Fonte: Própria

A figura 4.7 demonstrao gráfico com a relação salinidade e chuvas nos quatro
pontos coletados durante o período amostral em maré alta.
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Figura 4.7 – Relação salinidade e chuvas em maré alta

.

Fonte: Própria

Abaixo, tem-se a figura 4.8 com a relação salinidade e período de chuvas em
maré baixa que demonstra uma sutil tendência a um aumento da salinidade em períodos
de ausência de chuvas principalmente entre 2015 e 2016.
Figura 4.8 – Relação salinidade e chuvas em Maré Baixa

A tabela 4.2 apresenta o controle de descartes dos cristalizadores no rio TomásGalinhos disponibilizados pela SDB. No mês de abril de 2015 e 2016 não houve
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descartes devido período de chuvas e entressafra. Em média é drenado da SDB
1.500.000 m3 por ano e toda essa salmoura é diluída no corpo d’água já citado. A Salina
Velha produz mais sal e consequentemente maior volume de salmoura a ser descartada
e maior frequência de drenagens. Isso deve-se ao fato de que, a salina velha, foi
construída há mais tempo, e consequentemente a superfície dos tanques de cristalização
de sal é mais compactada, isto é, há uma camada de sal mais solidificada em relação à
salina nova e

neles, é menor a infiltração, assim, a lâmina de sal é obtida mais

facilmente e as drenagens são necessárias com maior frequência. A tabela a seguir
mostra a influência dos descartes diretamente com os pontos de drenagem e coleta e
justifica novamente a tendência à menores salinidades nos pontos D e C. Segue abaixo a
tabela 4.2 com o controle de descartes da SDB.
Tabela 4.2 - Controle de descartes de salmoura
Data
28/07/2014
28/07/2014
21/07/2014
14/07/2014
03/07/2014
22/07/2014
19/07/2014
18/07/2014
15/07/2014
Total SV:
Total SN:
Total:
Data
22/07/2015
28/07/2015
06/07/2015
Total SV:
Total SN:

CR Volume (m3)
Julho
03SV
14644,50
05SV
16642,10
07SV
27608,90
09SV
21129,00
02SN
33852,60
05SN
34089,76
11SN
33896,68
12SN
32551,69
13SN
32032,52
80024,50
166423,25
246447,75
CR Volume (m3)
Julho
02SV
22055,00
06SV
18066,60
08SV
16299,00
56420,60
0,00

CR Volume (m3)
Data
CR Volume (m3)
Outubro
Janeiro
23/10/2014 01SV
22876,80
08/01/2015 01SV
28596,00
21/10/2014 02SV
08/01/2015 08SV
12030,00
13039,02
13/10/2014 03SV
16897,50
07/10/2014 04SV
11896,50
30/10/2014 05SV
9883,10
31/10/2014 09SV
11268,80
09/10/2014 02SN
11284,20
03/10/2014 04SN
13795,10
23/10/2014 09SN
13766,50
31/10/2014 10SN
8734,60
13/10/2014 11SN
15009,60
Total SV:
Total SV:
73583,90
41635,02
Total SN:
Total SN:
62590,00
Total:
Total:
147442,70
41635,02
Data

Data
20/10/2015
13/10/2015
23/10/2015
02/10/2015
19/10/2015
20/10/2015
30/10/2015
09/10/2015
09/10/2015
06/10/2015
01/10/2015
06/10/2015
16/10/2015
Total SV:
Total SN:

CR Volume (m3)
Data
CR Volume (m3)
Outubro
Janeiro
01SV
24306,60
15/01/2016 07SV
34874,40
03SV
16897,50
11/01/2016 09SV
16198,90
04SV
10517,20
06SV
16059,20
07SV
14531,00
08SV
7606,20
09SV
11973,10
03SN
16311,10
04SN
16303,30
05SN
10026,40
06SN
17551,80
07SN
18877,50
09SN
18772,50
Total SV:
101890,80
51073,30
Total SN:
97842,60
-
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Total:

56420,60

Total:
199733,40
Fonte: Fornecido pela SDB

Total:

51073,30

A partir dos dados acima é possível observar que em relação aos pontos de
descartes, C e D, ( pontos de drenagem SN) e B ( pontos de drenagem SV) os pontos C
e D, apresentam uma tendência à uma menor salinidade devido ao menor número de
descartes da SN. E o ponto B, ponto de drenagem da salmoura dos cristalizadores SV,
possui maior salinidade, o que pode estar relacionado ao maior volume de salmoura
com alta salinidade. Em janeiro de 2016, apesar das chuvas, o ponto B mostra-se com
maior salinidade relacionada à 51073,30 m3 de descartes dos cristalizadores SV.
É importante discutir a coleta julho/2014, no qual, foge a regra discutida no
parágrafo acima. Nele, o ponto A manteve-se com maior salinidade conforme era
esperado, porém os demais pontos de descartes apresentaram salinidades bem
semelhantes. Esse comportamento diferenciado é provável que esteja relacionado aos
maiores níveis de descarte da SN exclusivo nesse período. No entanto, devido maior
poder de dissolução dos pontos C e D, característico do local, esses descartes não foram
suficientes para ultrapassar a salinidade do ponto B, mantendo-se assim, resultados bem
semelhantes.
O Ponto A, junto ao ponto B, em julho e outubro de 2015 observa-se maior
salinidade isso pode estar relacionado também à quase ausência de chuvas neste
período. O ponto B, nesse período, conforme já discutido, apresentou alta salinidade
também devido ao maior volume de descartes de salmouras dos cristalizadores na SV.
Em julho e outubro praticamente não ocorrem chuvas na região em que se localiza a
SDB, fato que em geral, naturalmente eleva a salinidade no rio. Julho e outubro de 2015
apresentaram maiores salinidades em comparação com 2014, muito provavelmente
devido maior volume de descartes totais no período entre junho e outubro. Apesar de na
tabela 4.2 acima, 2014 apresentar maior volume descartado considerando apenas julho e
outubro, de acordo com dados da SDB, de junho a outubro de 2014 houve um total de
773251 m3 de volume de salmoura descartada, e nesse mesmo período em 2015,
1.004.011 m3 de salmoura descartada no rio. Fato este que, deve ter contribuído para o
aumento da salinidade no rio na coleta em 2015.
Outro ponto importante a ser discutido é que apesar dos descartes serem todos
em maré alta e vazante, já para aumentar o poder diluição e absorção dos sais existentes
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da salmoura, a salinidade em maré alta e baixa são relativamente semelhantes, com uma
pequena tendência da maré baixa a uma salinidade maior. Fato que mostra o alto poder
de diluição do rio. A seguir tem-se a tabela 4.3 , a partir de dados cedidos pela SDB de
coletas realizadas no ponto A, captação, que mostra a média anual da salinidade do rio
Tomás-Galinhos desde 2013.
Tabela 4.3 - Médias anuais de salinidade no rio Tomás-Galinhos
Salinidade ‰
Ano

Densidade

2016

40,3

2015

40,5

2014

40,2

2013

40,6
Fonte: Fornecido pela SDB

A tabela 4.3 acima mostra que apesar das variações de salinidade observadas
neste trabalho relacionadas aos descartes e à sua influência exercida, observa-se que no
geral, a salinidade consegue manter-se relativamente sob um padrão entre 40,2 a 40,6
‰. Além disso, outro ponto importante é que, mediante resultados da própria SDB a
salmoura de drenagem tem por volta de 280‰ de salinidade, e o rio uma média de 40‰
(40g/L), isto é, houve uma redução de 7 vezes da salinidade. O que mostra o auto poder
de recuperação do estuário e dissolução de sais, em que, mesmo com os constantes
descartes, o próprio meio, aliado ao fluxo de marés e chuvas, adequa-se às suas
condições naturais e às suas características de origem. No entanto, mesmo assim, diante
do observado, faz-se necessário sim, maior atenção nessas regiões de alta influência
salineira, pois, há longo prazo, esses descartes podem vir a causarem possíveis
alterações no meio. Assim, entender bem o processo físico-químico desse rio e seu
comportamento é essencial para que suas características permaneçam inalteradas.
Os estuários invertidos como é o caso do ambiente estudado, Rio TomásGalinhos, em geral, são chamados de estuários hipersalinos, isto é, possuem salinidade
maior que 40g/L (RÉ, 2000). De acordo com o IDEMA (1999) e Tabosa (2002), a
salinidade da captação, um dos pontos do rio Tomás-Galinhos adjacente à SDB, possui
por volta de 40g/L de salinidade, superior a verificada em mar aberto na região, com
uma baixa variação anual, se comparado à outras salinas da região. Esta salinidade é
recuperada facilmente após o período chuvoso.
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De acordo com (ZEEEERN, 2002) a salinidade desse ambiente possui uma
média de 38,2 ‰ maior de que em mar aberto. Isso é justificado pelos altos índices de
evaporação dessas regiões costeiras.
4.4 OD (mg/L)

O valor mínimo determinado pela Resolução nº 537 do CONAMA, a que se faz
referência, é de 6mg/L conforme já descrito no item 2.7.4.1 letra “i”. Esses resultados
relativamente inferiores ao limite adequado podem estar relacionado a fatores externos
ocasionados nas limítrofes da salina. Essas alterações podem estar relacionadas aos
despejos de esgotos domésticos, descartes de carcinicultura e ausência de saneamento
básico nas comunidades circunvizinhas.
De acordo com Figueiredo et al. (2004) O metabissulfito é um dos principais
produtos químicos utilizados, um conservante da despesca, e este, pode reagir com o
oxigênio dissolvido, diminuindo na água e podendo provocar mortandade na vida
aquática.
O ponto A mostrou-se como detentor de menores níveis de oxigênio dissolvido,
isto pode estar relacionado ao descarte de matéria orgânica oriunda de tanques de
carcinicultura nas proximidades. O ponto D mostrou-se com maiores valores de OD, o
que é explicado pela maior influência dos fluxos de marés que é dominante sob o efeito
antrópico nessas águas. Sabe-se que as salmouras de descarte do processo final não são
detentoras de matéria orgânica, estas, apresentam alto níveis de sais formados
basicamente por íons de sódio, cálcio e magnésio. Há estudos que afirmam que estas
salmouras de altíssima salinidade reduzem os níveis de matéria orgânica existente no
meio.
É possível observar também que, em janeiro e abril, principalmente em maré
alta, há uma tendência às menores valores de oxigênio dissolvido. Isso pode estar
relacionado aos maiores níveis de temperatura na água nesse mesmo período.
A quantidade de oxigênio pode variar em função da temperatura e salinidade,
em que quanto maior a temperatura e salinidade, menor o oxigênio dissolvido em água.
(JORDÃO, 2007). Nesse contexto, o ponto A, de maior salinidade conforme discutido
no item 4.3 apresenta menores níveis de oxigênio dissolvido.
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Segundo Mendonça (2004) os menores valores obtidos de oxigênio dissolvido
foram em geral, no início do ano até o mês de maio com valores compreendendo de 5,0
a 5,4 mg/L.
As figuras 4.9 e 4.10 são os gráficos de Oxigênio Dissolvido para marés alta e
baixa.

Figura 4.9 - Oxigênio Dissolvido referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Alta

Figura 4.10 - Oxigênio Dissolvido referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré
baixa- Frequência Trismetral

Fonte: Própria

A figura 4.11 é a relação entre Temperatura e Oxigênio Dissolvido no rio
Tomás-Galinhos em maré alta. Os valores abaixo referem-se aos valores
correspondentes das médias obtidas nos quatros pontos de coleta (A, B, C e D) durante
o período amostral.
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Figura 4. 11 – Relação OD (mg/L) e Temperatura (°C) no rio Tomás-Galinhos
35,00
30,00
25,00
OD (mg/L)

20,00

T (°C)

15,00
10,00
5,00
0,00
Jul/14 Out/14 Jan/15 Abr/15 Jul/15 Out/15 Jan/16 Abr/16
Fonte: Própria

4.5 CÁLCIO (g/L)

Altores teores de cálcio relaciona-se com a alta concentração de sais como
CaS04, CaCO3 dissolvidos na água do próprio ambiente salino característico, aliados aos
constantes descartes de águas mães de alta salinidade ao corpo d’água. Os teores de
cálcio, apesar de não serem exigidas análises e nem limites pela resolução do
CONAMA, são solicitados pelo IDEMA como forma de monitoramento da linearidade
desses cátions no meio no dercorrer do tempo. O cálcio manteve-se em um intervalo de
0,3 a 1,1g/L. Em maré baixa, nota-se uma razoável diminuição de cálcio nos meses de
janeiro, tal fato, relaciona-se com os altos índices pluviométricos e à maior diluição dos
sais. É possível observar também uma ligeira tendência do ponto A a uma maior
concentração de cálcio, isso pode ser explicado por seus maiores índices de salinidade já
discutidos. A figura 4.12 apresenta o gráfico de Cálcio referente aos quatros pontos de
coleta durante dois anos na maré alta.
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Figura 4.12 - Cálcio referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré alta

Fonte: Própria

A figura 4.13 o gráfico de Cálcio referente aos quatros pontos de coleta durante dois
anos na maré baixa- Frequência Trismetral.
Figura 4.13 - Cálcio referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré baixa- Frequência
Trimestral

Fonte: Própria

4.6 MAGNÉSIO (mg/L)

Altos teores de Magnésio relacionam-se com a alta concentração de sais como
MgSO4 e MgCl dissolvidos na água do próprio ambiente salino característico aliados
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aos constantes descartes de águas mães de alta salinidade. Em maré baixa, os sais de
magnésio foram encontrados em maior concentração devido menor diluição dos sais
relacionada ao fluxo das marés. Em comparação com o cálcio, os valores encontrados
para o magnésio dissolvido na água são maiores, isso deve-se ao fato de que o magnésio
possui maior solubilidade.
Boyd (1998) afirma que em águas doces a concentração de Ca2+/Mg2+ é de
aproximadamente 4 vezes, já em águas salinas como é o caso deste trabalho, a relação é
invertida, sendo o magnésio 3,5 vezes o valor do cálcio. Abril/2015 e Janeiro/2016
apresentaram no geral menores valores devido maiores precipitações pluviométricas
registradas pela SDB. Na figura 4.14 é possível observar o gráfico do Magnésio
referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré alta.
Figura 4.14 - Magnésio referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré alta

Fonte: Própria

Na figura 4.15 tem-se o gráfico com o Magnésio referente aos quatros pontos de coleta
durante dois anos na maré baixa- Frequência Trimestral.
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Figura 4.15 - Magnésio referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré baixaFrequência Trimestral

Fonte: Própria

4.7 COMPOSTOS NITROGENADOS (mg/L)
Setenta e oito por cento da atmosfera em volume são compostos pelo
nitrogênio, embora existam outras fontes, como sedimento; eles estão presentes na
maioria das plantas e dos animais e, portanto, podem ser encontrados no material
orgânico (CANADÁ, 1979).
A amônia (NH3) é um poluente de considerável relevância para a vida
aquática, pois a sua toxicidade é relativamente alta, quando lançada em grandes
quantidades pelos efluentes de origem industrial e agrícola. Em contra partida o Nitrito
(NO2-) não representa problema ambiental expressivo, pois embora seja altamente
tóxico, não ocorre naturalmente em ecosistemas aquáticos em concentrações
suficientemente altas. Já o Nitrato (NO3-), pode ser considerado como o menor dos
problemas ambientais entre os outros dois, esse nutriente pode ser encontrado em
concentrações elevadas na água, porém básicamente não é tóxico para os organismos
aquáticos.
De acordo com os dados obtidos a respeito dos nutrientes nitrogenados
observa-se que entre as três bases nitrogenadas, Nitrato, Nitrito e o Nitrogênio
Amoniacal, apenas no último observou-se valores acima do valor máximo
determinado pela Resolução nº 357 do CONAMA, o que pode estar relacionado aos
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problemas já acima citados, como é o caso por exemplo, da ausência de saneamento
básico nas comunidades circunvizinhas e o aporte de nutrientes.
4.7.1 Nitrato (mg/L)

Os valores de nitrato mantiveram-se dentro do limite especificado pelo
CONAMA para águas salinas Classe 01 conforme figuras 4.16 e 4.17.

Figura 4.16 - Nitrato referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Alta

Fonte: Própria

Figura 4.17 - Nitrato referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Baixa- Frequência
Trimestral

Fonte: Própria
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4.7.2 Nitrito (mg/L)
Os baixos valores de nitrito são relacionados à alta instabilidade do ânion NO 2por ser um íon de transição. Devido as marés e influência da movimentação das águas,
há um aumento de OD no meio e ocorre a oxidação do nitrito para o nitrato. Valores
altos de nitritos nas águas significaria uma alta atividade bacteriana e carência de
oxigênio. Os valores de nitrito mantiveram-se dentro do limite especificado pelo
CONAMA para águas salinas Classe 01 conforme figuras 4.18 e 4.19.
Figura 4.18 - Nitrito referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Alta

Fonte: Própria
Figura 4.19 -

Nitrito referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Baixa –

Frequência Trimestral

Fonte: Própria
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4.7.3 Nitrogênio Amoniacal (mg/L)

Seguindo a tendência dos compostos nitrogenados acima citados, o nitrogênio
amoniacal também manteve-se abaixo do limite máximo permitido. Os níveis de
amônia mantiveram-se num padrão relativamente constante conforme figuras 4.20 e
4.21.

Figura 4.20 - Nitrogênio Amoniacal referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré
Alta

Fonte: Própria
Figura 4.21 - Nitrogênio Amoniacal referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré
Baixa – Frequência Trimestral

Fonte: Própria
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4.8 Fósforo Total (mg/L)

O fósforo é um elemento não metálico que pode ocorrer em numerosas
formas orgânicas e inorgânicas e que pode estar presente na água de forma particulada
ou dissolvido (CANADÁ, 1979).
Assim como o nitrogênio amoniacal, o fósforo total caracteriza-se como os
nutrientes do rio, em que, em níveis elevados, podem alterar o equilíbrio do estuário. A
concentração de Fósforo (mg/L) variou consideravelmente e apresentou nível elevado
principalmente no mês de Abril. Em quase todo o período amostral, a concentração
desse nutriente na água ultrapassou o valor máximo permitido pela Resolução nº 357 do
CONAMA, que determina até 0,062 mg/l.
Os valores de fósforo foram consideravelmente mais altos para maré baixa, isso
deve-se a uma maior concentração dos sais e a sua menor dissolução. É possível
observar teores bem variáveis, no qual, em 2015 há um súbito aumento em abril, que
pode estar relacionado a um descarte de matéria orgânica de Galinhos, além disso, no
primeiro trimestre de 2016 observa-se valores praticamente todos dentro do limite
exigido pelo CONAMA. Vale ressaltar que houveram chuvas em todos esses meses
demonstrados de 2016 que pode ter diluído em maiores proporções esses
contaminantes.
É possível identificar também que em geral, o ponto B possui menores valores
isso pode ser explicado, pois o ponto B é o mais distante das fontes poluidoras. Nos
pontos C e D é possível verificar sutilmente uma maior tendência ao fósforo, estes
pontos, possuem maior proximidade com as comunidades possivelmente poluidoras.
Abaixo segue a figura 4.22 com o gráfico de Fósforo Total referente aos quatros pontos
de coleta durante dois anos na maré Alta.
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Figura 4.22 - Fósforo Total referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Alta

Fonte: Própria

Abaixo tem-se o gráfico de fósforo total em maré baixa figura 4.23.
Figura 4.23 - Fósforo Total referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Baixa –
Frequência Trimestral

Fonte: Própria

A ocorrência de fósforo total acima do limite permitidos no sistema pode vir a
ocasionar problemas de eutrofização do ambiente, resultando na floração de espécies
oportunistas. É importante reafirmar que, as salmouras residuais do processo, não
apresentam como produto final matéria orgânica alterada, pelo contrário, suas condições
extremas de alta concentração de sais reduzem os níveis de matéria orgânica. Essas
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salmouras, são formadas pela própria água captada pelo mar/ria que sofrem
consecutivos processos de evaporação e concentração de sais até serem drenadas de
volta para o estuário em maré vazante.
Os monitoramentos já realizados ao longo das zonas estuarinas do litoral
setentrional do RN, onde estão localizadas as indústrias salineiras, demonstram que o
processo de fabricação de sal marinho em salinas solares não produz nenhum tipo de
resíduo orgânico ou contaminante que possam ocasionar o comprometimento da
qualidade ecológica das águas. Além disso, em um dos monitoramentos realizados temse que as maiores concentrações de nutrientes inorgânicos foram encontrados durante o
período de baixamar, nas estações de coleta, devido ao baixo nível das águas e do aporte
dos nutrientes deixados após a preamar. (MEDEIROS, 2010).
Sabe-se que há descartes de matéria orgânica dos tanques de carcinicultura da
região no corpo d’água estudado, e esses altos níveis de matéria orgânica pode estar
associado à essa problemática.
Um fato relevante e que pode também justificar os níveis de fósforo total obtidos
é que em geral, para cada 8700 kg de camarão produzidos, usa-se em média de 60 kg de
fosfato para cada viveiro ( Figueiredo et al, 2004).
Um dos impactos consideravéis da carcinicultura é a contaminação dos recursos
hidrícos naturais através do lançamento de matéria orgânica produzido durante todo o
processo de despesca, salinização de terras e águas por efluentes, esgotos e sedimentos
provenientes do sistema de engorda (BOYD, 1998).
Autores como Day Jr. et al. (1989), Harper (1992) e Nixon (1995) definiram o
conceito de eutrofização como sendo o conjunto de efeitos biológicos consequentes do
aumento na concentração de nutrientes (principalmente nitrogênio e fósforo) e matéria
orgânica em um corpo hídrico, onde o crescimento dos produtores primários está acima
da capacidade de suporte do ecossistema.
4.9 CLOROFILA “A” (µg/L)

Clorofila-a é o pigmento fotossintético presente em todos os organismos
fitoplanctônicos sejam eucarióticos (algas) ou procarióticos (cianobactérias) e é
utilizado como parâmetro de biomassa algal nas caracterizações de ambientes aquáticos
e monitoramento da qualidade de água.
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O processo de difusão do oxigênio do ar para a água é lento, podendo ser
acelerado pela ação do vento. Entretanto, quando há existência de algas, ou mesmo
plantas aquáticas superiores, através do fenômeno da fotossíntese (através da clorofilaa), podem responder aproximadamente a 90% do oxigênio produzido nos corpos de
água.
A fotossíntese depende da intensidade luminosa para a sua produção, e o
aumento da concentração do referido gás é gradativo, atingido o nível mais elevado no
final da tarde. Com a caída da noite, na ausência da luz, não é possível a realização da
fotossíntese, ocorrendo o processo inverso: as plantas, em vez de consumir o CO 2 e
liberar O2, fazem o contrário, ocorrendo o consumo de O 2 e liberação de CO2. Veja a
reação abaixo:

6 CO2 + 6 H2O ------- C6H12O6 + 6 O6

Portanto, os resultados da clorofila-a é o retrato das atividades das algas, e,
quanto maior a quantidade maior será a produção fotossintética. Essa, pode atingir
patamares preocupantes, a chamada eutrofização do ecossistema.
É possível identificar que o ponto B, possui uma ligeira tendência à níveis
menores de clorofila-a o que pode-se inferir que seja devido sua menor influência junto
aos pontos de descartes de matéria orgânica no ambiente e consequentemente menor
densidade algal. A clorofila relaciona-se aos nutrientes na água, e em maré baixa esses
nutrientes estão em maior concentração, nesse sentido, em maré baixa observa-se
maiores valores de clorofila-a. A figura 4.24 mostra o gráfico da Clorofila “a” referente
aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Alta.
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Figura 4.24 - Clorofila “a” referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Alta

Fonte: Própria

A seguir tem-se a Figura 4.25 com a Clorofila “a” referente aos quatros pontos de coleta
durante dois anos na maré Baixa numa Frequência Trimestral.
Figura 4.25 - Clorofila “a” referente aos quatros pontos de coleta durante dois anos na maré Baixa –
Frequência Trimestral

Fonte: Própria

Os efluentes gerados na carcinicultura são ricos em nutrientes (fósforo e
nitrogênio), clorofila, sólidos suspensos e demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
(SANDIFER, 1996; BROWN, 1999).
De acordo com (COSTA, 2010) as implicações ambientais da carcinicultura
incluem na microrregião de Macau/RN desmatamentos intensos, inserção de metais
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pesados nos mangues, e eutrofização dos corpos aquáticos através dos nutrientes, entre
outros.
Essa eutrofização pode ser aqui discutida mediante os resultados variados de
clorofila o que mostra o sutil, porém constante aumento de clorofila na região que pode
estar relacionado aos níveis consideráveis de fósforo total já discutidos no item anterior
4.9.
A partir de dados históricos verificados em relatórios ambientais da SDB
(Medeiros, 2013) referentes à clorofila foram obtidas as concentrações máximas anuais
de 2010, 2011, 2012 e 2013, respectivamente, 8.5, 9.0, 13.5 e 13.6 µg/L. Isto significa
que houve um gradual aumento dos níveis de clorofila, principalmente ao comparar com
o resultado máximo atual obtido de 16 µg/L neste estudo. Nesse contexto, faz-se
necessário considerável atenção ao corpo d’água em questão, principalmente em função
dos possíveis poluidores desta região e seus descartes.

4.10 ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA

Todos os pontos do estuário possuem IQA considerado bom, com todos os
valores acima de 70. Tal fato é explicado, pois apesar de alguns indicativos de possíveis
contaminação por matéria orgânica, no geral, a qualidade do corpo d’água caracteriza-se
como boa. Apesar de apresentar certos níveis de oxigênio dissolvido e de nutrientes
com concentrações fora dos limites específicos exigidos, não foram suficientes para
alterar consideravelmente a qualidade da água. Além disso, a temperatura, o resíduo
total, o pH e a turbidez, mantiveram-se dentro dos padrões sem grandes alterações.
Ademais, em todas as coletas os coliformes termotolerantes, indicativos específicos de
contaminação sanitária, foram ausentes.

O estuário Tomás-Galinhos, apesar de

apresentar em suas proximidades o avanço das indústrias salineiras e de carcinicultura,
possui ainda baixos índices de ocupação humana, se comparado aos grandes centros
urbanos. Mesmo assim, é importante haver uma maior atenção e serem tomadas
precauções para evitar grandes impactos consideráveis no meio. A priori, a indústria
salineira não apresenta relação direta com os indicativos de contaminação orgânica, no
entanto, devido o próprio uso demasiado deste patrimônio ambiental tão essencial e de
enorme importância econômica para o estado, é necessário uma atenção ainda maior aos
possíveis contaminantes e seus impactos.
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Além disso, Galinhos vem se destacando cada vez mais no cenário turístico
estadual e nacional, e assim, faz-se necessário um maior controle das variáveis
indicativas da qualidade deste estuário para evitar impactos ambientais de alto grau no
futuro.
O Índice de Qualidade de Água (IQA) é uma das principais formas de
verificação de possíveis emissões irregulares e uso indevido dos corpos d’água através
de descargas de efluentes, sejam de caráter doméstico ou industrial. Através dos
parâmetros envolvidos, oxigênio dissolvido, resíduto total, demanda bioquímica de
oxigênio, temperatura, pH, coliformes, turbidez, nitrogênio total e fósforo é possível
chegar a conclusão da situação total e real daquele meio limnológico.
Nesse contexto, no geral, observa-se que o ponto A apresentou-se com maior
IQA. Isso pode estar relacionado à sua localização. O ponto A é o inicial do processo,
também chamado de ponto de captação. Apesar de ser usado como ‘bombagem’ no
processo, distribuindo a água para toda a salina, possui uma distância considerável se
comparado aos pontos C e D, dos possíveis descartes de matéria orgânica das
comunidades circunvizinhas. A Figura 4.26 é o gráfico do Índice de Qualidade de Água
(IQA) calculado para os quatro pontos nas duas coletas em maré alta e na coleta em
Maré Baixa.
Figura 4.26 - Índice de Qualidade de Água (IQA) calculado para os quatro pontos nas duas coletas em
maré alta e na coleta em Maré Baixa

Fonte: Própria

MA – Maré Alta
MB – Maré Baixa
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4.11 ÍNDICE DE TOXICIDEZ – METAIS TRAÇO
Através da determinação de Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Mercúrio, Níquel
e Zinco, é possível obter o índice de toxicidez da água. No quadro 4.1 é observável os
resultados por metal em cada coleta em maré alta.
Quadro 4.1 - Resultados dos Metais Traço para os quatro pontos nas duas coletas em dezembro e em
abril

AMOSTRAS
LD
LQ
PONTO A
PONTO B
PONTO C
PONTO D

Cd
dez/15
0,0204
0,0612
< LD
< LD
< LD
< LD

abr/16
0,0001
0,0003
<LD
<LD
<LD
<LD

METAIS TRAÇO (mg/L) - MARÉ ALTA
Pb
Cu
Cr
Hg
dez/15 abr/16 dez/15 abr/16 dez/15 abr/16 dez/15
0,8559 0,0013 0,16300 0,0001 0,408 0,0001 0,001
2,5678 0,0039 0,48910 0,0003 1,223 0,0003 0,002
<LD
<LD < LD <LD < LD
<LD
< LD
<LD
<LD <LD
<LD
<LD
<LD
< LD
<LD
<LD <LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD
<LD <LD
<LD
<LD
<LD
<LD

Ni
abr/16
0,0002
0,0006
<LD
<LD
<LD
<LD

dez/15
0,367
1,101
<LD
<LD
<LD
<LD

Zn
abr/16
0,0001
0,0003
<LD
<LD
<LD
<LD

dez/15
0,591
1,773
0,011
<LD
0,019
0,016

Fonte: Própria

Praticamente todos os resultados deram menores que o limite de detecção, isto é,
apresentaram valores menores do que a técnica era capaz de detectar. O índice de
Toxicidez para todos os pontos e na maré alta e baixa deu um (1), isto é, ausência de
toxicidade na água mediante a resolução 357 de março de 2005. Esses baixos e/ou
ausentes níveis de metais traço estão relacionados ao ambiente, o estuário, e à sua
dinâmica de maré, no qual, é difícil quantificar principalmente por estarem em sua
grande maioria em níveis de concentração traço. Assim, há uma maior dispersão e
diluição desses elementos no estuário Tomás-Galinhos.
Isto é, obteve-se índice de toxicidade um (1) em maré alta, nas duas coletas em
dezembro e em abril, período de escassez de chuvas, e

período chuvoso,

respectivamente. O zinco, que em geral, está relacionado ao descarte de efluentes de
origem sanitária, fertilizantes e pesticidas, apesar de ter sido detectado nas duas coletas,
mostrou-se com concentração bem inferior ao máximo permitido pela norma 357 de
2005 do CONAMA (0,09 mg/L de Zn).
A tabela de maré baixa não foi apresentada, pois não apresentou níveis de metais
traço para nenhum ponto e em nenhuma das duas campanhas. Sabe-se que nessa região,
a priori, ainda não há indústrias produtoras de resíduos que possuam em sua
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abr/16
0,0021
0,0063
<LD
0,050
<LD
<LD

composição consideráveis concentrações de metais traço, também chamados, de metais
pesados. As salinas existentes na região, não apresentam em seus resíduos níveis de
metais considerados tóxicos descartados ao meio.
No entanto, de toda forma, nesse estudo, também foram avaliados os níveis de
metais pesados em sedimento conforme no item 4.12 a seguir. É importante estudar
também este sedimento, pois, como já enfatizado nesse estudo em itens anteriores, sabese que esses metais possuem alto poder de precipitação e acumulação no solo. Fato este,
que aumenta a viabilidade da detecção e o estudo e monitoramento desses metais. Além
disso, outros tipos de descartes, como os oriundos de fertilizantes e efluentes de origem
sanitária também podem conter metais traço em sua composição.

4.12 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO SEDIMENTO

Todos os resultados obtidos neste item foram devidamente relacionados à
Resolução 344 de março de 2004 para sedimentos do CONAMA. Diferente da água, no
sedimento foram detectados valores para os metais traço, com exceção do mércurio e
cádmio. Além disso, em todos os casos, com exceção do Níquel, os resultados obtidos
foram bem inferiores ao regulamentado pela resolução já citada. O Níquel apresentou
em um único ponto e apenas na campanha de dezembro, valor um pouco maior do que o
exigido no CONAMA, isto é, obteve-se 23,65 mg/kg que é superior ao 20,9mg/kg,
porém esse valor é considerado como nível 1, isso significa que o valor é limiar abaixo
do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. Só a partir de 51,6
mg/kg há a probabilidade de efeitos adversos à biota de acordo com a resolução citada.
Esses maiores valores de níquel estão associados à grande proximidade do estuário ao
oceano atlântico, no qual, o mar é fonte natural de emissão de níquel.
Pode-se também observar que nas coletas de abril, em período chuvoso, há em
geral, uma diminuição nos valores de metais acumulados no sedimento. Os maiores
índices pluviométricos, ocasionaram maior diluição desses elementos no corpo d’água,
o que reduziu esses valores no sedimento. O cromo e o zinco, apesar de terem dado
dentro dos limites permitidos, é importante ressaltar seus consideráveis valores já que o
óxido de cromo III e o zinco são constituintes de alguns tipos de rações para criação de
camarão. Fato este que pode estar relacionado às concentrações em sedimento obtidas.
O quadro 4.3 representa os resultados de Metais Traço no sedimento.

93

Quadro 4.2 - Resultados de Metais Traço em sedimento
METAIS TRAÇO (mg/kg)
AMOSTRAS

Cd

Pb

Cu

Cr

Hg

Ni

Zn

dez/15

abr/16

dez/15

abr/16

dez/15

abr/16

dez/15

abr/16

dez/15

abr/16

dez/15

abr/16

dez/15

abr/16

LD

0,0204

0,0118

16,5848

0,2835

0,0118

0,163

46,617

0,0118

0,061

0,024

6,051

0,024

53,116

0,024

LQ

0,0612

0,0354

9,5844

0,8505

0,035

0,489

18,515

0,0354

0,184

0,070

3,050

0,070

64,913

0,070

PONTO A

< LD

<LD

21,029

10,640

7,980

<LD

55,201

16,320

< LD

<LD

23,658

6,288

50,207

11,488

PONTO B

< LD

<LD

6,266

14,110

7,960

<LD

23,136

37,390

< LD

<LD

5,061

7,840

31,572

20,860

PONTO C

< LD

<LD

20,906

11,910

3,460

<LD

21,464

16,400

< LD

<LD

5,575

3,710

49,060

20,500

PONTO D

< LD

<LD

17,674

4,730

0,737

<LD

47,037

8,940

< LD

<LD

12,828

<LD

53,308

5,263

Fonte: Própria

4.13 CÁLCIO, MAGNÉSIO E FÓSFORO NO SEDIMENTO

Os altos teores de Cálcio e Magnésio é devido a própria composição da água
influenciada pelo fluxo das marés, e também, aos constantes descartes de água
produzida que são diluídos ao corpo d’água conforme já discutido, no qual,
consequentemente estes cátions precipitam no sedimento com o tempo. Os teores de
cálcio são relativamente maiores devido sua menor solubilidade em água quando
comparados ao magnésio, portanto, precipita em maiores concentrações no sedimento.
Em relação ao fósforo, foram detectados consideráveis valores no sedimento,
fato este que, é comprovado pelos níveis acima dos permitidos pelo CONAMA
encontrados nas análises de água discutidas acima. Assim como o Cálcio e o Magnésio,
o fósforo encontrado é maior em sedimento do que em água, devido precipitação e
acumulação no solo. É observável também, que em abril, no período de chuvas, em
geral, há uma diminuição das concentrações obtidas, isso é explicado pelos maiores
índices pluviométricos e maior diluição destes elementos no corpo d’água.
O ponto C apresentou maiores níveis de fósforo, fato que, que é justificado pela
sua maior proximidade às comunidades e aos seus descartes de matéria orgânica. O
quadro 4.3 apresenta os Resultados de Cálcio, Magnésio e Fósforo em Sedimento.

94

Quadro 4.3- Resultados de Cálcio, Magnésio e Fósforo em Sedimento
AMOSTRAS
LD
LQ
PONTO A
PONTO B
PONTO C
PONTO D

Ca
dez/15
0,9686
2,9
15273,54
80863,43
36878,74
64590,84

Cálcio, Magnésio e Fósforo (mg/kg)
Mg
abr/16
dez/15
abr/16
dez/15
0,1631
0,102
0,1181
1,9984
0,4894
0,3059
0,3544
5,9951
26157,4
3632,75
2833,4
208,45
5463,58
4056,11
11088,56
98,812
8989,75
633,6
2156,6
316,38
2743,81
2956,19
1962,14
274,8

P
abr/16
1,8743
2,1032
176,54
78,432
285,32
133,9

Fonte: Própria
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A grande maioria dos resultados obtidos apresentaram-se sem grandes variações
mantendo as características naturais do rio, fato que levou o IQA de todos os
pontos como de qualidade BOA, mesmo diante de alguns teores de oxigênio
dissolvido, fósforo total e clorofila que indicaram uma tendência à contaminação
por matéria orgânica;



A alta salinidade e os altos valores de cálcio e magnésio encontrados são
característicos do corpo d’água e do fluxo das marés. Observou-se que os
descartes influenciam no comportamento dessas variáveis, no entanto, não
alteraram de forma significativa as caracterísiticas naturais do rio, mantendo um
equilíbrio. Vale ressaltar, que todos os descartes são efetuados em maré alta
vazante para maior diluição dos sais no corpo d’água;



Em relação aos níveis de oxigênio dissolvido e fósforo total fora dos limites
exigidos pelo CONAMA, um fator que pode justificar é a possível interferência
de descartes no rio de resíduo orgânico originário de indústrias de carcinicultura
adjacentes à salina e de esgotos domésticos provenientes do município de
Galinhos, que é ausente de saneamento básico ou de qualquer tratamento de
efluentes. Esses descartes, podem ter sido lançados nesse período, já que os
efluentes gerados no processo de produção de sal não geram nutrientes;



Alguns resultados de oxigênio dissolvido mostraram-se abaixo do limite mínimo
exigido pelo CONAMA, isto pode ser explicado de acordo com o parágrafo
anterior. O aumento de nutrientes causa o aumento de consumo de OD e sua
consequente diminuição no meio. O ponto A apresentou piores níveis de OD
relacionados às maiores salinidades e níveis de nutrientes em comparação com
os demais pontos. Os pontos D e C apresentaram maiores valores de OD
relacionados ao maior poder de diluição da matéria orgânica. Em janeiro e abril,
meses de maiores temperaturas, há uma sutil diminuição do OD devido redução
da solubilidade.



A concentração de fósforo total variou consideravelmente devido o aporte de
matéria orgânica. Em maré baixa há um aumento da concentração deste
nutriente. O ponto B, apresenta menores teores, pois encontra-se mais distante
dos pontos de descarte de matéria orgânica.
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A temperatura não sofreu grandes variações. No entanto, nos meses de janeiro e
abril, houve um sutil aumento da temperatura em contrapartida com os meses de
julho e outubro. Esse aumento relaciona-se ao clima verão e às maiores
temperaturas do período na região. Apesar de não haver verão e inverno bem
definidos, de janeiro à abril, em geral, as temperaturas são superiores à julho e
outubro. Em maré baixa, a temperatura mostrou-se superior devido a maioria das
coletas nesta maré, serem ao entardecer.



Quanto ao pH, verificou-se uma situação básica ao longo do período amostral o
que demonstra equilíbrio e neutralidade do meio. Nos meses de chuva, janeiro e
abril, há uma leve redução do pH relacionada à maior diluição dos sais e
consequente redução da salinidade;



O Ponto A, também chamado de ponto de captação, apresenta maior salinidade.
Isso é explicado principalmente por sua localização, caracterizando-se como um
ponto em que o rio é bem estreito, mais distante do oceano e consequentemente
sofre menor influência das marés e sua diluição. Além disso, a captação fica
próximo à pontos de descartes de carciniultura, aumentando ainda mais sua
concentração de sais. Os descartes, a princípio, influenciam diretamente na
salinidade do rio e nos pontos de coleta B,C e D, no qual, o ponto B de descartes
da Salina Velha de maior volume de salmoura, em geral, apresenta maior
salinidade. Os demais pontos, C e D, de menores volumes de salmoura
descartadas oriundas da Salina Nova e de maior poder de diluição relacionados à
localização em um canal mais largo, apresentam menor salinidade. Nos períodos
de maiores volumes de descartes, observa-se um sutil aumento da salinidade, no
entanto, o rio com sua característica estuarina e fluxo de marés possui alto poder
de recuperação, mantendo assim, a salinidade na média característica do
ambiente hipersalino.



A clorofila relaciona-se diretamente aos nutrientes dissolvidos e ao aporte de
matéria orgânica, em que, em maré baixa, de maior concentração da água
apresenta maiores níveis de clorofila. Além disso, observou-se um sutil, porém
constante aumento dos valores máximos de clorofila desde 2010, fato que, se
não houver maior atenção à problemática pode levar à uma eutrofização futura.
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Os parâmetros variaram entre os 4 pontos, de acordo com a proximidade maior,
ou não, dos pontos de descarte de matéria orgânica, e também dos pontos do
processo da salina.



Em geral, as chuvas e o fluxo de maré afetaram também os resultados em água e
sedimento. Em maré baixa e nos períodos de escassez de chuvas, foi possível
verificar maior concentração dos sais e contaminantes.



Em relação aos metais na água, praticamente todos estavam abaixo do limite de
detecção do ICP-OES utilizado, indicando que estes metais tendem a ser
carreados

pela

dinâmica

das

marés

ou

precipitados

no

sedimento,

caracterizando-se como IT igual a 1, isto é, contaminação ausente. O zinco foi o
único metal detectado em água , porém também gerou IT igual a 1, pois estava
dentro dos limites exigidos.


Em relação aos metais no sedimento apenas o mercúrio e o cádmio não foram
detectados, para os demais presentes, obteve-se também ausência de toxicidade.
O níquel foi o único metal com teor acima do limite máximo, no entanto, este
teor o classificou como nível 1 em que não considera-se como probabilidade de
efeitos adversos à biota.
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