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RESUMO: Os estuários de Sergipe percorrem áreas com intensa atividade antrópica, carecendo 
de estudos em relação à poluição. Assim, o presente estudo objetivou avaliar a qualidade 
ambiental dos estuários do rio Sergipe, incluindo rio do Sal e Poxim, bem como do rio Real, por 
meio de ensaios ecotoxicológicos com água e sedimento. As coletas foram realizadas nos meses 
out/17, jan/18 (seco) e abr/18 (chuvoso), durante a maré baixa, em sete estações do rio Sergipe e 
seus afluentes (Sal e Poxim) e em duas estações do rio Real (local de referência). Os ensaios 
agudos (96h) foram realizados com amostras de água e sedimento utilizando o microcrustáceo 
Mysidopsis juniae. Os resultados mostraram alta toxicidade para amostras de água do rio do Sal, 
Poxim e Sergipe (Praia Formosa), já o rio Real apresentou baixa toxicidade, servindo como local 
de referência. A baixa sobrevivência dos organismos-teste pode estar relacionada ao lançamento 
de efluentes domésticos e industriais, que contribuem para deterioração do recurso hídrico. É 
importante reforçar a necessidade do cumprimento da resolução CONAMA 357/2005, no que 
tange ao monitoramento ecotoxicológico como forma de integrar dados físico-químicos e 
microbiológicos e assim, auxiliar na gestão de águas e impactos antrópicos ao longo do rio 
Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

 Os estuários são ambientes essenciais por constituírem áreas de elevada diversidade 
estrutural, servindo de locais de refúgio, proteção, alimentação e reprodução para organismos 
costeiros e marinhos (Santana et al., 2015). Neste sentido, a poluição nas regiões estuarinas 
torna-se uma questão preocupante, pois os fatores antrópicos impulsionados, em geral, pelos 
crescimentos urbano e industrial desordenados, propiciam a poluição de águas por efluentes sem 
tratamento ou parcialmente tratados. Assim, esses efeitos podem ocasionar o desequilíbrio 
ambiental dos ecossistemas que compõem as regiões estuarinas (Carvalho & Fontes, 2007; 
MMA, 2010). 

Os estuários de Sergipe, assim como rios brasileiros que percorrem áreas utilizadas pela 
agropecuária, indústria e sedes municipais, carecem de estudos em relação à poluição 
(SEMARH, 2014). Essas regiões são sensíveis e vulneráveis à ação antrópica, a qual influencia 
no processo erosivo ao longo do seu curso, decorrentes de atividades como agricultura, 
pavimentação, desmatamento e construção civil (Fontes, 2003). 

Sabe-se que o ineficiente tratamento dos efluentes constitui um sério fator que contribui 
para a deterioração de ecossistemas aquáticos, influenciando nas suas características físicas, 
químicas e biológicas, o que afeta a qualidade de corpos hídricos para os organismos e sua 
potabilidade para os seres humanos (Nicodemo, 2010), uma vez que parte desses dejetos são 
liberados nos estuários (Arguelho et al., 2017; Santos, 2015). Nesse sentido, a análise da água e 
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do sedimento constitui uma importante ferramenta para a gestão da qualidade ambiental, pois 
diversas substâncias podem se ligar ao material particulado, depositando-se no fundo dos rios 
(Czerniawska-Kusza & Kusza, 2011), assim o sedimento torna-se um depósito de substâncias 
químicas com potencial para causar efeitos à biota (Hortellani et al., 2008; Sousa, 2016). O 
impacto negativo da poluição já foi registrado para o estuário do rio Poxim, tanto na água (Santos, 
2015; Sousa, 2016) quanto no sedimento (Sousa, 2016), com redução na sobrevivência de 
organismos zooplanctônicos, porém estudos nos demais estuários sergipanos ainda são 
escassos. 

Desta forma são necessários estudos que avaliem a qualidade do ambiente estuarino, pois 
conhecendo os problemas relacionados à sua degradação, podem ser direcionadas ações que 
minimizem os problemas ambientais associados aos estuários, que consistem em ambientes 
importantes para provisão de serviços ecossistêmicos. Assim, o presente estudo objetivou avaliar 
a qualidade ambiental dos estuários do rio Sergipe, incluindo rio do Sal e Poxim, bem como do rio 
Real, por meio de ensaios ecotoxicológicos com água e sedimento.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreendeu nove estações de coleta situadas em estuários do rio 
Sergipe, incluindo os afluentes rio Poxim e rio do Sal, nos municípios de Aracaju e Nossa 
Senhora do Socorro, respectivamente. Adicionalmente amostras foram coletadas em dois locais 
no estuário do Rio Real, no município de Indiaroba, que servirá como local de referência (Tabela 
1). 

As coletas foram realizadas durante os meses de outubro de 2017, janeiro de 2018 (período 
seco) e abril de 2018 (período chuvoso), durante a maré baixa, seguindo a tábua de marés da 
Capitania dos Portos de Sergipe (DNH, 2017-2018). 
 
Tabela 1. Estações de coleta para água e sedimento situadas na Bacia Hidrográfica dos Rios 
Sergipe e Real, Sergipe. 

Rio Estaçõesde Coletas Coordenadas Geográficas Local  

Sergipe 

SE1 10º49’58.38” S; 37°03’10.28”O Piabeta 
SE2 (Rio do Sal) 10°51’41” S; 37°03’04”O Orlinha do São Braz 
SE3 10°54’25” S; 37º02’52”O Orlinha do Bairro Industrial 
SE4 10°55’59”S; 37°02’41”O Calçadão Praia Formosa 

Poxim 
SE5 10°56'30.89"S; 37°2'58.01"O Ponte Godofredo Diniz 
SE6 10°57'33.09"S; 37°3'13.95"O Parque dos Cajueiros 
SE7 10º57'16.11"S; 37o3'42.6"O Pier do Inácio Barbosa 

Real 
RE1 11°31’34.34”S; 37°30’27.42”O Indiaroba - Centro 
RE2 11°28’53.34”S; 38°23’58.22”O Orla do Pontal 

 
As coletas de água e sedimento seguiram o protocolo NBR 15469:2015 da Associação 

Brasileira de Normas técnicas - ABNT, sendo coletados diretamente 1L da amostra de água em 
frascos de polietileno e aproximadamente 1 kg de sedimento nas margens recém expostas do 
estuário. As amostras foram identificadas e devidamente acondicionadas para serem 
transportadas ao Laboratório de Estudos Ecotoxicológicos (LESE), da Universidade Federal de 
Sergipe, no qual foram realizados os ensaios ecotoxicológicos seguindo o estabelecido na NBR 
15308:2017, para água e conforme o sugerido por Sousa (2016), para sedimento. Os espécimes 
de M. juniae (Figura 1) utilizados neste estudo foram retirados do cultivo estabelecido no LESE. 

 

 
Figura 1. Fêmea (a) e macho (b) de Mysidopsis juniae. Foto: Alice Santos, 2018. 
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Para garantir a qualidade e avaliar a sensibilidade dos organismos-teste, bioensaios com a 
substância de referência sulfato de zinco heptahidratado (CAS 7446-20-0) foram realizados 
mensalmente (n=20), sendo os resultados utilizados para compor a carta-controle dos organismos 
no laboratório. As concentrações estabelecidas (0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 mg.L-1) foram 
preparadas com água do mar artificial e depositadas em béqueres com 250 mL da solução (n=3), 
acrescidos de 10 misídeos (1-4 dias de vida). Os organismos foram expostos durante 96h, 
mantidos em câmara incubadora sob condições de temperatura (25 ±2°C) e fotoperíodo (12h:12h) 
controlados. Parâmetros físico-químicos (ph; oxigênio dissolvido – OD; temperatura - ºC) foram 
verificados ao início e fim dos testes, e a cada 24h foi realizada a contagem dos organismos 
sobreviventes, seguida da alimentação com náuplios de Artemia sp.  

Nos ensaios ecotoxicológicos com amostras da água bruta, dez misídios foram expostos 
em 250 mL da água de cada estação (n=4), por 96h, sendo a salinidade ajustada para 35 ±2 
(adição de sal marinho ou água destilada) quando necessário e prosseguiram-se às demais 
condições citadas no bioensaio com substância de referência. Os experimentos com interface 
sedimento-água foram conduzidos em béqueres de 400 mL, contendo 100 mL do sedimento 
acrescido de 300 mL de água do mar artificial, onde foram mantidas cobertas com papel filme e 
sistema de aeração suave, em sala climatizada (25 ±2 °C) e iluminação ambiente. A montagem 
do teste ocorreu 24h antes da exposição dos organismos para que o sedimento pudesse decantar 
e após esse período, foram adicionados 5 misídeos em cada recipiente (n=4), durante 96h, sendo 
o controle realizado somente com água do mar artificial.  

Nos ensaios ecotoxicológicos com as amostras ambientais foram mensuradas as variáveis 
físico-químicas: pH, OD, salinidade e temperatura, bem como foram determinadas a matéria 
orgânica (MO) e granulometria das amostras de sedimento. Os dados da sobrevivência média 
obtidos nos testes de toxicidade, por não apresentarem distribuição normal, foram comparados 
com o controle por meio do teste Kruskal-Wallis seguido de Dunn. Amostras ambientais foram 
consideradas tóxicas quando houve diferença estatística em relação ao controle e a determinação 
da concentração letal (CL50-96h), nos ensaios com a substância de referência, foi determinada 
através do método Trimmed Spearman-Karber (Hamilton et al. 1977). 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos parâmetros físico-químicos mensurados in situ, o oxigênio dissolvido (OD) apresentou 
valores abaixo do indicado na CONAMA 357/2005 para classes de água salobra (> 4,0 mg.L-1), na 
campanha out/18 nas estações SE5, SE6 e SE7 e abr/18 apenas na SE7. 

As análises granulométricas realizadas nas estações amostrais indicaram que os 
sedimentos têm composição típica de áreas estuarinas, sendo que no período chuvoso o teor de 
silte/argila foi superior. Frações finas do sedimento tendem a acumular compostos potencialmente 
tóxicos, como metais, e podem funcionar como um sumidouro de substâncias que são lançadas 
na água, tornando-se uma fonte de poluição nos momentos em que os sedimentos são revolvidos 
por turbulência natural ou em dragagens (Alves et al., 2009). O teor de matéria orgânica (MO) nos 
sedimentos variou de 0,13% (SE4-abr/18) a 5,44 % (SE3- out/17), sendo que os maiores valores 
foram encontrados em SE3 para outubro, SE7 em janeiro e abril (Tabela 2). 

Tabela 2. Porcentagem de Matéria Orgânica e análise granulométrica (considerando 
porcentagem de areia e argila/silte) para as amostras de sedimento dos estuários do rio Sergipe, 
Poxim, Sal e Real. 

Estações 
%Matéria Orgânica %Granulométrica 

Out/17 Jan/18 Abr/18 
Out/17 Jan/18 Abr/18 

areia argila/silte areia argila/silte areia argila/silte 
SE1 1,00 1,25 2,16     93,89 6,11 72,12 27,88 37,06 62,94 
SE2 1,50 0,54 0,67     23,38 76,72 84,16 15,84 80,02 19,98 
SE3 5,44 0,18 1,84     54,78 45,22 93,95 6,05 33,69 66,31 
SE4 0,59 0,20 0,13     98,92 1,08 97,84 2,16 97,68 2,32 
SE5 5,27 0,32 1,56     64,06 35,95 97,24 2,76 18,10 81,90 
SE6 1,86 1,41 1,38     83,24 16,76 77,31 22,69 76,88 23,12 
SE7 1,16 3,41 3,37     93,49 6,51 45,63 54,37 60,67 39,33 
RE1 0,83 2,38 2,85     58,15 41,85 76,83 23,17 46,78 53,22 
RE2 0,41 1,30 0,36     74,94 23,06 67,21 32,79 88,30 11,70 
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 Os ensaios ecotoxicológicos indicaram que houve redução da sobrevivência em todos os 
meses amostrados, especialmente no mês abril, em que houve mortalidade total em todas as 
estações do estuário do rio Sergipe e afluentes. Além de substâncias que podem causar 
toxicidade, foi observado neste mês um baixo OD nas águas do rio, no momento da coleta, que 
pode ser em decorrência do aporte de matéria orgânica dissolvida ou particulada que é carreada 
para água, bem como do aumento da vazão e turbulência que ressuspende os materiais 
presentes no sedimento.  

Tendo em vista o aumento do escoamento superficial urbano no período chuvoso, espera-
se uma variedade de substâncias e compostos químicos tóxicos nestas áreas (Ferraz et al., 
2012). Sendo assim, o período chuvoso mostrou-se mais tóxico (Tabela 3). Nos meses anteriores 
também foi observada elevada toxicidade nas estações SE2, SE4, SE5, SE6 e SE7. Os pontos 
SE6 e SE7, localizados no rio Poxim, também apresentaram toxicidade em todos os meses, com 
maior índice no mês chuvoso. No SE4, é possível observar o lançamento direto de efluentes no 
estuário por meio de canais de drenagem, o que pode explicar a baixa sobrevivência do 
organismo-teste nesta estação.  

Os testes para as amostras de água do estuário do rio Real não apresentaram toxicidade 
na campanha Out/17, e para os demais meses apresentou diferença significativa do controle na 
estação RE1. Entretanto, os efeitos tóxicos nestes locais podem ser considerados irrelevantes, 
pois a sobrevivência dos organismos foi superior a 80% nos dois pontos que se mostraram 
significativamente diferentes do controle. A diferença significativa encontrada na estação R1 pode 
ser pelo fato deste local localizar-se no centro do município Indiaroba, que apresenta mais 
residências, bares e restaurantes do que R2 (povoado Pontal). Este estudo sugere que o estuário 
do rio Real apresenta boas condições para ser utilizado como local de referência para ensaios 
ecotoxicológicos com amostras de água. 

 
Tabela 3. Comparação dos ensaios de toxicidade com Mysidopsis juniae expostos em água e 
interface sedimento-água (out/17, jan/18 e abr/18) de estuários da Bacia Hidrográfica do rio 
Sergipe. NT=não tóxico; T=tóxico; * desvio padrão >20% e CV >30%, gerando um resultado 
inconclusivo. 

Estações 
de coleta 

Água Sedimento 
out/17 jan/18 abr/18 out/17 jan/18 abr/18 

SE1 NT NT T NT NT NT 
SE2 T T T T T NT 
SE3 NT NT T NT NT NT* 
SE4 T NT T NT NT NT 
SE5 NT NT T NT NT T 
SE6 T T T NT T NT* 
SE7 T T T NT T T 
RE1 NT NT NT NT NT NT 
RE2 NT NT T NT NT T 

 
Os testes realizados com sedimentos do estuário do rio Sergipe apresentaram redução na 

sobrevivência em Out/17 na estação SE1; em Jan/18 nas estações SE2, SE6 e SE7; e na 
campanha Abr/18 nas estações SE5 e SE7, sendo que neste último houve menor sobrevivência 
(10%) (Tabela 3). Sousa (2016) identificou toxicidade com ensaios interface sedimento-água com 
amostras do rio Poxim, tanto no período seco quanto chuvoso, principalmente no ponto referente 
ao SE7(presente estudo), que apresentou níveis de amônia não ionizada, nitrito, carbonato de 
cálcio e matéria orgânicos mais elevados. As amostras de sedimento do estuário do rio Real 
apresentaram toxicidade apenas na campanha Abr/18 na estação RE2. Novamente, as estações 
de coleta no rio Real são locais com menores interferências em relação a poluição ambiental, 
comparando os rios Sergipe, Poxim e Sal. Dessa forma, a maior porcentagem de sobrevivência 
nestes pontos em comparação aos demais era esperada. 

 
CONCLUSÕES 

1. Houve maior toxicidade no mês de abril para os ensaios com água, principalmente no rio 
Poxim; 
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2. Os locais mais críticos do ponto de vista ecotoxicológico são: Orlinha São Braz, Praia 
Formosa, Parque dos Cajueiros e Píer do Inácio Barbosa. 

3. A baixa qualidade das águas dos rios Sergipe, Poxim e Sal pode afetar negativamente a 
biota, sobretudo os microcrustáceos do zooplâncton, diferentemente do rio Real que 
demonstrou boa qualidade de água e sedimento. 

4. É fundamental que os ensaios ecotoxicológicos sejam adicionados aos programas de 
monitoramentos de bacias hidrográficas para o acompanhamento da saúde dos rios. 
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