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RESUMO – O presente estudo avaliou as concentrações de metais pesados em águas superficiais e 

subterrâneas na bacia do rio Subaé, porção leste do estado da Bahia. As concentrações Cd, Cu, Cr, 

Mn, Pb e Zn foram comparadas aos valores máximos permitidos presentes na Portaria no 5/2017 do 

Ministério da Saúde e Resoluções CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 396/2008 e 

357/2005. Em geral, todas as amostras de águas subterrâneas apresentaram as concentrações de Cd, 

Cu, Cr, Mn, Pb e Zn dentro dos limites de padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 

5/2017 do Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 396/2008. Enquanto duas amostras de águas 

superficiais, apresentaram os valores dos metais Cd e Pb, fora dos padrões da Resolução CONAMA 

357/2005 (para águas doces de Classe 2), indicando que os elevados teores dos metais encontrados 

nas amostras são resultantes principalmente de lançamento de efluentes industriais nos principais 

cursos d’água da bacia Subaé. Este fato mostra uma situação de alerta ambiental, pois os elevados 

valores detectados nas amostras de água indicam perigo para a saúde da população da área.  

 

ABSTRACT – This study assessed the concentrations of heavy metals in surface and groundwater 

in the Subaé River basin, eastern portion of the state of Bahia. The concentrations Cd, Cu, Cr, Mn, 

Pb and Zn were compared to the maximum allowed values present in the Ordinance 5/2017 of the 

Ministry of Health and in the CONAMA Resolutions (National Environmental Council) 396/2008 

and 357/2005. In general, all groundwater samples presented the concentrations of Cd, Cu, Cr, Mn, 

Pb and Zn within the limits of the potability standards established by the Ministry of Health’s 

Ordinance 5/2017 and by the CONAMA Resolution 396/2008. While two samples of surface water, 

presented the values of metals Cd and Pb, outside the standards of CONAMA Resolution 357/2005 

(for Class 2 sweet waters), indicating that the high levels of these metals found in the samples are 

mainly the result of industrial effluent discharges in the main watercourses of the Subaé basin. This 

fact shows an environmental alert situation, since the high values detected in the water samples 

indicate danger to the health of the population of the studied area. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os reservatórios naturais vêm sendo depositários de uma variedade de subprodutos, 

provenientes da atividade antrópica. A presença de elementos potencialmente tóxicos é responsável 

por efeitos adversos sobre o ambiente, com repercussão na economia e na saúde pública. A 

introdução de metais nos sistemas aquáticos ocorre naturalmente através de processos geoquímicos, 

no intemperismo e, a contribuição atribuída à atividade humana é um reflexo de sua ampla 

utilização pela indústria, resultante principalmente do crescimento desenfreado de polos urbanos 

(Yabe e Oliveira 1998). 

A contaminação de aquíferos por metais pesados é um problema mundial por serem de difícil 

remediação e não serem biodegradáveis (Bailey, 1999). Assim, tornam-se elementos de grande 

preocupação, pois em elevadas concentrações podem provocar efeitos tóxicos sobre organismos 

vivos podendo até ocasionar a morte. No entanto, alguns desses metais, quando em baixas 

concentrações, são considerados micronutrientes essenciais para os seres vivos, tornando-se tóxicos 

quando ultrapassam determinados valores (WHO, 2011; Uechi et al., 2017). 

Segundo Santos (2013), a bacia do rio Subaé (porção leste do estado da Bahia) apresenta 

sérios impactos ambientais nos seus principais cursos d’água, decorrentes do despejo de efluentes 

domésticos e industriais, atividades agropecuárias urbanas das cidades de Santo Amaro e São 

Francisco do Conde. No médio Subaé ocorre extensa plantação de eucalipto para produção de 

celulose com a finalidade de abastecer as empresas de papel que existem no município de Feira de 

Santana. A cidade de Santo Amaro, localizada no baixo curso da bacia Subaé, é considerada a 

cidade mais poluída do mundo por chumbo (Cunha e Viglio, 2015). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as concentrações dos metais 

cádmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), manganês (Mn), chumbo (Pb) e zinco (Zn) nos recursos 

hídricos da porção leste do estado da Bahia, Brasil. 
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CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Subaé é um dos rios que compõe a hidrografia da porção leste do estado da Bahia. A sua 

respectiva bacia hidrográfica possui uma superfície de 651 km2 (Figura 1). As duas principais 

nascentes do rio Subaé estão no município de Feira de Santana e sua foz, na Baía de Todos os 

Santos, com sua zona estuarina compreendendo os municípios de Santo Amaro e São Francisco do 

Conde. Abrange, parcialmente, os municípios de Amélia Rodrigues, Conceição de Jacuípe, Feira de 

Santana, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos e São Sebastião do 

Passé (Cunha e Viglio, 2015). 

A área de estudo (bacia Subaé) é constituída por litologias com idades variando do Arqueano 

ao Quaternário. As rochas datadas do Arqueano pertencem ao Complexo Santa Luz (principalmente 

gnaisses, mármores, metagabros e migmatitos). Predominam nesta bacia rochas sedimentares do 

Mesozoico (Cretáceo e Jurássico) e Cenozóico (Paleogeno e Quaternário), pertencentes aos Grupos 

Barreiras, Brotas, Ilhas e Santo Amaro, compostos por siltitos, argilitos, arenitos, folhelhos, entre 

outros. Os sedimentos mais recentes, datados do Quaternário são os da foz do rio Subaé, na Baía de 

Todos os Santos, de origem fluvial e fluviomarinho (Barbosa e Dominguez, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização da área de pesquisa e amostras analisadas  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho foram utilizadas informações dos metais cádmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), 

manganês (Mn), chumbo (Pb) e zinco (Zn) de 11 e 9 amostras de águas superficiais e subterrâneas, 

respectivamente, da porção leste do estado da Bahia (Figura 1). Também foi utilizado análise dos 

parâmetros físico-químicos pH (potencial hidrogeniônico), CE (condutividade elétrica), OD 

(oxigênio dissolvido) e T (temperatura), a fim de relacioná-los com as possíveis concentrações dos 

metais analisados nesta pesquisa. Esses dados foram extraídos do projeto Atlas Geoquímico da 

Bacia do Rio Subaé (Cunha e Viglio, 2015). 

As concentrações de metais nas amostras analisadas foram comparadas aos valores máximos 

permitidos (VMP) presentes na Portaria de Consolidação no 5 de 2017 do Ministério da Saúde 

(MS), que trata sobre os procedimentos de controle e da vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade (BRASIL, 2017), na Resolução Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA no 396/2008 (CONAMA, 2008), que dispõe sobre a classificação e 

diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências e, na 

Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA no 357/2005 (CONAMA, 2005), que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores de pH nas amostras de águas superficiais variaram de 4,2 (amostra A6) a 6,7 

(amostra A3), onde 45% (5 amostras) das águas estão de acordo com o VMP estabelecido na 

Resolução CONAMA 357/2005 (pH 6,0 a 9,0) para águas doces de Classe 2 (enquadramento 

proposto para o manancial em questão). Os valores mais elevados se localizam nas cabeceiras e foz 

do rio Subaé. Enquanto as amostras de águas subterrâneas variaram de 4,2 (amostra P8) a 5,8 

(amostra P6), estando 100% (9 amostras) das águas analisadas fora do VMP pela Portaria no 5/2017 

do MS (pH 6,0 a 9,5) para águas destinadas ao consumo humano.  

O valor médio de condutividade elétrica nas amostras de águas superficiais foi de 4.437 

µS/cm, oscilando de 55 (amostra A6) a 43.480 µS/cm (amostra A8). Os valores mais elevados 

ocorreram nas cabeceiras e na foz do rio Subaé, podendo estar correlacionados com lançamento de 

efluentes industriais na região de Feira de Santana e influência da água do mar, na região da foz 
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(Cunha e Viglio, 2015). O teor médio de CE nas amostras de águas subterrâneas foi de 269 µS/cm, 

variando de 83 µS/cm (amostra P5) a 585 µS/cm (amostra P3). A legislação brasileira não 

estabelece um valor máximo permissível (VMP) para a concentração de CE nas águas.  

O valor médio de oxigênio dissolvido nas amostras de águas superficiais foi de 4,1 mg/L, em 

intervalo de 1,8 mg/L (amostra A8) a 6,7 mg/L (amostra A3), onde 82% (9 amostras) das águas 

estão fora do VMP pela Resolução CONAMA 357/2005 (OD > 5mg/L) para águas doces de Classe 

2, indicando que as águas dos mananciais da bacia do rio Subaé são impróprias para uso doméstico 

e para irrigação. As amostras de águas subterrâneas apresentaram uma média de 3,8 mg/L, variando 

de 1,5 mg/L (amostra P2) a 5,9 mg/L (amostra P7). A Portaria no 5/2017 do Ministério da Saúde 

não estabelece um VMP para esse elemento. 

Em relação a concentração de cádmio (Figura 2) nas amostras de águas superficiais, têm-se 

uma amostra de água superficial (amostra A8) com 0,002 mg/L, portanto, acima do valor máximo 

permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 (0,001 mg/L Cd) para águas doces de Classe 2. 

Enquanto a água subterrânea apresentou todas as amostras com teor de 0,0005 mg/L, dentro do 

VMP na Portaria no 5/2017 do MS e Resolução CONAMA 396/2008 (0,005 mg/L Cd). Conforme 

Cunha e Viglio (2015), este elemento de expressiva toxicidade, contamina a água, especialmente na 

área ao entorno da antiga usina metalúrgica, desde o início de seu funcionamento, devido a 

dispersão do material particulado emitido pela chaminé, até os dias de hoje. Santos (2008) 

corrobora que, o cádmio é muito tóxico para a saúde do homem, tendo ação cumulativa sobre o 

organismo humano. Seu excesso pode provocar hipertensão arterial, anemia, retardamento de 

crescimento e morte. 

Os teores de cobre (Figura 2) nas amostras de águas superficiais variaram de 0,001 mg/L (9 

amostras) a 0,007 mg/L (amostra A8), estando todas as amostras dentro do VMP pela Resolução 

CONAMA 357/2005 (0,009 mg/L Cu) para águas doces de Classe 2. Nas amostras de água 

subterrânea esse metal oscilou de 0,001 mg/L (amostras P2, P5 e P9) a 0,015 mg/L (amostra P8), 

estando também todas as amostras de acordo com o VMP estabelecido pela Portaria no 5/2017 do 

Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 396/2008 (2 mg/L Cd). Segundo Santos (2008), o 

cobre é um elemento que geralmente ocorre em águas naturais em baixas concentrações, entretanto, 

é essencial para plantas e animais. Quase todo o cobre ingerido pelo homem é eliminado, no 

entanto, altas concentrações podem provocar hemocromatose.  

As concentrações de cromo (Figura 2) nas águas superficiais, oscilou de 0,0015 mg/L (7 

amostras) a 0,017 mg/L (amostra A8), com maiores teores principalmente na área da cabeceira do 
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Subaé, provavelmente resultado das atividades relacionadas ao Distrito Industrial do Subaé e na foz  

(Cunha e Viglio, 2015). Nas águas subterrâneas esse metal variou de 0,0015 mg/L (8 amostras) a 

0,003 mg/L (amostra P4). Todas as concentrações de cromo nas amostras de águas superficiais e 

subterrâneas estão dentro do valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 (águas 

doces de Classe 2), Resolução CONAMA 396/2008 e Portaria no 5/2017 do Ministério da Saúde 

(0,05 mg/L Cr). Resultados semelhantes também foram encontrados por Santos e Jesus (2014). 

A concentração de manganês (Figura 2) nas águas superficiais oscilaram de 0,010 mg/L 

(amostras A1, A6, A10 e A11) a 0,100 mg/L (amostra A8) e nas águas subterrâneas variaram de 

0,0035 mg/L (6 amostras) a 0,0100 mg/L (amostras P5, P8 e P9), estando todas as amostras de 

águas superficiais e subterrâneas de acordo com o VMP pela Resolução CONAMA 357/2005 

(águas doces de Classe 2), Resolução CONAMA 396/2008 e Portaria no 5 de 2017 do MS (0,1 

mg/L Mn). De acordo com Santos (2008), o manganês, frequentemente, está presente com baixos 

teores (< 0,2 mg/L) em quase todas as águas naturais, sendo mais abundante nas águas ácidas. O 

manganês está na lista de substâncias perigosas da EPA (United States Environmental Protection 

Agency), podendo levar à morte animais, pássaros, peixes e vegetais.    

O chumbo (Figura 2) foi detectado nas águas superficiais com teores variando de 0,001 mg/L 

(9 amostras) a 0,015 mg/L (amostra A9), estando apenas uma amostra de água superficial (A9) 

acima do VMP pela Resolução CONAMA 396/2005 (0,01 mg/L Pb) para águas doces de Classe 2. 

Nas águas subterrâneas esse metal variou de 0,001 mg/L (6 amostras) a 0,010 mg/L (amostra P8), 

estando todas as amostras de acordo com o VMP pela Resolução CONAMA 396/2008 e Portaria no 

5 de 2017 do MS (0,01 mg/L Pb). Cunha e Viglio (2015) corroboram que, as concentrações mais 

elevadas na área, estão relacionadas às proximidades da metalúrgica. Por se tratar de um elemento 

altamente tóxico, causando efeitos irreversíveis à saúde humana, é imprescindível a investigação da 

contaminação ambiental e monitoramento da saúde da população residente na cidade de Santo 

Amaro.  

Os teores de zinco (Figura 2) nas amostras de águas superficiais variaram de 0,005 mg/L (9 

amostras) a 0,150 mg/L (amostra A8), estando todas as amostras de acordo com o VMP pela 

Resolução CONAMA 357/2005 (0,18 mg/L Zn) para águas doces de Classe 2. Em relação as 

amostras de águas subterrâneas esse metal variou de 0,005 mg/L (amostra P5) a 0,250 mg/L 

(amostra P9), estando também todas as amostras dentro do VMP pela Portaria no 5 de 2017 do MS e 

Resolução CONAMA 396/2008 (5 mg/L Zn). Segundo Uechi et al., 2017 (in Lollar, 2005 e 

CETESB, 2012b), o teor de Zn geralmente é mais elevado nas águas subterrâneas do que em 
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superficiais. Cunha e Viglio (2015) afirmam que, o zinco pode estar relacionado às atividades da 

antiga metalúrgica da área e as pilhas de escória, já que se observa, também, uma pequena área 

próxima desta usina, com elevados teores de Zn em amostras de sedimentos. Segundo Mathess 

(1973), o zinco, entre os metais pesados, é o mais solúvel e os seus sais são altamente persistentes 

na água. A sua concentração é, geralmente, inferior a 10 mg/L nas águas subterrâneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Legenda:  

  VMP (1) - valor máximo permissível pela resolução CONAMA n°. 357/2005 para águas de classe 2. 

   VMP (2) - valor máximo permissível pela resolução CONAMA n°. 396/2008 e Portaria no. 5/2017 do Ministério da Saúde. 

        

Figura 2 – Concentração dos metais pesados nas águas superficiais (A) e subterrâneas (P) da bacia Subaé (Bahia) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em geral, todas as amostras de águas subterrâneas apresentaram as concentrações de Cd, Cu, 

Cr, Mn, Pb e Zn dentro dos limites de padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 5/2017 

do Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 396/2008. Enquanto duas amostras de águas 

superficiais, apresentaram os valores dos metais Cd e Pb, fora dos padrões da Resolução CONAMA  

357/2005 (para águas doces de Classe 2), indicando que os elevados teores dos metais encontrados 

nas amostras são resultantes principalmente de lançamento de efluentes industriais nos principais 

cursos d’água da bacia Subaé. Este fato mostra uma situação de alerta ambiental, pois os elevados 

valores detectados nas amostras de água indicam perigo para a saúde da população da área.  

Ressalta-se a importância de um monitoramento da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas da bacia Subaé, não só dos metais analisados nesta pesquisa, mas de todos os 

parâmetros físico-químicos e bacteriológicos necessários para o estabelecimento de diretrizes de 

gerenciamento desses recursos hídricos. 
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