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RESUMO 
 

Os ecossistemas aquáticos são considerados receptores de contaminantes liberados no 

ambiente, estando susceptíveis as ações de efluentes domésticos e industriais que são 

lançados sem tratamento diretamente neste ecossistema. Dentre os contaminantes 

ambientais, encontram-se os metais pesados, que são altamente resistentes a 

degradação. Metais pesados podem ocorrer sob diferentes formas químicas na natureza 

e conseqüentemente podem aumentar ou reduzir suas características tóxicas para com os 

diversos organismos e suas características biológicas, de acordo com suas concentrações 

no ecossistema. O rio Maranguapinho apresenta problemas ambientais, a exemplo da 

poluição, desmatamentos de suas margens, dentre outros. O leito do rio encontra-se 

praticamente todo assoreado em decorrência da substituição da mata ciliar e recebe água 

de diversos canais da região, de tubulações clandestinas de efluentes domésticos. Nesse 

contexto, um estudo foi realizado nos anos de 2012 e 2013 em três estações de 

amostragem situadas nesse rio: RMA-A, situada no alto curso, RMA-B, situada no 

médio curso e RMA-C, situada no baixo curso. Foram coletados 93 peixes, distribuídos 

em quatro ordens, sete famílias, nove gêneros e 11 espécies. A riqueza de espécies foi 

maior no RMA-B, com cinco espécies. As concentrações de Al, Fe e Mn encontradas na 

água, embora acima do valor máximo permitido, não foram consideradas 

contaminantes, indicando que esses elementos são resultantes da composição litológica 

da região. O índice de geoacumulação indicou que todas as amostras de sedimentos do 

rio Maranguapinho estão enquadrados na classe 1 em virtude da pouca variação 

apresentada na intensidade de poluição, revelando que os elementos encontrados são 

constituintes naturais da bacia. O tamanho da amostra utilizada foi de 21 exemplares 

para uma maior representatividade toxicológica da ictiofauna capturada. As espécies 

detritívoras Hypostomus jaguribensis e Loricariichthys nudirostris apresentaram as 

maiores quantidades dos metais estudados (Al = 44,34 ppm, Fe = 460,15 ppm e Sr = 

1,38 ppm), possuindo uma maior tendência a acumular em seu organismo elevadas 

quantidades de metais e podendo ser considerados bons indicadores da qualidade 

ambiental. A ANOVA revelou diferença estatisticamente significante entre as 

concentrações de Cd e Zn nas vísceras dos peixes e os valores máximos permitidos na 

legislação, mostrando que esses elementos podem causar sérios riscos de contaminação 

aos peixes e humanos e também permitiu distinguir influências marginais entre as 

médias de Fe e Mn nas vísceras dos peixes e na água das estações, sendo a água o fator 



 
 

de ingresso dos elementos no organismo animal. A bacia do rio Maranguapinho é um 

ambiente natural potencialmente frágil. Os vários tipos de interferências antropogênicas, 

em especial a descarga de efluentes, contribuíram de forma marcante para a sua 

degradação ambiental. 

Palavras-chave: impactos ambientais, efluentes industriais, ictiofauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Aquatic ecosystems are considered receivers of contaminants released into the 

environment, being susceptible the actions of domestic and industrial effluents which 

are released directly into this ecosystem. Among the environmental contaminants are 

heavy metals which are highly resistant to degradation. They can occur in different 

chemical forms in nature and therefore may increase or reduce its toxic characteristics 

toward several organisms and their biological characteristics, according to their 

concentration in the ecosystem. The Maranguapinho river presents environmental 

problems, such as pollution, deforestation of its margins, among others. The river bed is 

silted up due to the replacement of riparian vegetation and receives several channels in 

the region, clandestine pipes of domestic sewages. A two-year study was carried out in 

three reaches located in this river: RMA-A (high basin), RMA-B (middle basin) and 

RMA-C (low basin). A total of 93 fishes were collected, distributed in four orders, 

seven families, nine genera and 11 species. The species richness was highest in RMA-

B, with five species. Although above the maximum allowed value, the concentrations of 

Al, Fe and Mn found in the water were not considered contaminants, indicating that 

these elements are the result of lithological composition of the region. The 

geoaccumulation index indicated that all the sediment samples of Maranguapinho are 

classified into Class 1 due to the small variation in the intensity of pollution, revealing 

that the elements are natural constituents of the basin. The sample size used was 21 

individuals for further toxicological representation of fishes captured. Hypostomus 

jaguribensis and Loricariichthys nudirostris species showed the highest amounts of the 

metals studied (Al = 44,34 ppm, Fe = 460,15 ppm and Sr = 1,38 ppm), trending to 

accumulate high amounts of metals in the body and can be considered good 

bioindicators. The ANOVA revealed a statistically significant difference between the 

concentrations of Cd and Zn in the viscera of fish and the maximum values allowed by 

the law, showing that these elements can cause contamination risks to fish and humans 

and allowed the distinction of marginal influences between the average of Fe and Mn in 

the viscera of fish and water stations, being the water the factor of entry of the elements 

in the animal organism. The Maranguapinho river is a natural environment potentially 

fragile. Several kinds of anthropogenic interferences, such as discharge of effluents, 

contributes for the its environmental degradation. 

Keywords: environmental impacts, industrial effluents, ichthyofauna. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente aumento do descarte de metais pesados no meio ambiente, ou 

mesmo o seu uso indevido na agricultura, as atividades industriais, dentre outras, 

representam um importante problema ambiental com riscos muitas vezes 

desconhecidos.   

As atividades de industrialização são perigosas fontes poluidoras do meio 

ambiente, principalmente quando efluentes são lançados ou depositados sem tratamento 

no solo ou lagoas sem impermeabilização, proteção ou contenção. 

Para isso deve-se primeiramente se ater a alguns conceitos de metais pesados, 

que são a base para um entendimento do assunto que será investigado, bem como suas 

classificações e características. 

 

1.1 Conceitos iniciais 

São considerados metais pesados as espécies químicas pertencentes ao grupo de 

transição da tabela periódica, cujas formas iônicas possuem densidade atômica elevada, 

ou seja, maior que 6 g.cm-3 ou massa atômica maior que 20 (ELEUTÉRIO, 1997; 

MALAVOLTA, 1994). Os metais pesados são, na maioria, metais, semimetais e até 

mesmo metalóides, como o selênio (MALAVOLTA, 1994). O termo é freqüentemente 

aplicado aos elementos Al, As, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn e V. 

Kabata-Pendias (1995), Forstner (1995), Solomons, Förstner e Mader (1995) 

correlacionam alguns tipos de metais pesados ao alto ou baixo grau de toxicidade. 

Denominados como metais tóxicos estão: Ti, U, Hg, Pb, Sb, As e Cd. Esse 

enquadramento é devido à função específica que cada um desses elementos químicos 

exerce em relação à saúde humana. 

Esteves (1988) diz que o termo metal pesado é bem reconhecido e utilizado para 

um grupo de metais associados à poluição e toxicidade. Podem ser considerados 

exemplos desses metais o chumbo, cádmio, mercúrio, arsênio e urânio. São também 

incluídos nesta denominação alguns outros como o cobalto, cobre, manganês, selênio e 

zinco, os quais são considerados elementos biologicamente essenciais quando estão em 

baixas concentrações. Porém, quando aparecem em concentrações mais elevadas podem 

causar toxicidade aos organismos. 

Venezuela (2001) classifica os metais em relação a toxicidade em três grupos 

distintos: no primeiro grupo estão os considerados pouco tóxicos, que na maioria são 

tidos como micronutrientes, mas em concentrações elevadas, são tóxicos, são eles o 
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alumínio, cobalto, cobre, manganês, molibdênio, selênio, vanádio, zinco e estanho; o 

segundo grupo é formado por metais que apresentam probabilidade de riscos de câncer, 

que são o arsênio, berílio, cromo e níquel e no terceiro grupo estão os metais que 

apresentam um caráter tóxico significativo e não se enquadram nos grupos anteriores e 

são o chumbo, cádmio, mercúrio e tálio. 

Silva (2002) caracteriza os metais em três classes diferentes: 

1) Decorrência natural (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt e Au); 

2 ) Insolúveis ou associados (V, Cr, Mn, Ti, Zr, Nb, Hf, Ta e W) e 

3) Associados ao enxofre (Mo, Re, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Cd, Hg, In, Tl, Ge, Sn, Pb, As, 

Sb, Bi, Se e Te). 

Baird (2002) aponta que os metais pesados se diferenciam dos compostos 

tóxicos por serem absolutamente não degradáveis, podendo se acumular nos 

componentes do ambiente, onde manifestam sua toxicidade. O autor destaca que os 

locais de fixação final dos metais são os solos e os sedimentos. Os riscos ambientais dos 

metais pesados devem-se a seu uso intenso, toxicidade e ampla distribuição, que é feita 

principalmente por via aérea ou aquática. Na água e nos sedimentos esses elementos 

ocorrem dissolvidos, caracterizando assim um ambiente de transição temporário. 

Presentes nas diferentes esferas terrestres e em parte dos ciclos biogeoquímicos, 

esses elementos químicos, que ocorrem naturalmente, denominados metais pesados ou 

metais-traço, têm sido objeto de pesquisa, tendo em vista a sua crescente presença em 

ambientes aquáticos, nos sedimentos e solos e em razão do conhecimento de seus 

efeitos sobre a saúde animal e vegetal, haja vista os níveis de contaminação. Esses 

elementos ocorrem naturalmente e em proporções variáveis e decrescentes na 

composição das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, que se constituem numa 

fonte primária dos metais pesados para o ambiente (BAGGIO FILHO, 2008). 

Conforme as características geoquímicas da rocha, os metais pesados constituem 

menos que 1% da composição da litosfera, os chamados elementos traços, na 

geoquímica. Os macroelementos (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti, H, P e S) 

compreendem cerca dos 99% restantes. Estes elementos traços ocorrem como 

impurezas em substituições isomórficas de vários macroelementos constituintes da rede 

cristalina de muitos minerais primários, ou no rearranjo dos elementos nos minerais 

secundários, os quais são produtos do intemperismo dos minerais primários 

(OLIVEIRA, 2007). 
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As principais fontes antrópicas de metais no ambiente são: água de irrigação 

contaminada, queima da biomassa na zona rural, emissões veiculares, incineração de 

resíduos urbanos e industriais e principalmente efluentes industriais de mineração, de 

siderurgia e da galvanoplastia, como pode ser visto na Tabela 1 (LARSON; WEINCEK, 

1994). 

Tabela 1 - Exemplos de efluentes industriais que contém íons metálicos dissolvidos 
(LARSON; WEINCEK, 1994). 

Metais Íons Efluentes Industriais 
Alumínio (Al) Al+3 Águas da anodização de peças 
Cádmio (Cd) Cd+2 Indústria de automóvel; produção de ligas 

metálicas, metais não ferrosos 
Cério (Ce) Ce+2 Produção de ligas metálicas 
Cobre (Cu) Cu+2 Produtos eletrólitos e produção de 

compostos de cobre 
Cromo (Cr) Cr2O7

-2; CrO4
-2 e Cr+3 Indústria do couro 

Ferro (Fe) Fe+2 e Fe+3 Águas das aciarias e mineração e tratamento 
de superfícies 

Mercúrio (Hg) Hg+2 Pilha cloro-álcali e mineração de ouro 
Chumbo (Pb) Pb+2 Fabricação de acumuladores 
Zinco (Zn) Zn+2 Processos de galvanoplastia 
Níquel (Ni) Ni+2 Processos de galvanoplastia 

 

As fontes antrópicas de metais são classificadas em dois tipos (AGUIAR, 2005):  

1) Fontes pontuais: são aquelas caracterizadas por emissões de grande 

estabilidade de fluxo e qualidade, onde a variabilidade é inferior a uma ordem de 

grandeza. São fontes com magnitude de poluição independente ou pouco dependente de 

fatores meteorológicos e com localização geográfica definida.   

 2) Fontes difusas: são aquelas caracterizadas por uma alta dinâmica em 

intervalos randômicos intermitentes de tempo. A variabilidade de suas emissões 

compreende várias ordens de grandeza, sendo a magnitude da poluição fortemente 

dependente das variáveis meteorológicas, tais como precipitação pluviométrica. 

Freqüentemente essa fonte não tem identificação geográfica definida. 

Apesar do potencial poluente das fontes naturais de metais, está claro que o 

grande problema da contaminação advém das ações antrópicas, uma vez que tais metais 

estão presentes em muitos compostos usados na indústria, na medicina e na agricultura. 

A influência das atividades humanas interfere no ciclo bioquímico, alterando a forma e 

a intensidade do transporte ou a maneira como o metal é depositado originalmente. A 

intervenção humana pode ser considerada como a maior responsável pela magnitude e 

freqüência da disposição dos metais, uma vez que a sua geração e utilização como 
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subproduto nas atividades industriais ocorre em escalas exponenciais, gerando diversos 

impactos em níveis locais e globais, levando a um estresse contínuo da natureza e, 

conseqüentemente, a efeitos agudos e crônicos à saúde dos ecossistemas e do homem 

(BAGGIO FILHO, 2008).   

Dornfeld (2002) ressalta que a diferença entre a presença dos metais no 

ambiente por processos naturais ou antrópicos reside na magnitude do impacto, na 

freqüência (ocasional, contínua ou intermitente) e na duração (horas, meses, anos) em 

que ocorre a distribuição e contaminação pelos metais, ocasionando impactos 

consideráveis na estrutura e funcionamento dos ecossistemas. 

Elementos traço podem estar presentes em águas superficiais e subsuperficiais, 

solos e em sedimentos. Contudo, a concentração desses elementos em águas é 

conseqüência da geoquímica das rochas e dos solos de origem da bacia. Uma 

quantidade significativa da fração total de elementos-traço de um rio encontra-se 

normalmente na fração não-dissolvida, adsorvida à superfície de partículas sólidas em 

suspensão. Os mesmos podem, também, interagir com outros solutos, formando 

complexos e permanecendo na forma dissolvida. Unem-se, também a partículas 

inorgânicas ou orgânicas através de adsorção e assimilação, ficando, neste caso, na 

forma particulada. Uma vez particulado, o elemento traço pode precipitar-se ou 

sedimentar-se no fundo do corpo d’água (LICHT, 2001). 

Metais pesados podem ocorrer sob diferentes formas químicas na natureza e 

conseqüentemente podem aumentar ou reduzir suas características tóxicas para com os 

diversos organismos e suas características biológicas, de acordo com suas concentrações 

no ecossistema. Quando introduzidos no meio hídrico, vários fatores podem influenciar 

a sua mobilidade e conseqüentemente sua toxicidade (FOSTER; CHARLESWORTH, 

1996). 

Metais pesados e compostos organoclorados podem ser perigosos, pois são 

poluentes estáveis (não são degradados e demandam longos períodos de tempo), 

acarretando sua permanente adição ao meio aquático. Conseqüentemente apresentam 

significativo potencial para bioacumulação na biota aquática, podendo, inclusive, 

biomagnificar-se ao longo de cadeias alimentares (BURATINI; BRANDELLI, 2006). 

Os metais apresentam múltiplos mecanismos de toxicidade, pois os íons metálicos têm 

alta afinidade por moléculas contendo átomos de nitrogênio e enxofre, portanto, ligam-

se com relativa facilidade a proteínas e macromoléculas celulares. Assim, sua 

toxicidade se deve principalmente a sua capacidade de interferir em reações enzimáticas 
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e também a sua baixa mobilidade, em virtude das pequenas dimensões. Essa fraca 

mobilidade faz com que se acumulem, modificando profundamente o metabolismo do 

organismo (CONNELL; MILLER, 1984). 

Oliveira (2007) afirma que a toxicidade de muitos metais pesados dependerá em 

grande medida da forma química do elemento, que é a especiação. Isto se deve ao fato 

de as formas quase totalmente insolúveis passarem através de organismos sem causarem 

grandes danos, enquanto as formas solúveis podem passar através das membranas 

biológicas protetoras dos órgãos sendo prejudiciais. 

Estudos relativos à toxicidade dos metais pesados indicam que, em baixas 

concentrações podem ocorrer situações que levam a deficiência nutricional. Porém, a 

suplementação adequada resulta em ótimas condições para o organismo, ao passo que o 

excesso resulta em efeitos tóxicos ou, até mesmo letais (MARTIN, 1986)(Figura 1). 

Dessa forma, alguns metais e seus compostos são considerados essenciais para os 

organismos vivos, outros são inertes (uma vez que não se acumulam no corpo) e ainda 

há os que são considerados tóxicos (CASARETT et al., 1995). 

Figura 1 – Correlação entre o desenvolvimento de organismos vivos e a concentração 
do metal. A) Comportamento do metal essencial. B) Comportamento do metal não-
essencial.  

 

   A) Comportamento do metal essencial        B) Comportamento do metal não-essencial 

Fonte: adaptado de MARTIN, 1986. 

Metal pesado não significa necessariamente “metal tóxico”. Muitos deles são 

considerados nutrientes indispensáveis as plantas e seres vivos, desde que em baixas 

concentrações. Vários íons metálicos são essenciais ao bom funcionamento dos 

organismos vivos e outros, tais como sódio, cálcio, potássio, manganês, ferro, cobalto, 

molibdênio, cobre e zinco tem importância fundamental para o homem. Por exemplo, o 

cobre e o zinco compõem o sistema doador de elétrons nos complexos enzimáticos, no 
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entanto, a ingestão de concentração além da necessária ao bom funcionamento do 

organismo é considerada tóxica (SILVA, 2002). 

 

1.2 Justificativa 

A poluição das águas tem origem em diversas fontes, dentre as quais se 

destacam os efluentes domésticos, os efluentes industriais, o deflúvio superficial 

agrícola, estando, portanto, associada ao tipo de uso e ocupação do solo. A Bacia 

Hidrográfica do Rio Maranguapinho insere-se neste contexto de fontes heterogêneas 

poluidoras (OLIVEIRA, 2012). 

O rio Maranguapinho tem dentro da lógica de planejamento das bacias 

hidrográficas metropolitanas (COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS, 2001) o papel de dispersor de efluente da ETE (Estação de Tratamento de 

Esgotos) do Sistema Integrado do Distrito Industrial (SIDI), localizada no município de 

Maracanaú. É formada por cinco lagoas de estabilização em série, abrangendo uma área 

de 82 hectares, sendo uma anaeróbica, uma facultativa e três de maturação, para, por 

fim, desaguar no Rio Maranguapinho. 

A ação dos efluentes ao corpo hídrico tem impacto tanto no comportamento 

físico-químico do rio quanto nos aspectos biológicos relacionados ao funcionamento do 

ecossistema aquático. Soma-se a isso, a liberação de esgotos em estado bruto em trechos 

ao longo do rio. Os efluentes industriais têm em seu conjunto de elementos químicos 

constituintes orgânicos e inorgânicos. As conseqüências ao ambiente fluvial são a 

poluição das águas bem como o solo e o subsolo diretamente ligados aos cursos fluviais, 

acarretando na diminuição da qualidade desse recurso tanto para o funcionamento das 

características ecológicas da paisagem quanto para o uso humano. 

Considerando a importância e a diversidade do uso do rio Maranguapinho pela 

população da Região Metropolitana de Fortaleza, trabalha-se com a hipótese de que as 

atividades antrópicas liberam uma quantidade significativa de metais pesados em três 

compartimentos do rio através da lixiviação, contaminando as águas, sedimentos e 

peixes, podendo acarretar problemas a população residente em sua margem. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a contribuição natural e antropogênica dos metais pesados presentes nos 

compartimentos de água superficial, sedimento de corrente e em vísceras de peixe do rio 

Maranguapinho. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Identificar as guildas tróficas que apresentaram maior concentração de metais 

pesados; 

Comparar os resultados analíticos dos metais encontrados com os valores 

orientadores estabelecidos pela Resolução CONAMA N°357/05 para as águas 

superficiais Classe 2, Resolução CONAMA nº 344/04 para análises químicas de 

material a ser dragado, Decreto n° 55.871/1965 e Portaria n° 685/1998 da ANVISA, que 

padroniza o limite máximo de tolerância para alguns metais em alimentos; 

Sugerir propostas que possam remediar os possíveis impactos negativos 

ocorridos na área investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Geoquímica ambiental 

A natureza geoquímica das rochas e, conseqüentemente, do solo pode ser um 

fator de contaminação por metais, principalmente em águas subterrâneas. Metais 

pesados em água persistem por mais tempo que poluentes e muitos infiltram da 

superfície para o lençol freático (MAIA, 2004). 

A geoquímica ambiental constitui um excelente instrumento para conhecer e 

monitorar os recursos hídricos, considerando que ela estuda a química dos sólidos da 

Terra, seus componentes aquosos e gasosos e as formas de vida, auxiliando na avaliação 

dos impactos da contaminação dos ecossistemas por elementos químicos na biota e na 

saúde humana (ARAÚJO JÚNIOR, 2005).  

As respostas geoquímicas do ambiente são controladas, em primeiro lugar, pelos 

processos naturais, geológicos, pedológicos, climáticos e biológicos. Superpondo-se a 

essa herança, a presença do homem adquire papel importante pelas possibilidades de 

alteração que promove no ambiente geoquímico a partir das concentrações urbanas, 

atividades industriais e agrícolas (LICHT, 2001).  

Segundo Maia (2004) os mapas geoquímicos podem identificar áreas com 

excesso de elementos químicos potencialmente tóxicos, bem como áreas com 

deficiência de elementos essenciais, e podem ser úteis em vários trabalhos e 

investigações tanto na área da geoquímica ambiental como da saúde. 

A geoquímica ambiental possui as ferramentas capazes de discriminar, nos 

vários sistemas (solos, rios, lagos, atmosfera de cidades), as contribuições químicas de 

origem natural das de origem antrópicas, contribuindo para o reconhecimento dos 

mecanismos de transferência dos elementos essenciais e dos tóxicos da geosfera 

(litosfera, hidrosfera e atmosfera) à biosfera. 

 

3.2 Características dos metais investigados 

3.2.1 Alumínio 

O alumínio, pertencente ao Grupo III A, é nitidamente metálico, sendo o terceiro 

metal em abundância na crosta terrestre. Apresenta número atômico 13, peso atômico 

27 e densidade 2,7 g/cm3. A maior parte do alumínio ocorre nos aluminosilicatos tais 

como: argilas, micas e feldspatos. O alumínio é muito utilizado em indústrias 
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automobilísticas e também nas estruturas das ligas que incorporam pequenas 

quantidades de cobre, silício e manganês, entre outros metais (SILVA, 2002). 

 

3.2.2 Cádmio 

O cádmio é um elemento que faz parte do grupo II B e ocupa o 67° lugar em 

abundância na crosta terrestre. Possui coloração branca-prateada, é elástico e dúctil. 

Encontra-se no ambiente associado ao oxigênio, cloro ou enxofre. Apresenta número 

atômico 48, peso atômico 112,4, densidade de 8,642 g/cm3 (MALAVOLTA, 1994). O 

estado de oxidação natural do cádmio é Cd2+. Apresenta covalência moderada e alta 

afinidade pelos grupos sulfetos, o que leva a um aumento de sua solubilidade em 

lipídios, sua bioacumulação e toxicidade. Seus principais minerais fonte são a 

greenockita (CdS) e a otavita (CdCO3). É também associado aos minerais de Zn e Pb e a 

rochas fosfáticas (BAGGIO FILHO, 2008). 

O Cd é liberado no ar, águas e solos por meio de atividades antropogênicas. As 

principais fontes de contaminação são a produção de metais não ferrosos pelas 

indústrias automotivas na forma de pigmentos (tintas automotivas), pigmentos de 

plástico colorido, baterias para veículos, baterias nicad níquel e cádmio (recarregáveis); 

além do uso na indústria fotográfica e, agroquímicas. Outra fonte está no aço laminado 

com cádmio (BAGGIO FILHO, 2008). 

Segundo Malavolta (1994) o cádmio pode ser encontrado nos solos e 

sedimentos, sob as formas: trocável, redutível, carbonato, orgânica, rede cristalina e 

solução. Também pode ser encontrado na água, sob a forma de complexos de íons e 

hidratos ou como substâncias húmicas. Este elemento apresenta altas concentrações em 

sedimentos hidromórficos, tendo como principais mecanismos de transporte os 

processos de precipitação, sorção e complexação (SMITH et al., 1995). 

No ambiente aquático o cádmio é oxifílico e sulfofílico. Nas águas naturais o 

cádmio é encontrado principalmente no sedimento de fundo e nas partículas em 

suspensão. A sua adsorção no sedimento aumenta com o pH e a partir de um valor 

maior ou igual a 7, praticamente todo o material é adsorvido. 

 

3.2.3 Ferro 

O ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, pertence ao 

grupo VIII B e seus compostos são encontrados em todos os corpos d’água, mesmo que 
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em concentrações reduzidas. A geoquímica do ferro é muito complexa no ambiente 

terrestre e é fortemente determinada pela diversidade de seus estados de oxidação. O 

comportamento do ferro está intimamente ligado ao ciclo do carbono, oxigênio e 

enxofre. 

É oriundo da dissolução de compostos ferrosos de solos arenosos, terrenos de 

aluvião ou pântanos. Nestes tipos de solos, a matéria orgânica se decompõe consumindo 

oxigênio e produzindo gás carbônico, o qual solubiliza compostos de ferro. 

Em pH abaixo de 7,5 e baixas concentrações de O2 ocorre a redução do Fe3+ para 

Fe2+. A forma reduzida do ferro torna-se solúvel principalmente sob a forma de 

bicarbonato ou como íons Fe3+ em equilíbrio com o Fe(OH)3 após sua oxidação 

(ESTEVES, 1988). 

Embora muitos dos sais férricos e ferrosos sejam altamente solúveis em água, os 

íons ferrosos, em águas superficiais, são oxidados a condições férricas e formam 

hidróxidos insolúveis. Estes precipitados apresentam-se na forma de gel ou flocos, 

podendo, quando suspensos na água, exercer efeitos nocivos sobre peixes e outras vidas 

aquáticas. Podem, também sedimentar, cobrindo o fundo dos rios e destruindo os 

invertebrados bentônicos, plantas e ovos de peixes em incubação. Com o tempo, este 

material pode ligar-se, adquirindo características semelhantes ao cimento e tornando o 

local não apropriado para a desova de peixes. 

 

3.2.4 Manganês 

O manganês está entre os elementos mais abundantes da crosta terrestre e faz 

parte do grupo VII B. É importante por ser um metal cujo ponto de fusão e ebulição são 

elevados, por ter considerável reatividade química. Como cátion metálico, é semelhante 

ao ferro em seu comportamento químico e é freqüentemente encontrado em associação 

com o ferro. Este elemento existe sob a forma Mn+2 e é oxidado passando a forma Mn+4. 

Está normalmente presente em superfícies de águas naturais em quantidades 

bastante pequenas: 0,2 mg.L-1 ou menos. Níveis mais altos devem ocorrer em águas 

subterrâneas, lagos profundos e reservatórios. 

É usado principalmente como aditivo no aço, sendo utilizado também em ligas 

metálicas, pilhas e baterias secas, em fertilizantes, compostos orgânicos para secagem 

de tintas e reagentes químicos (SILVA, 2002). 
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3.2.5 Zinco 

O zinco, considerado o 25º elemento mais abundante na crosta terrestre, é 

presente em vários minerais. É um metal lustroso e dúctil, e quando aquecido se torna 

maleável. Seu ponto de fundição é a 410°C, seu numero atômico é 30, seu peso atômico 

é 65,39 e sua densidade é de 7,14 g/cm3 (BAGGIO FILHO, 2008). Faz parte do grupo II 

B e tem a habilidade de formar complexos com a amônia, aminas e os cianetos. O zinco 

de origem industrial, tanto urbano como agrícola, é encontrado usualmente na natureza 

na forma de sulfetos ou associado ao sulfeto de outros metais, principalmente Pb, Cd, 

Cu e Fe. 

É encontrado nas águas superficiais como íons divalentes Zn2+, onde forma 

hidretos iônicos, carbonatos e complexado orgânico (ANJOS, 2003). Smith (1995) 

advoga sobre o destino do zinco nos ambientes aquáticos. Segundo esse autor, a sorção 

é o seu destino, principalmente nesses ambientes. Também encontra-se ligado a ácidos 

fúlvicos de coloração amarelada, formando quelatos (fulvatos de zinco) sob condições 

de variações de pH – o que favorece o aumento da sua solubilidade e mobilidade no 

sistema (KIEKENS, 1995; PETRONI, 1999). 

A adsorção do zinco pelos sedimentos varia com a granulometria desses. 

Oliveira (2007) exemplifica que, ao comparar as concentrações de zinco em rios 

poluídos e não poluídos, verifica-se que nos últimos a concentração de zinco geralmente 

aumenta com o decréscimo do tamanho da partícula. Já em sedimentos poluídos a 

concentração de zinco aumenta tanto nas partículas maiores como nas menores. A 

autora afirma que a adsorção do zinco também depende do pH, ou seja, sua adsorção 

aumenta com o aumento do pH de 5 para 7. 

É utilizado na metalurgia (fundição e refinação), na produção de óxido de zinco, 

borrachas, herbicidas e inseticidas, na fabricação de baterias, tintas, cerâmica, 

cosméticos, fertilizantes, em indústrias gráficas (fotoimpressão), no tingimento de 

tecidos, na preservação de madeiras e na indústria de medicamentos. Grandes 

quantidades de zinco entram no ambiente como resultados de atividades antropogênicas 

como a mineração, purificação do zinco, produção de aço e queima de carvão e lixo. O 

lixo de indústrias químicas que utilizam o zinco, os esgotos domésticos e as correntes de 

água pluvial de solos podem transportar esse metal e contaminar o ambiente aquático 

(AZEVEDO; CHASIN, 2003). 
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3.3 Metais pesados em águas 

A água é a principal via de transporte de metais pesados, que poderá ser 

realizado de duas formas físicas: como espécies dissolvidas ou como espécies 

associadas a partículas sólidas (FORSTNER; WITTMANN, 1981). Se tal metal será ou 

não transportado no sistema aquático é a principal preocupação a se ter. Porém, se o 

transporte não ocorre, esse metal pode estar precipitado, tornando-se insolúvel em 

determinadas condições físico-químicas e, assim, sem risco, no momento, para este 

ambiente. O que definirá a solubilização ou não do elemento são os parâmetros físico-

químicos como pH, alcalinidade, teor de matéria orgânica dissolvida, sólidos em 

suspensão (principalmente MnO2, Fe2O3 e SiO2), oxigênio dissolvido e temperatura. 

Estas características influenciam todos os estágios de transferência do metal, desde sua 

fonte até as cadeias alimentares (LAYBAUER, 1995). 

A presença de metais no ambiente aquático em concentrações elevadas causa a 

mortalidade de peixes e comunidades bentônica, perifítica, planctônica, nectônica e 

seres fotossintetizantes. As quantidades elevadas de matéria orgânica não degradada (de 

origem autóctone) geradas na bacia de drenagem, juntamente com os metais pesados, 

dentre muitos outros agentes de caráter perturbativo ao equilíbrio natural, causam uma 

intensa alteração na vida aquática. A ação química dos metais pesados tem despertado 

grande interesse ambiental. Isto se deve, em parte, ao fato de não possuírem caráter de 

biodegradabilidade, o que determina que permaneçam em ciclos biogeoquímicos 

globais nos quais as águas naturais são seus principais meios de condução, podendo-se 

acumular na biota aquática em níveis significativamente elevados (SAMPAIO, 2003).  

Leite et al. (2013) estudaram a concentração de Cr, Cd, Cu, Ag, Pb e Ni em 

águas superficiais do rio Salgado, Estado do Ceará, através de espectrofotometria de 

absorção atômica de chama. Os autores constataram a presença de metais pesados em 

todas as trinta e seis amostras analisadas, sendo identificados níveis muito elevados de 

concentração de níquel. Também foram detectados lançamentos pontuais de 

contaminantes como o cromo e o cádmio e que os metais cobre e prata estão se 

acumulando com o passar do tempo no rio, fazendo com que suas concentrações se 

elevem a cada lançamento de efluentes. 

Ribeiro et al. (2012) avaliaram a qualidade da água na secção do Rio São 

Francisco no segmento entre Três Marias e Pirapora. Foram monitorados parâmetros 

físico-químicos e os elementos Zn, Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Ba, Ni, Al, Mn, Ca, Mg e Fe 

durante um ano. Os resultados mostraram que vários elementos apresentaram altos 
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níveis de contaminação nas áreas urbano-industriais da área estudada. No segmento de 

influência rural entre os dois centros urbanos e a jusante de Pirapora foram observadas 

alterações para os metais pesados (Cd, Cu, Cr, Co e Ni), que evidenciam a necessidade 

de um estudo de contaminação dos solos agrícolas, principalmente irrigados, na região. 

A variação sazonal marca a diferença da qualidade da água no segmento no que se 

refere aos metais em suspensão com maiores concentrações na estação chuvosa. O 

estudo evidencia a degradação da qualidade da água nos centros urbano-industriais, 

cujos altos índices de contaminação decorrem das elevadas concentrações de Zn, Cd, 

Cu, Cr e Ni.  

 

3.4 O sedimento 

A origem do termo sedimento vem do latim, associado à raiz sedis, que nessa 

língua significa “assentamento”, “deposição”. Dessa forma, numa tradução etimológica 

literal, o termo é utilizado para descrever o que está disponível para o transporte, aquilo 

que se deposita ou se depositou ou, ainda, o que é passível de se depositar. Os 

sedimentos, por sua gênese, são classificados em terrígenos, clásticos e litogênicos, 

quando são originados por fragmentos de rochas pré-existentes, ou bioquímicos quando 

decorrem de precipitação de elementos químicos. Submetidos ao transporte físico das 

águas, ventos, gelo e ações antrópicas, os sedimentos chegam aos lagos, rios e oceanos, 

onde são incorporados à carga transportável destes corpos hídricos (TRINDADE, 

2010). Para Mudroch e Macknight (1991), ao serem incorporados ao ambiente aquático, 

os sedimentos sofrem processos de acumulação, reprocessamento e transferência dos 

seus constituintes, através dos processos químicos e biológicos nos rios, lagos e águas 

oceânicas. 

Segundo Esteves (1998), o sedimento é o compartimento do sistema aquático 

onde se depositam todos os compostos minerais, estruturas de animais e vegetais que 

não foram totalmente decompostos. Desta maneira, ao longo da evolução de um sistema 

aquático formam-se camadas no sedimento, contendo compostos químicos e estruturas 

biológicas que representam as diferentes fases deste processo. Além destes, os 

agrotóxicos e os metais pesados também se depositam nos sedimentos, podendo ser 

utilizados como indicadores da contaminação ambiental. A sua distribuição vertical é 

um importante indicador da evolução da poluição em ambientes aquáticos.  

Os sedimentos consistem de material particulado, trazidos ao corpo d’água pelo 

fluxo da drenagem da bacia, diretamente pela chuva ou por deposição seca. 
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Para Silvério (2003), os sedimentos têm agregados valores econômicos sociais e 

ecológicos. Esse autor afirma que os sedimentos correspondem a um dos principais 

componentes de um ecossistema aquático – eles suportam a vida, formando uma 

variedade de habitats e ambientes. 

A maioria dos ecossistemas sedimentares se distingue por duas camadas: a 

recente ou biológica e a permanente (ESTEVES, 1998). A camada recente de 

sedimento, geralmente com maior concentração de matéria orgânica é a que está em 

contato direto com a coluna d’água, corresponde à parte do sedimento biologicamente 

mais ativa. Possui, pelo alto teor de matéria orgânica, maior densidade de organismos 

bentônicos e grande atividade microbiana. O sedimento atua como portador de outros 

poluentes. 

Os sedimentos de fundo desempenham o papel mais importante no esquema de 

poluição de sistemas de rios por metais pesados. Eles refletem a quantidade corrente do 

sistema aquático e podem ser usados para detectar a presença de contaminantes que não 

permanecem solúveis após o seu lançamento em águas superficiais. Mais do que isso, os 

sedimentos agem como carregadores e possíveis fontes de poluição, pois os metais 

pesados não são permanentemente fixados por eles e podem ser redispostos na água, em 

decorrência de mudança nas condições ambientais tais como: pH; potencial redox ou 

presença de quelantes orgânicos. As propriedades de acúmulo e de redisposição de 

espécies nos sedimentos os qualificam como de extrema importância em estudos de 

impacto ambiental, pois registram, em caráter mais permanente, os efeitos de 

contaminação (FÖRSTNER; WITTMANN, 1983). 

Os sedimentos que chegam até os corpos hídricos são constituídos de diversas 

frações granulométricas. Os mais comumente encontrados vão desde seixos até as 

argilas e colóides orgânicos. Segundo Lima (2008), um dos mais importantes fatores 

que influenciam na adsorção dos metais é a dimensão da partícula, já que a fração fina 

(63 µm) é eletricamente ativa e possui uma grande superfície específica para adsorver 

os metais. Nesse sentido, estudos realizados por Förstner e Wittmann, (1981) indicam 

uma redução acentuada dos teores de metais nas frações >63µm. Considerando o 

exposto, é possível analisar a existência da correlação dos teores de metais em 

sedimentos com os ambientes preferenciais de deposição fina e a hidrodinâmica do 

canal fluvial. 
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3.5 Metais pesados em sedimentos 

Os metais, em depósitos de sedimentos recentes, são divididos em duas 

categorias de acordo com a sua origem predominante: litogênico e antropogênico. 

Metais como zircônio, rubídio e estrôncio são derivados de rochas de processos 

temporais naturais, constituindo o primeiro grupo, enquanto que o segundo grupo é 

formado por metais que aparecem principalmente como resultado das atividades 

antropogênicas, incluindo, entre outros, o cromo, cobalto, níquel, cobre, zinco, cádmio, 

mercúrio e chumbo (SILVA, 2002). 

Baggio e Horn (2010) analisaram teores totais e distribuição dos metais pesados 

Cu, Cd, Cr, Ni, Pb e Zn em sedimentos de corrente e no fundo do rio do Formoso, 

importante tributário do rio São Francisco e situado a noroeste do Estado de Minas 

Gerais. Os autores constataram que os teores totais dos metais Cd e Cr nos sedimentos 

ultrapassaram os valores de referência estabelecidos pela Resolução CONAMA 

344/2004 e que a disponibilidade desses metais nos sedimentos é resultado direto dos 

resíduos metalorgânicos gerados pela agricultura comercial. 

Mortatti, Moraes e Kiang (2012) analisaram as concentrações dos principais 

metais pesados Cu, Co, Cr, Zn, Ni e Pb e respectiva distribuição nos perfis dos 

sedimentos de fundo do alto rio Tietê. Os autores verificaram que no alto rio Tietê foi 

possível verificar uma influência possivelmente antrópica nos sedimentos superficiais 

amostrados juntos às nascentes, associadas aos aportes atmosféricos e potencial redox, 

enquanto que em profundidade os metais pesados se apresentaram na fração carbonática 

ou ácido solúvel. Para a estação localizada após a cidade de São Paulo, a maioria dos 

metais pesados estudados se mostrou associada principalmente com a matéria orgânica, 

enquanto Zn e Co apresentaram características antrópicas dos esgotos domésticos e 

efluentes industriais. 

Pesquisas realizadas por Trindade, Horn e Ribeiro (2012), identificaram áreas e 

fatores de risco de contaminação à biota a partir da análise da concentração e 

distribuição dos metais tóxicos (Zn, Cd, Pb, Cu, Cr e Ni) nos sedimentos do rio São 

Francisco entre Três Marias e Pirapora-MG. Na área de estudo, o uso e ocupação dos 

solos foi caracterizado pelas atividades de beneficiamento de Zn e Pb em Três Marias, 

Fe-Si em Pirapora, e pelas atividades agrícolas. A quantificação dos metais indicou 

concentrações elevadas para os elementos Zn, Pb, Cu e Cd nos sedimentos amostrados 

na área urbano-industrial de Três Marias, representando alto risco de contaminação à 

biota. 
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3.6 O sedimento como indicador do nível de poluição do ecossistema 

A capacidade do sedimento em acumular compostos faz deste compartimento 

um dos mais importantes na avaliação do nível de contaminação de ecossistemas 

aquáticos continentais devido às altas capacidades de sorção e acumulação associadas 

(FÖSTNER; WITTMANN, 1981), onde as concentrações tornam-se várias ordens de 

grandeza maiores do que nas águas correspondentes, possibilitando ainda o 

conhecimento das principais fontes de poluição dentro de um determinado sistema 

aquático (JESUS et al., 2004). Os compostos indicadores de contaminação ambiental 

encontrados no sedimento podem ser orgânicos, como inseticidas e herbicidas, ou 

inorgânicos como os metais pesados. 

Além da concentração de metais pesados no sedimento, sua distribuição vertical 

é um importante indicador da evolução da poluição em ambientes aquáticos. Para este 

tipo de análise, a retirada de amostras de sedimento em perfis verticais é de fundamental 

importância (ESTEVES, 1998). Este procedimento permite obter amostras não 

perturbadas, possibilitando identificar as diferentes camadas do material sedimentado. 

Como as várias formas de elementos traço (metais pesados) geralmente exibem 

diferentes propriedades químicas, as concentrações individuais é uma prova inestimável 

para o entendimento de suas importâncias geoquímicas e interações biogeoquímicas 

(SAMPAIO, 2003). 

O sedimento funciona como um sumidouro de metais pesados e princípios ativos 

dos agrotóxicos, que poderão ser disponibilizados, caso haja alterações das condições de 

contorno. Organismos bentônicos e macrófitas aquáticas podem sofrer a ação dos 

materiais retidos nos sedimentos. Os organismos bentônicos podem, através de sua 

atividade no sedimento, disponibilizar para a coluna de água os poluentes retidos. Estes 

organismos podem ser consumidos por outros organismos aquáticos e entrar na cadeia 

alimentar. 

 

3.7 Metais pesados em peixes 

O conhecimento dos peixes de água doce da América do Sul encontra-se ainda 

incipiente, quando comparado com o de certas áreas temperadas do Mundo. No Brasil, 

entretanto, vários fatores têm colaborado para aumentar o interesse pelo estudo dos 

peixes de água doce. Um desses fatores tem sido o considerável aumento nos níveis de 

contaminação dos corpos d’água por metais pesados e com isso, surgiu a oportunidade 

de se estudar e conhecer melhor a biologia e ecologia de várias espécies. 
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Os peixes, por serem consumidores e pertencerem ao nível superior do 

ecossistema aquático, acumulam poluentes, daí a sua grande importância em testes de 

toxicidade e contaminações (DIAS; TEIXEIRA FILHO, 1994).  

A bioacumulação de metais pesados em peixes é evidente, mesmo quando estes 

contaminantes se encontram na água em concentrações quase não detectáveis 

(MACHADO, 2002). Os peixes bioconcentram os metais devido à habilidade que 

apresentam de captar metais pesados e acumulá-los, principalmente nas guelras, no 

fígado e nos rins (OLIVEIRA, 2007). Estes organismos além de fornecerem 

informações sobre a biodisponibilidade dos elementos analisados fornecem também 

indicações sobre as concentrações disponíveis ao homem uma vez que faz parte da dieta 

humana (TOMAZELLI JÚNIOR; PHILIPPI, 2006). 

Gomes e Sato (2011) quantificaram as concentrações de Zn, Cd, Cu e Ni em 

amostras de músculo de peixes da espécie Prochilodus argenteus capturados nas águas 

do Rio São Francisco, à jusante da Represa de Três Marias-MG, durante os períodos 

chuvoso e seco. Os resultados mostraram que a concentração média dos metais 

estudados nos indivíduos capturados, esteve abaixo dos limites estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, através da Portaria 685/98 da ANVISA e do Decreto 55871/65. 

Houve diferenças significativas das concentrações de zinco e níquel entre os períodos 

chuvoso e seco, o mesmo não ocorrendo para o cádmio e cobre. 

Barros et al. (2010) avaliaram a presença de Cd, Cr e Al no tecido de peixes das 

espécies piranha (Serrasalmus sp.), branquinha (Potamorhina spp.) e tucunaré (Cichla 

spp.) coletadas no rio Gelado, Estado do Pará. Todos os elementos foram encontrados 

em altas concentrações em todas as espécies avaliadas, representando um risco a saúde 

pública. As análises estatísticas demonstraram influência de ação antrópica na região. 

 

3.8 Metais pesados e sua relação com a saúde humana  

A dieta alimentar é a fonte de todos os substratos e elementos necessários ao 

metabolismo animal. Dentre estes elementos, estão os chamados micronutrientes, que 

incluem metais como: cobre, zinco e ferro. No entanto, quando estes estão presentes nos 

alimentos em concentrações elevadas, podem ser absorvidos e acumular-se nos tecidos. 

A toxicidade de um composto qualquer, incluindo os metais, está diretamente 

relacionada à dose, ao tempo de exposição, à forma física e química dos elementos, da 

via de administração e da absorção. Cerca de vinte metais são reconhecidos como 
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tóxicos. Acredita-se que pessoas idosas e crianças sejam mais susceptíveis às 

substâncias tóxicas. A maioria destes metais não desempenha nenhuma função 

conhecida no organismo. Excluindo-se as comunidades expostas ocupacionalmente ou 

habitantes de áreas reconhecidamente contaminadas, a ingestão de alimentos 

contaminados é a via de introdução mais importante para a maior parte dos compostos 

tóxicos, inclusive de metais tóxicos, no organismo (OMS, 1998).  

Após a ingestão e absorção de uma determinada substância pelo organismo, essa 

passará pelo processo de transporte e distribuição e poderá ser biotransformada, 

acumulada e/ ou excretada (modificada ou não). Em cada estágio, esta substância 

poderá estar presente sob diferentes formas físicas e químicas e poderá ter papéis 

fisiológicos importantes e participar de processos biológicos vitais, ainda que, se 

presente em doses elevadas, possa causar efeitos tóxicos ao organismo. Estas 

observações são bastante apropriadas quando são considerados os efeitos adversos dos 

metais tóxicos para qualquer organismo vivo. Esses efeitos estarão relacionados, não só 

à dose, mas também à forma química, já que, principalmente essa última, afetará a 

biodisponibilidade e a toxicidade destes elementos (OLIVEIRA, 2007). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

Com o objetivo de nortear a pesquisa, algumas atividades foram consideradas de 

suma importância no planejamento da metodologia, entre as quais: levantamento 

bibliográfico da área de estudo; seleção dos pontos de amostragem para coletas de água, 

sedimentos e peixes; utilização de métodos estatísticos e programas específicos para dar 

suporte à interpretação e quantificação dos resultados obtidos. 

 

4.1 Área de estudo 

4.1.1 Localização 

A Bacia Hidrográfica do rio Maranguapinho localiza-se na porção oeste do 

aglomerado urbano da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, precisamente na faixa 

litorânea do Estado do Ceará, na porção setentrional da Região Nordeste do Brasil. 

Apresenta-se inserida entre os paralelos 03°42' S e 03°58' S e entre os meridianos 

038°35' W e 038°44' W de Greenwich, drenando parte dos Municípios de Maranguape 

(alto curso), Maracanaú (médio curso), Fortaleza (parte do médio e o baixo curso) e 

Caucaia, limitando-se neste último a um pequeno trecho entre as localidades de Parque 

Albano e Tabapuá (MAIA, 2010). Entra em confluência com o rio Ceará a 5 km do 

Oceano Atlântico e dividindo a mesma foz, sendo denominado complexo Ceará-

Maranguapinho, sob a forma de Planície Flúvio-marinha. Possui suas nascentes nas 

serras de Maranguape (sudoeste da bacia) e de Aratanha (sudeste da bacia), formando, 

por conseguinte, seus principais afluentes, que confluem até se encontrar no médio 

curso, entre os Municípios de Maranguape e Maracanaú. O rio Maranguapinho, que faz 

parte do conjunto de Bacias Metropolitanas, possui uma área total de drenagem de 

217,15 km², com comprimento de aproximadamente 35,7 km que se desenvolve no 

sentido sudoeste-norte e com perímetro da bacia de 107,51km (ALMEIDA, 2010). 

A área urbanizada situa-se no entorno do Rio Maranguapinho, desde sua 

formação superior, junção dos riachos Pirapora, Tangueiro e Baú, formadores da bacia, 

passando pelas áreas urbanizadas dos municípios de Maranguape, Maracanaú, Fortaleza 

e Caucaia, até o limite da foz com o Rio Ceará (FARIAS, 2005). 

 

4.1.2 Hidrografia 

A Bacia do Maranguapinho é formada por oito sub-bacias e 21 corpos d’água, 

sendo que as principais drenagens são representadas pelos rios: Maranguapinho, Baú e 

Água Verde, além de riachos Amanari, Tangueira, Pirapora e da Cruz, sendo observada 
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a presença de vários olhos d’água que ocorrem na serra de Maranguape (VIANA, 

2005). Também destacam-se como principais mananciais o Riacho Correntes, o Riacho 

da Lagoa da Parangaba, o Açude da Agronomia (Açude Santo Anastácio - UFC), o 

Riacho Sangradouro do Açude da Agronomia, o Riacho do Açude João Lopes e o 

Riacho da Lagoa do Mondubim (FARIAS, 2005). 

Os padrões de drenagem têm conformação dendrítica e a duração do escoamento 

tem estreita dependência do regime pluviométrico (MENESCAL; FIGUEIREDO; 

FRANCO, 2012)(Figura 2). 

Figura 2 – Bacia hidrográfica do rio Maranguapinho 
 

 
Fonte: Oliveira (2012) 
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4.1.3 Clima 

A Bacia Hidrográfica do Rio Maranguapinho, está representada por um clima, 

segundo a classificação de Köppen, do tipo Aw, que corresponde ao macroclima da 

faixa costeira de clima tropical chuvoso, quente e úmido, com chuvas de verão e outono 

(FARIAS, 2005). A temperatura média anual na RMF, conseqüentemente da área de 

estudo (já que a mesma encontra-se inserida na RMF) é da ordem de 26 a 27 ºC com 

máximas situando-se, com freqüência, entre 31 e 34 ºC (SALES, 2004). Os índices 

pluviométricos médios situam-se no patamar de 1.200 a 1.400mm. O regime 

pluviométrico anual é bastante irregular, podendo ocorrer anos de chuvas excessivas ou 

períodos de estiagem prolongados. A forma de distribuição anual da precipitação é 

bastante irregular, onde grande parte ocorre nos primeiros seis meses do ano tendo nos 

meses de fevereiro a março como os que concentram o maior volume, podendo ocorrer 

picos excepcionais no mês de janeiro (SALES, 2004). Além disso, é freqüente ocorrer 

chuvas intensas e concentradas em poucas horas, o que se caracteriza como uma das 

principais causas das inundações e dos conseqüentes desastres na RMF e ao longo do 

rio Maranguapinho (ALMEIDA; CARVALHO, 2010). Nas Figuras 3-6 podem-se 

observar os dados mensais de precipitação em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e 

Maranguape durante os anos de 1974 a 2011, medidos pela FUNCEME. 

Figura 3 - Médias mensais de precipitação pluviométrica (período de 1974 a 2011 e 
temperaturas médias mensais em Fortaleza. 

 
Fonte: FUNCEME, 2011. 
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Figura 4 - Médias mensais de precipitação pluviométrica (período de 1974 a 2011 e 
temperaturas médias mensais em Caucaia. 

 
Fonte: FUNCEME, 2011 

Figura 5 - Médias mensais de precipitação pluviométrica (período de 1974 a 2011 e 
temperaturas médias mensais em Maracanaú. 

 
Fonte: FUNCEME, 2011 

Figura 6 - Médias mensais de precipitação pluviométrica (período de 1974 a 2011 e 
temperaturas médias mensais em Maranguape. 

 
Fonte: FUNCEME, 2011 
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4.1.4 Geologia 

O rio Maranguapinho corre sobre as seguintes unidades litológicas: rochas do 

pré-cambriano na Unidade Canindé pertencente ao Grupo Ceará e na parte do baixo 

curso sobre a Formação Barreiras, além dos sedimentos aluvionares estuarinos 

(OLIVEIRA, 2012)(Figura 7).  

O Pré-Cambriano é representado pelo Grupo Ceará, composto por conjunto 

paraderivado onde predominam gnáisses-graníticos e migmatitos diversos, com 

frequência encerrando lentes anfibolíticas, mármores, metavulcânicas, xistos diversos, 

quartzitos, segundo a mais atual definição e posicionamento estratigráfico de 

ARTHAUD (2007). 

De uma maneira geral, conforme uma redefinição proposta por Arthaud, 

Vasconcelos e Oliveira (1998), baseado em critérios de correlação, o Grupo Ceará é 

formado principalmente por rochas paraderivadas metamorfizadas  em alto grau e 

comumente migmatizadas. 

A Unidade Canindé é a que tem maior distribuição no âmbito da RMF e suas 

melhores exposições são observadas na porção ocidental da mesma, onde descreve-se 

uma seqüência dominantemente paraderivada, constituídas de gnaisses aluminosos 

intercalados por níveis quartzíticos e carbonático, também observados por MARQUES 

(2002). 

A Formação Barreiras distribui-se em faixas de largura variável, acompanhando 

a linha de costa, chegando a adentrar 30 km no continente e aflora no litoral 

constituindo as falésias (OLIVEIRA, 2012). 
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Figura 7 - Mapa geológico envolvendo os municípios de Maranguape, Maracanaú e 
Fortaleza. O polígono mostra o percurso do rio Maranguapinho.  

R
io

 M
ar

an
gu

ap
in

ho

Rio Ceará

Fortaleza

Maracanaú
Maranguape

CE_455

C
E

_0
65

CE_240

FE
RRO

VI
A

BR_020

C
E_

08
5

B
R

_1
16

C
E

_507

CE_354

BR_222

500000 520000 540000 560000

95
60

00
0

95
80

00
0

40°0'0"W 38°0'0"W

8°
0'

0"
S

6°0'0"S

6°
0'

0"
S

4°
0'

0"
S

Ceará

ENb - Grupo Barreiras (Indiviso)

Eλm - Suíte Magmática Messejana

NPγ - Granitóides diversos

NQc - Coberturas sedimentares de espraiamento aluvial

Pcc - Unidade Canindé

Grupo Ceará
PPci - Unidade Independência

Q2a - Depósitos Aluviais

Q2e - Depósitos Eólicos Litorâneos 2

Qd - Depósitos Eólicos Litorâneos 1

Convenções Geológicas

Falhas
Lineamentos

.

km

0 10 20 305

Convenções Geográficas

Açudes

Sistema Viário
Sede Municipal

Drenagem

Área de estudo

 
Fonte: Modificado de Cavalcante et al. (2003). 
 

4.1.5 Geomorfologia 

A Bacia Hidrográfica do rio Maranguapinho abrange variados sistemas 

ambientais que se refletem na conformação da topografia e, conseqüentemente, exibe 
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influência na distribuição dos espaços susceptíveis as inundações periódicas na região. 

De acordo com Almeida (2010) os principais ambientes presentes na referida bacia são: 

1) Maciços residuais – localizados nas porções sudoeste (serra de Maranguape) e 

sudeste (serra de Aratanha), compreendendo o alto curso e as principais nascentes do rio 

Maranguapinho; 

2) Depressão sertaneja – contatando os maciços residuais e seguindo a porção 

centro-sul da bacia, abrangendo terrenos do médio curso do rio Maranguapinho e para 

onde drenam os seus principais afluentes; 

3) Tabuleiros costeiros – trata-se do sistema ambiental mais abrangente do ponto 

de vista espacial na bacia e onde se dá majoritariamente a sua ocupação urbana; 

concentra-se ao longo do médio e do baixo curso do rio Maranguapinho, recortado por 

sua planície fluvial; 

4) Planície fluvial – estende-se desde o médio curso do rio Maranguapinho, 

bordejando seu leito e formando extensa planície periodicamente inundada, dependendo 

da concentração dos totais pluviométricos e das condições de ocupação urbana; 

5) Planícies lacustres e várzeas – planícies inundáveis que circundam lagoas e 

áreas topograficamente deprimidas na depressão sertaneja e nos tabuleiros costeiros; 

6) Planície flúvio-marinha – planície formada com base na interação do 

ambiente fluvial e marinho, dependente da dinâmica das marés e recoberta por 

vegetação de mangue na foz conjunta dos rios Maranguapinho e Ceará. 

No que tange às características topográficas, a maior parte da Bacia Hidrográfica 

do rio Maranguapinho é drenada por terrenos cujas cotas altimétricas não ultrapassam 

100 metros (cerca de 80% da bacia) e declividades que não superam a 10%. Além disso, 

os principais espaços susceptíveis a inundações periódicas se concentram em terrenos 

de baixa altimetria, não ultrapassando 80 metros no alto curso, 50 metros no médio 

curso e 5 metros no baixo curso (CEARÁ, 2006). 

A região drenada pela bacia do rio Maranguapinho se caracteriza, em sua maior 

parcela, por terrenos com relevo de suave-ondulado a plano, com ocorrência de extensas 

planícies, o que contribui para a baixa velocidade do escoamento d’água ao longo do 

médio e do baixo curso, dificultando o escoamento e facilitando a ocupação das 

planícies pelas águas de inundação (ALMEIDA; CARVALHO, 2010). 

A proximidade da foz do rio Maranguapinho com o litoral cearense também é 

significativo fator de influência sobre o escoamento superficial na bacia, já que a 

coincidência entre a ocorrência de fenômenos pluviométricos intensos, potencialmente 
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causadores de inundações e uma ocasião de maré alta pode dificultar ainda mais o 

escoamento na bacia e promover muitos problemas à população que habita as planícies 

fluvial, fluviomarinha e lacustre (ALMEIDA; CARVALHO, 2010). 

 

4.1.6 Solos 

Os solos são identificados como litólicos, que são pouco desenvolvidos onde o 

horizonte A, é constituído de areia fina a médio, pouco siltosa, com pedregosidade e 

matéria orgânica apresentando coloração cinza a marrom e o horizonte B, com 

granulação de fina a média e coloração castanha avermelhada, assenta-se sobre uma 

camada de argila-arenosa, que por sua vez assenta-se sobre rocha intemperizada de 

composição quartzo-feldspato com mica (FARIAS, 2005). 

 

4.1.7 Vegetação 

De acordo com Sales (2004), a cobertura vegetal se encontra completamente 

destruída no Tabuleiro Pré-Litorâneo e em muitos pontos da Planície Fluvial a 

vegetação original de mata ciliar foi completamente retirada e ocupada, bem como uma 

pequena porção de vegetação secundária sem grande significado ecológico. As áreas de 

acumulação inundáveis (wetland) se encontram em processo de uso e ocupação. 

Praticamente inexiste mata ciliar ao longo do rio Maranguapinho, substituída por 

outras espécies introduzidas pelo homem. No entanto, é possível ainda observar alguns 

exemplares dispersos: Licania rigida (oiticica), Zyziphus joazeiro (juazeiro), Erithrina 

velatina (mulungú), Cecropia sp. (torém), Anacardium occidentale (cajueiro), entre 

algumas espécies, inclusive as que possuem caráter caducifólio e folhas pequenas. 

Os campos de várzeas com carnaubeiras, vegetação de zona ribeirinha (mata de 

galeria), e vegetação de ambiente antropofizado aparecem em pequenas “manchas” em 

grande parte do curso inferior do rio Maranguapinho e estão compreendidas nas áreas 

urbanizadas dos municípios de Maranguape, Maracanaú, Fortaleza e Caucaia. Estes 

municípios, com exceção de Maranguape, encontram-se em uma parte da Planície 

Fluvial do rio Maranguapinho, da qual o campo de várzea com carnaubeiras é vegetação 

característica. Espécies arbustivas e herbáceas são encontradas nas margens, cujas raízes 

ajudam a segurar os barrancos em partes do leito do rio (FARIAS, 2005). 
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4.1.8 Fauna 

A fauna regional apresenta-se alterada em decorrência da forte pressão antrópica 

regional. As diversas espécies faunísticas ocupam todos os níveis tróficos, tendo uma 

boa interação interespecífica, inclusive entre os diversos ecossistemas, nos quais 

verificam-se algumas espécies indicadoras ambientais (PREURBIS, 2007). 

Os invertebrados aquáticos mais comuns são: insetos aquáticos, crustáceos 

(camarão), vermes (hirudíneos - sanguessuga; oligoqueta - minhocas, etc.) e vários 

outros. 

A ictiofauna preenche todos os níveis tróficos aquáticos, tendo espécies 

planctônicas, vegetarianas e carnívoras, tais como: Hoplias malabaricus (traíra), 

Geophagus brasiliensis (cará), Astyanax sp. (piaba), Synbranchus marmoratus 

(muçum), Lebistes sp. (guppy), e várias outras (PREURBIS, 2007). 

As aves apresentam distribuição irregular, sendo observadas nos trechos que 

apresentam maior homogeneidade e ampla distribuição de tipos arbóreos e arbustivos 

(LIMA, 2001). 

 

4.1.9 Balanço hídrico 

 Balanço hídrico é a operação que quantifica a diferença numérica entre as 

alimentações e as descargas de um sistema hídrico, numa região e num intervalo de 

tempo específico; é a soma das entradas (alimentações), das saídas (descargas) e das 

variações de armazenamento de um aqüífero num intervalo de tempo definido. 

 Para a determinação do balanço hídrico na área de estudo, foi utilizado o 

conhecimento de dados pluviométricos no período de 1974 a 2011 e com temperaturas 

médias mensais estimadas por regressão linear múltipla, ambos fornecidos pela 

FUNCEME (2011). 

 O cálculo do balanço hídrico foi realizado com a aplicação do princípio de 

conservação da massa d’água, para uma determinada área, baseando-se no modelo de 

Thornthwaite, que considera as médias mensais de pluviometria (PPT) e temperatura 

(T), fornecendo a evapotranspiração potencial (ETP) e avaliação de evapotranspiração 

real (ETR) permitindo a obtenção da infiltração potencial (I), descritos resumidamente a 

seguir: 

- Precipitação pluviométrica (PPT): quantidade de água adicionada ao solo por 

processos naturais (chuvas); 

- Temperatura (Tº): intensidade variável de calor na região; 
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- Evapotranspiração potencial (ETP): quantidade anual de água, teoricamente necessária 

para a manutenção da planta verde; 

- Evapotranspiração real (ETR): quantidade de água que retorna à atmosfera por 

transpiração vegetal. Por este fenômeno a água passa do estado líquido ao estado 

gasoso; 

- Capacidade de armazenamento (CA): quantidade de água absorvida pelo solo; 

- Infiltração potencial (I): é a diferença da precipitação pluviomética em relação a 

evapotranspiração real. 

Na área de estudo o clima dominante é o semi-árido nordestino, onde o clima 

apresenta alternâncias de períodos secos e chuvosos bem diferenciados. 

A seguir observam-se as Figuras 8-11 com os valores para o balanço hídrico 

para os municípios de Maranguape, Maracanaú, Caucaia e Fortaleza. Período de 1974 a 

2011, calculados pelo método de Thornthwaite. 

Figura 8 - Balanço hídrico do município de Maranguape-CE. Método de Thornthwaite. 
Período de 1974 a 2011. 
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Figura 9 - Balanço hídrico do município de Maracanaú-CE. Método de Thornthwaite. 
Período de 1974 a 2011. 

 

Figura 10 - Balanço hídrico do município de Caucaia-CE. Método de Thornthwaite. 
Período de 1974 a 2011. 

 

Figura 11 - Balanço hídrico do município de Fortaleza-CE. Método de Thornthwaite. 
Período de 1974 a 2011. 
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4.1.10 Período de amostragem 

As medidas do material biológico foram constituídas de amostragens nos meses 

de fevereiro e setembro de 2012 e março de 2013 enquanto que as medidas de 

parâmetros abióticos foram realizadas nos meses de setembro de 2012 e março de 2013. 

Por fim, as coletas de sedimentos foram realizadas somente no mês de fevereiro de 

2012. 

Três estações de amostragem foram determinadas no rio Maranguapinho: uma 

localizada em área de nascente, outra no médio curso e por fim outra estação no baixo 

curso (Figura 12). Estas estações foram selecionadas segundo critérios topográficos, 

físico-químicos e antrópicos, os quais as conferiam certa heterogeneidade quanto a 

fatores ambientais. As coordenadas dos pontos de amostragem encontram-se na Tabela 

2. 

Tabela 2 - Estações de amostragem, com localizações e áreas das microbacias e suas 
respectivas sub-bacias. 
Estação Bacia Localização Coordenadas UTM Altitude (m) 
RMA-A Maranguapinho Nascente 9563944 e 0531116 378 
RMA-B Maranguapinho Médio curso 9567086 e 0536931 72 
RMA-C Maranguapinho Baixo curso 9580470 e 0545294 35 
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Figura 12 - Localização das estações de amostragem do rio Maranguapinho (Notar que 
o ponto RMA-A localiza-se na serra, ponto RMA-B na planície zona rural e RMA-C na 
área urbana) 

 

 

4.1.11 Caracterização das estações de amostragem 

A primeira estação de amostragem no rio Maranguapinho (RMA-A) localiza-se 

em área de nascente na serra de Maranguape. Apresenta largura de 3 m e profundidade 

de 0,3 m. À montante do curso d’água e nas margens dessa estação de amostragem 

predomina a floresta densa. O habitat nessa estação é caracterizado por uma cobertura 

bastante fechada pela copa das árvores da vegetação ripária e, portanto, o canal recebe 

poucos raios solares. Apresenta vale em forma de “V” com fluxo torrencial das águas, 

seu leito é constituído principalmente por areia, blocos rochosos e mata ciliar 

preservada. O fluxo da água é temporário, ou seja, no período de estiagem essa estação 

de amostragem tende a secar (Figura 13). 
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Figura 13 – Rio Maranguapinho – Estação de Amostragem RMA-A 

 

A segunda estação de amostragem (RMA-B) localiza-se no canal principal dessa 

bacia, ficando junto a uma ponte de uma pequena estrada vicinal local na zona rural de 

Maranguape. Apresenta largura de 4 m e profundidade de 0,5 m. À montante do curso 

d’água e nas margens dessa estação de amostragem predomina a vegetação esparsa, 

caracterizada por uma abertura no dossel, conferindo-o uma boa luminosidade. 

Observa-se um aumento na vazão do rio, já que a área drenada a montante desse ponto é 

maior do que em RMA-A e escoamento de suas águas sobre superfícies planas. 

Apresenta vale aberto, com relevo pouco acidentado. Seu leito é constituído 

principalmente por areia e suas margens apresentam vegetação rasteira. Assim como 

descrito para a estação RMA-A, o fluxo da água nessa estação é temporário (Figura 14). 
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Figura 14 – Rio Maranguapinho – Estação de Amostragem RMA-B 

 

A terceira estação de amostragem (RMA-C) localiza-se no canal principal dessa 

bacia, ficando próximo a CE-065 na zona urbana de Fortaleza. Apresenta largura de 12 m e 

profundidade de 1,5 m. À montante do curso d’água e nas margens dessa estação de 

amostragem predomina a vegetação marginal esparsa, propiciando cobertura aberta e 

boa luminosidade a esse trecho do rio e um aumento na vazão em relação à RMA-B. 

Apresenta escoamento de suas águas sobre superfícies planas e com pouca declividade. 

O vale é em forma de “U” com predominância de sedimentação. O substrato neste 

ponto de coleta é constituído principalmente por lodo (silte, argila e acúmulo de matéria 

orgânica) (Figura 15). 

Figura 15 – Rio Maranguapinho – Estação de Amostragem RMA-C 
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4.2 Determinação dos parâmetros abióticos nas estações de amostragem 

Os parâmetros abióticos foram medidos em todas as estações por estudantes do 

Departamento de Geologia da UFC (OLIVEIRA, 2012). Os parâmetros medidos foram: 

pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, temperatura e salinidade, com o auxílio 

de uma sonda multiparamétrica modelo YSI 556 MPS. A turbidez foi determinada 

através de um turbidímetro da marca Thermo Orion. Essas medidas encontram-se 

registradas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Parâmetros abióticos no rio estudado: estação de amostragem e valores 
médios das variáveis físico-químicas: pH, temperatura da água (T), condutividade 
(Cond), oxigênio dissolvido (OD), salinidade e turbidez. 
Estação pH T (°C) Cond (µS/cm) OD (mg/l) Salinidade Turbidez (UNT) 
RMA-A 6,92 21,63 209 5,6 0,11 13 
RMA-B 7,63 25,87 684 5,1 0,33 10 
RMA-C 8,12 27,08 2039 2,3 0,99 57 
 

4.3 Determinação dos parâmetros químicos 

As amostras analisadas foram de águas superficiais coletadas a 15 cm de 

profundidade. As amostras foram coletadas utilizando-se frascos de polietileno com 

capacidade para 300 ml. Os frascos foram mergulhados rapidamente com a boca para 

baixo, a cerca de 20 cm abaixo da lâmina d’água. Após os frascos serem retirados do 

corpo d’água foram fechados imediatamente para evitar alteração das suas propriedades 

originais (Figura 16). O material foi armazenado em um freezer para conservação e 

enviado para a Bioagri Ambiental para análise química. Na Bioagri foi utilizado para 

detecção dos metais o método da espectrometria de massa com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-MS). 
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Figura 16 - Amostras de água do Rio Maranguapinho para análise química 

 

Para comparação dos limites máximos de metais pesados em amostras de água 

utilizou-se a Resolução CONAMA 357/2005 (Anexo A) que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e dá 

outras providências, sendo utilizado como parâmetro as águas doces de classe 2 que são 

destinadas ao abastecimento para consumo humano e proteção das comunidades 

aquáticas (BRASIL, 2005). 

 

4.4 Coleta de sedimentos 

Em cada estação de amostragem foram coletados sedimentos a 15 cm de 

profundidade para análise geoquímica. Para tanto foi utilizado uma pá, sendo a mesma 

enterrada a uma profundidade de 20 cm. Em seguida os sedimentos foram 

acondicionados em sacos plásticos e etiquetados. Em laboratório os sedimentos foram 

colocados em refratários (Figura 17) e conduzidos para uma estufa a uma temperatura 

de 50°C para secagem. Após a secagem foi realizado o quarteamento com o auxílio de 

uma espátula a fim de se obter uma amostra homogênea. Depois o material foi 

peneirado cuidadosamente até o sedimento mais grosso (>63µm) ficar retido na peneira. 

Após o peneiramento foi feita a triagem do material fino (<63µm) e em seguida, 

colocadas em frascos de 50 ml e etiquetados. Os sedimentos foram enviados para a 

AcmeLabs no Canadá para análise geoquímica. Na Acme foram utilizados para 

detecção dos elementos maiores, menores e traços, métodos como absorção atômica, 
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ativação neutrônica, fluorescência de raio-x, via úmida, cada qual aplicado conforme a 

abundância do elemento na natureza. 

Figura 17 – Sedimentos do rio Maranguapinho para análise geoquímica 

 

 

4.5 Avaliação da qualidade dos sedimentos 

Para a avaliação da qualidade dos sedimentos foram utilizados os padrões 

VGQS, ou seja, os Valores Guias de Qualidade de Sedimentos. Os Valores guias são 

ferramentas científicas que deveriam sintetizar informações a respeito dessas relações 

entre concentrações de poluentes no sedimento e qualquer efeito adverso resultante da 

exposição a estes contaminantes. Esses VGQS têm sido derivados por várias agências 

federais, estaduais e províncias na América do Norte para água doce e ecossistemas 

costeiros e marinhos (OLIVEIRA, 2007). 

Os valores Guias Canadenses TEL (threshold effect level ou nível de efeito 

limiar) e PEL (probable effect level ou nível de efeito provável) foram desenvolvidos 

pelo GLNPO (Great Lakes National Program Office), adaptados e adotados como 

valores guia pelo Conselho Canadense de Ministérios do Meio Ambiente e pelos 

estados norte-americanos da Flórida e do Alasca. Os valores de TEL e PEL foram 

calculados a partir de tratamento estatístico de dados pré-existentes. O valor mais baixo 

se refere ao nível de efeito limiar, que representa a concentração abaixo da qual os 

efeitos biológicos adversos ocorrem raramente, e um valor superior, nível de efeitos 

prováveis, que define um nível acima do qual os efeitos adversos ocorrem 

freqüentemente. No cálculo de TELs e PELs, de acordo com a fórmula padrão, três 
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intervalos de concentrações são definidos: (1) intervalo de efeito mínimo, dentro dos 

quais efeitos adversos raramente ocorrem (isto é, menos do que 25% de efeitos adversos 

ocorrem abaixo de TEL); (2) intervalo de possível efeito, dentro dos quais efeitos 

adversos ocorrem ocasionalmente (ou seja, o intervalo entre TEL e PEL) e (3) intervalo 

de provável efeito, dentro dos quais efeitos biológicos adversos ocorrem freqüentemente 

(isto é, mais de 50% de efeitos adversos ocorrem acima de PEL).  

  Para efeito de comparação dos limites máximos de metais pesados nas amostras 

de vísceras de peixe, utilizou-se a Resolução CONAMA 344/2004 (Anexo B), que 

estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material 

a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências (BRASIL, 

2004). Na presente resolução o TEL é substituído pelo nível 1 e o PEL pelo nível 2. 

 

4.6 Background da área de estudo 

A concentração de background pode ser determinada de maneiras diferentes. 

Alguns autores utilizam concentrações já determinadas na região de estudo disponíveis 

na literatura (YONGMING et al., 2005). Porém, não há na literatura dados para serem 

utilizados no trabalho em questão. No presente estudo foi considerado como 

background o valor referencial de média mundial para metais associados a sedimentos 

argilosos (folhelho padrão), bem como o valor de referência local da amostra em área 

mais preservada da pesquisa (nascente). 

 

4.7 Determinação do índice de geoacumulação e classes de poluição para os metais 

pesados no rio Maranguapinho 

O índice de geoacumulação (Igeo) é uma medida quantitativa da poluição 

causada por metais no ambiente. Este índice estabelece a relação entre os teores de 

metais nos sedimentos estudados e um valor referencial de média mundial para metais 

associados a sedimentos argilosos (folhelho padrão). 

O Igeo foi determinado pela primeira vez por meio da equação de MÜLLER 

(1979): 

ref

sed

Me

Me
Igeo

][5.1

][log2=  

Onde [Me]sed representa a concentração do metal pesado no sedimento e [Me]ref a 

concentração do metal pesado relativo ao fundo geoquímico natural de referência, 1,5 é 
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o fator utilizado para minimizar variações do background causadas por diferenças 

litológicas. 

Para o cálculo do índice de geoacumulação dos sedimentos, foi utilizado como 

background valor referencial de média mundial para metais associados a sedimentos 

argilosos (folhelho padrão) definidos por Turekian e Wedepohl (1961)(Anexo C) bem 

como o valor de referência local da amostra em área mais preservada da pesquisa.  

O folhelho padrão é uma referência muito utilizada e difundida nos estudos 

ambientais, é uma referência média definida para uma área muito mais abrangente do 

que uma bacia. Considerando a particularidade da área de estudo, sendo um recorte 

menor em que são encontradas áreas preservadas por unidade de conservação que se 

pressupõe que apresente os níveis de background mais próximos da realidade sem 

interferência antrópica, optou-se por calcular também o Igeo tendo um background local 

da bacia. 

O Igeo apresenta sete classes de poluição, distribuídos em função dos graus que 

variam de 0 (ausente) a 6 (muito forte) (Tabela 4). 

Tabela 4 - Classes do Igeo com relação à intensidade da poluição dos sedimentos 

Intensidade da poluição Valor do Igeo Classe Igeo 
Ausente < 0 0 
Ausente/moderado > 0 – 1 1 
Moderado > 1 – 2 2 
Moderado/forte > 2 – 3 3 
Forte > 3 – 4 4 
Forte/muito forte > 4 – 5 5 
Muito forte > 5 – 6 6 

 

4.8 Coleta do material biológico 

Em cada estação foram empregados diversos apetrechos de pesca para a captura 

de exemplares que exploram diversos tipos de habitats. Em cada estação foi utilizado 

como apetrecho de pesca uma tarrafa com diâmetro de 3 m, malha de 5 mm e uma rede 

de arrasto com comprimento de 6 m, altura de 1,2 m e malha de 5 mm. A captura foi 

feita por duas pessoas. Foram promovidas perturbações na água a fim de desalojar 

espécimes que ficam escondidas junto às margens. Depois, os peixes foram colocados 

em baldes com gelo e submetidos a um choque térmico a fim de evitar a perda dos 

elementos-traço contidos em cada exemplar. Em seguida foram colocados em sacos 

plásticos de 20 L e etiquetados. O material foi transportado para o Departamento de 

Geologia da UFC e armazenado em um freezer para conservação. 
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4.9 Biometria 

Na biometria foi obtida medida de comprimento padrão (CP), que vai do focinho 

a última vértebra do peixe e comprimento total (CT) que vai do focinho a extremidade 

final da nadadeira caudal (Figura 18). O instrumento utilizado para a tomada destas 

medidas foi um paquímetro. A massa de cada indivíduo foi aferida em uma balança 

digital, marca TECNAL, modelo 210A, com precisão de quatro casas decimais, e 

expressas em gramas. Os valores obtidos foram anotados em uma planilha. Após a 

biometria, o material resfriado foi colocado em sacos plásticos etiquetados para 

identificação. É importante ressaltar que o material biológico não foi fixado em formol e 

sim, conservados “in natura” em um freezer. 

Figura 18 – Comprimento padrão (CP) e comprimento total (CT) de um peixe 

 

 

4.10 Identificação 

Os exemplares capturados foram identificados no Laboratório de Histologia da 

UFC e no Laboratório de Dinâmica de Populações do CEPNOR/UFRA. Para tanto, 

foram empregadas chaves de identificação dicotômicas pertinentes aos grandes grupos, 

catálogos de peixes comerciais e o site Fishbase (FROESE; PAULY, 2013). 

 

4.11 Riqueza de espécies 

A riqueza de espécies acumulada para cada estação de amostragem (Sac) foi 

contada, verificando-se a quantidade de espécies novas que apareciam a cada 

amostragem até o último mês de coleta. 
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4.12 Evisceração 

Os peixes foram eviscerados (Figura 19) e levados a uma estufa durante duas 

horas, em seguida o material foi transformado em pó com o auxílio de um macerador, 

colocadas em eppendoff e transportados para o Laboratório de Raios-X da UFC. As 

análises foram realizadas através de Espectrômetro de fluorescência de Raios-X, marca 

Rigaku. 

Figura 19 – Víscera de peixe sendo preparada para análise química 

 

Para efeito de comparação dos limites máximos de metais pesados nas amostras 

de vísceras de peixe, utilizaram-se os limites máximos de tolerância de contaminantes 

químicos em alimentos, fixados pela Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de 

Alimentos – DINAL – Portaria n° 685 de 27 de agosto de 1998 (Anexo D) e o Decreto 

n° 55.871 de 26 de março de 1965 (Anexo E) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, que padroniza o limite máximo de tolerância para alguns metais em 

alimentos, considerando seu peso úmido.  

 

4.13 Determinação das guildas tróficas 

Guildas tróficas são definidas como um grupo de espécies que exploram da 

mesma forma recursos semelhantes presentes no ambiente (NOBLE et al., 2007) e 

revelam com maior eficiência as características do funcionamento do ecossistema 

(VALE et al., 2010). Neste estudo foram determinadas as guildas tróficas para cada 

espécie através de informações obtidas em catálogos de peixes comerciais, assim como 

o site Fishbase (FROESE; PAULY, 2013).  
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4.14 Tratamento estatístico 

A determinação do tamanho da amostra é um fator de extrema importância 

quando se trata de estudos relacionados a impactos ambientais, pois se pretende utilizar 

uma amostra mais representativa da população. A fim de se obter uma amostra 

toxicológica representativa na ictiofauna, foi preciso fazer o cálculo do tamanho da 

amostra para selecionar os exemplares a serem utilizados nas análises. 

A fim de compreender a similaridade entre os elementos encontrados, foi 

calculada a similaridade de Bray-Curtis. Os valores resultantes entre os pares de 

amostras das estações foram dispostos em uma matriz de similaridade. Esta matriz de 

similaridade foi submetida a uma análise de agrupamento, utilizando a ligação simples 

(Simple Link) como método de ligação. 

A fim de verificar se existiam diferenças significativas entre as variáveis, foram 

realizadas Análises de Variância entre a concentração de metais pesados na água e em 

vísceras de peixes e os seus respectivos valores legais permitidos e também entre as 

concentrações de metais pesados na água e em vísceras de peixes. O teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis foi feita quando não era possível atender aos 

pressupostos da Normalidade. Os valores marginais foram utilizados, ou seja, valores 

que não são estatisticamente significantes, mas que possuem significância ambiental 

(0,05<p<0,08). Concentrações de metais que ocorreram em apenas um exemplar de 

peixe e concentrações não detectadas, isto é, com valores abaixo do limite de detecção 

do espectrômetro não foram incluídos nos cálculos estatísticos. As análises estatísticas 

foram feitas utilizando-se os programas BioDiversity 2.0, BioEstat 5.0 (AYRES et al., 

2007) e Microsoft Excel for Windows, versão 2007. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

São apresentados e discutidos nesta seção, os dados das análises químicas de 

água, sedimento e vísceras de peixes amostrados na bacia do rio Maranguapinho, bem 

como os índices de geoacumulação, determinação das guildas tróficas e os tratamentos 

estatísticos. 

 

5.1 Caracterização da ictiofauna 

5.1.1 Composição ictiofaunística 

A lista taxonômica abaixo para as espécies dos locais de estudo foi elaborada 

com base na classificação sistemática de Buckup e Menezes (2003). 

 

Classe ACTINOPTERYGII 

Ordem CHARACIFORMES 

Família CHARACIDAE 

Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) 

Família CHILODONTIDAE 

Caenotropus labyrinthicus (Kner, 1858) 

Família ERYTHRINIDAE 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

 

Ordem SILURIFORMES 

Família CALLICHTHYIDAE 

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) 

Família LORICARIIDAE 

Hypostomus jaguribensis (Fowler, 1915) 

Loricariichthys nudirostris (Kner, 1853) 

 

Ordem PERCIFORMES 

Família CICHLIDAE 

Cichlasoma orientale Kullander, 1983 

Cichlasoma sanctifranciscense Kullander, 1983 

Crenicichla labrina (Spix & Agassiz, 1831) 

Crenicichla menezesi Ploeg, 1991 

 



58 
 

Ordem ELOPIFORMES 

Família MEGALOPIDAE 

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847 

 

O número total de indivíduos coletados neste trabalho foi de 93. Ao todo foram 

reconhecidas 11 espécies, pertencentes a nove gêneros, sete famílias e quatro ordens. A 

ordem Characiformes foi a responsável pela maior parte dos exemplares capturados, 

com 65 indivíduos, seguido pela ordem Perciformes, representado por 15 indivíduos 

cada. A Tabela 5 mostra a contribuição de cada ordem para o total de indivíduos 

capturados. 

Tabela 5 - Ordem, número de indivíduos (N) e contribuição de cada ordem (N%). 
Ordem N N (%) 
Characiformes 65 69,89 
Perciformes 15 16,13 
Siluriformes 11 11,83 
Elopiformes 2 2,15 
Total 93 100 

 

As espécies de peixes que foram capturadas nas estações de amostragem do rio 

Maranguapinho não configuram-se totalmente ao padrão Neotropical (maior predomínio 

de peixes Characiformes, seguido de Siluriformes, Gymnotiformes e Perciformes) 

(LOWE-McCONNELL, 1999). No estudo verificou-se que a ordem Characiformes foi 

bem amostrada, seguida pela ordem Perciformes. Porém a ordem Siluriformes foi pouco 

representada e a ordem Gymnotiformes não foi amostrada. É possível que elas tenham 

sido subamostradas devido, provavelmente, à intensidade com que cada estação foi 

amostrada, à quantidade de apetrechos de pesca utilizados, seletividade de cada um 

deles e período do dia das amostragens. Por exemplo, o fato das coletas terem sido 

realizadas somente no período diurno contribui para que os Siluriformes fossem pouco 

representados. 

A ordem Characiformes foi a mais representativa em número de indivíduos no 

presente estudo. Botelho et al. (2012), realizando um estudo preliminar comparativo das 

espécies de peixes do rio Itapetininga e em uma de suas lagoas marginais no Estado de 

São Paulo, constatou que no rio a ordem Characiformes foi a mais representativa em 

número de indivíduos. 

A família com o maior número de espécimes coletadas foi Characidae com 62 

indivíduos. A família Cichlidae foi a segunda mais representativa, contribuindo com 15 
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exemplares. A terceira família com maior representatividade foi Loricariidae com nove 

espécimes. A Tabela 6 mostra a contribuição de cada família para o total de indivíduos 

capturados. 

Tabela 6 - Família, número de indivíduos (N) e contribuição de cada família (N%). 
Família N N (%) 
Characidae 62 66,67 
Cichlidae 15 16,13 
Loricariidae 9 9,68 
Callichthyidae 2 2,15 
Erythrinidae 2 2,15 
Megalopidae 2 2,15 
Chilodontidae 1 1,07 
Total 93 100 

 

Melo, Tejerina-Garro e Melo, (2007) caracterizando a diversidade de peixes 

através da abundância de indivíduos em seis trechos situados no baixo rio das Mortes, 

Estado de Mato Grosso, constataram que a família Characidae foi a mais representativa 

em número de indivíduos. 

Durante todo o período do presente estudo, verificou-se que a família Cichlidae 

foi predominante em número de espécies, apresentando quatro espécies: Cichlasoma 

orientale, Cichlasoma sanctifranciscense, Crenicichla labrina e Crenicichla menezesi, 

corroborando com as informações de Britski, Silimon e Lopes, (2007) que menciona 

que a família Cichlidae representa a maior família de peixes em número de espécies, 

com cerca de 5% dos vertebrados existentes na Terra. 

No presente estudo verificou-se que Astyanax bimaculatus e Cichlasoma 

sanctifranciscense corresponderam com 74% do total de indivíduos capturados. Duas 

espécies foram registradas com apenas um indivíduo: Caenotropus labirinthicus e 

Crenicichla labrina (Tabela 11). 

Considerando-se a biomassa total, as espécies Hoplosternum littorale, 

Hypostomus jaguribensis e Astyanax bimaculatus contribuíram com 58% das capturas 

(Tabela 11). 

Para o comprimento padrão, o maior indivíduo foi um exemplar de Megalops 

atlanticus com 24,50 cm e o menor foi um exemplar de Astyanax bimaculatus com 3 

cm (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Espécies capturadas, número de indivíduos (N), contribuição [N(%)], massa 
total [Wt(g)], contribuição [W(%)], amplitude da massa [W(g)] e comprimento padrão 
[SL(cm)]. 
Espécie N N(%) Wt (g) W(%) W (g) SL (cm) 
Astyanax bimaculatus 62 66,67 274,14 17,81 0,6 – 20,69 3 – 8,45 
Cichlasoma sanctifranciscense 7 7,53 31,6 2,05 1,8 – 8,2 3,42 – 5,8 
Cichlasoma orientale 5 5,38 148,94 9,67 14,02 – 44,77 6,2 – 9,1 
Hypostomus jaguribensis 5 5,38 277,21 18,01 19,51 – 128,16 8,5 – 14,5 
Loricariichthys nudirostris 4 4,30 79,22 5,15 10,57 – 35,57 10,5 – 16 
Crenicichla menezesi 2 2,15 52,13 3,39 21,68 – 30,45 9,9 – 11,51 
Hoplias malabaricus 2 2,15 61,96 4,02 10,9 – 51,06 9,9 – 14,1 
Hoplosternum littorale 2 2,15 346,38 22,50 127,24 – 219,14 14,5 – 16,3 
Megalops atlanticus 2 2,15 263,98 17,15 80,1 – 183,88 20 – 24,5 
Caenotropus labirinthicus 1 1,07 2,2 0,14 2,2 5,1 
Crenicichla labrina 1 1,07 1,6 0,10 1,6 5,38 
Total 93 100,00 1539,36 100,00 0,6 – 219,14 3 – 24,5 
 

5.1.2 Riqueza de espécies 

O rio Maranguapinho, na estação de amostragem RMA-B apresentou a maior 

riqueza acumulada, com cinco espécies, seguido pela estação RMA-C que apresentou 

quatro. O ponto RMA-A apresentou a menor riqueza, com apenas três espécies, sendo 

Cichlasoma orientale e Crenicichla menezesi encontrado somente nesse local de 

amostragem (Figura 20). 

Figura 20 - Número acumulado de espécies (Sac) registradas em cada estação de 
amostragem. 

 

No presente estudo o maior número de espécies encontradas foi de cinco e o 

menor foi de três, após três campanhas de campo em cada estação de amostragem. Isto 

se deve provavelmente ao fato de que as espécies novas tendem a aparecer conforme a 



61 
 

duração e intensidade de cada amostragem bem como o efeito das dimensões das artes 

de pesca empregadas. 

Em termos de níveis tróficos, os carnívoros apareceram com as maiores 

quantidades de indivíduos coletados, tendo o primeiro nível um total de dez indivíduos 

(47,62%). Posteriormente, em ordem decrescente, temos os detritívoros com nove 

(15,9%) e os onívoros com dois (9,52%), como ilustrado na Figura 21. 

Figura 21 - Número de indivíduos capturados para os diferentes níveis tróficos 
avaliados. 

 

Na Tabela 8 são informados os níveis tróficos aos quais as espécies coletadas 

pertencem, bem como os locais e períodos sazonais em que foram coletadas. 

Tabela 8 - Relação das espécies capturadas com determinação de seus níveis tróficos, 
habitat e distribuição quanto ao local e período de coleta. 
Espécies Nível Trófico Habitat Estações de amostragem 

RMA-A RMA-B RMA-C 
Cichlasoma orientale Carnívoro Bentopelágico X   
Crenicichla menezesi Carnívoro Bentopelágico X   
Hoplias malabaricus Carnívoro Bentopelágico  X  
Hoplosternum littorale Onívoro Demersal   X 
Hypostomus jaguribensis Detritívoro Demersal   X 
Loricariichthys nudirostris Detritívoro Demersal   X 
Megalops atlanticus Carnívoro Pelágico   X 
Fonte: Froese e Pauly (2013) 

 

5.2 Metais pesados na água 

5.2.1 Concentração dos elementos analisados 

Os metais podem ser acumulados em lagos e rios, por meio dos sedimentos, 

entretanto, mudanças nas condições ambientais, tais como temperatura e regime hídrico, 
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podem alterar a biodisponibilidade, o carreamento de partículas de solo e sua deposição 

nos corpos d’água, aumentando a turbidez da água e o assoreamento da calha, alterando 

a concentração de íons e a condutividade elétrica. A seguir são apresentados os 

elementos encontrados no presente estudo: 

 

5.2.1.1 Alumínio 

Para o alumínio foi observada concentração máxima de 0,136 mg.L-1 e mínima 

de 0,0054 mg.L-1. O valor máximo permitido para o alumínio segundo a Resolução 

CONAMA 357/05 para águas de classe 2 é de 0,1 mg.L-1. Somente a estação de 

amostragem RMA-B no mês de março de 2013 apresentou concentração acima do 

tolerável pela legislação brasileira. A Figura 22 apresenta os valores de alumínio (mg/L) 

para a água superficial do rio Maranguapinho. 

Figura 22 - Concentração da amostra de Al nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005) 

  

O valor alterado do Al aponta para uma lixiviação: o óxido de alumínio liberado 

através do intemperismo físico-químico, é proveniente dos litotipos sedimentares do 

Grupo Ceará. Os solos argilo-arenosos que compõem a cobertura pedológica ao longo 

do perfil longitudinal do rio possuem um elevado teor de alumínio – sedimentos esses 

carreados e intemperizados das rochas sedimentares ricas neste elemento, como 

mencionado anteriormente. Os sedimentos são carreados em direção ao curso d'água, 

enriquecendo-as com alumínio. Essa estação de amostragem se localiza em área de uso 

do solo com agricultura e pastagens. 
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5.2.1.2 Cromo 

Para o cromo foi observada a concentração máxima de 0,0142 mg.L-1. Não foi 

possível determinar a concentração mínima, pois todos os valores estiveram abaixo do 

limite de detecção do aparelho (0,001 mg.L-1). O limite máximo estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 para o cromo em águas de classe 2 é de 0,05 mg.L-1. 

Todas as estações de amostragem apresentaram concentrações abaixo do permitido pela 

legislação brasileira. A Figura 23 apresenta os valores totais de cromo para a água 

superficial. 

Figura 23 - Concentração da amostra de Cr nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005) 

 

O aumento apresentado no teor total de Cr na água na estação de amostragem 

RMA-C está associado aos efluentes industriais de produção de couro a montante de 

Maracanaú. É importante ressaltar que não houve valores detectados para os demais 

pontos, porém, estes valores não detectados não refletem rigorosamente a concentração 

existente do elemento analisado, mas indicam que o metal encontra-se presente em 

baixa concentração. 

 

5.2.1.3 Cobre 

Para o cobre foi observada a concentração máxima de 0,00652 mg.L-1. Não foi 

possível determinar a concentração mínima, pois todos os valores estiveram abaixo do 

limite de detecção do aparelho (0,001 mg.L-1). A concentração máxima estabelecida 

para cobre em águas de classe 2, é de 0,009 mg.L-1. Todas as estações de amostragem 

apresentaram concentrações abaixo do permitido pela legislação brasileira. A Figura 24 

apresenta os valores de cobre (mg/L) para a água superficial do rio Maranguapinho. 
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Figura 24 - Concentração da amostra de Cu nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005) 

  

O cobre, apesar de não violar os limites de referência, encontrou-se muito 

próximo disso na estação de amostragem RMA-C, situada no baixo curso. Esse ponto 

apresenta declividade e velocidade relativamente baixas, a topografia do leito 

apresentando pequenas ondulações, favorecendo assim menor resistência ao transporte 

do Cu. Tornou-se evidente a relação existente entre a contribuição natural gerada pelas 

variáveis litopedológicas, presentes nos compartimentos geomorfológicos, e a 

contribuição antrópica gerada a partir do despejo de efluentes.  

Não houve valores detectados para as demais estações; porém, estes valores não 

detectados não refletem rigorosamente a concentração existente do elemento analisado, 

mas indicam que o metal encontra-se presente em baixa concentração. 

 

5.2.1.4 Ferro 

Para o ferro foi observada concentração máxima de 0,623 mg.L-1 e mínima de 

0,0667 mg.L-1. O limite máximo permitido para ferro em águas de classe 2 segundo 

Resolução CONAMA 357/05 é de 0,3 mg.L-1. Somente a estação de amostragem RMA-

B nos meses de setembro de 2012 e março de 2013 apresentou concentrações acima do 

tolerável pela legislação brasileira. A Figura 25 mostra a distribuição dos valores de 

ferro (mg/L). 
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Figura 25 - Concentração da amostra de Fe nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005) 

  

Como explicado anteriormente para o Al, os valores alterados do Fe apontam 

elevada lixiviação: o óxido de ferro provenientes dos litotipos sedimentares do Grupo 

Ceará são liberados através do intemperismo físico-químico, o que enriquece os 

sedimentos, solos e as águas com esse metal. Além desse fator, os solos argilo-arenosos 

que compõem a cobertura pedológica ao longo do perfil longitudinal da drenagem 

possuem alto teor de Fe, proveniente do intemperismo mencionado anteriormente. 

 

5.2.1.5 Manganês 

Para o manganês foi observada concentração máxima de 0,365 mg.L-1 e mínima 

de 0,0138 mg.L-1. A concentração máxima estabelecida para manganês em águas de 

classe 2, é de 0,1 mg.L-1. As estações de amostragem RMA-B nos meses de setembro de 

2012 e março de 2013 e RMA-C apresentaram concentrações acima do permitido pela 

legislação brasileira (Figura 26). A Figura 26 apresenta os valores de manganês (mg/L) 

para a água superficial do rio Maranguapinho. 
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Figura 26 - Concentração da amostra de Mn nas estações de amostragem (linha 
tracejada representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005) 

  

Os níveis elevados de manganês encontrados na água tem origem no solo, com 

desprendimento direto no leito e margens dos rios ou veiculado pelo ar e grande parte se 

deposita junto com o sedimento no fundo, podendo ser bioconcentrado pelos níveis 

tróficos inferiores (SARIC; LUCCHINI, 2007). 

 

5.2.1.6 Níquel 

Para o níquel foi observada concentração máxima de 0,00221 mg.L-1. Não foi 

possível determinar a concentração mínima, pois todos os valores estiveram abaixo do 

limite de detecção do aparelho (0,001 mg.L-1). O valor máximo permitido para o níquel 

segundo a Resolução CONAMA 357/05 para águas de classe 2 é de 0,025 mg.L-1. 

Todas as estações de amostragem apresentaram concentrações abaixo do tolerável pela 

legislação brasileira (Figura 27). 
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Figura 27 - Concentração da amostra de Ni nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005) 

 

Percebe-se que há uma homogeneidade na distribuição espacial da concentração 

de níquel ao longo de todo o perfil longitudinal do rio. Tal fato deve-se a lixiviação dos 

fertilizantes utilizados nas áreas agricultáveis. Os solos impregnados com resíduos 

minerais e orgânicos são transportados pelas águas pluviais e/ou pelo vento, em direção 

ao curso de água, enriquecendo-a com níquel. Cabe ressaltar, mais uma vez, que os 

valores não detectados de Ni não traduzem sua ausência, mas indicam sua presença, em 

baixa concentração ao longo do perfil longitudinal. 

 

5.2.1.7 Chumbo 

Para o chumbo foi observada a concentração máxima de 0,00335 mg.L-1. Não 

foi possível determinar a concentração mínima, pois todos os valores estiveram abaixo 

do limite de detecção do aparelho (0,001 mg.L-1). O limite máximo estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 para o chumbo em águas de classe 2 é de 0,01 mg.L-1. 

Todas as estações de amostragem apresentaram concentrações abaixo do permitido pela 

legislação brasileira (Figura 28). 
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Figura 28 - Concentração da amostra de Pb nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005) 

 

 

5.2.1.8 Zinco 

Para o zinco foi observada a concentração máxima de 0,0141 mg.L-1. Não foi 

possível determinar a concentração mínima, pois todos os valores estiveram abaixo do 

limite de detecção do aparelho (0,001 mg.L-1). A concentração máxima estabelecida 

para zinco em águas de classe 2, é de 0,18 mg.L-1. Todas as estações de amostragem 

apresentaram concentrações abaixo do permitido pela legislação brasileira. A Figura 29 

apresenta os valores de zinco (mg/L) para a água superficial do rio Maranguapinho. 

Figura 29 - Concentração da amostra de Zn nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005) 
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A estação RMA-C apresentou a maior concentração de zinco. Esse ponto 

apresenta declividade e velocidade relativamente baixas, a topografia do leito 

apresentando pequenas ondulações, favorecendo assim menor resistência ao transporte 

do Zn. É importante ressaltar que não houve valores de Zn detectados para a estação de 

amostragem RMA-A, porém, este valor não detectados não refletem rigorosamente a 

concentração existente do elemento analisado, mas indicam que o metal encontra-se 

presente em baixa concentração. 

 

5.2.2 Tratamento estatístico 

A partir dos resultados analíticos das amostras de água obtidas, também foi 

elaborado o sumário estatístico (Tabela 9), considerando somente os elementos que 

apresentaram resultados acima dos limites de detecção do equipamento analítico. 

Tabela 9 - Sumário estatístico para amostras de águas (mg/L) 
Elemento Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão CV (%)* 
Al 0,0520 0,0295 0,0054 0,1360 0,0531 102,20 
Fe 0,3213 0,2600 0,0667 0,6230 0,2406 74,87 
Mn 0,1651 0,1090 0,0138 0,3650 0,1549 93,82 
*CV = coeficiente de variação 

 

O Teste de Tukey não indicou a existência de diferença estatisticamente 

significante, para um nível de significância de 5%, entre os valores de alumínio, ferro e 

manganês encontrados na água, englobando as três estações de amostragem e os valores 

legais definidos pela Resolução CONAMA, porém indicou a existência de diferença 

marginal (0,05<p<0,08) entre os valores de alumínio encontrados na água e os valores 

legais (Tabela 10). 

Tabela 10 - Análise de variância paramétrica considerando as variáveis (Al, Fe e Mn) 
para todas as estações de amostragem. 
Elemento LQ* VMP** p 
Al 0,001 0,1 0,0756 
Fe 0,001 0,3 0,8414 
Mn 0,001 0,1 0,6223 
*Limite de Quantificação 
**Valor Máximo Permitido 
 

Os resultados encontrados no presente estudo referentes às concentrações de 

metais tóxicos na água e seus respectivos valores legais indicaram que estas não 

apresentaram diferenças significativas entre as estações analisadas. Santos, Santos e 

Oliveira (2008) explicam que essa afirmação pode estar relacionada à influência da 
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correnteza sobre a concentração de metais tóxicos, não permitindo que os íons dos 

metais se concentrem na coluna d’água. 

A ausência de diferenças significativas na concentração de metais tóxicos na 

água das estações de amostragem estudadas não significa que os ambientes não estejam 

poluídos, pois algumas das concentrações determinadas foram maiores que os 

permitidos pelo CONAMA (BRASIL, 2005), como é o caso do Fe que ultrapassou os 

níveis permitidos pela legislação na estação de amostragem RMA-B e Mn nas estações 

de amostragem RMA-B e RMA-C, descrito anteriormente. Essa situação pode estar 

relacionada com as características naturais (adsorção no substrato, correnteza) de cada 

estação de amostragem. 

A análise de variância revelou uma diferença significativa, para um nível de 

significância de 5%, entre o pH, com o alumínio, ferro e manganês. A diminuição do 

pH favorece uma maior disponibilidade natural para esses elementos (Tabela 11).  

Tabela 11 - Análise de variância entre o pH as variáveis (Al, Fe e Mn) para todas as 
estações de amostragem. 

Elemento p 
Al <0,01 
Fe <0,01 
Mn <0,01 

 

5.3 Metais pesados em sedimentos 

5.3.1 Concentração dos elementos analisados 

Em relação a cada estação de amostragem, bário foi o metal com maior 

concentração em todas as estações, com 1195 mg/kg, no RMA-A, 1102 mg/kg no 

RMA-B e 579 mg/kg no RMA-B. Estrôncio foi o segundo metal mais representativo 

nas estações RMA-A e RMA-B, com 631 mg/kg e 801 mg/kg, respectivamente, 

enquanto zircônio apresentou a segunda maior representatividade na estação RMA-C, 

com 567 mg/kg. As Figuras 30-32 mostram a concentração média dos metais pesados 

para todas as amostragens e a concentração para cada estação de amostragem. 
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Figura 30 - Concentração dos elementos em sedimentos no rio Maranguapinho, estação 
de amostragem RMA-A 

 

Figura 31 - Concentração dos elementos em sedimentos no rio Maranguapinho, estação 
de amostragem RMA-B 
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Figura 32 - Concentração dos elementos em sedimentos no rio Maranguapinho, estação 
de amostragem RMA-C 

 

 

5.3.1.1 Bário 

Para o bário foi observada a concentração máxima de 1195 mg/kg e mínima de 

579 mg/kg. De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho mundial 

é 580 mg/kg. A Figura 33 mostra que ocorreu um aumento significativo de mais de 

106% em relação ao valor de referência para o folhelho médio na estação RMA-A e de 

90% na estação RMA-B. Portanto, há enriquecimento desse metal para os sedimentos 

nessas estações. Somente na estação RMA-C o teor do elemento Ba encontrou-se 

abaixo dos valores para o folhelho médio. 

Figura 33 - Concentração da amostra de Ba nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor de referência do folhelho) 
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A ampla distribuição espacial e relativa homogeneidade da concentração na 

estação de amostragem RMA-A é um aspecto geralmente associado aos elementos com 

forte influência litológica. A concentração de Ba encontradas nos sedimentos indicam 

uma forte relação com aspectos geoambientais naturais. Tal fato pode ser explicado pela 

estação de amostragem RMA-A estar localizada dentro da serra de Maranguape, de 

composição granítica, sendo o feldspato um de seus minerais que contém bário como 

elemento secundário e que, com o intemperismo químico, esse elemento foi lixiviado 

para a margem do rio. 

Em relação à estação RMA-B, percebe-se uma leve diminuição na concentração 

desse metal em relação a RMA-A. Esse fato é devido à interseção com uma drenagem 

secundária de fluxo relativamente turbulento que chega até o canal principal. Esta se 

apresenta com um fluxo de água bastante considerável, o que dificulta o acúmulo de Ba 

nos sedimentos de corrente. 

A diminuição de Ba na estação de amostragem RMA-C quando comparado a 

RMA-B se deu pelo fato dessa estação estar distante da serra de Maranguape e o bário, 

como metal pesado, ter precipitado no fundo do rio sendo, portanto, de difícil 

carreamento. 

 

5.3.1.2 Cério 

Para o cério foi observada a concentração máxima de 75 mg/kg e mínima de 35 

mg/kg. De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho mundial é 59 

mg/kg. A Figura 34 mostra que o teor do elemento Ce encontra-se abaixo dos valores 

para o folhelho médio nas estações RMA-A e RMA-B. Somente na estação RMA-C 

ocorreu um aumento significativo de mais de 27% em relação ao valor de referência. 

Portanto, há enriquecimento desse metal para os sedimentos nessa estação. 
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Figura 34 - Concentração da amostra de Ce nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor de referência do folhelho) 

  

 

5.3.1.3 Cobre 

Para o cobre foi observada a concentração máxima de 51 mg/kg e mínima de 29 

mg/kg. As estações de amostragem RMA-A e RMA-B apresentaram concentrações 

abaixo dos valores-guias estabelecidos pela Resolução CONAMA 344/04 para nível 1, 

que é de 35,7 mg/kg e para nível 2, que é de 197 mg/kg e no qual não ocorre efeito 

significativo para os organismos aquáticos. Para a estação de amostragem RMA-C a 

concentração de Cu apresentou um aumento significativo de mais de 42% em relação ao 

valor de referência citado anteriormente, podendo apresentar efeitos adversos ao meio 

aquático (Figura 35). 

De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho mundial é 45 

mg/kg. A Figura 35 mostra que o teor do elemento Cu encontra-se abaixo dos valores 

para o folhelho médio nas estações RMA-A e RMA-B. Somente na estação RMA-C 

ocorreu um aumento significativo de mais de 13% em relação ao valor de referência do 

folhelho. Portanto, há enriquecimento desse metal para os sedimentos nessa estação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Figura 35 - Concentração da amostra de Cu nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor de referência do folhelho, linha amarela o valor de referência do 
CONAMA para nível 1 e linha vermelha o valor de referência para nível 2) 

  

A concentração de Cu encontrado na estação RMA-A foi de 33 mg/kg. Este fato 

está relacionado a estação estar localizada próximo a fazendas de expressividade 

exclusivamente local. Às criações de animais são realizadas ainda por meio de métodos 

rudimentares. Esta maneira rudimentar, aliando-se à sua proximidade aos rios, gera 

problemáticas associadas ao despejo de efluentes da pecuária, como os excrementos 

biológicos dos animais. É importante ressaltar que a concentração de Cu está associada 

a essa estação de amostragem possuir baixa declividade e velocidade das águas, 

favorecendo assim menor resistência ao transporte. Além disso, a topografia do leito 

apresenta pequenas ondulações, o que facilita a deposição dos sedimentos contendo 

cobre. 

Em relação à estação RMA-B, que apresentou o teor de Cu = 29 mg/kg, percebe-

se uma diminuição na concentração desse metal em relação a RMA-A. Esse fato é 

devido à interseção com uma drenagem secundária de fluxo relativamente turbulento 

que chega até o canal principal. Esta se apresenta com um fluxo de água bastante 

considerável, o que dificulta o acúmulo de Cu nos sedimentos. 

Quando se observa individualmente o teor de Cu para a estação de amostragem 

RMA-C = 51 mg/kg, verifica-se que esse aumento em relação a RMA-B está 

relacionado aos efluentes industriais do beneficiamento de cobre a montante de 

Maracanaú fato que pode ser explicado pelo despejo de efluentes nas áreas urbanas, 

transportando os resíduos minerais e orgânicos gerados por essas atividades. 
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5.3.1.4 Níquel 

Para o níquel não foi possível determinar os valores para cada estação de 

amostragem, pois todos os valores estiveram abaixo do limite de detecção do aparelho 

(20 mg/kg). De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho mundial 

é 68 mg/kg. As concentrações obtidas neste estudo foram inferiores a esse valor em 

todas as estações amostradas. O níquel não violou os valores de referência estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 344/04, sendo 18 mg/kg para nível 1 e 35,9 mg/kg para nível 

2. Mesmo não sendo detectado, esse metal esteve presente em baixas concentrações ao 

longo do perfil longitudinal, ou seja, nas três estações de amostragem, contribuindo 

naturalmente para o compartimento sedimentos. 

 

5.3.1.5 Escândio 

Para o escândio foi observada a concentração máxima de 6 mg/kg e mínima de 2 

mg/kg. De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho mundial é 13 

mg/kg. A Figura 36 mostra que as concentrações do elemento Sc foram inferiores a esse 

valor em todas as estações amostradas. Portanto, não há enriquecimento desse metal 

para os sedimentos nas estações. 

Figura 36 - Concentração da amostra de Sc nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor de referência do folhelho) 

  

 

5.3.1.6 Estrôncio 

Para o estrôncio foi observada a concentração máxima de 801 mg/kg e mínima 

de 228 mg/kg. De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho 
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mundial é 300 mg/kg. A Figura 37 mostra que ocorreu um aumento significativo de 

mais de 110% em relação ao valor de referência para o folhelho médio na estação 

RMA-A e de 167% na estação RMA-B. Portanto, há enriquecimento desse metal para 

os sedimentos nessas estações. Somente na estação RMA-C o teor do elemento Sr 

encontrou-se abaixo dos valores para o folhelho médio. 

Figura 37 - Concentração da amostra de Sr nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor de referência do folhelho) 

  

 

5.3.1.7 Ítrio 

Para o ítrio foi observada a concentração máxima de 14 mg/kg e mínima de 5 

mg/kg. De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho mundial é 26 

mg/kg. A Figura 38 mostra que as concentrações do elemento Y foram inferiores a esse 

valor em todas as estações amostradas. Portanto, não há enriquecimento desse metal 

para os sedimentos nas estações (Figura 38). 
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Figura 38 - Concentração da amostra de Y nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor de referência do folhelho) 

  

 

5.3.1.8 Zinco 

Para o zinco foi observada a concentração máxima de 44 mg/kg e mínima de 13 

mg/kg. As concentrações de Zn verificadas nas três estações de amostragem estiveram 

abaixo dos valores-guias estabelecidos pela Resolução CONAMA 344/04 para nível 1, 

que é de 123 mg/kg e para nível 2, que é de 315 mg/kg e no qual não ocorre efeito 

significativo para os organismos aquáticos. (Figura 39).  

De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho mundial é 95 

mg/kg. A Figura 39 mostra que as concentrações de zinco obtidas neste estudo foram 

inferiores a esse valor em todas as estações amostradas. Portanto, não há 

enriquecimento desse metal para os sedimentos nas estações. 
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Figura 39 - Concentração da amostra de Zn nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor de referência do folhelho, linha amarela o valor de referência do 
CONAMA para nível 1 e linha vermelha o valor de referência para nível 2) 

  

A concentração de Zn encontrado na estação RMA-A foi de 13 mg/kg. Como 

explicado anteriormente para o Cu, este fato está relacionado a essa estação de 

amostragem estar localizada próximo a fazendas de expressividade local. Às criações de 

animais são realizadas por métodos rudimentares que, aliando-se à sua proximidade aos 

rios, geram problemáticas associadas ao despejo de efluentes da pecuária, como os 

excrementos biológicos dos animais. Outro fato é que a concentração de Zn está 

associada a essa estação de amostragem possuir baixa declividade e velocidade das 

águas, favorecendo assim menor resistência ao transporte. Além disso, a topografia do 

leito apresenta pequenas ondulações, o que facilita a deposição dos sedimentos 

contendo zinco. 

Em relação à estação RMA-B, que apresentou o teor de Zn = 13 mg/kg, não 

houve alteração na concentração desse metal em relação a RMA-A. Esse fato é devido à 

interseção com uma drenagem secundária de fluxo relativamente turbulento que chega 

até o canal principal. Esta se apresenta com um fluxo de água bastante considerável, o 

que dificulta o aumento de Cu nos sedimentos. 

Quando se observa o teor de Zn para a estação de amostragem RMA-C = 44 

mg/kg, verifica-se que esse aumento em relação a RMA-B está associado à área de 

influência direta dos grandes empreendimentos industriais que se localizam nessa 

porção da bacia, inserida no baixo curso, fato que pode ser explicado pelo despejo de 
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efluentes nas áreas urbanas, transportando os resíduos minerais e orgânicos gerados por 

essas atividades. 

 

5.3.1.9 Zircônio 

Para o zircônio foi observada a concentração máxima de 567 mg/kg e mínima de 

251 mg/kg. De acordo com Turekian e Wedepohl (1961), a média do folhelho mundial 

é 160 mg/kg. A Figura 40 mostra que ocorreu um aumento significativo de mais de 56% 

em relação ao valor de referência para o folhelho médio na estação RMA-A, de 123% 

na estação RMA-B e de 254% na estação RMA-C. Portanto, há enriquecimento desse 

metal para os sedimentos em todas as estações. 

Figura 40 - Concentração da amostra de Zr nas estações de amostragem (linha tracejada 
representa o valor de referência do folhelho) 

  

Os valores determinados para o fundo geoquímico natural regional, assim como 

os valores globais descritos na literatura estão presentes na Tabela 12. 

Tabela 12 – Valores de referência regionais para o rio Maranguapinho e valores globais 
Valores de referência (ppm) Ba Ce Cu Ni Sc Sr Y Zn Zr 
RMA-A 1195 35 33 <20 2 631 5 13 251 
Folhelho 580 59 45 68 13 300 26 95 160 

 

Podem ser verificados para Ce, Cu, Ni, Sc, Y e Zn que os valores de referência 

adotados como regionais se mostraram inferiores aos valores globais comumente usados 

na literatura enquanto que para Ba, Sr e Zr as concentrações se mostraram superiores 

aos valores de fundo geoquímico natural global. 
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De uma forma geral foi possível observar que, quando comparado o fundo 

geoquímico natural regional com os valores globais, ocorre uma discrepância nas 

concentrações, refletindo a diversidade da componente de formação litólica, indicando a 

importância da determinação do fundo geoquímico natural na área de estudo. 

 

5.3.2 Índice de Geoacumulação (IGEO) 

Para montagem da tabela os valores mostrados correspondem apenas àqueles 

com índices calculados para os elementos considerados perigosos para a saúde humana 

e/ou que exibiram teores elevados tendo como referência a média mundial para metais 

associados ao folhelho padrão.   

Os valores adquiridos para a geoacumulação do sedimento na bacia do 

Maranguapinho por meio da referência mundial, apresentou classe 1 do Igeo, que 

corresponde a intensidade “ausente a moderadamente poluído” (Tabela 13). 

Tabela 13 - Resultados Igeo – Sedimento de corrente - Referência Mundial 
Estações Ba Ce Cu Sc Sr Y Zn Zr 
RMA-A 0,0117 0.0579 0,0747 0,0512 0.0206 0.0595 0,0259 0.0332 
RMA-B 0,0116 0.0640 0,0719 0,1325 0.0214 0.0769 0,0259 0.0353 
RMA-C 0,0105 0.0703 0,0840 0,1025 0.0174 0.0976 0,0383 0.0381 

  

Na geração do índice de geoacumulação para cobre, verificou-se que, apesar 

desse elemento ter apresentado concentração acima do valor-guia estabelecido pela 

Resolução CONAMA 344/04 para nível 1 no RMA-C, área de influência industrial em 

Maracanaú, as classes de poluição foram minimizadas pelo comportamento similar ao 

dos elementos de origem litogênica apresentado pelo cobre ao longo do perfil de 

amostragem. Dessa forma, todas as estações de amostragem foram classificadas como 

ausente/moderada (classe 1, Tabela 8). 

O índice de geoacumulação para zinco indicou que todas as amostras de 

sedimentos do Rio Maranguapinho estão enquadrados na classe 1 em virtude da pouca 

variação apresentada na intensidade de poluição, revelando que o zinco é um 

constituinte natural na bacia. 

Para a montagem da tabela foi utilizado como background para o cálculo do 

Igeo a amostra de sedimento que corresponde ao ponto amostral RMA-A no rio 

Maranguapinho, área mais preservada da bacia. Os valores mostrados nesta tabela 

correspondem apenas àqueles com índices calculados, os elementos e/ou pontos que 

apresentaram resultados abaixo do limite de detecção foram descartados.  
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Os valores adquiridos para a geoacumulação do sedimento na bacia do 

Maranguapinho, tendo como background a amostra coletada na nascente, apresentou 

classe 1 do Igeo, que corresponde a intensidade “ausente a moderadamente poluído” 

(Tabela 14). 

Tabela 14 - Resultados Igeo – Sedimento de corrente - Referência Local 
Estações Ba Ce Cu Sc Sr Y Zn Zr 
RMA-A 0,0057 0,0977 0,1019 0,3333 0,0098 0,3095 0,1897 0,0211 
RMA-B 0,0056 0,1080 0,0981 0,8616 0,0101 0,4000 0,1897 0,0225 
RMA-C 0,0051 0,1186 0,1145 0,6666 0,0082 0,5076 0,2799 0,0242 
 

5.3.3 Tratamento estatístico 

A partir dos resultados analíticos de sedimentos obtidos, foi elaborado o sumário 

estatístico (Tabela 15), considerando somente os elementos que apresentaram resultados 

acima dos limites de detecção do equipamento analítico. 

Tabela 15 - Sumário estatístico para amostras de sedimentos (ppm) 
Elemento Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão CV (%)* 
Ba 958,66 1102,00 579,00 1195,00 332,07 34,64 
Ce 53,66 51,00 35,00 75,00 20,13 37,51 
Cu 37,66 33,00 29,00 51,00 11,71 31,11 
Sc 4,00 4,00 2,00 6,00 2,00 50,00 
Sr 553,33 631,00 228,00 801,00 294,28 53,18 
Y 9,00 8,00 5,00 14,00 4,58 50,92 
Zn 23,33 13,00 13,00 44,00 17,89 76,71 
Zr 391,66 357,00 251,00 567,00 160,82 41,06 
*CV = coeficiente de variação 
 

A análise de agrupamento sobre a similaridade de Bray-Curtis entre os 

elementos resultou nos gráficos dispostos na Figura 41. Para a análise dos grupos 

considerados, foi considerado o nível de 50% da maior similaridade relativa entre os 

terminais.  

A análise de agrupamento apresentou dois grupos no nível de 50% de 

similaridade, denominados A e B. Estes grupos diferenciaram-se pelas fontes de origem 

dos elementos nos ambientes. O grupo A foi representado por elementos que estiveram 

abaixo ou acima da média do folhelho mundial em uma estação de amostragem, sendo 

as concentrações dos metais pesados nesse grupo em sua maioria provenientes de fontes 

naturais do que antrópicas. O grupo B foi representado por elementos que estiveram 

acima da média do folhelho mundial em duas ou em todas as estações de amostragem, 

sendo as concentrações de metais pesados nesse grupo em sua maioria provenientes de 

fontes antrópicas do que naturais. 
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Figura 41 - Resultado da análise de agrupamento entre os elementos. Corte ao nível de 
50% de similaridade. 

 

 

5.4 Metais pesados em vísceras de peixes 

5.4.1 Concentração dos elementos analisados 

Os peixes podem ser usados como biomonitores para metais, indicando o nível 

de contaminação e biodisponibilidade destes na região em que vivem, mesmo 

apresentando alguma mobilidade relativa (FÖRSTNER; WITTMANN, 1983; 

PFEIFFER et al., 1985). Sendo as espécies estudadas demersais e bentopelágicas, 

seriam teoricamente excelentes bioindicadores da deposição recente de material 

particulado no sedimento e de possíveis contribuições antrópicas. A seguir são 

apresentados os elementos encontrados em vísceras de peixes no presente estudo. O 

tamanho da amostra utilizada foi de 21 exemplares para uma maior representatividade 

toxicológica da ictiofauna capturada: 

 

5.4.1.1 Alumínio  

As concentrações médias de Al para as espécies estudadas variaram entre 0,93 - 

61,27 ppm. Sendo que as médias para as espécies estudadas variaram da seguinte forma: 

Crenicichla menezesi (61,27 ppm) > Loricariichthys nudirostris (54,96 ppm) > 

Hypostomus jaguribensis (35,85 ppm) > Cichlasoma orientale (22,28 ppm) > Megalops 

atlanticus (3,36 ppm) > Hoplosternum littorale (0,93 ppm) (Figura 42). 

 
 
 
 

B 

A 
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Figura 42 - Concentração média de Al em vísceras de peixes nas estações de 
amostragem 

 

A concentração de Al nas amostras de peixes foi elevada, entretanto, o 

Ministério da Saúde não estabelece limites máximos de tolerância para este metal. A 

OMS (Organização Mundial de Saúde), por sua vez, preconiza o limite máximo 

tolerável na dieta de 6 mg/kg/semana de Al (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 1998). Dessa forma, infere-se que a concentração de Al detectada nos peixes 

no presente estudo pode acarretar danos a saúde dos consumidores deste pescado. 

 

5.4.1.2 Cádmio 

As concentrações médias observadas para o Cd para as espécies estudadas 

ficaram entre 6,86 – 184,68 ppm. A relação observada em ordem decrescente de 

concentração para as espécies estudadas foi: Hoplosternum littorale (184,68 ppm) > 

Megalops atlanticus  (6,86 ppm) (Figura 43). 
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Figura 43 - Concentração média de Cd em vísceras de peixes nas estações de 
amostragem (linha tracejada representa o valor máximo permitido pela Portaria 
685/1998 do Ministério da Saúde) 

 

Em todas as espécies avaliadas a concentração de Cd nas vísceras dos peixes 

esteve acima do limite permitido por lei. Em altas concentrações nos peixes o Cd causa 

déficits de crescimento, natação errática, alterações hematológicas, mortalidade 

(ATCHISON; HENRY; SANDHEINRICH, 1987; COSTA; HARTZ, 2009; CUI et al., 

2011), intoxicação aguda ou crônica sob a forma de sais solúveis (AARDT; 

ERDMANN, 2004). 

O Ministério da Saúde estabelece valor específico para o consumo de peixe e 

produtos de pesca de 1 ppm para este metal. A concentração de Cd nas amostras de 

peixes foi elevada, comprovando a contaminação antrópica da biota do rio 

Maranguapinho mostrando que o elemento pode ser de fonte não natural, já que o 

elemento não faz parte da geoquímica local. 

 

5.4.1.3 Estrôncio 

As concentrações médias de Sr para as espécies estudadas variaram entre 0,89 – 

2,28 ppm. Sendo que as médias para as espécies estudadas variaram da seguinte forma: 

Cichlasoma orientale (2,28 ppm) > Loricariichthys nudirostris (1,99 ppm) > 

Hypostomus jaguribensis (0,89 ppm) (Figura 44).  
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Figura 44 - Concentração média de Sr em vísceras de peixes nas estações de 
amostragem 

 

Não se pode relacionar as concentrações deste metal nas vísceras de peixes a 

uma possível contaminação, uma vez que o Ministério da Saúde não define limites 

máximos de tolerância para o Sr. 

 

5.4.1.4 Ferro  

As concentrações médias de Fe para as espécies estudadas variaram entre 24,64 

– 878,27 ppm. As médias dos resultados para as quatro espécies estudadas mostraram o 

seguinte padrão: Loricariichthys nudirostris (878,27 ppm) > Crenicichla menezesi 

(743,54 ppm) > Cichlasoma orientale (530,83 ppm) > Hypostomus jaguribensis (125,66 

ppm) > Hoplias malabaricus (104,01 ppm) > Megalops atlanticus (82,6 ppm) > 

Hoplosternum littorale (24,64 ppm)(Figura 45). 

Figura 45 - Concentração média de Fe em vísceras de peixes nas estações de 
amostragem 
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O Ministério da Saúde não define limites máximos de tolerância para o Fe. 

Verifica-se que a concentração de Fe foi relativamente alta nos peixes, pois a Dietary 

Reference Intakes (DRI) define que a ingestão diária de ferro para o homem é de 8 mg e 

para mulheres de 18 mg (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). O Fe é o elemento de 

transição mais abundante e essencial para toda a biota, sendo que desempenha um papel 

chave na homeostase celular. Uma das mais elevadas faixas de concentrações de metais 

observadas nas espécies estudadas foram obtidas para esse elemento. Este resultado 

pode ser associado ao Fe ser metal essencial, onde atua na composição de várias 

enzimas e está associado com a hemoglobina (proteína), que tem como função o 

transporte de oxigênio. Em altas concentrações nos peixes o Fe pode causar os danos 

biológicos relacionados na literatura como irritação da parede gastrintestinal, problemas 

cardiovasculares, respiratórios e a diabetes mellitus (SILVA, 2002). 

 

5.4.1.5 Manganês  

As concentrações médias de Mn para as espécies estudadas variaram entre 2,47 - 

9,03 ppm. A relação observada em ordem decrescente de concentração para as espécies 

estudadas foi: Hoplias malabaricus (9,03 ppm) > Loricariichthys nudirostris (4,78 

ppm) > Cichlasoma orientale (4,30 ppm) > Crenicichla menezesi (3,80 ppm) > 

Hypostomus jaguribensis (2,47 ppm) (Figura 46). 

Figura 46 - Concentração média de Mn em vísceras de peixes nas estações de 
amostragem 

 

Da mesma forma que o Al e o Fe, o Ministério da Saúde não define limites 

máximos de tolerância para o Mn. A partir dos dados observados, verifica-se que a 
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concentração de Mn foi relativamente alta nos peixes, pois conforme a Dietary 

Reference Intakes (DRI), a ingestão diária de manganês para o homem é de 2,3 mg e 

para mulheres de 1,8 mg (INSTITUTE OF MEDICINE, 2000). Dessa forma, como este 

metal também é um elemento essencial, em altas concentrações a ingestão de Mn 

proveniente destes peixes causa os danos biológicos relacionados na literatura como: 

deficiência intelectual de crianças e aumento da mortalidade infantil, bem como sua 

associação com a doença de Parkinson (CSUROS; CSUROS, 2002; FINKELSTEIN et 

al., 2008; HAFEMAN et al., 2007; STEPENS et al., 2008). 

 

5.4.1.6 Titânio 

As concentrações médias de Ti para as espécies estudadas variaram entre 3,19 – 

10,07 ppm. Sendo que as médias para as espécies estudadas variaram da seguinte forma: 

Hypostomus jaguribensis (10,07 ppm) > Loricariichthys nudirostris (3,78 ppm) > 

Cichlasoma orientale (3,19 ppm) (Figura 47). 

Figura 47 - Concentração média de Ti em vísceras de peixes nas estações de 
amostragem 

 

Como explicado anteriormente para o Sr, não se pode relacionar as 

concentrações de Ti nas vísceras de peixes a uma possível contaminação, uma vez que o 

Ministério da Saúde não define limites máximos de tolerância. 

 

5.4.1.7 Zinco  

As concentrações médias de Zn para as quatro espécies estudadas variaram entre 

10,59 - 64,62 ppm. Entre as espécies estudadas observou-se Crenicichla menezesi 

(64,62 ppm) > Hoplias malabaricus (49,94 ppm) > Cichlasoma orientale (33,49 ppm) > 



89 
 

Hypostomus jaguribensis (20,56 ppm) > Megalops atlanticus (15,83 ppm) > 

Hoplosternum littorale (12,47 ppm) > Loricariichthys nudirostris (10,59 ppm) (Figura 

48). 

Figura 48 - Concentração média de Zn em vísceras de peixes nas estações de 
amostragem (linha tracejada representa o valor máximo permitido pela Portaria 
685/1998 do Ministério da Saúde) 

 

Em quase todas as espécies avaliadas a concentração de Zn nas vísceras dos 

peixes esteve abaixo do limite permitido por lei, com exceção da espécie Crenicichla 

menezesi onde a concentração esteve 29% acima do permitido. Em altas concentrações 

nos peixes o Zn causa mudanças adversas em sua morfologia e fisiologia, obstrução das 

guelras, crescimento e maturação retardados e morte. 

Estudos revelam que maiores concentrações de Zn são encontrados nas gônadas 

dos peixes, devido à sua participação na divisão celular, processo de crescimento e 

reprodução (CAMPENHOUT; BERVOETS; BLUST, 2007; LIMA JÚNIOR  et  al., 

2002; MURUGAN  et  al., 2008).  

Em relação à concentração de zinco, não há um valor específico para o consumo 

de peixe e produtos de pesca estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Na ausência dessa 

informação, os valores de concentração do Zn nas vísceras foram comparados a 

categoria “outros alimentos”, que estabelece o limite de 50 ppm para o zinco. Mesmo 

não apresentando uma concentração específica para o consumo de peixes, quase todas 

as concentrações de zinco nos peixes se encontraram abaixo do limite permitido. 

Segundo a Dietary Reference Intakes (DRI), a recomendação da ingestão diária de Zn 

para a população sadia é de 8 mg para mulheres e 11 mg para homens.  

A observação do ordenamento decrescente de concentração média para as 

espécies estudadas para os diferentes elementos nos permite afirmar que não há 
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nenhuma tendência de uma espécie acumular mais metais que outra. De uma forma 

geral, as concentrações médias dos metais por espécie estão bastante próximas. 

 

5.4.2 Variações de metais nos peixes entre as guildas tróficas 

Os detritívoros apresentaram as maiores concentrações de Al, Fe, Sr e Ti 

enquanto os carnívoros apresentaram as maiores concentrações de Mn e Zn. Os 

onívoros apresentaram as maiores concentrações de Cd. Na Tabela 16 estão 

demonstradas as concentrações dos metais pesados nas vísceras dos peixes para cada 

nível trófico. 

Tabela 16 – Concentração (ppm) de metais pesados em vísceras de peixes para cada 
guilda trófica 
 Alumínio Ferro Manganês Zinco Cádmio Estrôncio Titânio 
Carnívoros 24,07 441,04 3,81 37,83 1,37 1,14 1,59 
Detritívoros 44,34 460,15 3,50 16,13 nd* 1,38 7,28 
Onívoros 0,93 24,64 nd* 12,47 184,68 nd* nd* 
nd* = não determinado 

 

Neste estudo, os detritívoros (Hypostomus jaguribensis e Loricariichthys 

nudirostris) apresentaram uma maior concentração de Al, Fe e Sr em relação aos 

carnívoros. Estes resultados sugerem a água o fator de ingresso dos elementos no 

organismo animal (no caso do Al e Fe) e uma alta concentração de Sr no substrato dos 

cursos de água amostrados, desde que este contém os detritos orgânicos e inorgânicos 

que são a dieta predominante dos peixes pertencentes a essa guilda trófica (LIMA, 

2009), com isso possuem uma maior tendência a acumularem em seu organismo 

elevadas quantidades de metais. Para facilitar a ingestão e absorção de nutrientes 

presentes nesses alimentos, os peixes detritívoros possuem características 

morfofisiológicas diferenciadas (BORDAJANDI et al., 2003).  

Os resultados do presente estudo corroboram com os estudos realizados por 

BORDAJANDI et al. (2003) e TELES et al. (2008) que também encontraram elevada 

concentração de metais nas espécies detritívoras em relação às outras guildas tróficas, 

sugerindo ser o hábito alimentar a fonte de maior contaminação dessa espécie. De 

acordo com Mazzoni et al. (2010), a variedade na dieta alimentar consumida pelos 

peixes pode influenciar na concentração de metais corporais dos mesmos. 

Pelo fato de terem apresentado a maioria dos metais estudados no trato 

intestinal, pode-se considerar que essas espécies são bons indicadores da qualidade 

ambiental, pois como são demersais, onde a poluição sedimenta-se em maior 
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quantidade, eles absorvem mais os poluentes, apresentam ampla resistência a poluentes 

e podem sobreviver em lugares muito poluídos. 

 

5.4.3 Tratamento estatístico 

A Tabela 17 mostra o sumário estatístico dos elementos em vísceras de peixes 

em todas as estações de amostragem 

Tabela 17 - Sumário estatístico para amostras de vísceras de peixes (ppm) 
Elemento Média Mediana Mínimo Máximo Desvio padrão CV (%)* 
Al 30,55 18,28 0,00 129,74 34,33 112,34 
Fe 409,58 295,14 0,00 1094,71 372,49 90,95 
Mn 3,31 3,88 0,00 9,03 3,09 93,37 
Zn 26,11 16,37 0,00 95,50 28,49 109,08 
Cd 18,24 0,00 0,00 369,36 80,48 441,17 
Sr 1,13 0,00 0,00 4,45 1,46 128,39 
Ti 3,88 0,00 0,00 50,37 11,13 286,85 
*CV = coeficiente de variação 
 

Uma vez que a variável Cd não apresentou comportamento de uma amostra 

retirada de uma população normal, procedeu-se a uma análise de variância não-

paramétrica de Kruskal-Wallis. Verificou-se a existência de diferença estatisticamente 

significante, para um nível de significância de 5%, entre o valor de Cd encontrado em 

vísceras de peixes, englobando as três estações de amostragem e os valores legais 

definidos pela Portaria do Ministério da Saúde.  

Em relação à variável Zn, como apresentou comportamento de uma amostra 

retirada de uma população normal, procedeu-se a uma análise de variância paramétrica. 

O Teste de Tukey indicou uma diferença estatisticamente significante, para um nível de 

significância de 5%, entre o valor de Zn encontrado em vísceras de peixes, englobando 

as três estações de amostragem e os valores legais definidos pela Portaria do Ministério 

da Saúde (Tabela 18). 

Tabela 18 - Análise de variância considerando as variáveis (Cd e Zn) para todas as 
estações de amostragem. 
Elemento VMP* p 
Cd 1 <0,05** 
Zn 50 <0,01*** 
*Valor Máximo Permitido 
**Teste de Kruskal-Wallis 
***Teste de Tukey 

 

A análise de variância revela, portanto, que a concentração de cádmio nas 

vísceras dos peixes está acima dos limites permitidos para consumo humano. Altas 
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ingestões de Cd podem ocasionar disfunção renal, enfisema pulmonar, distúrbios 

imunológicos e osteoporose (CARDOSO; CHASIN, 2001; LARSON; WIENCEK, 

1994). Com relação ao Zn, embora poucas concentrações encontradas em alguns 

exemplares estejam acima dos limites permitidos para consumo humano e sejam de 

origem natural, se doses altas de zinco forem ingeridas por curto período de tempo, 

dores estomacais, náuseas e vômitos podem ocorrer. A ingestão de altas doses de zinco 

por vários meses pode causar anemia, danos pancreáticos e diminuição de HDL no 

sangue (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

O fato de que as análises foram feitas em vísceras abdominais e a população 

costuma consumir a musculatura dos peixes merece comentário adicional: as 

concentrações dos elementos não serão as mesmas nos diversos órgãos e tecidos, mas, 

como músculos e vísceras abdominais, além do epitélio das brânquias, são os principais 

sítios de acúmulo dessas substâncias, pode-se inferir que há algum risco perante o 

consumo humano destes peixes (PORTO; ETHUR, 2009). 

O peixe é um alimento muito consumido pela população, principalmente por 

aquela que vive no entorno de rios e, portanto, é pertinente a análise da concentração 

destes metais quando o alimento passa por processos de cozimento e/ou fritura. 

Mandarino et al., (2000) verificaram que o teor de mercúrio aumenta em amostras de 

traíras (Hoplias malabaricus) após a fritura. Da mesma forma, pode-se inferir que 

provavelmente a concentração dos metais detectados nas vísceras de peixes, será 

aumentada após os processos de fritura e/ou cozimento. 

Os dados de concentração de metais em peixes tem significativa importância na 

avaliação do impacto na saúde humana, o que irá depender, dentre outros fatores, da 

participação dos peixes na dieta alimentar da população local (LANDRIGAN; 

KOTELCHUCK; GRANDJEAN, 2007) e dos aspectos químicos relacionados a cada 

metal (PORTO, 2009). A toxicidade de cada um deles geralmente resulta de sua 

bioacumulação nos tecidos adiposos e da capacidade de penetrar nas membranas 

biológicas (TEMPLETON et al., 2000). 

A comparação entre as médias de Fe e Mn nas vísceras dos peixes e na água das 

estações de amostragem através do Teste de Tukey indicou a existência de diferença 

marginal (0,05<p<0,08) (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Comparação entre as médias encontradas nas vísceras de peixes e na água 
para as diferentes estações de amostragem. 
Elemento Estação de 

amostragem 
Média dos 

peixes 
Média das 

águas 
p 

 RMA-A 33,427 0,012  
Al RMA-B 0,000 0,083 0,1166 
 RMA-C 31,364 0,071  
 RMA-A 591,611 0,163  
Fe RMA-B 104,015 0,571 0,0712 
 RMA-C 335,068 0,139  
 RMA-A 4,164 0,030  
Mn RMA-B 9,039 0,237 0,0642 
 RMA-C 2,425 0,291  

 

A Análise de Variância paramétrica permitiu distinguir influências marginais 

entre as médias de Fe e Mn nas vísceras dos peixes e na água das estações, ou seja, os 

valores são mais elevados nos peixes do que na água. Assim, o ingresso dos elementos 

no organismo animal pode ter origem na água. Isto resulta do fato dos cursos de água 

serem os responsáveis pela dissolução e transporte dos metais no ambiente aquático, 

aumentando à concentração desses elementos químicos na água e favorecendo uma 

maior exposição dos peixes e conseqüente absorção dos metais pelas brânquias 

(BORDAJANDI et al., 2003), potencializada pelas mudanças químicas sofridas por 

esses metais no ambiente aquático (ESTEVES, 1998). 

Em relação ao Mn, o qual apresentou valores acima do permitido pela legislação 

na coluna d’água, sugere-se que a disponibilidade do mesmo na coluna de água não 

tenha sido a origem de contaminação dos peixes via absorção de água e sim, a partir de 

outras fontes, como, o alimento orgânico (BORDAJANDI et al., 2003; ESTEVES, 

1998; TELES et al., 2008), visto que esse metal pode se encontrar presente também no 

corpo de outros organismos vertebrados (LOUREIRO et al., 2007) e inorgânico como 

os sedimentos (CORBI et al., 2006; CUNHA; CALIJURI, 2008). 
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6 CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se concluir que: 

As concentrações de Al, Fe e Mn encontradas na água são consideradas 

poluentes naturais, indicando que esses elementos são resultantes da composição 

litológica da região. 

O índice de geoacumulação indicou que todas as amostras de sedimentos do rio 

Maranguapinho estão enquadradas na classe 1 em virtude da pouca variação 

apresentada na intensidade de poluição, revelando que os elementos encontrados são 

constituintes naturais da bacia. 

As espécies detritívoras Hypostomus jaguribensis e Loricariichthys nudirostris 

apresentaram as maiores quantidades dos metais estudados (Al, Fe, Sr e Ti), possuindo 

uma maior tendência a acumularem em seu organismo elevadas quantidades de metais. 

Também podem ser considerados bons indicadores da qualidade ambiental, pois como 

são demersais, absorvem mais os poluentes, apresentam ampla resistência a poluentes e 

podem sobreviver em lugares muito poluídos. 

De acordo com a ANOVA, duas observações puderam ser inferidas. A primeira 

é que o teste revelou significância estatística entre as concentrações de Cd e Zn nas 

vísceras dos peixes e os valores máximos permitidos na legislação, mostrando que, 

independentemente da fonte de origem, esses elementos podem causar sérios riscos de 

contaminação aos humanos. A outra observação é que permitiu distinguir influências 

marginais entre as médias de Fe e Mn nas vísceras dos peixes e na água das estações, 

sendo a água o fator de ingresso dos elementos no organismo animal. 

Por fim, a bacia do rio Maranguapinho é um ambiente natural potencialmente 

frágil. Os vários tipos de interferências antropogênicas, em especial a descarga de 

efluentes, contribuíram de forma marcante para a sua degradação ambiental. Os 

ambientes aquáticos foram os mais afetados. 
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7 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS 

 Pode-se inferir, a partir da análise dos resultados encontrados em vísceras de 

peixes, que estudos posteriores são indicados, tanto para avaliar o real 

comprometimento da biota aquática, quanto para medir o risco que isso representa a 

saúde das pessoas. 

Com relação aos metais Al, Fe, Mn, Sr e Ti, não se pôde relacionar as 

concentrações a uma possível poluição, uma vez que não existem valores referenciais. 

Torna-se essencial a publicação de novos decretos pelo Ministério da Saúde, que 

investigue os valores máximos permitidos para os elementos estudados, a fim de avaliar 

o risco que tais metais representam a saúde das pessoas que costumam incluir o peixe 

em sua dieta alimentar. 

Neste trabalho o emprego de peixes como bioindicadores de contaminação 

ambiental do rio Maranguapinho mostrou-se bastante útil ao registrar valores de alguns 

metais pesados nas vísceras. Bioindicadores são altamente recomendados no 

monitoramento ambiental, relacionados a presença de metais pesados em níveis tóxicos. 

A avaliação de impacto ambiental envolve o estabelecimento de objetivos de 

integridade biótica na utilização de bioindicadores. 

Considera-se fundamental que mais estudos desse porte sejam realizados não 

apenas nos trechos do rio estudado, mas também em outros rios situados na Região 

Metropolitana de Fortaleza, onde as atividades industriais tendem a se expandir, 

ocupando áreas maiores, a fim de identificar se as espécies de peixes irão suportar as 

alterações causadas pelas atividades antrópicas nos próximos anos. É importante 

realizar estudos em regiões mais impactadas a fim de verificar se o padrão encontrado 

no trabalho repete-se ou não. 

Por fim, atividades de monitoramento ambiental devem ser estimuladas na 

região onde foi realizado o presente estudo. Ações de educação ambiental, 

envolvimento dos atores locais e de organizações governamentais e não governamentais 

são elementos fundamentais na promoção do desenvolvimento sustentável, visando a 

integridade dos ecossistemas aquáticos. 
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RESOLUÇÃO CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 

Publicada no DOU no 053, de 18/03/2005, págs. 58-63 
 

 

 

 
 
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA , no uso das 
competências que lhe são conferidas pelos arts. 6º, inciso II e 8°, inciso VII, da Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho 
de 1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e 

Considerando a vigência da Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro de 2000, 
que dispõe sobre a balneabilidade; 

Considerando o art. 9°, inciso I, da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a 
Política Nacional dos Recursos Hídricos, e demais normas aplicáveis à matéria; 

Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, 
baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, 
do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da integração, bem como no reconhecimento 
de valor intrínseco à natureza; 

Considerando que a Constituição Federal e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
visam controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o lançamento 
em níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida; 

Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo 
ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação; 

Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes 
Orgânicos Persistentes-POPs, ratificada pelo Decreto Legislativo n° 204, de 7 de maio 
de 2004; 

Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à defesa 
de seus níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões específicos, de modo a 
assegurar seus usos preponderantes; 

Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não 
necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir 
para atender às necessidades da comunidade; 

Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico 
aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas; 

Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da 
qualidade das águas, em relação às classes estabelecidas no enquadramento, de forma a 
facilitar a fixação e controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos 
propostos; 

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. 
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Considerando a necessidade de se reformular a classificação existente, para melhor 
distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de qualidade 
requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento; e 

Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a proteção 
da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria da 
qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e classes de qualidade 
ambiental exigidos para um determinado corpo de água; resolve: 

 

CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA 

Art. 3º As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas, 
segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de 
qualidade. 

Parágrafo único. As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos 
exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água, atendidos outros requisitos 
pertinentes. 

Seção I 

Das Águas Doces 

Art. 4º As águas doces são classificadas em: 

I - classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 
integral. 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 
rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 
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e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 7° Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Resolução estabelecem 
limites individuais para cada substância em cada classe. 

Parágrafo único. Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou não nesta 
Resolução, não poderão conferir às águas características capazes de causar efeitos letais 
ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida, bem como de 
restringir os usos preponderantes previstos, ressalvado o disposto no § 3° do art. 34, 
desta Resolução. 

Art. 8° O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a 
proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo Poder Público. 

§ 1° Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja suspeita da sua 
presença ou não conformidade. 

§ 2º Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as 
incertezas de medição consideradas. 

§ 3º A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores 
biológicos, quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas. 

§ 4º As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não 
listados nesta Resolução, passíveis de causar danos aos seres vivos, deverão ser 
investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos, ou outros métodos 
cientificamente reconhecidos. 

§ 5º Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se necessários em 
decorrência da atuação de empreendedores identificados, as despesas da investigação 
correrão as suas expensas. 

§ 6º Para corpos de água salobras continentais, onde a salinidade não se dê por 
influência direta marinha, os valores dos grupos químicos de nitrogênio e fósforo serão 
os estabelecidos nas classes correspondentes de água doce. 
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Art. 9° A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de que 
trata esta Resolução serão realizadas pelo Poder Público, podendo ser utilizado 
laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá adotar os procedimentos de 
controle de qualidade analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis. 

§ 1° Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para atenderem ao 
disposto nesta Resolução. 

§ 2° Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para quantificar 
as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e/ou biota aquática 
poderão ser investigados quanto à presença eventual dessas substâncias. 

Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada 
uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de 
referência. 

§ 1º Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as 
águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de 
autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio 
dissolvido (OD) previstas não serão desobedecidas, nas condições de vazão de 
referência, com exceção da zona de mistura. 

§ 2° Os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas químicas de 
nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de referência, poderão ser alterados em 
decorrência de condições naturais, ou quando estudos ambientais específicos, que 
considerem também a poluição difusa, comprovem que esses novos limites não 
acarretarão prejuízos para os usos previstos no enquadramento do corpo de água. 

§ 3° Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para 
eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de 
nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes 
lênticos e 2,18 mg/L para ambientes lóticos, na vazão de referência. 

§ 4° O disposto nos §§ 2° e 3° não se aplica às baías de águas salinas ou salobras, ou 
outros corpos de água em que não seja aplicável a vazão de referência, para os quais 
deverão ser elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de poluentes 
no meio hídrico. 

Art. 11. O Poder Público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras condições e 
padrões de qualidade, para um determinado corpo de água, ou torná-los mais restritivos, 
tendo em vista as condições locais, mediante fundamentação técnica. 

Art. 12. O Poder Público poderá estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter 
excepcional e temporário, quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da vazão de 
referência. 

Art. 13. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do 
corpo de água. 

Seção II 

Das Águas Doces 

Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições 
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nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio 
ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido. 

b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 

f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser 
obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução 
CONAMA no 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 
200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 
amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. 
Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes 
de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

h) DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L O2; 

i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; 

j) turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); 

l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e 

m) pH: 6,0 a 9,0. 

II - Padrões de qualidade de água: 
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RESOLUÇÃO CONAMA nº 344, de 25 de março de 2004 

Publicada no DOU nº 87, de 7 de maio de 2004, Seção 1, páginas 56-57 
 

 

 

 
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso de suas 
competências previstas na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo 
Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria nº 499, de 18 de dezembro de 2002, e  

Considerando o disposto na Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por 
Alijamento de Resíduos e Outras Matérias (Convenção de Londres - LC/72), 
promulgada pelo Decreto nº 87.566, de 16 de setembro de 1982, e suas alterações, que 
prevê em seu art. 2º que as partes contratantes adotarão, segundo suas possibilidades 
científicas, técnicas e econômicas, medidas eficazes, individual e coletivamente, para 
impedir a contaminação do mar causado pelo alijamento de resíduos; 

Considerando o disposto no art. 30 da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, que 
estabelece que o alijamento de resíduos e outras matérias em águas sob jurisdição 
nacional deverá obedecer às condições previstas na Convenção de Londres promulgada 
pelo Decreto nº 87.566, de 1982, e suas alterações; 

Considerando a necessidade da realização de atividades de dragagem para garantir a 
implantação e a operação de portos e terminais portuários, e as condições de 
navegabilidade de corpos hídricos; 

Considerando que a atividade de dragagem sujeita-se a licenciamento ambiental, nos 
termos da Resolução CONAMA nº 237, de 12 de dezembro de 1997, e, quando couber, 
da Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, com base em estudos 
ambientais e obrigatoriedade de monitoramento da atividade; 

Considerando a necessidade de subsidiar e harmonizar a atuação dos órgãos ambientais 
competentes, no que se refere ao processo de licenciamento ambiental das atividades de 
dragagem, resolve: 

Art. 1º Estabelecer as diretrizes gerais e procedimentos mínimos para a avaliação do 
material a ser dragado visando ao gerenciamento de sua disposição em águas 
jurisdicionais brasileiras. 

§ 1º Para efeito de classificação do material a ser dragado para disposição em terra, o 
mesmo deverá ser comparado aos valores orientadores estabelecidos para solos pela 
norma da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, 
“Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado 
de São Paulo”, publicado no Diário Oficial da União; Empresarial; São Paulo, 111 
(203), sexta-feira, 26 de outubro de 2001, até que sejam estabelecidos os valores 
orientadores nacionais pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos 
para a avaliação do material a ser dragado em águas 
jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. 
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§ 2º Caso o material a ser dragado não atenda aos valores referenciados no § 1º, deverão 
ser selecionadas alternativas de disposição autorizadas pelo órgão ambiental 
competente. 

Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - material dragado: material retirado ou deslocado do leito dos corpos d’água 
decorrente da atividade de dragagem, desde que esse material não constitua bem 
mineral; 

II - órgão ambiental competente: órgão ambiental de proteção e controle ambiental do 
poder executivo federal, estadual ou municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, responsável pelo licenciamento ambiental, no âmbito de suas 
competências; 

III - disposição final do material dragado: local onde serão colocados os materiais 
resultantes das atividades de dragagem, onde possam permanecer por tempo 
indeterminado, em seu estado natural ou transformado em material adequado a essa 
permanência, de forma a não prejudicar a segurança da navegação, não causar danos ao 
meio ambiente ou à saúde humana; 

IV - águas jurisdicionais brasileiras: 

a) águas interiores: 

1. águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o 
mar territorial; 

2. águas dos portos; 

3. águas das baías; 

4. águas dos rios e de suas desembocaduras; 

5. águas dos lagos, das lagoas e dos canais; 

6. águas entre os baixios a descoberto e a costa. 

b) águas marítimas: 

1. águas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir 
da linha de base reta e da linha de baixamar, tal como indicada nas cartas náuticas de 
grande escala, que constituem o mar territorial; 

2. águas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas 
marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir o mar territorial, 
que constituem a zona econômica exclusiva; e 

3. águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites da 
zona econômica exclusiva. 

V - eutrofização: processo natural de enriquecimento por nitrogênio e fósforo em lagos, 
represas, rios ou estuários e, conseqüentemente, da produção orgânica; nos casos onde 
houver impactos ambientais decorrentes de processos antrópicos, há uma aceleração 
significativa do processo natural, com prejuízos à beleza cênica, à qualidade ambiental e 
à biota aquática. 

Art. 3º Para efeito de classificação do material a ser dragado, são definidos critérios de 
qualidade, a partir de dois níveis, conforme procedimentos estabelecidos no anexo desta 
Resolução: 
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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. 

§ 1º Os critérios de qualidade fundamentam-se na comparação dos resultados da 
caracterização do material a ser dragado, com os valores orientadores previstos na 
Tabela III do anexo desta Resolução, a fim de orientar o gerenciamento da disposição 
do material dragado no procedimento de licenciamento ambiental. 

§ 2º É dispensado de classificação prévia o material oriundo de dragagens realizadas 
para atendimento a casos de emergência ou calamidade pública, decretadas 
oficialmente. 

§ 3º É dispensado de classificação para disposição em águas marítimas, o material a ser 
dragado no mar, em estuários e em baías com volume dragado igual ou inferior a 
100.000 m3, desde que todas as amostras coletadas apresentem porcentagem de areia 
igual ou superior a 90%. 

§ 4º É dispensado de classificação para disposição em águas jurisdicionais brasileiras, o 
material a ser dragado em rios ou em lagoas com volume dragado igual ou inferior a 
10.000 m3, desde que todas as amostras coletadas apresentem porcentagem de areia 
igual ou superior a 90%. 

Art. 4º Para subsidiar o acompanhamento do processo de eutrofização em áreas de 
disposição sujeitas a esse processo, a caracterização do material a ser dragado deve 
incluir as determinações de carbono orgânico e nutrientes previstas na Tabela IV do 
anexo desta Resolução. 

Parágrafo único. Os valores de referência da Tabela IV não serão utilizados para 
classificação do material a ser dragado, mas tão somente como fator contribuinte para o 
gerenciamento da área de disposição. 

Art. 5º Para a classificação do material a ser dragado, os dados obtidos na amostragem 
de sedimentos deverão ser apresentados em forma de tabelas, com os dados brutos e sua 
interpretação, sendo que as amostras de cada estação deverão ser analisadas 
individualmente e coletadas em quantidade suficiente para efeito de contraprova, cujas 
análises serão realizadas a critério do órgão ambiental competente. 

I - as estações de coleta deverão ser identificadas e georeferenciadas por sistema de 
coordenadas geográficas, especificando o sistema geodésico de referência. 

II - as metodologias empregadas na coleta de amostras de sedimentos deverão ser 
propostas pelo empreendedor e aprovadas pelo órgão ambiental competente. 

III - as análises químicas deverão contemplar rastreabilidade analítica, validação e 
consistência analítica dos dados, cartas controle, (elaboradas com faixas de 
concentração significativamente próximas daquelas esperadas nas matrizes sólidas), e 
ensaios com amostras de sedimento certificadas, a fim de comprovar a exatidão dos 
resultados por meio de ensaios paralelos. 

IV - as amostras certificadas que não contenham os analitos de interesse (por exemplo, 
compostos orgânicos), os ensaios deverão ser realizados por adição padrão ou adição de 
reforço (“spike”), de maneira que fique garantido um grau de recuperação aceitável para 
determinação desses compostos na matriz. Os limites de detecção praticados deverão ser 
inferiores ao nível 1, da Tabela III do anexo a esta Resolução, para cada composto 
estudado. 
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V - a metodologia analítica para a extração dos metais das amostras consistirá em 
ataque com ácido nítrico concentrado e aquecimento por microondas, ou metodologia 
similar a ser estabelecida pelo órgão ambiental competente. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente estabelecerá previamente a metodologia 
de preservação das contraprovas. 

Art. 6º As análises físicas, químicas e biológicas previstas nesta Resolução deverão ser 
realizadas em laboratórios que possuam esses processos de análises credenciados pelo 
Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO, ou em laboratórios qualificados ou 
aceitos pelo órgão ambiental competente licenciador. 

Parágrafo único. Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica 
implementado, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 7º O material a ser dragado poderá ser disposto em águas jurisdicionais brasileiras, 
de acordo com os seguintes critérios a serem observados no processo de licenciamento 
ambiental: 

I - não necessitará de estudos complementares para sua caracterização: 

a) material composto por areia grossa, cascalho ou seixo em fração igual ou superior a 
50%, ou 

b) material cuja concentração de poluentes for menor ou igual ao nível 1, ou 

c) material cuja concentração de metais, exceto mercúrio, cádmio, chumbo ou arsênio, 
estiver entre os níveis 1 e 2, ou 

d) material cuja concentração de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos-PAHs do 
Grupo B estiver entre os níveis 1 e 2 e a somatória das concentrações de todos os PAHs 
estiver abaixo do valor correspondente a soma de PAHs. 

II - o material cuja concentração de qualquer dos poluentes exceda o nível 2 somente 
poderá ser disposto mediante prévia comprovação técnico-cientifica e monitoramento 
do processo e da área de disposição, de modo que a biota desta área não sofra efeitos 
adversos superiores àqueles esperados para o nível 1, não sendo aceitas técnicas que 
considerem, como princípio de disposição, a diluição ou a difusão dos sedimentos do 
material dragado. 

III - o material cuja concentração de mercúrio, cádmio, chumbo ou arsênio, ou de PAHs 
do Grupo A estiver entre os níveis 1 e 2, ou se a somatória das concentrações de todos 
os PAHs estiver acima do valor correspondente a soma de PAHs, deverá ser submetido 
a ensaios ecotoxicológicos, entre outros testes que venham a ser exigidos pelo órgão 
ambiental competente ou propostos pelo empreendedor, de modo a enquadrá-lo nos 
critérios previstos nos incisos I e II deste artigo. 

Art. 8º Os autores de estudos e laudos técnicos são considerados peritos para fins do 
artigo 342, caput, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

Art. 9º Esta Resolução será revisada em até cinco anos, contados a partir da data de 
publicação desta Resolução, objetivando o estabelecimento de valores orientadores 
nacionais para a classificação do material a ser dragado. 

Art. 10. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-
IBAMA deverá normatizar a forma de apresentação dos dados gerados para 
classificação do material dragado, monitoramento das áreas de dragagem e de 



122 
 

disposição, de modo que os dados gerados pelos órgãos ambientais competentes sejam 
comparados, quando da revisão desta Resolução. 

Art 11. Aplicam-se as disposições do art. 19 da Resolução CONAMA nº 237, de 1997 
às licenças ambientais em vigor, devendo a eventual renovação obedecer integralmente 
ao disposto nesta Resolução. 

Art 12. O enquadramento dos laboratórios aos aspectos técnicos relacionados aos 
incisos III e IV do art. 5º desta Resolução, dar-se-á no período transitório de até dois 
anos, contados a partir da publicação desta Resolução. 

Art. 13. A caracterização ecotoxicológica prevista no inciso III do art. 7°, desta 
Resolução poderá, sem prejuízo das outras exigências e condições previstas nesta 
Resolução e nas demais normas aplicáveis, ser dispensada pelos órgãos ambientais 
competentes, por período improrrogável de até dois anos, contados a partir da 
publicação desta Resolução, permitindo-se a disposição deste material em águas 
jurisdicionais brasileiras, desde que cumpridas as seguintes condições: 

I - o local de disposição seja monitorado de forma a verificar a existência de danos à 
biota advindos de poluentes presentes no material disposto, segundo procedimentos 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente, com apresentação de relatórios 
periódicos; 

II - o local de disposição tenha recebido, nos últimos três anos, volume igual ou superior 
de material dragado de mesma origem e com características físicas e químicas 
equivalentes, resultante de dragagens periódicas, e que a disposição do material dragado 
não tenha produzido evidências de impactos significativos por poluentes ao meio 
ambiente no local de disposição. 

Art 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MARINA SILVA - Presidente do Conselho 

ANEXO 

1 - COLETA DE AMOSTRAS DE SEDIMENTO  

Consiste em caracterizar a seção horizontal e vertical da área de dragagem, a partir de 
coleta de amostras de sedimentos que representem os materiais a serem dragados. A 
distribuição espacial das amostras de sedimento deve ser representativa da dimensão da 
área e do volume a ser dragado. As profundidades das coletas das amostras devem ser 
representativas do perfil (cota) a ser dragado. A TABELA I fornece o número de 
estações de coleta a serem estabelecidas. 

Tabela I - Número mínimo de amostras para a caracterização de sedimentos* 
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* Referência: The Convention for the Protection of the Marine Environment of the 
North-East Atlantic (“OSPAR Convention”) was opened for signature at the Ministerial 
Meeting of the Oslo and Paris Commissions in Paris on 22 September 1992. 

** O número de amostras poderá variar em função das características ambientais da 
área a ser dragada; esse número será determinado pelo órgão ambiental competente 
licenciador. 

A Tabela I não se aplica para rios e hidrovias, nos quais as estações deverão ser 
dispostas a uma distância máxima de quinhentos metros entre si nos trechos a serem 
dragados, medida no sentido longitudinal, independentemente do volume a ser dragado. 

2 - ANÁLISES LABORATORIAIS  

O programa de investigação laboratorial (ensaios) do material a ser dragado deverá ser 
desenvolvido em três etapas, a saber: 

1ª ETAPA - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

As características físicas básicas incluem a quantidade de material a ser dragado, a 
distribuição granulométrica e o peso específico dos sólidos 

Tabela II - Classificação granulométrica dos sedimentos* 

 

* Referência: Escala Granulométrica de Wentworth, 1922. 

** Phi (φ) corresponde à unidade de medida do diâmetro da partícula do sedimento, 
cuja equivalência em milímetros (mm) é apresentada na coluna 3 da Tabela II. 

2ª ETAPA - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

A caracterização química deve determinar as concentrações de poluentes no sedimento, 
na fração total. O detalhamento dar-se-á de acordo com as fontes de poluição 
preexistentes na área do empreendimento e será determinado pelo órgão ambiental 
competente, de acordo com os níveis de classificação do material a ser dragado, 
previstos na Tabela III. 

As substâncias não listadas na referida tabela, quando necessária a sua investigação, 
terão seus valores orientadores previamente estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente. 

Existindo dados sobre valores basais (valores naturais reconhecidos pelo órgão 
ambiental competente) de uma determinada região, estes deverão prevalecer sobre os 
valores da Tabela III sempre que se apresentarem mais elevados. 
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Tabela III - Níveis de classificação do material a ser dragado 
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ANEXO C – TABELA COM VALORES REFERENCIAIS DE MÉDIAS 
MUNDIAIS PARA METAIS  
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ANEXO D – PORTARIA Nº 685/1998 
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PORTARIA Nº 685, DE 27 DE AGOSTO DE 1998 

O Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e considerando:    

A necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de 
alimentos visando a proteção à saúde da população;    

Que é indispensável o estabelecimento de regulamentos técnicos sobre contaminantes 
em alimentos, com vistas a minimizar os riscos à saúde humana;    

O previsto na Resolução GMC 126/94, que determina que a legislação nacional se 
mantém vigente em cada país até que sejam harmonizados instrumentos quadripartites 
específicos e estes sejam devidamente incorporados ao ordenamento jurídico nacional;     

Os pontos já harmonizados no MERCOSUL sobre o tema (Resoluções GMC 102/94, 
103/94 e 35/96), resolve:   

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico: "Princípios Gerais para o Estabelecimento de 
Níveis Máximos de Contaminantes Químicos em Alimentos" e seu Anexo: "Limites 
máximos de tolerância para contaminantes inorgânicos".    

Parágrafo único - Nos casos dos alimentos não contemplados no presente Regulamento, 
permanecem vigentes os limites máximos de tolerância para contaminantes inorgânicos 
já previstos na legislação nacional.    

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 
disposições em contrário.   

GONZALO VECINA NETO   

REGULAMENTO TÉCNICO 

PRINCÍPIOS GERAIS PARA O ESTABELECIMENTO DE NÍVEIS MÁXIMOS DE 
CONTAMINANTES QUÍMICOS EM ALIMENTOS   

1 Serão estabelecidos níveis máximos de contaminantes (micotoxinas, contaminantes 
inorgânicos, resíduos de pesticidas, medicamentos de uso veterinário e de migrantes de 
embalagens e equipamentos em contato com alimentos) em alimentos que constituam 
riscos à saúde humana tendo por base as seguintes informações:    

1.1 Regulamentos técnicos que definam níveis máximos de contaminantes em alimentos 
no âmbito regional e/ou internacional.   

1.2 Dados representativos da região sobre: incidência do contaminante, antecedentes do 
problema detectado, dados analíticos e indicações sobre os possíveis problemas para a 
saúde.    

1.3 Relação dos alimentos de maior importância comercial entre os Estados-Partes.   

1.4 Dados e informações toxicológicas.   

1.5 Normas, diretrizes ou recomendações da Comissão do Codex Alimentarius, União 
Européia, FDA ou outros organismos reconhecidos internacionalmente.    
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1.6 Dados existentes na literatura científica.   

1.7 Boas práticas agrícolas, pecuárias, industriais e analíticas.   

1.8 Possibilidades tecnológicas da região.   

2. O estabelecimento dos níveis máximos de contaminantes será realizado levando-se 
em conta, além do estabelecido no ponto 1, o seguinte:    

2.1 Estabelecer níveis máximos de contaminantes em alimentos industrializados 
específicos, quando se justifique em termos de proteção à saúde humana. Nestes casos, 
devem ser estabelecidos previamente níveis de contaminação nos produtos primários.    

2.2 Os níveis máximos de contaminantes em alimentos serão considerados na avaliação 
de impacto à saúde do consumidor.   

2.3 Os níveis máximos serão fundamentados em princípios científicos.   

2.4 Quando necessário, os níveis máximos de contaminantes devem ser acompanhados 
dos sistemas de amostragem e metodologia analítica, assim como dos critérios de 
aceitação e rejeição.    

3. Serão utilizados como guia para o sistema de classificação e numeração de 
contaminantes as referências do CODEX ALIMENTARIUS.   

4. Os critérios de inclusão, exclusão ou modificação são estabelecidos nos pontos 1 e 2 
deste Regulamento.    

ANEXO 

LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA PARA CONTAMINANTES 
INORGÂNICOS EM ALIMENTOS 

1. ALCANCE   

Este Regulamento Técnico estabelece os limites máximos de tolerância dos 
contaminantes inorgânicos: arsênio, cobre, estanho, chumbo, cádmio e mercúrio, nas 
classes de alimentos relacionadas abaixo.    

2. LIMITES MÁXIMOS   

ARSÊNIO 

Gorduras vegetais 0,1 mg/kg 
Gorduras e emulsões refinadas 0,1 mg/kg 
Gorduras hidrogenadas 0,1 mg/kg 
Açúcares 1,0 mg/kg 
Caramelos e balas 1,0 mg/kg 
Bebidas alcoólicas fermentadas 0,1 mg/kg 
Bebidas alcoólicas fermento-destiladas 0,1 mg/kg 
Cereais e produtos a base de cereais 1,0 mg/kg 
Gelados comestíveis 1,0 mg/kg 
Ovos e produtos de ovos 1,0 mg/kg 
Leite fluído, pronto para o consumo 0,1 mg/kg 
Mel 1,0 mg/kg 
Peixe e produtos de peixe 1,0 mg/kg 
Produtos de cacau e derivados 1,0 mg/kg 
Chá, mate, café e derivados 1,0 mg/kg 
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COBRE 

Óleos e gorduras virgens 0,4 mg/kg 
Óleos, gorduras e emulsões refinadas 0,1 mg/kg 
Caramelos e balas 10 mg/kg 
Bebidas alcoólicas fermentadas 10 mg/kg 
Frutas, hortaliças e sementes oleaginosas in natura e 
industrializadas 

10 mg/kg 

Gelados comestíveis 10 mg/kg 
Lactose 2,0 mg/kg 
Mel 10 mg/kg 
 

ESTANHO 

Sucos de frutas cítricas (enlatados) 150 mg/kg 
 

CHUMBO 

Óleos, gorduras e emulsões refinadas 0,1 mg/kg 
Caramelos e balas 2,0 mg/kg 
Cacau (exceto manteiga de cacau e chocolate adoçado) 2,0 mg/kg 
Chocolate adoçado 1,0 mg/kg 
Dextrose (glucose) 2,0 mg/kg 
Sucos de frutas cítricas 0,3 mg/kg 
Leite fluído, pronto para consumo 0,05 mg/kg 
Peixes e produtos de pesca 2,0 mg/kg 
Alimentos para fins especiais, preparados 
especialmente para lactentes e crianças até três anos 

0,2 mg/kg 

Partes comestíveis cefalópodes 2,0 mg/kg 
 

CÁDMIO 

Peixes e produtos da pesca 1,0 mg/kg 
 

MERCÚRIO 

Peixes e produtos da pesca (exceto predadores) 0,5 mg/kg 
Peixes predadores 1,0 mg/kg 
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ANEXO E – DECRETO N° 55.871/1965 
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DECRETO N° 55.871, de 26 de março de 1965 

 

 

 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, 
inciso I, da Constituição Federal, e na conformidade do que estatui a letra "b" do 
número XV do artigo 5º da Constituição Federal e nos têrmos da Lei nº 2.312, de 3 de 
setembro de 1954, regulamentada pelo Decreto nº 49.974-A, de 21 de julho de 1961, 

DECRETA:  

Art. 1º Considera-se alimento, para os fins do presente Decreto a substância destinada a 
ser ingerida pelo homem e fornecer elementos necessários a seu desenvolvimento e 
manutenção.  

§ 1º Inclui-se as bebidas entre os alimentos.  

§ 2º As expressões "generos alimentícios" e "produtos alimentícios" são empregados 
com o mesmo sentido da palavra alimento.  

Art. 2º Considera-se aditivo para alimento a substância intencionalmente adicionada ao 
mesmo com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar suas propriedades, 
desde que não prejudique seu valor nutritivo.  

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo, os ingredientes normalmente 
exigidos para o preparo do alimento.  

Art. 3º Considera-se "aditivo incidental" a substância residual ou migrada, presente no 
alimento, como decorrência das fases de produção, beneficiamento, acondiocionamento, 
estocagem e transporte do alimento ou das matérias primas nêle empregadas.  

Parágrafo único. Os aditivos a que se refere êste artigo não devem exercer efeito sôbre 
as propriedades do alimento.  

Art. 4º Os aditivos a que se refere o presente Decreto compreendem: 

1) Corante - a substância que confere ou intensifica a côr dos alimentos. 

2) Flavorizante - a substância que confere ou intensifica o sabor e o aroma dos 
alimentos e aromatizantes a substância que confere e intensifica o aroma dos alimentos. 

3) Conservador - a substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos 
provocada por microorganismos ou enzimas. 

4) Antioxidante - a substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa nos 
alimentos. 

5) Estabilizante - a substância que favorece e mantém as características físicas das 
emulsões e suspensões. 

Modifica o Decreto nº 50.040, de 24 de janeiro de 1961, 
referente a normas reguladoras do emprêgo de aditivos 
para alimentos, alterado pelo Decreto nº 691, de 13 de 
março de 1962.    
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6) Espumífero e Antiespumífero - a substância que modifica a tensão superficial dos 
alimentos líquidos. 

7) Espessante - a substância capaz de anumentar, nos alimentos, a viscosidade de 
soluções, emulções e suspensões. 

8) Edulcorante - a substância orgânica artificial, não glicidia, capaz de conferir sabor 
doce aos alimentos. 

9) Umectante - a substância capaz de evitar a perda da umidade dos alimentos. 

10) Antiumectante - a substância capaz de reduzir as características higroscópicas dos 
alimentos. 

11) Acidulante - a substância capaz de comunicar ou intensificar o gôsto acídulo dos 
alimentos.  

Parágrafo único. Para os fins do presente Decreto, a adição de substâncias reveladoras, 
indicadoras, suplementares, medicamentosas e profiláticas aos alimentos terão seu uso e 
teor regidos pela legislação específica.  

Art. 5º Será tolerado o uso do aditivo desde que:   

a) seja indispensável à adequada tecnologia de fabricação; 

b) tenha sido prèviamente registrado no órgão competente do Ministério da Saúde; 

c) seja empregado na quantidade estritamente necessária à obtenção do efeito desejado, 
respeitado o limite máximo que vier a ser fixado. 

Art. 6º Ficam isentos do registro prévio os aditivos incluídos na Farmacopéia Brasileira.   

Art. 7º O emprêgo de novos aditivos dependerá de aprovação pela Comissão 
Permanente a que se refere o presente Decreto, devendo a solicitação prévia ser 
instruída com os seguintes elementos:   

a) finalidade do uso do aditivo; 

b) relação dos alimentos aos quais se deseja incorporá-lo; 

c) natureza química e suas propriedades; 

d) documentação científica, com os resultados das provas efetuadas, de ser o mesmo 
inócuo na quantidade que se propõe usar; 

e) detalhes sôbre as medidas a serem tomadas pelo fabricante para o contrôle do aditivo 
no alimento, inclusive métodos de análises qualitativa e quantitativa; 

f) nome do tecnologista responsável. 

Art. 8º É proibido o uso de aditivo em alimentos quando: 

1) houver evidência ou suspeita de que o mesmo possui toxicidade atual ou potencial; 

2) interferir sensível e desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento; 

3) servir para encobrir falhas no processamento e nas técnicas de manipulação; 

4) encobrir alteração ou adulteração na matéria prima ou do produto já elaborado; 

5) induzir o consumidor a êrro, engano ou confusão; 

6) não satisfazer as exigências do presente decreto.  
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Art. 9º Os alimentos que contiverem aditivos deverão trazer, na rotulagem, a indicação 
dos aditivos utilizados, explicitamente ou em código, a juízo da autoridade competente, 
devendo, porém, em ambos os casos, ser mencionada, por extenso, a respectiva classe.  

Art. 10. Os corantes tolerados pelo presente Decreto compreendem: corantes naturais, 
caramelo e corantes artificiais.  

§ 1º Considera-se "corante natural" o pigmento ou corante inócuo extraído de substância 
vegetal ou animal.  

§ 2º Considera-se "caramelo" o produto obtido, a partir de açucares, pelo aquecimento e 
temperatura superior ao seu ponto de fusão e ulterior tratamento indicado pela 
tecnologia.  

§ 3º Considera-se "corante artificial" a substância, corante artificial de composição 
química definida, obtida por processo de síntese.  

Art. 11. Nos alimentos contendo corante artificial é obrigatória a declaração "Colorido 
Artificialmente".  

Art. 12. Será obrigatório constar da rotulagem do corante: o número do registro; o nome 
comercial do sinônimo oficialmente reconhecido conforme discriminação dêste Decreto 
e ainda a declaração de que se destina a gêneros alimentícios.  

Art. 13. Será tolerada a venda de mistura ou solução de, no máximo, três corantes.  

Parágrafo único. Deverá constar da rotulagem da mistura ou da solução posta à venda 
sua composição qualitativa e quantitativa, bem como o número de registro dos corantes 
componentes.  

Art. 14. Será tolerado nos alimentos emprêgo de mistura de antioxidantes na dose 
máxima de 0,02g (dois centigramas) por cento no total, ressalvados os casos previstos 
na Tabela I, anexa.  

Art. 15. Os flavorizantes e os aromatizantes tolerados no presente Decreto 
compreendem: essências naturais, essências artificiais, extratos vegetais aromáticos e 
flavorizantes quimicamente definidos.  

Art. 16. Considera-se "essência natural", "oléo essencial", "oléo etéreo" ou 
simplesmente "essência", o produto aromático, sápido, volátil, sob a forma oleosa, 
extraído de vegetais.  

§ 1º As essências naturais, puras ou em mistura, podem ser apresentadas "in natura" ou 
adicionadas de outras substâncias próprias para uso alimentar, devendo constar da 
rotulagem a natureza do veículo e a concentração da essência.  

§ 2º As essências naturais podem ser privadas de algum de seus componentes, desde 
que satisfaçam às exigências relativas às essências no que lhes seja aplicável, devendo 
constar da rotulagem as modificações sofridas.  

Art. 17. Considera-se "essência artificial" o produto constituído por substâncias 
artificiais aromáticas, contendo ou não substâncias extraídas de vegetais.  

Parágrafo único. As essências artificiais podem ser apresentadas em solução ou 
adicionadas de outras substâncias próprias para uso alimentar, devendo constar da 
rotulagem a natureza do diluente e o teor da essência.  

Art. 18. Considera-se "extrato vegetal aromático" o produto aromático e sápido obtido 
de plantas ou de partes de plantas.  
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Art. 19. Considera-se "flavorizante quimicamente definido" o principio ativo aromático 
e sápido, natural ou sintético, quimicamente definido.  

Art. 20. É proibida, aos flavorizantes, a adição:  

a) de corantes, exceto o caramelo; 

b) de substâncias de efeitos fisiologicos indeterminados; 

c) das seguintes substâncias: Ácidos minerais; ácidos cianídrico e seus derivados; ácido 
salicílico, seus sais e seus ésteres; ácidos benzóico seus sais e seus ésteres; ésteres de 
ácido nitroso; ésteres do ácido nítrico; brometo, cloreto e iodeto de etíla; cloroformio; 
éter etílico; álcool metílico; nitro benzeno; etileno glicol; di-etileno glicol; di-etileno 
glicol etil-éter; cumarina e outras substâncias prejudiciais à saúde. 

Art. 21. Nos alimentos contendo essência artificial ou flavorizante sintético será 
obrigatório a declaração; "Aromatizado artificialmente".  

Art. 22. Ficam sujeitos ao presente Decreto os produtos alimentícios importados.  

Art. 23. Os produtos alimentícios destinados a exportação poderão ser especialmente 
fabricados de acôrdo com as normas sôbre aditivos do país a que se destinem, devendo, 
nestas circunstâncias, constar da rotulagem a declaração: "Produto destinado a 
exportação, não podendo ser vendido no território nacional". 

Art. 24. Constituí infração passível de sanções prevista na legislação em vigor fabricar, 
manter em dispósito, expor à venda ou dar ao consumo produtos em desacôrdo com o 
presente Decreto.  

Art. 25. Fica instituída uma Comissão Permanente de Aditivos para Alimentos 
(C.P.A.A.), vinculada ao Ministério da Saúde e integrada por um (1) representante da 
Comissão Nacional de Alimentação, um (1) representante do Serviço de Inspeção de 
Produtos Agropecuários e Materiais Agrícolas, um (1) representante do Instituto de 
Fermentação, um (1) representante do Instituto Adolfo Lutz, um (1) representante do 
Instituto Dr. Francisco Albuquerque, um (1) representante do Laboratório Central de 
Contrôle de Drogas, Medicamentos e Alimentos, um (1) representante do Serviço 
Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia e um (1) técnico em Bromatologia 
indicado pela Confederação Nacional da Indústria, sob a presidência do Diretor-Geral 
do Departamento Nacional de Saúde.  

Art. 26. Competirá à C.P.A.A. a que se refere o artigo anterior:  

a) dispor sôbre a forma do seu funcionamento; 

b) elaborar e rever a lista dos aditivos cuja adição direta ao alimento seja permitida, 
fixando os respectivos limites de tolerância e estabelecendo seus padrões de identidade 
e qualidade; 

c) elaborar e rever a lista dos "aditivos incidentais" fixando o respectivo limite de 
tolerância e estabelecendo, quando necessário, padrões de identidade e qualidade; 

d) encaminhar suas resoluções e deliberações diretamente para publicação nos órgãos 
oficiais. 

§ 1º As listas a que se refere êste artigo poderão ser revista por iniciativa da C.P.A.A. ou 
a requerimento da parte interessada.  

§ 2º A proposta de modificação, a que se refere o parágrafo anterior, será formulada na 
conformidade das normas aprovadas pela C.P.A.A.  
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§ 3º As resoluções da C.P.A.A. serão publicadas nos órgãos oficiais, podendo delas ser 
dado conhecimento aos interessados mediante circulares.  

§ 4º As deliberações da C.P.A.A. produzirão efeito na data da sua publicação em órgão 
oficial, excetuados os casos em que a própria C.P.A.A. fixar prazo especial.  

§ 5º Caberá recurso de decisão da C.P.A.A. a ela endereçado e sôbre o qual a mesma 
disporá na forma estabelecida em conformidade com a alínea "a" dêste artigo.  

Art. 27. A C.P.A.A. reunir-se-á no período de fevereiro a novembro de cada ano, 
ordinàriamente duas vêzes por mês, e extraordinàriamente desde que convocada por seu 
presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de mais de um têrço de seus 
membros.  

Art. 28. Caberá aos diretores das repartições indicadas no artigo 25 designar os 
respectivos representantes e seus suplentes.  

Art. 29. Os membros da C.P.A.A. farão jus à gratificação de categoria A, até o máximo 
de 4 (quatro) reuniões mensais, na forma do Decreto n° 55.090, de 28 de novembro de 
1964, correndo as despesas por conta da dotação que couber, do Ministério da Saúde.  

Art. 30. Ficam mantidos os aditivos constantes das Tabelas anexas aos Decretos nºs 
50.040-61 e 691-62 com as alterações introduzidas nas Tabelas, que acompanham o 
presente Decreto, pela Comissão Permanente, instituída pelo art. 25 do Decreto número 
50.040-61.  

§ 1º A C.P.A.A. poderá excluir qualquer dos aditivos anteriormente permitidos, incluir 
novos aditivos ou alterar os limites de adição anteriormente fixados, desde que nova 
concepção científica ou técnica contrarie convicção estabelecida quanto à sua 
inocuidade ou limites de tolerância.  

§ 2º As alterações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser devidamente 
fundamentadas e o teor dessa fundamentação será levado ao conhecimento dos 
interessados.  

Art. 31. A aplicação do presente Decreto incumbe em cada caso às autoridades 
sanitárias federais, estaduais ou municipais, que aplicarão as sanções decorrentes do seu 
não cumprimento, nos têrmos da legislação ordinária vigente.  

Art. 32. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 26 de março de 1965; 144º da Independência e 77º da República. 

H. CASTELLO BRANCO  

Raymundo de Britto 

ANEXO 

Contaminantes Inorgânicos 

Contaminantes 
Inorgânicos 

Alimentos em que podem ser 
encontrados 

Limite Máximo de 
Tolerância (LMT) ppm 

Antimônio Bebidas alcoólicas fermentadas 
Bebidas alcoólicas fermento-
destiladas 
Refrescos e refrigerantes 
Sucos de frutas e xaropes naturais 

0,20 
 
0,20 
0,20 
1,00 
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Outros alimentos 2,00 
Arsênico Bebidas alcoólicas fermentadas 

Bebidas alcoólicas fermento-
destiladas 
Refrescos e refrigerantes 
Sucos de frutas e xaropes naturais 
Outros alimentos 

0,20 
 
0,10 
0,20 
0,50 
1,00 

Cádmio Bebidas alcoólicas fermentadas 
Bebidas alcoólicas fermento-
destiladas 
Refrescos e refrigerantes 
Sucos de frutas e xaropes naturais 
Outros alimentos 

0,50 
 
0,20 
0,20 
0,50 
1,00 

Cobre Bebidas alcoólicas fermentadas 
Bebidas alcoólicas fermento-
destiladas 
Refrescos e refrigerantes 
Sucos de frutas e xaropes naturais 
Outros alimentos 

5,00 
 
10,00 
5,00 
30,00 
30,00 

Cromo Qualquer alimento 0,10 
Estanho Qualquer alimento 250,00 
Mercúrio Peixes, crustáceos e moluscos 

Qualquer outro alimento  
0,50 
0,01 

Níquel Bebidas alcoólicas fermentadas 
Bebidas alcoólicas fermento-
destiladas 
Refrescos e refrigerantes 
Sucos de frutas e xaropes naturais 
Produtos hidrogenados 
Outros alimentos 

0,10 
 
3,00 
0,10 
3,00 
4,00 
5,00 

Selênio Alimentos sólidos 
Alimentos líquidos 

0,30 
0,05 

Zinco Bebidas alcoólicas fermentadas 
Bebidas alcoólicas fermento-
destiladas 
Refrescos e refrigerantes 
Sucos de frutas e xaropes naturais 
Outros alimentos 

5,00 
 
5,00 
5,00 
25,00 
50,00 

Chumbo Origem animal 
Carnes 
Aves 
Pescado 
Leite 
Derivados do leite: 
Queijo 
Manteiga 
Outros 
Ovos 
Origem vegetal 
Bulbos 

“in natura” 
0,50 
0,20 
2,00 
0,05 
. 
- 
- 
- 
0,10 
. 
0,50 

Industrializado 
1,00 
1,00 
2,00 
0,05 
. 
1,00 
0,10 
0,20 
0,20 
. 
0,50 
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Raízes e tubérculos 
Cereais 
Hortaliças 
Leguminosas 
Frutas (exceto sucos, néctares, 
cristalizadas ou glaceadas) 
Sucos e néctares de frutas 
Frutas cristalizadas ou glaceadas 
Oleaginosas 
Específico 
Óleos e gorduras 
Margarina 
Refrescos e refrigerantes 
Bebidas alcoólicas 
Cacau (exceto manteiga de cacau e 
chocolate adoçado) 
Manteiga de cacau 
Chocolate adoçado 
Chocolate não adoçado 
Açúcar (sacarose) 
Dextrose (glicose) 
Frutose 
Xarope de glicose 
Lactose 
Café torrado e moído 
Alimento infantil 
Caseína e caseinatos 
Outros 

0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
 
0,50 
- 
- 
0,20 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,80 

0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
 
0,50 
0,40 
1,00 
0,20 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,50 
 
2,00 
0,50 
1,00 
2,00 
2,00 
2,00 
0,50 
2,00 
2,00 
1,00 
0,20 
2,00 
0,80 

 


