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RESUMO
A cidade de Toritama encontra-se localizado na região semiárida de Pernambuco
(Nordeste do Brasil). O município é conhecido pela grande diversidade na confecção
de jeans, representa importante setor industrial e incremento para a economia
estadual. Os resíduos provenientes dessa atividade têxtil são comumente lançados
sem tratamento nos rios de Toritama, causando contaminação desses corpos
d’água. Este trabalho objetivou analisar parâmetros físico-químicos indicadores da
qualidade da água de um trecho do afluente do rio Capibaribe utilizado para
irrigação de pastagens e dessedentação de animais, localizado em uma região
semiárida do Nordeste do Brasil. As amostras foram coletadas entre setembro de
2015 e junho de 2016 (n=81), em sub-superfície. Análise de Componentes Principais
(ACP) foi utilizada para determinar os parâmetros abióticos que mais explicaram a
variabilidade dos dados em cada amostra. No estudo, foram observadas
concentrações de cobre e manganês com valores 50 e 122 vezes, respectivamente,
superiores aos valores máximos estabelecidos pela legislação vigente (CONAMA
357/2005). Esses dois metais encontrados apresentam riscos para os humanos
porque podem causar doenças neurodegenerativas e distúrbios na eritropoiese.
Apesar de o manganês ser um metal presente nos sistemas biológicos, a exposição
ambiental ou ocupacional a níveis elevados pode produzir uma desordem
neurológica chamada manganismo, que tem sintomas semelhantes com a doença
de Parkinson.
PALAVRAS-CHAVE: metais, poluição ambiental, resíduos industriais.
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF A INFLUENT USED FOR IRRIGATION IN A
SEMI-ARID REGION FROM PERNAMBUCO STATE (BRAZILIAN NORTHEAST)
ABSTRACT
The city of Toritama is located in the semi-arid region of Pernambuco (Brazilian
Northeast). The municipality is known for its great diversity in the manufacture of
jeans, represents an important industrial sector and an increase for the state
economy. The residues coming from this textile activity are commonly released
without treatment in the rivers of Toritama, causing contamination of these bodies of
water. This work aimed to analyze the physical and chemical parameters of the water
quality of a section of the Capibaribe tributary used for irrigation of pastures and
animal watering, located in a semi-arid region of Northeast Brazil. Samples were
collected between September 2015 and June 2016 (n = 81) in sub-surface. Principal
Component Analysis (PCA) was used to determine the abiotic parameters explained
most of the variability of the data in each sample. In the study, copper and
manganese concentrations reached concentrations 50 and 122 times, respectively,
higher than the limits established by law (CONAMA 357/2005). These both metals
present risks for human because they can cause neurodegenerative disease and
disorders in erythropoesis. Although manganese is a metal present in by biological
systems, environmental or occupacional exposure to high levels may lead
neurological disorders called manganism which presents symptoms with Parkinson´s
disease.
KEYWORDS: metals, environmental pollution, industrial wastes.
INTRODUÇÃO
Em regiões semiáridas do Nordeste brasileiro, a oferta de água é escassa
devido à má distribuição das chuvas e/ou dos prolongados períodos de estiagem.
Nestas áreas, portanto, corpos d’água são frequentemente utilizados para fins
múltiplos, incluindo irrigação de pastagens e dessedentação de animais (BARBOSA
et al., 2012).
No estado de Pernambuco, o município de Toritama está localizado na
mesorregião agreste, tendo como sua principal atividade econômica a indústria de
confecções e lavanderias industriais, responsáveis por 14% da produção de jeans
do Brasil (CPRH, 2005). Os efluentes provenientes destas atividades são
comumente lançados diretamente no curso de rios ou em seus afluentes, podendo
causar contaminação destes corpos d’água, principalmente devido à presença de
metais e outros compostos químicos (KURADE et al., 2017).
A poluição ao longo dos cursos d’agua, ocasionada pelo despejo de efluentes
industriais, é uma das principais causas do comprometimento da qualidade da água.
Estes resíduos percorrem centros urbanos ou áreas de produção agropecuária,
afetando diretamente áreas irrigáveis, contaminando potencialmente o solo e,
consequentemente, plantações, animais e o ser humano (LUCAS et al., 2014).
Os vestígios de metais não são biodegradáveis podendo tornar-se
biomagnificado nos tecidos do corpo, ocasionando riscos graves à saúde, incluindo
perturbações do sistema nervoso central, insuficiência reprodutiva, genotoxicidade, e
problemas gastro-intestinais, visto que os metais se encontram disponíveis no
ambiente através dos ciclos biogeoquímicos, em excesso ele pode desencadear
riscos a saúde humana, causando doenças neurodegenerativas e distúrbios na
eritropoiese (BAIERLE et al., 2010), disfunção genética (Doença de Wilson)
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(BREWER, 2015), desordem neurológica chamada manganismo que tem
semelhanças com a doença de Parkinson (ÁVILA et al., 2015) e também participar
como agente causador da Doença de Alzheimer (MOHMAND et al., 2015).
Visto que o local de estudo encontra-se em uma área industrial têxtil, pode-se
hipotetizar que a água do manancial em estudo apresenta elevadas concentrações
de metais, cujos valores variam em função da atividade industrial. O objetivo deste
trabalho foi analisar parâmetros físico-químicos indicadores da qualidade da água de
um afluente do rio Capibaribe, utilizado para atividades de irrigação de pastagens
direcionadas para bovinos, caprinos e equinos, localizado em uma região semiárida
com intensa atividade industrial do Nordeste do Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo
O manancial analisado encontra-se na cidade de Toritama, nas coordenadas
8º48’81’S, 36º03’98”O. Trata-se de um afluente do rio Capibaribe localizado na área
industrial do município (Figura 1a e 1b). O clima da região é semiárido (BSh), com
chuvas concentradas entre fevereiro a abril e seca intensa nos demais meses do
ano (ALVAREZ et al., 2013) .

FIGURA 1 – Imagem de satélite (1a) e localização dos pontos amostrais (1b) do
afluente do rio Capibaribe em Toritama (Pernambuco, Brasil).
Coleta e preservação das amostras
As amostras foram coletadas em triplicata no período de setembro de 2015 a
junho de 2016 em três pontos da subsuperfície (0,3m) da região marginal do corpo
d’água (n=81). Para todos os parâmetros abióticos, as amostras foram
acondicionadas em recipientes de polietileno estéril de cinc litros. Para determinação
dos metais, foram utilizados recipientes de polietileno de 500 mL contendo HNO3
como preservante. Todas as amostras foram mantidas a 4ºC e transportadas ao
laboratório URCQA/Funasa/PE, onde foram imediatamente processadas para
análise.
Parâmetros analíticos
Os valores de turbidez (uT), cor (uC) e pH foram obtidos através de medições
com turbidímetro, colorímetro e potenciômetro, respectivamente. As determinações
de condutividade (µS); dureza (mg.L-1); cloreto (mg.L-1); nitrogênio amoniacal (mg.L1
); nitrito (mg.L-1); nitrato (mg.L-1) e sólidos totais dissolvidos (STD, mg.L-1); ferro
(mg.L-1); cobre (mg.L-1); manganês (mg.L-1) e zinco (mg.L-1) foram realizadas
conforme metodologias descritas pelo American Public Health Association (APHA,
2012).
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Análise estatística
Análises foram realizadas a partir de uma matriz composta de variáveis
abióticas, cujos valores foram previamente padronizados. Análise de Componentes
Principais (ACP) foi utilizada para determinar os parâmetros abióticos que mais
explicaram a variabilidade dos dados em cada amostra. Todas as análises foram
realizadas utilizando o software R 3.1.1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A precipitação pluviométrica do Semiárido brasileiro é marcada pela
variabilidade espaço-temporal, associada aos baixos índices de acumulação anuais
sobre a região, isso resulta na frequente ocorrência de dias sem chuva
caracterizando períodos de seca. Sendo ainda há grande homogeneidade térmica
nessa região, que apresenta elevadas temperaturas durante praticamente todos os
meses do ano (CORREIA et al., 2011).
De acordo como INMET (2016), no período desse estudo, foram registrados
196,2mm de precipitação pluviométrica, aproximadamente 50% abaixo da média
histórica local, possivelmente em virtude do prolongado período de seca, conhecido
como estiagem, que acomete a região Nordeste do Brasil entre os anos de 2011 a
2015 (MARENGO et al., 2016; HERWEHE & SCOTT, 2017).
Durante todo o período de estudo, os valores de cor, ferro, cobre, manganês
e amônia permaneceram acima dos valores máximos permitidos de acordo com a
Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005), como observado na Tabela 1,
concentrações de cobre e manganês apresentaram valores de 50 até 122 vezes,
respectivamente, superiores aos valores máximos estabelecidos pela citada
Resolução. Segundo ROVIRA et al., (2015), o cobre está na composição de
pigmentos aplicados em tecidos. Neste estudo, elevadas concentrações do cobre
podem ter sido oriundos da atividade industrial, que sem tratamento, resultam na
contaminação do afluente em estudo.
Os metais são provenientes principalmente dos efluentes de tingimento que
podem ser originados da molécula do corante como, por exemplo, o cobre nos
corantes diretos, caracterizado como fixador (ARORA et al., 2017). Entre os
principais metais ligados aos corantes são o cobre, cromo, colbato e níquel. Desta
forma, os corantes são formados a partir de ligações químicas entre o metal e a
molécula orgânica, determinando a fixação da cor no tecido (ANNAMALAI et al.,
2014).
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TABELA 1. Parâmetros analisados no afluente do rio Capibaribe (Toritama, Pernambuco, Brasil) de setembro/2014 a junho/2015.
Cor1

Data de

Turbidez2

Cond

Fe3

Cu4

Mn5

NH4 6

Zn7

Nitrato8

Nitrito9v
-1

STD10

coleta

(uH)

(uT)

*

-1

(µS)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg.L )

(mg.L )

15/09/2014

289

182

4650

0,57

1,78

6,8

4,0

2,69

9,1

0,05

3453

27/10/2014

573

90

6730

0,58

3,07

6,9

4,0

0,05

150,9

0,08

10/11/2014

284

249

4915

0,30

1,93

6,8

3,5

0,42

5,5

27/01/2015

602

13

7630

0,61

4,47

6,3

4,0

0,11

06/02/2015

731

14

9

0,72

3,87

12,2

4,0

11/03/2015

9775

101

6

1,17

4,13

8,5

07/04/2015

784

56

10

1,2

3,35

19/05/2015

304

9

7

0,30

23/06/2015

381

18

6

0,54

11

pH

Dureza* Cloreto12
(mg.L-1)

(mg.L-1)

7,50

1

104,36

4480

7,61

102

102,96

0,03

4773

7,72

103

87,97

7,1

0,05

5100

7,94

1

89,97

0,00

118,3

0,14

6067

7,29

2300

98,96

5,8

0,00

37,7

0,05

3673

7,64

1348

101,97

4,9

7,2

4,0

0,0

48,90

0

6,70

1365

97,96

2,89

5,9

4,0

0,01

9,6

0,03

4

8,33

2335

97,96

3,58

5,8

4,0

0,05

43,1

0,07

4

7,55

2339

97,96

Valores de referência (CONAMA 357/2005): 1 75uH; 2 40uT; 30,3mg/L 40,009 mg/L-1; 50,1 mg/L; 63,7 mg/L; 70,18 mg/L; 8 10mg/L; 91,0 mg/L;
10
500 mg/L; 116-9; 12250 mg/L; *sem valor de referência ; Cond: condutividade; Fe: ferro; Cu: cobre; Mn: manganês; NH4: amônia; Zn: zinco.
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Analisando-se PCA, observa-se que os dois primeiros eixos de ordenação
explicaram 78,9% da variação dos dados abióticos. As coletas de setembro/2015,
outubro/2015, novembro/2015, fevereiro/2016, março/2016 e abril/2016 foram
relacionados a maiores valores de turbidez, STD, condutividade, manganês, cobre e
zinco, respectivamente (Figura 2). Ressaltamos que os meses de dezembro/2015,
janeiro, maio e junho/2016 não obtiveram resultados significativos frente à análise
estatística (PCA) empregada neste estudo.
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FIGURA 2 - Análise de PCA para os componentes abióticos durante o período de
estudo no afluente do rio Capibaribe (Toritama, Pernambuco, Brasil). 13: datas das coletas de 2014 (setembro a novembro), 4-9: coletas de
2015 (janeiro a junho); Turb: turbidez; Cond: condutividade; Durz:
dureza; STD: Sólidos Totais Dissolvidos; NO3: nitrato; Mn: manganês;
Cu: cobre; Cl: cloreto; NH3: amônia; Fe: ferro; NO2: nitrito; Zn: zinco.
Conforme observado na Figura 2, não foram observados agrupamentos de
unidades analíticas, demonstrando que os parâmetros analisados não seguiram
variações sazonais ou temporais, mas sim refletiram uma possível variação na
composição química dos efluentes das indústrias têxteis e lavanderias lançadas no
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manancial em resposta às diferentes atividades produtivas desenvolvidas no período
da coleta.
O descarte de resíduos industriais coloridos é uma das principais causas de
impacto ambiental. Estes, ligados a outros parâmetros químicos orgânicos e
inorgânicos, também são responsáveis por elevadas concentrações de sólidos
dissolvidos nos efluentes de tingimento (KURADE et al., 2017; WU et al., 2017),
confirmando os elevados valores de STD observados durante o estudo, conforme
Figura 2 e constatado in loco na Figura 3, em que água do afluente apresentava
coloração azulada.

FIGURA 3 – Curso do afluente apresentando coloração azulada.
Moradores da localidade onde este estudo foi realizado, sem alternativa
devido aos prolongados períodos de escassez de água, utilizam as águas do
afluente analisado, contaminado com resíduos industriais, para irrigação de
pastagens, oferecendo o vegetal (capim), posteriormente crescido, como fonte de
alimento para caprinos e bovinos destinados ao consumo humano, além de equinos
usados como tração animal.
Compostos inorgânicos, como Cu, Ni, Cr, Fe, Mn e Zn, ocorrem naturalmente
no ambiente, sendo essenciais para funções fisiológicas dos seres vivos, mas em
excesso podem ser altamente tóxicos (BIRUK et al., 2017). Metais pesados são
altamente reativos e bioacumuláveis, desta forma, os organismos não são capazes
de elimina-los. Conforme LECLERC & LAURENT (2017), em elevadas
concentrações, metais pesados podem ocasionar danos ambientais e à cadeia
alimentar, contaminando outros organismos.
O consumo de plantas com elevados teores de metais como Pb, Cu, Zn, Cr e
Mn é uma importante via de contaminação para seres humanos e animais e a
absorção destes compostos por vegetais pode variar de acordo com a espécie,
idade fisiológica e exposição destes organismos (SHAHID et al., 2017). Em seres
humanos metais como cobre podem desencadear doenças neurodegenerativas,
como a doença de Alzheimer, distúrbios na eritropoiese e a exposição a níveis
elevados de manganês pode causa desordem neurológica chamada manganismo
que tem semelhanças com a doença de Parkinson (MOHMAND et al., 2015).
Portanto, os metais pesados afetam tanto a flora quanto a fauna, causando de modo
geral o declínio do ecossistema, podendo colocar em riscos as comunidades no
entorno do rio Capibaribe.
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CONCLUSÃO
A cidade de Toritama é conhecida pela atividade têxtil, localizada na região do
semiárido brasileiro, portanto marcada por períodos de baixos índices
pluviométricos. O Rio Capibaribe que percorre a cidade sofre intensa eutrofização
decorrente da atividade fabril repercutindo, como foi encontrado nesta pesquisa, em
altas concentrações de cobre e manganês, colocando assim em risco, a saúde das
populações do entorno. Esses metais em altas concentrações podem provocar
doenças incapacitantes em seres humanos, além de bioacumulação na cadeia
trófica.
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