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Resumo: Os ambientes aquáticos vêm sendo impactados pela intensa carga poluidora, ocasionada 

pela urbanização, industrialização e pelo uso intenso de defensivos agrícolas, que podem provocar 

efeitos tóxicos e genotóxicos aos organismos vivos. O biomonitoramento vem sendo utilizado como um 

parâmetro adicional às análises físico-químicas para avaliar a qualidade da água. Tradescantia 

pallida (Rose) D.R Hunt var. purpurea Boom, é utilizada em estudos de biomonitoramento de água, 

por meio do bioensaio Trad-MCN, devido à sua alta sensibilidade a agentes genotóxicos presentes em 

corpos hídricos. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da água do rio da Ilha, um dos 

principais afluentes do Rio dos Sinos, por meio de parâmetros físicos, químicos e do bioensaio com T. 

pallida var. purpurea. As amostras de água foram coletadas nos trechos superior e inferior do rio da 

Ilha, nos períodos de verão de 2013, outono, inverno e primavera de 2014. Os resultados obtidos por 

meio dos parâmetros físico e químicos das amostras de água foram comparados à legislação 

nacional, apresentando características similares à classe 2 para águas doces. O bioensaio Trad-MCN 

indicou que a água do rio apresenta agentes com potencial genotóxico. O trecho inferior do rio da 

Ilha apresentou frequências de micronúcleos maiores (4,4 a 8,3) que o trecho superior (2,5 a 6,5). Os 

parâmetros utilizados no presente estudo mostraram ser capazes de avaliar a qualidade do ambiente 

aquático em relação aos impactos antrópicos. Estudos adicionais são necessários para contribuir 

com o diagnóstico da qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 

 

Palavras-chave: Genotoxicidade, Biomonitoramento, Qualidade ambiental, Tradescantia pallida, 

Corpos hídricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONITORING WATER QUALITY OF THE ILHA RIVER, RIO 

GRANDE DO SUL, BRAZIL 
 

 
Abstract: The aquatic environments has been impacted by intense load pollution, ocasioned by 

urbanization, industrialization and intense use of agrotoxics, which may cause toxic and genotoxic 

effects to living organisms. The biomonitoring has been used as an additional parameter to the 

physico-chemical analyses to evaluate water quality. Tradescantia pallida (Rose) D. R Hunt var. 

purpurea Boom is used in water biomonitoring studies, using the Trad-MCN bioassay, due to its high 

sensitivity to genotoxic agents present in water bodies. The objective of the study was to evaluate the 

quality of the Ilha river water, one of the main tributaries of the Rio dos Sinos watershed, through 

physical, chemical parameters and T. pallida var. purpurea bioassay. Water samples were collected 

from the upper and lower stretches of the Ilha river in summer of 2013, autumn, winter and spring 

2014 periods. The results obtained by physical and chemical parameters of water samples were 

compared to the Brazilian legislation, presenting similar characteristics to Class 2 for freshwaters. 

The Trad-MCN bioassay indicated that the river water presents potential genotoxic agents. The lower 

stretch of the Ilha river showed micronuclei frequencies (4.4 to 8.3) higher than the upper stretch (2.5 

to 6.5). The parameters used in this study were shown to be able to assess the aquatic environment 

quality in relation to anthropic impacts Additonal studies are needed to contribute to the diagnosis of 

water quality of the Rio dos Sinos watershed. 

 

Keywords: Genotoxicity, Biomonitoring, Environmental quality, Tradescantia pallida, Water bodies. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A poluição de águas superficiais é um dos principais problemas ambientais no mundo, 

devido à urbanização e a industrialização, bem como ao lançamento de resíduos de fontes industriais e 

domésticas (FLORES-LOPES, 2006; CAMPANHA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2012). Essas 

fontes de poluição, assim como o uso de defensivos agrícolas, contribuem para o aumento da 

concentração de metais nos corpos hídricos, constituindo risco aos organismos vivos que ali coabitam 

(SPINOSA et al., 2008; EISSA et al., 2010) devido à toxicidade e à bioacumulação sobre tais 

organismos (SILVA & FAY, 2004). O aumento de cargas poluidoras pode causar impactos aos 

ecossistemas aquáticos e à saúde pública (TUNDISI, 2003; SOUZA et al., 2013), sendo que os 

poluentes lançados nos cursos d’água alteram a sua composição físico-química, formando misturas 

complexas que podem provocar efeitos tóxicos e genotóxicos aos organismos vivos (OHE et al., 2004; 

MERLO et al., 2011).  

O monitoramento dos cursos d’água normalmente é realizado por meio de análise físico-

química, cujos parâmetros foram estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 2005). Entretanto, o monitoramento dos cursos d’água apenas 

por meio desses parâmetros pode não ser capaz de detectar perturbações sutis em ecossistemas 

aquáticos (PRATT & COLER, 1976). Dessa forma, os bioindicadores vêm sendo utilizados, como um 

parâmetro adicional, para avaliar a qualidade da água por meio da resposta do organismo em relação 

ao meio onde vivem (BUSS et al., 2003; OHE et al., 2004). Os organismos vegetais têm sido muito 

utilizados em estudos de biomonitoramento, pois apresentam alta sensibilidade a poluentes de corpos 

hídricos (DUAN et al., 1999; MERLO et al., 2011; COSTA et al.,2014; KIELING-RUBIO et al., 

2015). 

Tradescantia pallida (Rose) D.R Hunt var. purpurea Boom é uma planta bioindicadora 

que por meio do bioensaio Trad-MCN (MA, 1981) tem sido utilizada em estudos de 

biomonitoramento de água, devido à sua alta sensibilidade a agentes genotóxicos presentes em corpos 

hídricos e águas residuais (UMBUZEIRO et al., 2007; MIELLI et al., 2009; THEWES et al., 2011; 

COSTA et al., 2014; KIELING-RUBIO et al., 2015). Além disso, o código genético de Tradescantia 



 

 

pallida var. purpurea, composto por seis pares de cromossomos relativamente grandes, favorece a sua 

utilização em estudos citogenéticos (CARVALHO, 2005). 

O monitoramento de corpos hídricos utilizando parâmetros físicos, químicos e biológicos 

fornecem informações importantes de diagnóstico ambiental para a gestão da bacia hidrográfica 

(IORIS et al., 2008; BLUME et al., 2010; COSTA et al., 2014). A Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Sinos (BHRS), por apresentar uma densidade populacional dez vezes maior que a do Rio Grande do 

Sul (FIGUEIREDO et al., 2010), uma vez que a população representa em torno de 12% do total de 

habitantes do estado, e que está concentrada em apenas 1,5% do total da área do estado, torna-se 

necessários estudos que visem a o monitoramento da qualidade da água do Rio dos Sinos e seus 

afluentes. 

A BHRS, situada a nordeste do estado do Rio Grande do Sul, tem como o principal curso 

hídrico, o Rio dos Sinos o qual apresenta uma extensão de 190 km (FIGUEIREDO et al., 2010; 

FEPAM, 2016). A bacia ocupa uma área com cerca de 3.800 km2, abrange 32 municípios que 

desenvolvem diferentes atividades econômicas, tais como do ramo coureiro-calçadista, petroquímico, 

metalúrgico, pecuária, leiteira e cultivo de arroz (FEPAM, 2016). Dentre os principais afluentes do 

Rio dos Sinos, destaca-se o rio da Ilha, localizado na porção média da bacia (FEPAM, 2016). A BHRS 

possui cerca de 1,2 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica de aproximadamente 300 

hab/km2 (FIGUEIREDO et al., 2010).  

Desse modo, em função da elevada pressão antrópica exercida sobre os ecossistemas da 

bacia, o estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da água do rio da Ilha por meio de parâmetros 

físico, químicos e do bioensaio com Tradescantia pallida var. purpurea. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Caracterização da área de estudo 

O rio da Ilha, um dos principais afluentes do Rio dos Sinos, possui aproximadamente 30 

km de extensão. Sua nascente fica localizada no município de São Francisco de Paula, em altitude 

aproximada de 800 m nas bordas do Planalto Tabular ao norte da BHRS. O curso d’água segue pelo 

mesmo município numa distância aproximada de 8,5 km, atingindo o município de Taquara, onde se 

localiza sua foz, em nível altimétrico de 20 metros. A partir dos seus últimos 2,5 km sua planície 

atinge a planície do Rio dos Sinos (PEREIRA, 2011). Este afluente está inserido no trecho médio da 

BHRS, onde encontra-se uma grande área formada por solos de relevo suave ondulado, utilizada 

prioritariamente com pastagens, no qual se concentra e desenvolve a pecuária com adoção de 

tecnologias modernas. A aquicultura está presente nesta zona, representada por pequenos açudes 

utilizados para a criação de peixes e dessedentação animal (LEITE et al., 2003). 

O ponto amostral do trecho superior do rio da Ilha está localizado no distrito de Padilha 

Velha (29°33’12,21”S e 50°37’38,67”O), dentro do município de Taquara e próximo ao limite do 

município de São Francisco de Paula. As principais atividades econômicas desenvolvidas nesta região 

do município de Taquara provêm do setor leiteiro, gado de corte, piscicultura (FONTANELLA et al., 

2007). O ponto amostral do trecho inferior do rio da Ilha está localizado no município de Taquara 

(29°40’56,35”S e 50°44’23,23”O) (Figura 1), a cerca de 1,1 km da foz, sendo o cultivo de arroz e a 

criação de gado as principais atividades desta região (FONTANELLA et al., 2007). Em ambos os 

pontos amostrais, no setor agrícola, predominam as propriedades de agricultura mecanizada, com uso 

de tratores e implementos agrícolas (PHILERENO & BARBOSA, 2007). 

2.2. Coleta das amostras de água e análises física e químicas 

As amostras de água foram coletadas nos trechos superior e inferior do rio da Ilha, no 

verão de 2013, e no outono, inverno e primavera de 2014. A água foi coletada na superfície do rio, até, 

no máximo, 30 cm de profundidade (CETESB, 1988). A coleta, o armazenamento, a preservação e o 

transporte das amostras de água até o laboratório foram feitos de acordo com os critérios estabelecidos 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 9898/1987) e de acordo com o Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). 



 

 

As análises física e químicas da água foram realizadas conforme metodologia descrita no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). Para cada amostra de 

água foram analisados: demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio 

(DQO), fósforo total (PT), sólidos suspensos totais (SST), além da determinação dos metais como o 

alumínio (Al), o chumbo (Pb), o cobre (Cu), o cromo total (Cr total), o Ferro (Fe), o níquel (Ni) e o 

zinco (Zn).  

 

2.3. Enquadramento das classes de águas doces 

As amostras de água coletadas no rio da Ilha foram comparadas ao enquadramento das 

classes 1 e 2 para águas doces (BRASIL, 2005), uma vez que o seu uso tem função de abastecimento 

doméstico aos municípios próximos ao rio, bem como para recreação de contato primário, irrigação, 

pesca e aquicultura (COMITESINOS, 2016), conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização dos pontos de coleta das amostras de água no trecho superior (A) e no trecho 

inferior (B) do rio da Ilha, RS, Brasil. Ilustração de Márcio Hisayuki Sasamori. 

2.4. Cultivo das plantas e o bioensaio com Tradescantia pallida var. purpurea 

Os ramos de Tradescantia pallida var. purpurea utilizados no biomonitoramento foram 

retirados de plantas da coleção viva da Universidade Feevale, as quais foram cultivadas em vasos 

plásticos (37 cm x 20 cm x 20 cm), contendo solo comercial. As plantas permanecem sob condições 

ambientais externas do campus da universidade e são irrigadas três vezes por semana. 

A exposição das plantas, a fixação e o armazenamento das inflorescências, assim como a 

preparação das lâminas foram realizados seguindo o método descrito por Cassanego et al. (2014). 

Foram coletados 20 ramos com inflorescências jovens de Tradescantia pallida var. purpurea e 

imersos parcialmente em recipientes com água destilada por 24 h para a adaptação das inflorescências. 

Após, os ramos foram expostos por 8 h às amostras de água coletadas nos trechos superior e inferior 

do rio da Ilha e, posteriormente, recuperadas por mais 24 h em água destilada. Todo o processo foi 



 

 

realizado na sala climatizada do laboratório sob temperatura controlada a 26±1 °C e luz natural. 

Simultaneamente, foi realizado o controle negativo, seguindo mesmo processo metodológico descrito 

acima, com exceção do fato de os ramos serem expostos à água destilada ao invés de água do rio. 

2.5. Fixação das inflorescências, preparo das lâminas e observação de micronúcleos 

Após a recuperação, as inflorescências foram fixadas em etanol absoluto/ácido acético 

(3:1 v:v) por 24 horas, sendo posteriormente transferidas para etanol 70% e mantidas a 4 ºC. Os botões 

florais foram dissecados, as anteras foram maceradas com carmim acético a 1%, e as lâminas 

microscópicas foram preparadas. Para cada amostra, foram contadas 300 tétrades por lâmina, de um 

total de 10 lâminas por amostra, sendo calculada a frequência de micronúcleos (MCN) expressa em 

MCN/100 tétrades (THEWES et al.,2011). 

2.6. Análise estatística 

Os dados das frequências de MCN obtidas nos bioensaios de genotoxicidade de água 

foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Posteriormente, os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e as diferenças entre as médias foram analisadas pelo 

teste de Tukey, a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software 

SPSS versão 20. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análises física e químicas 

 
Durante os períodos avaliados, foi verificado que, nos trechos superior e inferior do rio da 

Ilha, o parâmetro químico DBO5 mostrou-se, em geral, dentro do valor limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces de Classe 2 (BRASIL, 2005), exceto para a 

exposição de verão, no trecho superior, e para a exposição de inverno, no trecho inferior, que 

apresentaram valores acima do valor limite estabelecido pela legislação (Tabela 1). A DBO5 é um 

parâmetro de fundamental importância na caracterização do grau de poluição de um corpo d’água 

(VON SPERLING, 1996), uma vez que este parâmetro pode estar associado ao lançamento de esgoto 

doméstico e aos excrementos de animais que têm acesso às margens do rio, como foi observado por 

Alves et al. (2008) em um estudo sobre a qualidade da água da bacia do rio Pirapó, no estado de 

Paraná. 

 No trecho inferior, de modo geral, as concentrações de demanda química de oxigênio 

(DQO) foram maiores do que nas amostras de águas do trecho superior, exceto na exposição de verão 

quando a DQO não foi detectada (Tabela 1). Na exposição de inverno, foi detectada a maior 

concentração de DQO no trecho inferior. Como a DQO é a quantidade necessária para oxidar 

quimicamente a matéria orgânica biodegradável e não biodegradável em condições energéticas 

(NAIME & FAGUNDES, 2005), o aumento da concentração de DQO em um corpo d’água deve-se 

principalmente a despejos de fontes industriais (CETESB, 2009), como foi observado por Nagalli & 

Nemes (2009) em estudo de qualidade da água de um corpo hídrico no estado do Paraná. 

As concentrações de fósforo total (PT) nas amostras de água dos trechos superior e 

inferior do rio da Ilha apresentaram valores dentro dos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005 para água doce de Classe 1 (BRASIL, 2005) em todas as exposições (Tabela 

1). As principais fontes de fósforo para a água doce são decorrentes da descarga de efluentes 

domésticos e industriais, ou da utilização de fertilizantes fosfatados na agricultura e de outros produtos 

químicos, como os inseticidas (WETZEL, 1993). Segundo Reynolds & Davies (2001), a 

disponibilidade do fósforo na água depende da interação qualitativa e quantitativa entre os sedimentos 

e a água, no espaço e no tempo. 

A concentração de sólidos suspensos totais (SST) variou entre 3,5 e 59,8 mg L-1 ao longo 

das exposições, sendo que sua maior concentração foi observada no trecho inferior do rio. Os sólidos 

suspensos nas águas provêm de fontes naturais, como de processos erosivos, organismos e detritos 



 

 

orgânicos, e de fontes antrópicas, como pelo lançamento de resíduos domésticos e industriais, esgoto, 

ou ainda pelo uso do solo no entorno (SANTOS & MORAES, 2012), além do escoamento superficial 

do solo ocasionado pela precipitação pluviométrica (CARVALHO et al., 2000). 

As concentrações de alumínio (Al) e de ferro (Fe) apresentaram valores muito superiores 

em relação aos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces das Classes 1 e 

2 (BRASIL, 2005) nas amostras de água de ambos os trechos (Tabela 1). A composição do solo da 

formação Botucatu do trecho médio da BHRS (PENTEADO, 2011; ABREU, 2015), somada à 

mineração e ao uso de corretivos e fertilizantes para a agricultura (PENTEADO, 2011), podem estar 

relacionados com os elevados níveis de ferro e alumínio observados nas análises químicas das 

amostras de água dos trechos superior e inferior do rio da Ilha ao longo das exposições. 

O chumbo (Pb) também apresentou valores acima do estabelecido pela legislação 

nacional para águas doces das Classes 1 e 2 (BRASIL, 2005) nas amostras de ambos os trechos 

(Tabela 1). Esse metal está presente em produtos como tintas, baterias, pilhas, óleo ou graxa de 

motores e máquinas agrícolas (BARROS et al., 2006), além de estar presente nas composições 

químicas de alguns inseticidas e herbicidas como foi observado no estudo de Pereira (2012), que 

avaliou a contaminação de água por resíduos agrotóxicos em amostras de água de poço no município 

de Centro Novo, Maranhão. 

Para cobre (Cu) e cromo total (Cr total), não foram detectadas concentrações nas amostras 

de água dos trechos superior e inferior do rio em nenhuma das exposições (Tabela 1). Para níquel (Ni) 

e zinco (Zn), as concentrações dos metais das amostras de água do trecho superior e do trecho inferior 

apresentaram-se, em geral, abaixo do padrão estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 

(BRASIL, 2005) ao longo das exposições analisadas (Tabela 1). Os metais Cr, Cu e Ni assumem 

concentrações relativamente baixas ao longo de toda a BHRS (ABREU, 2015). No entanto, apenas nas 

amostras de água de primavera em ambos os trechos do rio, foram detectadas concentrações de níquel 

acima do valor estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005). O níquel 

encontra-se entre os metais pesados mais comuns em solos (BERTON et al., 2006). O manejo 

inadequado do solo próximo ao rio e o uso de agrotóxicos podem estar relacionados ao nível elevado 

de níquel observado na exposição de primavera.  

O estudo de Costa et al. (2014) sobre avaliação ambiental da qualidade da água do Rio 

dos Sinos no trecho inferior da bacia evidenciou teores de Zn nos pontos amostrais, cujos valores 

ultrapassavam, ou eram próximos, aos do limite da Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas 

doces das Classes 1 e 2 (BRASIL, 2005). Robaina et al. (2002), em estudo sobre metais em 

sedimentos correntes, evidenciou que Zn apresentou concentração de baixo risco em praticamente 

todo o curso do Rio dos Sinos. Zinco e seus compostos são utilizados, principalmente, nas indústrias 

metalúrgicas (CETESB, 2009).  

 

Tabela 1- Características físico-químicas das amostras de água do rio da Ilha coletadas em verão 

de 2013 e outono, inverno e primavera de 2014. 

 

Parâmetros 

Verão Outono Inverno Primavera CONAMA nº 357/2005 

TS TI TS TI TS TI TS TI 
Padrão/ 

Classe 1 

Padrão/ 

Classe 2 

DBO5 (mg O2 L-1) 7,0 < 5,0 5,0 < 5,0 < 5,0 12,0 < 5,0 < 5,0 ≤ 3,0 ≤ 5,0 

DQO (mg O2 L-1) 0,5 n.d 1,7 11,1 5,2 16,2 4,0 10,3 n.i n.i 

PT (mg L-1) 0,01 0,06 0,05 0,06 0,09 0,10 0,07 0,09 0,10 0,10 

SST (mg L-1) 3,5 59,8 4,1 12,2 5,7 12,3 7,0 53,8 n.i n.i 

Al (mg L-1) 1,77 2,40 n.d 1,05 1,60 1,98 n.d 1,93 0,10 0,10 

Pb (mg L-1) 0,034 0,034 0,047 0,047 0,043 0,037 n.d 0,010 0,010 0,010 

Cu (mg L-1) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,009 0,009 

Cr total (mg L-1) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,05 0,05 



 

 

TS= trecho superior; TI= trecho inferior.  n.d= não detectado pelo método analítico; n.i= não 

informado pela Resolução CONAMA nº 357/2005. Limite de detecção: DQO: 0,5 mg O2 L-1; Al: 

0,5721 mg L-1; Pb: 0,0065 mg L-1; Cu: 0,0107 mg L-1; Cr total: 0,0106 mg L-1; Ni: 0,0054 mg L-1; Zn: 

0,0058 mg L-1. 

 
3.2. Bioensaio em Tradescantia pallida var. purpurea (Trad-MCN) 

 
As frequências de MCN em Tradescantia pallida var. purpurea, de modo geral, foram 

maiores nas coletas de água no trecho inferior, sendo que as maiores médias foram registradas no 

outono e na primavera. Para as exposições de verão e inverno, as frequências de MCN não diferiram 

significativamente entre os trechos superior e inferior, porém diferiram significativamente do controle 

negativo (Tabela 2). Na exposição de outono, as frequências de MCN do trecho superior não diferiram 

significativamente das do controle. Entretanto, para o trecho inferior, as frequências de MCN foram 

significativamente superiores àquelas para o trecho superior e o controle (Tabela 2). Na primavera, as 

inflorescências expostas às amostras de água dos trechos superior e inferior apresentaram frequências 

de MCN significativamente superiores às do controle. Além disso, as frequências de MCN do trecho 

inferior foram significativamente maiores do que as do trecho superior (Tabela 2). 

Quando comparadas as frequências de MCN ao longo do tempo, de modo geral, foram 

observadas oscilações para os trechos superior e inferior. Por outro lado, para o controle negativo, não 

houve diferença significativa para as frequências de MCN observadas ao longo das exposições (Tabela 

2). As frequências de MCN dos controles negativos permaneceram abaixo de 2,00 MCN/100 tétrades 

valor que é considerado como resultado de mutações espontâneas em plantas cultivadas em ambientes 

desprovidos de poluição (PEREIRA et al., 2013).  

Para o trecho superior, as menores frequências de micronúcleos foram observadas nas 

exposições de outono e de inverno, não diferindo significativamente entre si. Por outro lado, as 

maiores frequências de MCN foram observadas nas exposições de primavera e verão, embora apenas 

as frequências de primavera tenham diferido significativamente da exposição de outono e de inverno 

(Tabela 2). No trecho inferior do rio da Ilha, as frequências de MCN expostos às amostras de água nas 

exposições de verão, outono e inverno não apresentaram diferenças significativas entre si ao longo das 

estações. Entretanto, as frequências de MCN observadas na exposição da primavera diferiram 

significativamente das demais exposições (Tabela 2).  

Assim como os resultados obtidos no presente estudo, Costa et al. (2014), em estudo 

sobre a avaliação da qualidade da água do arroio Schmidt e do Rio dos Sinos, em Campo Bom, trecho 

inferior da BHRS, utilizando o bioensaio com Tradescantia pallida var. purpurea, verificaram 

genotoxicidade da água na foz do arroio Schmidt e no Rio dos Sinos ao longo das estações, 

observando frequências de 1,62 a 3,52 MCN para a foz do arroio Schmidt, e 3,28 a 4,81 MCN para o 

Rio dos Sinos, superiores às frequências de MCN dos controles negativos, cuja variação foi de 1,33 a 

1,85 MCN. Kieling-Rubio et al. (2015), em um estudo de avaliação ambiental integrada de arroios da 

bacia do Rio dos Sinos, utilizaram Tradescantia pallida var. purpurea para a avaliação biológica e 

também evidenciaram genotoxicidade da água em dois sítios amostrados. A avaliação de 

genotoxicidade em corpos hídricos utilizando Tradescantia clone 4430 também são relatados, como 

no estudo de Duan et al. (1999) que verificaram genotoxicidade nas águas do rio Panlong, na China, 

observando frequências que variaram de 3,19 a 8,73 MCN. 

Os lançamentos de efluentes domésticos e industriais de forma direta ou sem tratamento 

adequado, associado ao manejo inadequado e ao uso de defensivos agrícolas no solo próximo às 

margens do rio da Ilha, são fatores contribuintes para o nível de genotoxicidade verificada no presente 

estudo. O trecho inferior do rio da Ilha apresentou maiores frequências de MCN que o trecho superior, 

variando de 4,43 a 8,27 MCN tétrades. Na mesma exposição em que se verificaram as maiores 

frequências de MCN, foram verificadas também as maiores concentrações de níquel. Azizullah et al. 

Fe (mg L-1) 1,89 3,21 2,23 1,47 1,68 2,71 0,88 2,63 0,30 0,30 

Ni (mg L-1) 0,009 0,012 n.d n.d 0,010 0,008 0,027 0,028 0,025 0,025 

Zn (mg L-1) 0,016 0,023 0,010 0,008 0,008 0,006 n.d 0,007 0,18 0,18 



 

 

(2011) e Ortegon-Torres et al. (2014) destacaram que o níquel, assim como o chumbo, são elementos 

genotóxicos e carcinogênicos. 

 
Tabela 2- Frequência de micronúcleos em Tradescantia pallida var. purpurea exposta às amostras de 

água dos trechos superior (TS) e inferior (TI) do rio da Ilha, e do controle negativo. 

Frequência de MCN (média ± desvio padrão) 

 
Verão Outono Inverno Primavera F p 

TS 5,3 ± 1,1 bBC 2,5 ± 1,4 aA 4,3 ± 2,4 bAB 6,5 ± 1,3 bC 11,009 < 0,001 

TI 5,1 ± 1,7 bA 4,6 ± 1,9 bA 4,4 ± 2,0 bA 8,3 ± 2,1 cB 8,760 < 0,001 

Controle 1,8 ± 0,7 aA 1,8 ± 0,7 aA 1,3 ± 0,7 aA 1,8 ± 0,9 aA 0,982 0,412 

F 25,133 10,845 9,053 48,406 
  

p < 0,001 ˂0,001 0,001 < 0,001 
  

Na coluna, letras minúsculas indicam diferença significativa entre os pontos amostrais e o controle 

negativo, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Na linha, letras maiúsculas indicam diferença 

significativa ao longo das estações, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As frequências de MCN observadas nos botões florais de Tradescantia pallida var. 

purpurea indicaram genotoxicidade na água do rio da Ilha em ambos os trechos, uma vez que as 

frequências de MCN foram superiores às frequências observadas nos botões expostos à água dos 

controles negativos. Os ecossistemas aquáticos vêm sofrendo com as ações antrópicas irracionais, o 

que ocasiona o aumento de substâncias que comprometem a qualidade da água. Os parâmetros físicos 

e químicos associados ao bioensaio com Tradescantia pallida var. purpurea utilizados no presente 

estudo mostraram ser capazes de avaliar as condições do ambiente aquático em relação aos efeitos 

antrópicos, indicando que o rio da Ilha, apesar de possuir características próximas à Classe 2 para 

águas doces pela legislação nacional, apresenta agentes com potencial genotóxico. Estudos adicionais 

são necessários para contribuir com o diagnóstico da qualidade da água da Bacia do Rio dos Sinos. 
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