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Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar um parecer preliminar sobre da qualidade da 

água de pontos determinados do rio Passo Fundo, localizado na cidade de Lages – SC, por meio de 

análises físico-químicas e teste de toxicidade. Três pontos de amostragem foram estabelecidos e as 

amostras foram coletadas de forma pontual no ponto central da seção do rio, mensalmente, no 

período de setembro/2014 a novembro/2014. A qualidade da água foi avaliada por indicadores 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, para rios de Classe II. Na avaliação dos 

parâmetros, características como oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e fósforo, 

ultrapassaram os limites estabelecidos pela referida legislação. Desta forma, o lançamento 

clandestino de esgoto doméstico, pode ser apontado como uma explicação para os elevados índices de 

matéria orgânica na água. Além disso, o teste de toxicidade indicou que a poluição da água do rio 

pode modificar o metabolismo dos organismos aquáticos. 
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PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS AND TOXICITY TESTING OF 

WATER SAMPLES FROM PASSO FUNDO RIVER, LAGES - SC 
 

 

Abstract: The objetive of this study was obtain a preliminar opinion about the water quality from 

determinated points of the Passo Fundo river, located in the city of Lages - SC, through physical-

chemical analysis and toxicity testing. Three sampling points were stablished and the samples were 

collected in a punctually manner at the center of the river section, monthly, from September/2014 to 

November/2014. The water quality was estimated using indicators established through the Federal 

Resolution CONAMA 357/2005, for rivers of Class II. In the evaluation of parameters, 

characteristics such as dissolved oxygen, biochemical oxygen demand and phosphorus 

exceeded the limits established by that legislation. Therefore illegal discharges of domestic 

wastewater, might be appointed as an explanation for the high levels of organic matter in 

water. In addition, the toxicity test indicated that the pollution of the river water can modify 

the metabolism of aquatic organisms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O rápido e desordenado crescimento populacional, juntamente com a atividade industrial, 

está causando graves pressões ambientais nos recursos hídricos. Para Merten et al. (2002), as cidades 

brasileiras não apresentam políticas públicas voltadas para a preservação dos recursos naturais e 

consequentemente, infraestrutura que suporte as condições de sustentabilidade. 

O planejamento inadequado da urbanização vem ocasionando alterações no ambiente que 

podem influenciar direta ou indiretamente na qualidade de vida da população. Segundo Hadlich e 

Scheibe (2007), a ocupação e uso do solo por atividades humanas alteram processos biológicos, físicos 

e químicos dos sistemas naturais. Esse processo provoca alterações nos ambientes, que podem se 

tornar importantes fontes de poluição dos recursos hídricos. Alterações ocorridas em uma bacia 

hidrográfica podem ser avaliadas por meio do monitoramento da qualidade da água, pois os rios 

integralizam consequências de diversos fenômenos ocorrentes na bacia (MIRANDA et al., 2009) 

Para se conhecer o estado e as tendências qualitativas e quantitativas dos recursos 

hídricos e as influências exercidas pelas atividades humanas e por fatores naturais, o monitoramento 

ambiental é uma ferramenta indispensável. Desta forma, o monitoramento fornece subsídio às políticas 

de proteção ambiental e contribui significativamente para a promoção efetiva de planejamentos que 

visem melhorar a qualidade ambiental da água. 

No Brasil, os padrões de qualidade para os corpos de água são fixados pela Resolução 

357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2005), que dispõe sobre as diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece condições e padrões de lançamentos de 

efluentes. 

No entanto, de forma a complementar as análises físico-químicas, é importante 

determinar os efeitos deletérios que os poluentes podem causar nos organismos aquáticos, quando 

estes são expostos à contaminação. Uma vez no ambiente aquático, os poluentes podem ser absorvidos 

pelos organismos por quatro vias: alimentação, brânquias, ingestão de água e através da pele, podendo 

se acumular nas brânquias, no fígado, no rim, no intestino e nos músculos e comprometer o 

funcionamento normal do organismo (SILVA, 2004). Desta forma, os testes de toxicidade realizados 

nestes órgãos podem ser utilizados como parâmetros para o monitoramento ambiental.  



 

 

O município de Lages localizado na região serrana do Estado de Santa Catarina, 

apresenta importância econômica no setor madeireiro (com destaque na produção de papel e celulose). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), o município possui uma 

população estimada em 160.000 habitantes. O município localiza-se na bacia hidrográfica do rio 

Canoas. O principal curso de água urbano é o Rio Carahá, sendo o rio Passo Fundo um de seus 

afluentes. 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo, realizar uma avaliação preliminar da 

qualidade de um trecho do rio Passo Fundo, localizado na cidade de Lages – SC, por meio de análises 

físico-químicas e de teste toxicológico no fígado de peixes da espécie Poecilia vivípara, constatando-

se a importância de estudos mais aprofundados que possam propor medidas de mitigação e 

recuperação que aplicáveis na área de estudo.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Local de estudo 

O Rio Passo Fundo localiza-se no município de Lages, o qual pertence à Região Serrana 

do Estado de Santa Catarina. A cidade situa-se a 27º e 48’ latitude Sul e 50º e 20’ latitude Oeste, com 

uma altitude média de 936 m acima do nível do mar. Segundo o Instituto de Nacional de Meteorologia 

(INMET, 1961-1990) o município apresenta clima temperado subtropical com temperatura média 

anual de 15,6 ºC e médias pluviométricas anuais são de 1.483,7 mm.  

Definiu-se, como área de estudo, um trecho do rio Passo Fundo, que é afluente do rio 

Carahá, principal rio do município de Lages - SC, de forma a avaliar a qualidade da água, por meio de 

parâmetros físicos-químicos e de testes de toxicidade em peixes, já que ainda não existem registros de 

análises ambientais realizadas neste corpo d’água.  

Foram estabelecidos três pontos de amostragem ao longo de uma de suas nascentes até a 

desembocadura com o rio Carahá, como ilustra a Figura 1. O ponto 01 estava situado na nascente, 

local de pouca preservação, pois apresenta Área de Preservação Permanente (APP) fragilizada, com a 

constante entrada de animais e depósitos de lixo. O ponto 2 destaca-se pela presença de lixos, 

lançamento de esgoto sanitário e industrial (empreendimento do setor de produção de velas, sabão e 

afins) in natura e falta de mata ciliar. O ponto 3 estava localizado à foz, portanto, recebe toda a carga 

poluidora lançada ao longo do curso d’água. A Tabela 1 indica a localização destes pontos. 

 

Figura 1 - Localização dos pontos de coleta ao longo do Rio Passo Fundo 

 
Fonte: Google Earth, 2014. 



 

 

 

Tabela 1 - Localização dos pontos de amostragem. 

Pontos Coordenadas geográficas 

1 27°47'06,1"S e 50°19'24,3"O 

2 27°47'34,0"S e 50°18'52,2"O 

3 27°48'24,9"S e 50°19'08,0"O 

Fonte: Google Earth, 2014. 

2.2. Análises físico-químicas 

Para a análise da água foi utilizado o método tradicional com amostras discretas, ou seja, 

amostras únicas coletadas em um local específico do corpo hídrico. Para melhores informações da 

variabilidade da qualidade espacial e temporal, foram realizadas três coletas discretas em pontos 

estabelecidos no período de setembro a novembro de 2014.  

A metodologia empregada para a coleta de água está descrita no Guia Nacional de Coleta 

e Preservação de Amostra (ANA, 2011). A parte experimental foi realizada no Laboratório de 

Tratamento de Água e Efluentes do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade do 

Estado de Santa Catarina. Foram analisados os parâmetros de pH, cor, turbidez, condutividade, 

fósforo, amônia, nitrato e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Todos os parâmetros foram 

determinados, seguindo os procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 1998), e os resultados obtidos foram avaliados por indicadores 

estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005, para corpos de água doce de Classe II. 

2.3. Teste de toxicidade  

O objetivo do teste de toxicidade foi verificar as possíveis alterações causadas pela 

exposição dos peixes Poecilia vivipara (Figura 2) nas amostras de água do rio Passo Fundo, sobre a 

concentração de glicose e proteínas totais no fígado dos organismos. 

O fígado é um órgão chave quando se considera a ação dos poluentes químicos sobre os 

organismos, pois é responsável pela biotransformação dos xenobióticos e excreção de metais. Assim, 

estas substâncias se acumulam no fígado, pois suas células ficam expostas a um nível elevado de 

agentes químicos que podem estar presentes no meio ambiente ou em outros órgãos de peixes 

(HEATH, 1987). As células do fígado têm papel importante no metabolismo das proteínas, lipídios e 

carboidratos, elas também servem como local de estocagem para alguns nutrientes (PARIS-

PALACIOS et al., 2000). 

 

Figura 2 - Peixe da espécie Poecilia vivipara, utilizado nos testes de toxicidade 

 
Fonte: www.flickr.com 

 

Os peixes foram submetidos a um período de aclimatação de cinco dias com água da 

torneira, previamente desclorada, para se obter uma maior homogeneidade dentre os indivíduos. Após 



 

 

esse período, os peixes foram separados em quatro aquários, com seis indivíduos cada. Cada aquário 

recebeu água proveniente do Rio Passo Fundo, dos Pontos 01, 02 e 03, além de um quarto aquário 

com água desclorada (grupo controle), sendo realizado um sorteio aleatório dos peixes para cada 

recipiente.  

O sistema adotado foi semiestático, ou seja, com troca diária da água a ser analisada 

durante toda a exposição dos indivíduos, com duração de 144 horas.   

Passado o período de exposição à água do rio, sem nenhuma ocorrência de morte dos 

indivíduos, foi retirado o fígado de todos os peixes e, em seguida, macerados em solução tampão de 

KH2PO4 + NaOH. Posteriormente, as soluções homogeneizadas foram avaliadas por meio da 

determinação de proteínas totais e glicose no fígado, em um espectrofotômetro. 

 O método utilizado para a determinação de proteína total foi o mesmo método utilizado 

por Silva (2010) apud Henry et al. (1974). Fez-se uso do kit comercial. As proteínas totais reagem 

com o reagente biureto, uma solução de sulfato de cobre, citrato trissódico, carbonato de sódio e 

hidróxido de sódio, formando um complexo de cor azul, proporcional à concentração protéica da 

amostra. A cor final da reação permanece estável por 30 minutos, à temperatura ambiente. O teste e a 

solução padrão foram lidos em espectrofotômetro em comprimento de onda de 550 nm. Para a 

obtenção de proteínas totais no fígado dos peixes, foi utilizada a Equação 01. 
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A exposição a contaminantes costuma fazer com que o peixe aumente sua demanda 

energética, assim, a análise de parâmetros metabólicos, como teor de lipídeos e proteínas totais, pode 

servir como bom indicador de estresse (CAMARGO & MARTINEZ, 2002). 

Para a determinação de glicose, fez-se uso do kit comercial, mesmo método utilizado por 

Camargo e Martinez (2002). Foi utilizado uma solução tampão de fosfatos em pH 7,4, contendo 

glicose oxidase, peroxidase, 4-Aminoantipirina e p-Hidroxibenzoato. O produto formado pela 

oxidação de 4-Aminoantipirina é de coloração avermelhada e sua intensidade, diretamente 

proporcional à concentração de glicose na solução. A cor avermelhada é medida no espectrofotômetro, 

com absorção máxima em 510 nm. A cor final da reação permanece estável por 20 minutos, em 

temperatura ambiente. Para a obtenção da concentração de glicose no fígado, foi utilizada a Equação 

02. 
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A glicose é bom indicador de estresse, pois as alterações são facilmente detectáveis e sua 

avaliação pode ser realizada com medidores de glicose de simples utilização (SIMÕES & GOMES, 

2009). Dessa forma, a glicose tem sido empregada rotineiramente como indicador de estresse, e os 

níveis basais de peixes teleósteos podem ser facilmente detectados (SILVA et al., 2009). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análises físico-químicas 

A temperatura influencia diretamente a qualidade da água, tais como a concentração de 

oxigênio dissolvido, matéria orgânica, além de estar ativamente relacionado a processos químicos, 

físicos e biológicos (PORTO et al., 2007). O oxigênio dissolvido (OD) é essencial em água, visto que, 



 

 

sua ausência afeta significativamente a biota aquática. Durante a estabilização da matéria orgânica, as 

bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo vir a causar uma redução 

da concentração do mesmo no meio. O oxigênio dissolvido é o principal parâmetro de caracterização 

dos efeitos da poluição das águas por despejos orgânicos (VON SPERLING, 1996). 

É interessante analisar ambos parâmetros de forma conjunta, devido à temperatura afetar 

diretamente a concentração de oxigênio na água, ou seja, quanto menor a temperatura da água, maior a 

concentração de oxigênio dissolvido. A Figura 3a apresenta a variação da temperatura da água nos 

pontos analisados do rio Passo Fundo durante o período amostrado. Pode-se verificar que a 

temperatura variou de 13,5 a 19 °C, reflexo da estacionalidade, ou seja, da interferência direta da 

temperatura externa registradas na primavera. 

A concentração de OD variou de um ponto a outro (Figura 3b). As maiores 

concentrações, em torno de 14,0 mg L-1, foram encontradas no ponto 01, referentes à nascente. 

Enquanto que as menores concentrações, cerca de 3,0 mg L-1, foram obtidas no ponto 2. Desta forma, 

apenas os valores de O2 no ponto 2, encontraram-se fora dos limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/2005 para corpos de água doce de Classe II (não inferior a 5 mg L-1 de O2).  

 

Figura 3 - Variação da temperatura (a) e oxigênio dissolvido (b) 

 
 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) registra de forma indireta, o teor de matéria 

orgânica nos corpos d’água, sendo, portanto, uma indicação do potencial de consumo de oxigênio 

dissolvido (ALVES et al., 2008). No trecho do rio Passo Fundo, a concentração de DBO5 variou de 

2,0 a 17,0 mg O2 L-1 (Figura 4), sendo superiores ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA 

357/2005 para corpos de água doce de Classe II (até 5 mg L-1 de O2), na maioria das vezes.  

 

Figura 4 - Variação na concentração de DBO 

 



 

 

 

A variação de pH depende das relações entre matéria orgânica, seres vivos, rocha, ar e 

água e influencia os processos biológicos e químicos. Quando observado altas variações, pode estar 

associada a presença de contaminação no corpo d’água (PORTO et al., 2007). A Figura 5a mostra que 

os valores de pH situaram-se no intervalo de 6,0 a 7,0, encontrando-se dentro dos limites estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 357/2005, para corpos de água doce de Classe II (6,0 a 9,0). 

 

Figura 5 - Variação nos parâmetros de pH e condutividade elétrica 

 
 

A condutividade está relacionada ao poder da água em conduzir eletricidade, ou seja, na 

quantidade de íons dissolvidos na água. No rio em estudo, observa altos valores a partir do ponto 2, 

conforme Figura 5b. O ponto 1, por sua vez, apresentou uma condutividade baixa comparada aos 

demais pontos. A contaminação da água por íons disponíveis na água geralmente, está relacionada às 

ações humanas de despejo de esgoto doméstico e industrial. 

Normalmente, a cor na água refere-se a presença de matéria orgânica, partículas em 

suspensão e íons. Observa-se pela Figura 6a, que para o ponto 01, os valores de cor obtidos foram 

baixos (<15,0 mg Pt L-1). Para os demais pontos, foram observados valores mais elevados de cor, 

indicando a presença de uma quantidade maior de matéria orgânica e substâncias húmicas. No entanto, 

todas as amostras apresentaram-se dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

357/2005 para corpos de água doce de Classe II (75,0 mg Pt L-1). 

A turbidez se caracteriza por ser um interferente de processos biológicos ocorrentes na 

água devido aos processos de perturbação de entrada de luz, reduzindo a fotossíntese (PÁDUA, 2003). 

Nota-se que, por meio dos resultados apresentados na Figura 6b, a amostra da primeira coleta no ponto 

01, apresentou-se maior quando comparado às outras duas coletas. Este fato pode estar associado a 

algum revolvimento de sedimentos no local, ocorridos antes do período de coleta. A partir do ponto 2, 

há um aumento na quantidade de partículas em suspensão na água. Entretanto, todos os resultados 

encontram-se abaixo do valor recomendado pela Resolução CONAMA 357/05 para corpos de água 

doce de Classe II (100 UNT). 

 



 

 

Figura 6 - Variação na cor (a) e na turbidez (b) 

 
 

Embora o fósforo seja um nutriente essencial para os organismos vivos, quando presente 

em concentrações significantes em corpos hídricos, indicam poluição por despejos industriais e ou 

domésticos (GARCEZ, 2004). Para as amostras analisadas, todas estavam acima do limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para um corpo de água doce de Classe II (0,1 mg L-1 

de P), com destaque para o ponto 2 (primeira coleta) e para o ponto 3 (terceira coleta). Estes dados 

sugerem que o rio encontra-se em constante contaminação por descarga de efluentes. Portanto, 

medidas de remediação fazem-se necessárias a ponto de minimizar este tipo de contaminação, e assim 

evitar um possível estado futuro de eutrofização em seu curso (Figura 7). 

 

Figura 7 - Variação na concentração de fósforo total 

 
 

O nitrogênio, na forma de nitrato, apresenta-se na sua forma oxidada, indicando descarga 

de esgoto ou presença de fertilizantes, e estes, se inadequadamente aplicados, atingem os cursos 

d′água, principalmente nos meses mais chuvosos (ESTEVES, 1998). De acordo com os dados 

apresentados na Figura 8a, observou-se que, em nenhuma das amostras, as concentrações de nitrato 

foram superiores ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para corpos de água doce 

de Classe II (10,0 mg L-1 de N). 

A amônia está presente naturalmente nos corpos d’água como produto da degradação de 

compostos orgânicos e inorgânicos, redução do nitrogênio gasoso da água por microrganismos ou por 

trocas gasosas com a atmosfera. A amônia é, também, constituinte comum no esgoto sanitário (DOS 

REIS & MENDONÇA, 2009). Conforme Resolução CONAMA 357/2005, todas as amostras 

apresentaram resultados inferiores ao valor estipulado para rios de Classe II (3,7 mg N L-1 para pH 

inferiores a 7,5), como pode-se observar na Figura 8b. 



 

 

Figura 8 - Variação na concentração de nitrato (a) e amônia (b) 

 
 

3.2. Teste de toxicidade 

Por meio da análise toxicológica, verificou-se que a espécie de peixe Poecilia vivipara 

quando exposta a água do Rio Passo Fundo, não apresentou mudança significativa no teor de glicose, 

como pode-se observar na Figura 9a. Nota-se apenas, um leve aumento em sua concentração nos três 

pontos quando comparado ao ponto controle. 

 

Figura 9 - Teores de glicose (a) e proteínas totais (b) no fígado de peixes Poecilia vivipara 

 
 

Em análise à Figura 9b, observa-se que no Ponto 3 a concentração de proteínas totais 

diminuiu significativamente. Segundo Melo et al. (2009), a proteína total é alterada principalmente por 

mudanças no volume plasmático, ou seja, a saída dos fluidos do plasma é causada por um 

desequilíbrio osmótico entre os compartimentos extracelular e intracelular, e qualquer estresse induz 

tal desequilíbrio. Portanto, houve algum tipo de perturbação sentida pelos peixes, ocasionada 

provavelmente pela contaminação da água.  

Por fim, durante o teste de toxicidade, não se observou a morte de nenhum peixe devido 

ao tratamento, o que sugere que a espécie Poecilia vivipara não é um organismo sensível, sendo capaz 

de resistir a ambientes poluídos.  



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos resultados obtidos durante o estudo, nota-se que o rio Passo Fundo 

apresenta alterações de suas características físicas, químicas e toxicológicas, devido principalmente ao 

lançamento clandestino de esgoto sanitário e também industrial, provenientes da cidade de Lages – 

SC. De maneira geral, o curso d’água em questão, não se enquadra como pertencente à Classe II, 

devido aos parâmetros de oxigênio dissolvido (Ponto 2), DBO e fósforo total (todos os pontos) 

ultrapassarem os limites máximos permitidos pela legislação vigente. Em adição a isso, as análises 

toxicológicas, indicaram que é possível haver perturbações causadas aos organismos em resposta aos 

poluentes. 

 Neste sentido, são necessárias medidas de recuperação e remediação urgentes, no intuito 

de minimizar a degradação antropogênica neste manancial. Os resultados também justificam a 

importância de dar continuidade a este trabalho, principalmente, no acompanhamento regular e na 

implementação de novas análises, para a criação de um banco de dados consistente, que possa dar 

suporte científico à adoção de políticas de recuperação do corpo d’água.   
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