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“O que sabemos é uma 

gota; o que ignoramos é um 

oceano. Mas o que seria o 

oceano sem as infinitas 

gotas?” 

- Isaac Newton 
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RESUMO 
 

O rio Poxim é um importante rio para o estado de Sergipe, e principalmente para a cidade de 

Aracaju que é abastecida em 30% com águas deste rio. A região estuarina está totalmente inserida 

na capital que cresce em ritmo acelerado, porém com deficiência quando a questão se trata de 

saneamento básico, sendo os efluentes lançados em corpos d'água sem o devido tratamento 

causando danosà biota aquática e qualidade das águas. O monitoramento constante da qualidade da 

água e sedimentos no quesito físico-químico são extremamente importante, mas para compreender a 

real situação deste ambiente é preciso conhecer os efeitos dos poluentes sobre  os organismos. Neste 

sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental das águas e sedimentos 

do estuário do rio Poxim através de testes ecotoxicológicos utilizando o microcrustáceo Mysidopsis 

juniae. Entre outubro/15 e junho/16 foram realizadas cinco coletas de água e sedimento durante a 

maré baixa, os misidáceos foram expostos às amostras de água e interface água/sedimento por 96 

horas. No início e fim dos testes foram mensurados os parâmetros de salinidade, pH, temperatura, 

oxigênio dissolvido, amônia e nitrito e avaliado a sobrevivência dos organismos. Os testes com 

água mostraram redução significativa na sobrevivência em abr/16 para todos os pontos amostrados 

P1 (Bairro Inácio Barbosa), P2 (Bairro Farolândia) e P3 (Bairro Treze de julho) podendo ser 

justificado pela baixa quantidade de oxigênio dissolvido (3,19 – 1,00 ppm) e elevada quantidade de 

amônia (3,00ppm). Os testes com sedimentos mostraram diferença significativa na sobrevivência 

em todos os meses amostrados, principalmente no período chuvoso (jun/16) sendo observada uma 

tendência de toxicidade no P1, onde as taxas de amônia e nitrito também foram maiores, e a 

quantidade de matéria orgânica e carbonato de cálcio foram mais elevados neste mesmo ponto. 

Observando os resultados é possível concluir que a toxicidade foi maior nos teste com o 

compartimento sedimento, onde foram encontrados maiores valores de amônia e matéria orgânica, 

estando relacionados ao constante aporte de efluentes domésticos. 

Palavras-chave: Poluição, Sedimentos, Ecotoxicologia, Mysidopsis juniae 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os estuários são ambientes semi-fechados onde ocorre o encontro das águas do rio com o 

mar, altamente dinâmicos, com constantes mudanças em respostas às forças naturais. Considerando 

um ecossistema de transição entre o continente e o oceano, os estuários em condições naturais são 

bastante produtivos, possuem grandes concentrações de nutrientes que contribuem para produção 

primaria, assim sendo biologicamente mais produtivo que rios e mares adjacentes (Miranda et al 

2002),o continuo fluxo de água dos dois ambientes formam características únicas que resulta numa 

grande diversidade genética dos organismos que são originados tantos nos ambientes aquáticos 

quando nos ambientes terrestres (Araújo 2006).Os sedimentos da região estuarina são praticamente 

lamosos, composto por siltes e argilas, nas margens do estuário predomina vegetação do tipo 

mangue, que está adaptada a desenvolver-se em solos não consolidados e com alta 

salinidade(Heald; Odum 1970),essa vegetação tem como função diminuir o assoreamento dos rios, 

contribuir com a matéria orgânica que por sua vez serve de alimento pra os organismos que utilizam 

o estuário. 

A principal importância ecológica dos estuários está ligada diretamente com o fato em que 

inúmeras espécies marinhas utilizam deste ecossistema para se reproduzir ou desenvolver, sendo 

assim considerado um berçário, e muitas dessas espécies possuem relevante valor econômico. 

Mesmo tendo grande importância, os problemas ambientais que cercam os estuários são cada vez 

maiores, como o crescimento populacional nas margens dos rios resultando na supressão da 

vegetação, lançamento de efluentes, descarte irregular de resíduos sólidos que aumentam a 

quantidade de matéria orgânica podendo promover a redução do oxigênio dissolvido na água que 

consequentemente afeta os organismos (Alcantara 2006). 

O rio Poxim, um dos principais afluentes do rio Sergipe, localiza-se à margem direita na 

bacia do rio Sergipe, percorrendo cinco municípios do Estado, Itaporanga D’Ajuda, Areia Branca, 

Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e a capital Aracaju que é abastecida pelo 

sistema de abastecimento dos rios Poxim-Açu e Poxim-Mirim. O estuário do Rio Poxim está 

localizado no sudoeste do Estado, com extensão de aproximadamente 9 km, largura de 100m, e 

profundidade chegando a 2 m (Trindade 2010). 

Em Aracaju, a região estuarina do rio Poxim, percorre os bairros Inácio Barbosa, Farolândia, 

e Treze de Julho, que não possuem rede de saneamento adequada, e grande parte dos efluentes são 

lançados in natura diretamente no rio (Alves; & Garcia 2006), comprometendo assim essa delicada 
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região. A população de Aracaju passou de 571.149, em 2010, para 632.744, em 2015 (IBGE, 2016), 

com isso a necessidade por saneamento aumentou, mas apenas pouco mais de 324.000 habitantes 

tem sistema de coleta e tratamento de esgoto, o que representa apenas 31,52% da população 

(DESO,2014). Portanto o problema de falta de saneamento afeta diretamente o estuário do rio 

Poxim, pois os efluentes possui substâncias químicas, bactérias com potencial patogênico e 

parasitas que contaminam as águas e consequentemente à biota aquática, e ainda colocando em 

risco à saúde da população (Araújo2006).  

Estudos realizados no estuário do rio Poxim buscaram determinar os contaminantes na água 

e sedimento como os metais (Cd, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Al, Fe) e apesar de alguns desses metais 

terem sido encontrados em baixas concentrações, a exemplo do cádmio onde suas concentrações 

variaram de 0,07 a 0,46µg gˉ¹, podem apresentar toxicidade aos organismos aquáticos ou terrestres 

(Passos 2005). Já o estudo de Souza (2009) buscou entender a biodegradação dos efluentes 

sanitários no estuário do rio Poxim e avaliou o impacto do descarte dos efluentes no estuário 

observando que a salinidade influencia significativamente no crescimento microbiano e no consumo 

do substrato, e mesmo com organismos adaptados a suportar condições do meio, o estuário em 

condições naturais o processo de recuperação é lento e mesmo que a poluição que afeta o estuário 

seja sanada se faz necessário políticas de saneamento básico para o município.   

Sabendo da importância dos estudos ecotoxicológicos, o estuário do rio Poxim possui 

apenas um estudo, onde (Santos 2014) estudou a qualidade ambiental da água do estuário do Poxim 

através de testes de toxicidade aguada com Mysidopsis juniae e foi observado toxicidade no período 

chuvoso.  

Os efluentes de qualquer fonte poluidora só devem ser lançados diretamente ou 

indiretamente em corpos hídricos após um tratamento prévio se obedecer aos padrões e exigências 

da resolução CONAMA nº357/2005 e nº430/2011 bem como realizar ensaios ecotoxicológicos para 

determinar efeitos deletérios de agentes físicos ou químicos aos diversos organismos aquáticos. 

Para a politica nacional do saneamento básico (PNSB) Art. 3º, Inciso I (Lei nº 11.445/2007) dispõe 

que saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais que 

quanto ao esgotamento sanitário garante instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

final no meio ambiente (Brasil 2007). 

A ecotoxicologia é uma ciência que estuda os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas 

sobre os organismos vivos, populações, comunidades de animais ou vegetais terrestres ou aquáticas 

(Truhaut 1977). Analisa os efeitos adversos de poluentes sobre a biota utilizando testes laboratoriais 
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com organismos-testes que possuem características específicas, a exemplo os misidáceos, sendo que 

para o estudo da poluição em ambientes marinhos são utilizados principalmente larvas de ouriço do 

mar (Lytechinus variegatus), misidáceos (Mysidopsis juniae), anfípodos (Tiburonella viscana), 

copépodes (Nitokra sp), tanaidáceos (Kalliapseudes schudarti). Os misidáceos são organismos 

planctônicos que fazem parte do grupo dos crustáceos, a principal característica do grupo é a 

presença de marsúpio, local onde são carregados pelas fêmeas os filhotes, apresentam uma ampla 

distribuição no ambiente aquático, possuem influência na cadeia alimentar, são animais sensíveis 

que respondem as alterações no meio em que vivem, seja à água ou sedimento. Por serem animais 

com alta sensibilidade, são amplamente utilizados em estudos ecotoxicológicos como organismos-

teste, pois também são de fácil manuseio e cultivo, possuem ciclo de vida curto onde é possível 

observar desde efeitos agudos como letalidade até efeitos crônicos, como crescimento e reprodução. 

São diversas espécies de misidáceos utilizadas em testes de toxicidade. 

No Brasil a espécie de misidáceos mais utilizada em ensaios ecotoxicológicos é Mysidopsis 

juniae, principalmente na avaliação de produtos químicos, efluentes, misturas com petróleos, fluído 

de perfuração e amostras ambientais (Badaró-Pedroso; Reynier; & Prósperi,2002);Análise da 

toxicidade de metais zinco e níquel, utilizando Mysidopsis juniae (Figueirêdo 2013); Avaliação de 

águas de estuário (Oliveira 2015). 

Tendo isso em vista, o presente estudo teve como objetivo avaliar à qualidade ambiental do 

estuário do rio Poxim, a partir de ensaios ecotoxicológicos com amostras de água e com a interface 

sedimento/água coletados em diferentes períodos do ano. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

As amostras de água e sedimento foram coletadas em três pontos ao longo do estuário do rio 

Poxim (Figura1): P1(10º57'16.11"S 37º3'42.6" O) à 2,4 Km da foz no Píer do bairro Inácio 

Barbosa, localizado na porção interna do estuário. O bairro possui grande quantidade de residências, 

com população de aproximadamente 13.000 habitantes (IBGE 2010), e no entorno do ponto existem 

praças, bares e restaurantes. Também é possível observar a prática de pesca, e a vegetação é mais 

densa na margem direita (em direção à foz); P2(10°57'33.09"S 37° 3'13.95"O) à 1,7 Km da foz no 

Parque dos Cajueiros, bairro Farolândia, localizado na porção intermediária do estuário. Este bairro 

é o mais populoso em relação os outros dois bairros, são mais de 38.000 habitantes (IBGE 2010).O 

local de coleta fica inserido em um parque público onde é possível realizar alguns esportes 

aquáticos, pesca esportiva, e bancos de areia são de fácil detecção nesta região; e P3(10°56'30.89"S 

37° 2'58.01"O) à 0,8 Km da foz próximo à Ponte Godofredo Diniz no bairro Treze de julho, 

localizado na porção final, próximo à confluência com rio Sergipe. 

Este bairro está localizado na região mais nobre da cidade onde encontra-se grandes prédios 

residenciais, hotel, lojas, shopping, e a população passa de  9.000 habitantes (IBGE 2010). A 

cobertura vegetal é visivelmente a menor quando comparada com os outros locais amostrados, 

sendo possível observar o lançamento direto de efluentes no estuário. Lá são comumente 

encontrados pescadores realizando pesca artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização dos pontos de coleta no estuário do rio Poxim, Sergipe - (P1: Inácio Barbosa 

– P2: Farolândia – P3: Treze de julho) Fonte: Nascimento, 2016. 
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2.2 Amostragem de água e sedimento 

 

Foram realizadas cinco coletas entre outubro de 2015 e junho de 2016 (Tabelas 1). O 

sedimento foi coletado nas margens expostas do rio durante a maré baixa, sendo amostrada a porção 

superficial do sedimento com auxilio de uma pá plástica (5 a 8 pegadas), coletando 

aproximadamente 1kg. As amostras foram armazenadas em sacos plásticos devidamente 

etiquetados e acondicionadas em caixas de isopor com gelo. As amostras de água foram coletadas 

no mesmo dia, sendo que as amostras de água foram coletadas diretamente em frascos de 

polietileno (1L) devidamente etiquetados, e acondicionadas em caixa de isopor com gelo. Após a 

coleta as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Estudos Ecotoxicológicos (LESE) da 

Universidade Federal de Sergipe, onde as amostras fora armazenadas em refrigerador abaixo de 

10ºC até a realização dos experimentos (48h para amostras de água, e até 60 dias para amostras de 

sedimento). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Organismo-teste e cultivo 

Os organismos-teste utilizados nos testes ecotoxicológicos foram provenientes do cultivo do 

laboratório de estudos ecotoxicológicos (LESE) da Universidade Federal de Sergipe. Os misidáceos 

são crustáceos que apresentam ampla distribuição no ambiente marinho, e a fêmea destaca-se por 

apresentar um marsúpio onde são carregados os filhotes (Figura 2). O tamanho dos misidáceos 

Mysidopsis juniae varia de 1 a 3,5mm de comprimento, são onívoros, possuem curto ciclo de vida, 

são de fácil cultivo em laboratório e bastante representativos pois estão inseridos na base da cadeia 

alimentar. 

 

 

Mês da coleta Dia Maré (m)* Hórario da maré baixa

Out/15 15 0,3 11:23

Dez/15 8 0,4 08:21

Fev/16 24 0,2 10:43

Abr/16 28 0,5 14:24

Jun/16 6 0 11:04

Tabela 1: Dados das coletas no estuário do rio Poxim, Sergipe.*DHN, 2016 (Capitania dos portos de Sergipe). 
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Figura 2:Misidáceo fêmea, Mysidopsis juniae. Fonte: Autor, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Misidáceo macho, Mysidopsis juniae. Fonte: Santos, 2015. 

 

No laboratório os misidáceos foram mantidos em aquários (Figura 4) preenchidos com 6L 

(100mL/animal adulto) de água do mar artificial feita a partir da adição de  sal marinho (Red Sea) 

em água destilada até a salinidade 35±2%0. Diariamente os organismos foram alimentados com 

náuplios de Artemia sp. (48h) enriquecidos com óleos de peixe e óleo de fígado de bacalhau ad 

libitum, e semanalmente foi feita limpeza por sifonamento e troca parcial da água dos aquários, 

juntamente com a separação de filhotes para serem utilizados nos experimentos. Em cada aquário 

foi mantido em torno de 60 animais adultos (45 fêmeas:15 machos) com pareamento mensal. Todos 

os aquários foram mantidos sob aeração constante, fotoperíodo de 12h claro e 12h de escuro, e em 

temperatura de 25±2ºC. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cultivo de misidáceos Mysidopsis juniae do Laboratório de Estudos Ecotoxicológicos 

(LESE)/UFS. Fonte: Autor, 2016. 
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2.4 Ensaios Ecotoxicológicos  

Todos os procedimentos para realização dos ensaios ecotoxicológicos com Mysidopsis 

juniae, seguiram a norma estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 15.308 

(ABNT2011). 

Durante a realização deste estudo, para avaliar a saúde e sensibilidade dos animais foram 

realizados experimentos com substância de referência sulfato de zinco (ZnSO4) em diferentes 

concentrações (0,075; 0,15; 0,30 e 0,60mg/L em triplicata) preparadas em água do mar artificial que 

também foi utilizada como controle. Em cada béquer (300 mL) 10 misidáceos com idade juvenil (1-

8 dias de vida) foram expostos durante 96h às diferentes concentrações, sendo que a cada 24h foi 

realizada a contagem da sobrevivência dos organismos e feita à alimentação (náuplios de Artemia 

sp.). Para realização dos experimentos as condições necessárias (oxigênio dissolvido ≥ 4,00 mg/L, 

temperatura 24±2°C, salinidade 35±2%0, pH entre 7,1 – 8,3) foram observadas.  

Para os ensaios ecotoxicológicos com amostras de água do estuário do rio Poxim, foram 

mensurados no início e no final da exposição: oxigênio dissolvido, pH, salinidade, temperatura, 

amônia e nitrito de cada amostra. Nas amostras com salinidade inferior a faixa de aceitabilidade (35 

± 2%0) foi adicionado sal marinho até atingir a salinidade requerida para organismo. Cada amostra 

de água foi testada em triplicata (300 mL) onde foram adicionados 10 misidáceos juvenis (1 a 8 dias 

de vida), e diariamente foi feita a verificação da sobrevivência e alimentação (náuplios de Artemia 

sp. sem adição de óleos) até o encerramento do teste (96h). 

Nos ensaios para avaliação da interface sedimento/água, as amostras de sedimento foram 

aclimatadas em temperatura ambiente em béqueres (400 mL) foram adicionados 100 mL de 

sedimentos acrescidos de 300 mL de água do mar artificial com salinidade 35±2%0 (Figura 5), 

sendo que para todas as amostras foram feitas quatro réplicas. Essa montagem foi realizada 24h 

antes da adição de cinco misidáceos/béquer em idade juvenil (1 a 8 dias de vida). Os experimentos 

de interface foram mantidos sob aeração e temperatura constantes. A cada 24h a sobrevivência foi 

verificada e posteriormente adicionado alimento (náuplios de Artemia sp.). Foram feitos as 

medições dos parâmetros físico-químicos (temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, pH, amônia 

e nitrito) na água no início e término das exposições.  
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Figura 5: Ensaios ecotoxicológicos com misidáceos Mysidopsis juniae na interface sedimento/água 

com amostras de sedimentos de estuário do rio Poxim, Sergipe. Fonte: Autor, 2016. 

 

 

2.6 Análises sedimentológicas 

 

A análise sedimentológica foi feita para determinação de matéria orgânica (%M.O.) e 

carbonato de cálcio (%CaCO3) nas amostras de sedimento do estuário do rio Poxim, bem como da 

granulometria dos sedimentos. As amostras de sedimento foram secas em estufa (60°C) por 

aproximadamente cinco dias para retirada de toda umidade. 

Para determinação da porcentagem de matéria orgânica foram macerados 10g de sedimento 

de cada amostra com auxilio de almofariz e pistilo, em seguida o material foi transferido para 

cadinhos de porcelana que foram pesados em balança analítica e levados ao forno elétrico tipo 

mufla com temperatura de 550°C por 1h. Na sequência os cadinhos foram levados pra dessecador a 

fim de evitar a ocorrência de umidade nas amostras, com as amostras em temperatura ambiente 

foram feitas as pesagens utilizando balança analítica de precisão. 

Já para obtenção da porcentagem de carbonato de cálcio (%CaCO3) foram utilizadas as 

mesmas amostras utilizadas para obtenção de M.O, anotado o peso inicial, as amostras foram 

levadas à mufla com temperatura de 1000°C por 1h, após esse período as amostras novamente 

voltaram para o dessecador e ao atingir temperatura ambiente foram pesadas.(REF)  

Para determinação da composição dos sedimentos foram realizadas análises granulométricas 

onde foram pesados 100g de sedimentos de cada amostra e transferidos para um conjunto de 

peneiras que foram presas a um agitador de peneiras (Rotap) por 10 minutos, posteriormente todos 

os grãos retidos em cada peneira foram pesado em balança analítica e armazenados devidamente 

identificados. 
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2.7 Análise dos dados 

A aceitação dos dados foi feita com determinação da norma da ABNT NBR 15.308/2011 

que indica o ensaios deve ser aceito apenas quando a mortalidade do controle for igual ou menor 

que 10%. Para os ensaios com a substância de referência  amortalidade dos misidáceos foi analizada 

para determinação de concentração letal média à 50% dos organismos (CL50 96h), por meio da 

utilização do software Trimmed Spearman-Karber.  

A avaliação da sobrevivência dos misidáceos expostos as amostras de água e interface 

água/sedimento do estuário do rio Poxim foram feitas pela análises de variância (ANOVA), seguida 

de Dunnet. Tais análises foram desenvolvidas no programa estatístico GraphPad Prism versão 5.01. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Características físico-químicas 

 

Os dados de salinidade (Tabela 2) da água do rio mostram um gradiente típico de regiões 

estuarinas com salinidade aumentando do sentindo da porção interna do estuário (P1) para o mais 

externa (P3) na confluência com rio Sergipe. A variação da salinidade entre os meses pode está 

relacionada com a amplitude de maré em cada coleta (Tabela 1) e o padrão de chuvas, por 

conseguinte, a vazão do rio. Apesar do mês de junho ter tido a maior precipitação, é possível que a 

vazão do rio não tenha sido alterada devido a uma barragem de armazenamento de água para 

abastecimento localizada em São Cristóvão, e que provavelmente tenha retido o excesso de água 

característico desse período.  

 
 

Tabela 2: Salinidade (%0) de amostras de água do estuário do rio Poxim e precipitação média entre outubro/15 e 

junho16 em Aracaju/SE 

  Local Out/15 Dez/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 

 

P1 5 10 ND 15 17 

 

P2 5 20 5 20 22 

  P3 15 33 20 30 35 

Precipitação (mm)* 33 27 47 39 
 

197 
 

(*) portal INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), Estação Aracaju/SE, 2016. ND = Não Detectado 

 

 

Os parâmetros físico-químicos (Tabela 3 e 4) que foram mensurados no início e término dos 

experimentos não demonstraram diferença significativa entre os pontos e os meses, exceto as 

amostras de abr/16 onde o oxigênio dissolvido teve redução brusca principalmente no P2, fato que 

pode causar mortalidade de organismos aquáticos. A norma para experimentos com misidáceos 

informa que o oxigênio não deve ser inferior a 4,00 mg/L para sobrevivência dos 

organismos(ABNT 2011).  

A presença do oxigênio dissolvido nas águas é fundamental para os organismos aquáticos, 

principalmente em ambientes estuarinos já que naturalmente existe um consumo elevado de 

oxigênio para decomposição de matéria orgânica por microrganismos. Porém ainda existe um fator 

agravante nessas regiões que frequentemente recebem efluentes domésticos e industriais que 

acabam por diminuir os níveis de oxigênio e assim podendo causar eutrofização e 

consequentemente a redução na sobrevivência dos organismos (Ohrel e Register 2006). Em 2015 

um estudo neste mesmo estuário mostrou que o oxigênio esteve entre 7,15 e 7,63mg/L no período 



11 
 

 

seco, assim estando dentro dos limites permitidos pelo CONAMA 357/2005 (para classe 1 5mg/L e 

classe 2  4mg/L) (Santos 2015). 

 

 

 

 

Tabela 3: Dados dos parâmetros físico-químico das amostras de água do estuário do rio Poxim, Sergipe. 

 
 

a: Valores abaixo do indicado na NBR e CONAMA 357/2005  para classe 2. 

               b: Valores abaixo do indicado pelo CONAMA 357/2005 para classe 3. 

 

 

 

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 8,2 6,4 35,0 25,6 8,0 5,4 35,0 25,0

P1 7,7 5,9 35,0 26,4 8,6 5,0 35,0 24,4

P2 7,7 5,7 35,0 26,2 8,1 5,2 37,0 24,4

P3 7,7 5,1 34,0 26,2 8,0 5,3 35,0 24,3

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 8,0 5,0 35,0 25,0 8,0 5,1 35,0 24,9

P1 8,1 4,5 34,0 23,0 8,2 4,4 35,0 24,6

P2 8,2 4,7 34,0 23,2 8,2 4,4 35,0 24,2

P3 8,2 4,9 34,0 22,8 8,1 4,5 35,0 24,2

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 8,0 4,5 35,0 24,2 8,0 4,4 37,0 24,7

P1 8,0 4,9 33,0 26,3 8,0 4,9 35,0 24,7

P2 8,0 4,5 35,0 25,7 8,0 4,4 37,0 24,6

P3 8,0 5,3 35,0 25,7 8,0 5,6 35,0 24,8

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 8,1 4,8 35,0 25,6 7,6 3,4 a 35,0 24,7

P1 8,0 4,4 35,0 23,0 8,0 3,6 a 35,0 24,6

P2 7,9 4,4 35,0 23,2 7,7 1,0 b 35,0 24,3

P3 8,0 4,5 35,0 23,3 7,5 3,1 a 35,0 24,7

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 7,8 4,2 35,0 25,5 8,0 4,1 35,0 24,7

P1 7,9 4,2 35,0 25,0 8,5 4,2 35,0 24,6

P2 7,9 4,2 35,0 24,5 8,6 4,1 37,0 24,7

P3 7,8 4,2 35,0 24,5 8,3 4,2 37,0 24,5

Fim

Fevereiro/16

Fim

Abril/16

Fim

Junho/16

Fim

Outubro/15

Fim

Dezembro/15

Início 

Início 

Início 

Início 

Início 
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A quantidade de amônia total (3,00 ppm) e tóxica (0,067 – 0,164 ppm) foi maior nos pontos 

P1 e P2 em todos os meses, no P3 os meses com maior quantidade de amônia foram out/15 e abr/16  

e jun/16. De forma geral, os valores encontrados neste estudo estiveram acima do permitido pela 

resolução CONAMA 357/2005 onde para águas salobras o valor permitido de amônia total é de 

0,40 mg/L (Classe 1) e 0,70 mg/L (Classe 2).A elevada quantidade de amônia no estuário do rio 

Poxim já havia sido detectada em outros estudos (Santos 2015). Outro estudo realizado neste rio 

mostra que a concentração de amônia encontrada (600 – 1000 íg.L-1) indica um processo de 

eutrofização do ambiente (Alves; & Garcia 2004). 

A amônia mostra-se tóxica quando presente em concentrações diferentes do permitido para o 

ambiente, os efeitos não são cumulativos nem persistentes, é encontrada como amônia não-ionizada 

(NH3) que facilita a difusão na membrana celular do organismos, assim sendo considerada como 

tóxica e a amônia ionizada (NH4
+) que não apresenta efeitos aparentemente (Hermes et al, 2012). 

Os valores de nitrito foram bastante semelhantes entre os pontos, porém o P1 e P2 em 

dez/15 tiveram valores na faixa crítica (1,00 ppm), e P3 também considerado crítico nos meses de 

abr/16 e jun/16, e os demais meses todos os pontos apresentaram nitrito na faixa do aceitável pelo 

fabricante (Labcon Test). O nitrito é uma forma nitrogenada altamente tóxica para os organismos, 

em quantidades críticas impede a transferência de oxigênio para os tecidos, diminuindo o oxigênio 

no metabolismo, levando a hipóxia e causando mortalidade nos organismos (Campos et al, 2012),o 

nitrito sendo uma das formas químicas do nitrogênio, encontrado em pequenas quantidades em 

águas, relaciona-se com oxigênio e se faz presente no corpo hídrico nas águas superficiais. Os 

ambientes que apresentam nitrogênio na forma de nitrato é um indicador que o ambiente não se 

encontra poluído, já os ambientes potencialmente poluídos predominam nitrogênio orgânico e 

amoniacal, sendo assim o somatório de nitrogênio total (N- orgânico + N-amoniacal + N- nitrito + 

N-nitrato) (Alves; Garcia 2006). 
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Tabela 4 Amônia total, amônia tóxica e nitrito encontrado nas amostras de água do estuário do rio Poxim, Sergipe. 

 

        P1: Inácio Barbosa - P2: Farolândia – P3: Treze de julho  

Ponto de Coleta

out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16

Controle 0,0 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,067 0,133 0,164 0,133 0,108 0,5 1,0 0,5 0,25 0,25

P2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,108 0,133 0,164 0,133 0,108 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0

P3 1,5 0,25 0,50 1,0 1,5 0,054 0,011 0,027 0,044 0,054 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0

Amônia Total (ppm) Amônia Tóxica (ppm) Nitrito (ppm)
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Os parâmetros físico-químicos da interface sedimento/água do estuário do rio Poxim não 

mostraram diferença entre os pontos amostrados e os meses. Entretanto foi possível verificar níveis 

altos de amônia total e tóxica no P1 em todos os meses, (1,50 – 3,00 ppm), nos demais pontos P2 e 

P3 a amônia variou de 0,00 – 1,50 ppm (Tabelas 5 e 6). Moreira (2009) também observou níveis 

altos de amônia em sedimentos no porto de Mucuripe/CE que contribuíram para o baixo 

desenvolvimento larval do organismo estudado. 

 

Tabela 5: Parâmetros físico-químicos da interface sedimento/água do estuário do rio Poxim, Sergipe. 

 

 

 

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 8,2 5,5 35,0 24,7 7,9 4,7 37,0 24,2

P1 8,0 5,8 35,0 24,7 8,2 4,5 37,0 23,3

P2 7,9 5,7 35,0 24,6 8,0 4,5 37,0 23,6

P3 8,0 5,0 35,0 24,4 8,0 4,8 37,0 23,5

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 8,0 5,0 35,0 25,0 8,0 4,9 35,0 24,8

P1 8,0 4,7 35,0 25,0 8,5 4,5 35,0 24,7

P2 8,0 4,5 35,0 25,2 8,1 4,4 35,0 24,3

P3 8,0 4,7 35,0 25,2 8,1 4,3 37,0 24,8

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 7,8 4,7 34,0 26,2 7,8 4,4 35,0 25,0

P1 7,9 4,5 35,0 26,3 8,2 4,1 35,0 24,7

P2 7,8 4,7 35,0 26,0 8,0 4,1 35,0 24,8

P3 8,0 4,7 35,0 26,2 8,0 4,1 35,0 25,1

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 8,0 4,8 34,0 24,6 7,6 4,5 34,0 25,6

P1 8,0 4,3 35,0 24,2 8,2 4,3 35,0 25,3

P2 8,0 4,5 35,0 24,1 8,2 4,4 35,0 25,2

P3 7,9 4,2 35,0 24,1 8,0 4,2 36,0 25,4

Amostras pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C) pH OD (ppm) Salinidade Temperatura (°C)

Controle 7,5 4,3 35,0 25,7 7,8 4,3 35,0 24,6

P1 7,5 4,1 35,0 25,1 8,0 4,1 35,0 24,5

P2 7,6 4,2 35,0 25,3 8,0 4,2 36,0 24,3

P3 7,6 4,6 35,0 25,5 7,9 4,5 35,0 24,6

Outubro/15

Fim

Dezembro/15

Fim

Junho/16

Início 

Início 

Fim

Fevereiro/16

Fim

Abril/16

Fim

Início 

Início 

Início 
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Tabela 6: Amônia total, amônia tóxica e nitrito da água exposta aos sedimentos do estuário do rio Poxim, Sergipe. 

 

P1: Inácio Barbosa - P2: Farolândia – P3: Treze de julho  

 

 

3.2 Análise sedimentológica 

O  teor de matéria orgânica encontrado nas amostras (Figura 6) foi de 0,92 a 12,47% sendo 

observado que o P1 apresenta maior quantidade de M.O. P2  e P3 apresentaram quantidades 

semelhantes entre si. A matéria orgânica, possui efeitos positivos e negativos, pois é o combústivel 

básico da cadeia alimentar marinha mas, em quantidades excessiva produz efeitos indesejáveis 

como a superprodução de algas que podem ser tóxicas, podem causar redução na penetração de luz 

na coluna d’água e ainda causar a redução de oxigênio dissolvido, que por sua vez pode levar a 

morte do organismos (Alves; Garcia 2006).   

 

 

Figura 6: Matéria orgânica (%) do sedimento do estuário do rio Poxim, Aracaju/SE. (P1: Inácio 

Barbosa; P2: Farolândia; P3: Treze de julho). 
 

 

 

 

As porcentagens de carbonato de cálcio (Figura 7) nas amostras foram bastante semelhantes, 

não ultrapassando 6%, sendo que o P1 apresentou maior quantidade em todos os meses amostrados 

Ponto de Coleta

out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16

Controle 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,009 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0

P1 3,0 1,5 3,0 3,0 3,0 0,164 0,082 0,108 0,164 0,017 1,0 0,0 0,25 0,0 0,25

P2 1,0 0,5 1,0 1,0 1,5 0,055 0,027 0,036 0,055 0,034 0,5 1,0 0,5 0,25 0,0

P3 0,3 0,0 1,5 1,0 1,0 0,014 0,0 0,055 0,036 0,022 0,25 0,0 0,25 0,0 0,0

Amônia Total (ppm) Amônia Tóxica (ppm) Nitrito (ppm)
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(2,21 – 5,49%), enquanto P2 e P3 a porcentagem variou de 0,18 a 2,28 %. A maior presença de 

CaCO3 no P1 indica influência marinha e decomposição dos organismos que utilizam a região 

estuarina (crustáceos e moluscos) que possuem carbonatos em sua constituição. Uma característica 

que deve ser levada em conta é que os carbonatos possui afinidade por metais, e em locais com 

metais considerados tóxico, o CaCO3 adsorve os metais e potencializa os efeitos de toxicidade 

(Moreira 2009). 

 

Figura 7: Carbonato de cálcio (% CaCO3) no estuário do rio Poxim, Aracaju/SE. (P1: Inácio 

Barbosa; P2: Farolândia; P3: Treze de julho). 
 

 

As porcentagens de areia em todos os pontos variaram de 73,00 a 96,00 %, sendo P1 local 

com maior porcentagem de areia, seguido do P3 e P2 com menor composição arenosa entre os 

locais amostrados. O P3 apresenta porcentagem semelhante ao P2, sendo possível perceber que os 

pontos P1 e P2 encontra-se em regiões pouco próximas a foz e recebe influencia do oceano assim 

depositando os sedimentos mais arenosos. A porcentagem de finos variou de 4,00 a 27,00 % sendo 

o P2 local com maior porcentagem de sedimentos finos, seguido do P3 e por último P1 (Tabela 6). 
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P1 P2 P3

Out/15 90 75 73

Dez/15 90 83 85

Fev/16 89 78 96

Abr/16 91 91 88

Jun/16 96 84 85

Out/15 10 25 27

Dez/15 10 17 15

Fev/16 19 22 4

Abr/16 9 9 22

Jun/16 4 16 15

Sedimentos Arenosos (%)

Sedimentos Finos (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Testes ecotoxicológicos 

Os testes ecotoxicológicos com água (Figura 8) do estuário mostram que a sobrevivência 

dos misidáceos foi reduzida significativamente em dez/15 e abr/16, principalmente no P1 e P2, 

sendo que nos demais meses não houve diferença significativa em comparação com o controle 

(Figura 7). 

Em out/15 a sobrevivência esteve acima de 90% (93 em P1e 96% em P2) mesmo com alta 

quantidade de amônia tóxica a sobrevivência não foi afetada este dado corrobora com os dados de 

Santos, 2015 que também não encontrou diferença significativa na sobrevivência de M. juniae, mas 

observou redução na sobrevivência em estudos neste mesmo estuário. 

Em dez/15 ocorreu redução significativa no P1 (33%) quando comparado com o controle 

(93%), neste mês ocorreu a menor precipitação (27mm) em relação aos meses amostrados, 

consequentemente menor hidrodinanismo, o nível de amônia esteve alto (3,00 ppm), assim como 

nitrito (1,00 ppm)  e desse modo infere-se que os poluentes presentes na água tendem-se a acumular 

assim afetando a biota. 

No mês de fev/16 todos os pontos mostraram uma pequena redução na sobrevivência, porém 

não foi significativa quando comparadas com o controle, neste mês a precipitação foi de 47 mm, 

NH3 alta (3,00 ppm), assim podendo justificar que a precipitação aumenta o hidrodinanismo, 

revolve os sedimentos de modo que os poluentes passem pra coluna d’água que possivelmente 

reduz a sobrevivência dos organismos, mas é possível observar que quando a precipitação é baixa 

os poluentes  concentram-se chegando a afetar os organismos.   

Tabela 7: Granulometria do sedimento no estuário do rio Poxim entre out/15 a jun/16, Aracaju/SE. (P1: Inácio Barbosa; 

P2: Farolândia; P3: Treze de julho). 
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Foi observado em abr/16 que a sobrevivência sofreu redução em todos os pontos, ficando 

entre 0 e 30%, a redução nesse ponto pode ser explicada pela redução de oxigênio dissolvido, 

elevado teor de matéria orgânica e alta concentração de amônia total, de  modo que esse conjunto de 

parâmetros em concentração superior ao permitido causam a mortalidade dos organismos. 

Em jun/16 não houve diferença significativa na sobrevivência do M.juniae, (90 – 96%), mês 

este caracterizado pela estação chuvosa (maio a agosto), o regime pluviométrico foi maior (197mm) 

em relação aos demais meses, com maior precipitação também ocorrem maior diluição dos 

poluentes presentes. Em estudo de sobrevivência e maturação (Silva 2015) observou redução na 

maturidade e sobrevivência de M. juniae em três campanhas amostradas, sendo observada 

toxicidade tanto no período seco quanto no período chuvoso, sendo atribuída a quantidade de 

fósforo encontrado nas análises químicas, e aporte de efluente que é lançado sem tratamento. Outro 

estudo de sobrevivência de M. juniae realizado em Natal/RN em um estuário inserido numa região 

urbanizada (Oliveira 2015) notou redução da sobrevivência nos pontos mais internos do estuário 

podendo ser atribuída ao zinco, fósforo e carbono orgânico. 

 

Figura 8: Sobrevivência dos misidáceos Mysidopsis juniae expostos à água do estuário do rio 

Poxim, Aracaju/SE entre out/15 e jun/16.P1 – Bairro Inácio Barbosa, P2 – Bairro Farolândia, P3 – 

Bairro Treze de julho. * = Indica diferença significativa (p<0,05) com o controle. 
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Os testes realizados com sedimentos do estuário mostram de forma geral grandes diferenças 

na sobrevivência do organismo exposto a interface sedimento/água sugerindo que a maioria dos 

poluentes concentra-se nos sedimentos (Figura 9). Em um estudo dos sedimentos deste mesmo 

estuário foi encontrado diversos metais traços, estando em maiores quantidades próximo aos pontos 

de despejos de efluentes e concluiu-se que seriam necessárias análises ecotoxicológicas (Passos, 

2005), assim o presente estudo mostra que os poluentes presentes nos sedimentos causaram redução 

expressiva na sobrevivência do M. juniae. No mês de out/15 a maior redução da sobrevivência 

ocorreu no P3 (6,66 ± 11,55%) pode está relacionado aos efluentes domésticos lançados próximo ao 

ponto de coleta que recebe efluentes provenientes de ligações sanitárias ligadas direto nos canais 

Anízio Azevedo e Tramanday (Alves; Garcia 2006). 

Em dez/15 a sobrevivência dos misidáceos ficou entre 6 % (P1) 60% (P2), já em fev/16 no 

P1 a sobrevivência foi de 0%, sendo assim observada diferença significativa (p<0,05) comparando 

com o controle (95%), Moreira (2009) também observou redução na sobrevivência (30 – 50 %) do 

microcrustáceo (anfípodos) expostos a sedimentos do estuário do porto de Mucuripe/CE, local onde 

recebe atracação comercial durante todo o ano. No mês abr/16 P1(5%) novamente apresenta 

redução na sobrevivência, e em jun/16 todos os pontos apresentaram redução significativa na 

sobrevivência P1 (5%), P2 (20%), P3(5%).  

Estudo com Nitokra sp. (microcrustáceo) exposto aos sedimentos de três estuários do Ceará 

(Nilin 2008) observou grandes variações na fecundidade dos copépodes. (Araújo 2008) observou 

toxicidade nas águas quando relacionados com o regime das marés, em contrapartida os testes com 

sedimentos do estuário de Suape/ PE mostraram maior resposta quanto à toxicidade do local, assim 

evidenciando que as substâncias tóxicas estão ligadas diretamente as partículas finas dos 

sedimentos.  

Vale ressaltar que as amostras coletadas no P1 apresentaram redução na sobrevivência em 

todos os meses, inclusive no mês de junho onde a precipitação foi maior. Durante a maré baixa 

onde foram realizadas as coletas foi possível observar grandes quantidades de resíduos sólidos de 

origem domestica as margens do estuário. 

 



24 
 

24 
 

 

Figura 9: Sobrevivência de misidáceos Mysidopsis juniae expostos à interface água/sedimentos do 

estuário do rio Poxim entre out/15 e jun/16, Aracaju/SE. P1- Bairro Inácio Barbosa, P2 – Bairro 

Farolândia, P3 – Bairro Treze de julho. *= indica diferença significativa (p<0,05) com o controle. 

 

Finalmente, é possível observar que as amostras de águas foram consideradas tóxicas apenas 

em dez/15 e abr/16, enquanto nas amostras de sedimentos (interface) todos os meses apresentaram 

toxicidade expressiva principalmente no P1, inclusive no mês de junho quando ocorreu maior 

precipitação (197 mm) entre os meses amostrados, e nas amostras de água não foi observada 

toxicidade continua já os sedimentos apresentaram toxicidade em todos os pontos (Tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

P1- Bairro Inácio Barbosa, P2 – Bairro Farolândia, P3 – Bairro Treze de julho. NT – não tóxico T – tóxico. 

 

 

  

Teste Pontos Out/15 Dez/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16

P1 NT T NT T NT

Água P2 NT NT NT T NT

P3 NT NT NT NT NT

P1 NT T T T T

Interface água/sedimento P2 NT NT NT NT T

P3 T NT NT NT T

Tabela 8: Comparação dos testes com Mysidopsis juniae exposto à água e a interface água/sedimentos do estuário do 

rio Poxim entre out/15 e jun/16 
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4. CONCLUSÕES 

Neste estudo, concluiu-se que as análises ecotoxicológicas com água do estuário 

apresentaram toxicidade apenas em dois meses (dez/15 e abr/16) caracterizados como estação seca, 

já os testes com sedimentos mostraram toxicidade em todos os meses, sendo jun/15, mês com maior 

toxicidade em todos os pontos amostrados. Também foi possível observar tendência de toxicidade 

no P1 ao longo deste estudo, os níveis de amônia não-ionizada, nitrito, carbonato de cálcio e 

matéria orgânica apresentaram-se mais elevados neste ponto, levando a compreender que as 

substâncias tóxicas no Poxim são inúmeras e pouco conhecidas, onde o lançamento de efluentes 

domésticos predominam influenciando neste ponto do estuário.  

O teste de interface água-sedimento com Mysidopsis juniae mostrou-se com uma boa 

ferramenta para detecção de toxicidade, por outro lado é sugerido que sejam feitos monitoramentos 

contínuos das águas e principalmente dos sedimentos para que seja observado padrão de variação de 

toxicidade relacionado à sazonalidade local, por fim vale ressaltar que análises químicas devem ser 

realizadas juntamente aos testes ecotoxicológicos para detecção dos principais poluentes a fim de 

apontar medidas de mitigação dos impactos causadores de poluição no estuário. 
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