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RESUMO 

A preocupação da comunidade científica com o comprometimento da qualidade das 

águas subterrâneas tem aumentado desde a década de 90, uma vez que, a 

degradação destes ambientes passou a ser um grave problema de saúde pública, 

principalmente nos países econômico/socialmente em desenvolvimento, como o 

Brasil. Assim, surgiu a necessidade de avaliação da qualidade das águas 

subterrâneas empregadas na irrigação de hortas comunitárias em Teresina-PI, 

Brasil. Desse modo, avaliações físico-químicas (concentração de nutrientes, O2 e 

pH), microbiológicas (bactérias coliformes) e teste de toxicogenético realizado em 

células meristemáticas de raízes de Allium cepa L. foram realizados, a fim de 

detectar contaminantes nestes locais, bem como indícios de deteriorização 

ambiental. Foram realizadas duas coletas: uma no período chuvoso e outra no 

período seco, durante o ano de 2016. As análises físico-químicas e microbiológicas 

foram procedidas no Laboratório Central de Saúde Pública "Dr. Costa Alvarenga" 

(LACEN-PI), enquanto a análise toxicogenética foi realizada no Laboratório de 

Citogenética e Mutagênese (LaCM). A partir dos resultados obtidos, verificou-se que 

todas as águas dos poços analisados apresentaram alterações nos parâmetros 

físico-químicos, com destaque para as baixas concentrações de O2, altas 

concentrações de nitrato e cloro. A presença de coliformes fecais e totais foi 

verificada, em pelo menos um período analisado, que indicam contaminação desses 

ambientes. Além disso, todas as águas avaliadas apresentaram-se 

significativamente citotóxicas e genotóxicas no teste de A. cepa, de acordo com o 

período analisado. Desse modo, as análises realizadas confirmam a de 

contaminação da água subterrânea utilizada na irrigação dessas hortas, nos 

períodos chuvoso e seco. Essa pesquisa demonstra, também, o risco potencial de 

contaminação humana via consumo direto da água (físico-químico e toxicológico) ou 

via consumo de hortaliças (microbiológico) sem higienização adequada. 

 

Palavras-chave: Águas subterrâneas. Qualidade da água. Allium cepa L.  
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of community gardens in Piauí, Brazil. 2017. 69p. Dissertation (Masters in Genetics 
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University of Piauí, Teresina, 2017. 

 
ABSTRACT 

The concern of the scientific community with the compromise of groundwater quality 

has increased since the 1990s, since the degradation of these environments has 

become a serious public health problem, especially in economically / socially 

developing countries, such as Brazil. Thus, the need to evaluate the quality of 

groundwater used in irrigation of community gardens in Teresina-PI, Brazil, arose. 

Thereby, physicochemical (nutrient concentration, O2 and pH), microbiological 

(coliform bacteria) and toxicogenic tests carried out on meristematic cells of Allium 

cepa L. roots were carried out in order to detect contaminants at these sites, as well 

as environmental deterioration. Two collect were carried out: one in the rainy season 

and the other in the dry period, during the year 2016. The physicochemical and 

microbiological analyzes were carried out in the Central Laboratory of Public Health 

"Dr. Costa Alvarenga" (LACEN-PI), while the toxicogenetic analysis was performed in 

the Laboratory of Cytogenetics and Mutagenesis (LaCM). From the results obtained, 

it was verified that all the waters of the analyzed wells presented changes in the 

physicochemical parameters, with emphasis on the low concentrations of O2, high 

concentrations of nitrate and chlorine. The presence of fecal and total coliforms was 

verified in at least one analyzed period, indicating contamination of these 

environments. In addition, all evaluated waters were significantly cytotoxic and 

genotoxic in the A. cepa, according to the analyzed period. Thus, the analyzes 

confirm the contamination of groundwater used in the irrigation of these gardens, in 

the rainy and dry periods. This research also shows the potential risk of human 

contamination through direct consumption of water (physicochemical and 

toxicological) or via consumption of vegetables (microbiological) without adequate 

hygiene. 

 

Keywords: Groundwater. Water quality. Allium cepa L. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em meados dos anos 80, a Prefeitura de Teresina implantou o projeto de 

hortas comunitárias como alternativa para geração de emprego e renda e ocupação 

de espaço urbano ocioso. Tais hortas são caracterizadas por empregar águas 

subterrâneas provenientes de poços tubulares na irrigação (MONTEIRO; 

MONTEIRO, 2006). Sabe-se que a água de poços é considerada mundialmente uma 

fonte imprescindível de abastecimento para uso humano, principalmente, para as 

comunidades que não têm acesso, ou acesso limitado, à rede pública de 

abastecimento e saneamento básico (MORAIS et al., 2016). 

Uma das justificativas para o uso da água subterrânea na irrigação é a 

qualidade da mesma em relação às superficiais. Logo, a água subterrânea tem se 

tornado relevante como fonte de uso pelas sociedades em geral, enquanto a 

utilização das águas superficiais apresenta vários fatores limitantes, como: poluição, 

disseminação de doenças, disponibilidade, custos elevados de captação, tratamento 

e distribuição (VASCONCELOS et al., 2013). Outra justificativa para seu uso é a 

manutenção da qualidade sanitária dos produtos hortícolas. Um dos aspectos mais 

importantes no cultivo de hortas é a qualidade do alimento produzido, estando 

intrinsecamente relacionado com a água utilizada nas irrigações que, uma vez fora 

dos padrões estabelecidos por lei, compromete o alimento e, consequentemente, a 

saúde daquele que o consome (MESQUITA et al., 2015).  

Em Teresina, o uso das águas subterrâneas para a irrigação representa uma 

excelente alternativa, pois segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 2015), os 

aquíferos da região hidrográfica do Parnaíba apresentam o maior potencial hídrico 

da região nordeste, podendo ser explorada sustentavelmente. Mas, por se tratar de 

uma cidade em constante expansão de seu espaço urbano, Teresina apresenta 

problemas decorrentes de tal crescimento, em especial, os relativos à qualidade da 

água (SILVA; AQUINO, 2015). 

Até os anos 70, acreditava-se que as águas subterrâneas não eram 

contaminadas devido às camadas de solo e rochas que filtravam as suas impurezas, 

no entanto, elementos contaminantes passaram a ser detectados nestes ambientes 

oriundos de esgotos domésticos e industriais, resíduos de postos de combustíveis e 

de atividades agropecuárias (DIAS; GAZZINELLI, 2014). Tendo em vista a potencial 

influência do ambiente urbano na atividade agrícola de Teresina, tornam-se 
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necessária análises físico-químicas e microbiológicas como uma medida de controle 

de qualidade da água (SANTOS; MOHR, 2013).  

Toda a água utilizada para o consumo humano, comunidades aquáticas, 

recreação e irrigação, entre outros ambientes, deve atender os parâmetros 

químicos, físicos, microbiológicos e não tóxicos estabelecidos por lei, para não 

oferecer riscos ao ser humano e ao meio ambiente (ENDLER et al., 2013). As 

Resoluções n. 020/1986 e n. 396/2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 1986, 2008) estabelecem a classificação das águas doces, salobras e 

salinas, e subterrâneas, do Território Nacional, que, segundo seus usos 

preponderantes, são enquadradas em classes, entre os limites e condições 

indispensáveis, visando aos diferentes usos e ao equilíbrio ecológico dos corpos 

d’água. 

Porém, uma simples determinação dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos não permite avaliar a toxicidade de contaminantes (HERRERO et al., 

2012). Assim, os bioensaios são fundamentais na avaliação do grau de 

comprometimento de amostras tanto de água, quanto de sedimentos. Para se 

avaliar, eficientemente, a presença de agentes tóxicos na água há a necessidade da 

realização, além das análises físico-químicas, de ensaios específicos de 

citotoxicidade/genotoxicidade, que constituem parâmetros adicionais para 

programas de monitoramento ambiental.  

Dentre esses testes, os meristemas de raízes de Allium cepa L. (cebola) são 

considerados no meio científico como um eficiente bioensaio para a avaliação da 

toxicidade aguda em nível celular de compostos químicos em razão de 

apresentarem número cromossômico reduzido (2n=16), o que favorece a detecção 

de alterações cromossômicas de origem clastogênica (quebras cromossômicas) e/ou 

aneugênicas (alterações de fuso mitótico), e de distúrbios no índice proliferação 

celular (NEVES et al., 2014; BIANCHI; MANTOVANI; MARIN-MORALES, 2015). 

Esse bioensaio é aceito internacionalmente por agências de pesquisa como um 

instrumento de alta sensibilidade para análises da citotoxicidade, genotoxicidade e 

mutagenicidade da substância de interesse, uma vez que, os resultados obtidos em 

A. cepa demonstram, na maioria das vezes, similaridade com outros sistemas testes, 

como em animais e culturas de células (HERRERO et al., 2012; LACERDA; 
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MALAQUIAS; PERON, 2014; GOMES et al., 2013; MOURA et al., 2016; SILVA et 

al., 2016)  

Desse modo, este trabalho tem como objetivo a verificação da qualidade da 

água através de parâmetros físico-químicos e microbiológicos em conformidade com 

a legislação, e a identificação do efeito toxicogenético de águas de irrigação das 

hortas comunitárias em células meristemáticas de A. cepa na cidade de Teresina. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Águas subterrâneas no Brasil 

Segundo a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS, 2016), água 

subterrânea é toda a água que ocorre no subsolo e se acumula formando os 

aquíferos, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas 

sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas, 

desempenhando um papel essencial na manutenção da umidade do solo, fluxo dos 

rios, lagos e brejos. De acordo com Manzione (2015), os aquíferos podem ser 

divididos em porosos, quando armazenam água entre os grãos de rochas e 

possuem capacidade de armazenar grandes volumes de água; fissurais quando 

armazenam água entre as fissuras formadas devido ao tectonismo; e cársticos 

quando, devido à dissolução dos sais das rochas que o circundam na água, pode 

formar fissuras muito grandes, originando verdadeiros rios subterrâneos.  

Ainda são classificados quanto à posição e estrutura, como aquíferos 

confinados, quando a água está retida no subsolo e não se comunica com a 

superfície; e livres, quando a água do aquífero aflora diretamente na superfície. O 

volume de água dos aquíferos livres varia conforme a quantidade de chuva e 

também são chamados de lençóis freáticos (FITTS, 2015). Poços perfurados em 

aquíferos confinados podem apresentar artesianismo a depender das diferenças de 

pressões entre a atmosfera e o aquífero (MANZIONE, 2015). Nesse contexto, as 

águas subterrâneas são classificadas de acordo com as condições dos aquíferos 

das quais são extraídas, de I a V, ou em classe especial (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Classificação das águas subterrâneas de acordo com as condições dos 
aquíferos das quais são extraídas 

Classes Descrição 

Classe I Sem alteração de qualidade por ação antrópica; 

Não exige tratamento para quaisquer usos preponderantes*; 

Classe II Sem alteração de qualidade por ação antrópica; 

Pode exigir tratamento de acordo com o uso preponderante; 

Classe III Com alteração de qualidade por ação antrópica; 

Não é necessário tratamento; 

Pode exigir tratamento de acordo com o uso preponderante; 

Classe IV Com alteração de qualidade por ação antrópica; 

Utilizadas sem tratamento, somente para uso preponderante menos 

restritivo; 

Classe V Podem estar com alteração de qualidade por ações antrópicas; 

Destinadas a atividades que não tem requisitos de qualidade de uso; 

Classe especial Destinada à preservação dos ecossistemas; 

Contribuem diretamente para os corpos de água superficial. 

* Usos preponderantes - principais usos das águas subterrâneas que incluem consumo humano, 
dessedentação de animais, irrigação e recreação. 
Fonte: adaptado de CONAMA (2008) 

 

Conforme a Resolução N.396 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA, 2008), as águas de classe especial são destinadas à preservação de 

ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral e contribuem 

diretamente para os trechos de corpos de água superficial. Quando não se encaixam 

nessa categoria, são classificadas quanto à atividade antrópica sobre estas. Sisinno 

e Oliveira-Filho (2013) citam como principais atividades antrópicas contaminantes: a 

exploração dos recursos renováveis e não renováveis, agricultura, indústria, 

transportes, atividades domésticas, serviços, urbanização, crescimento demográfico,  

movimentos migratórios e a economia de consumo. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2011), o uso e 

conhecimento das águas subterrâneas têm evoluído desde o estabelecimento da Lei 

nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 (Lei das Águas) que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Porém, o interesse crescente no uso da água subterrânea pode 

gerar impactos negativos à sociedade, como: a poluição das águas subterrâneas e a 

superexplotação (BRASIL, 2007). A superexplotação corresponde à extração de 
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água que ultrapassa o volume infiltrado no solo, que pode resultar em afundamento 

de terrenos, seca das nascentes, alteração no escoamento básico dos rios, 

exaurimento do aquífero, salinização, e até mesmo poluição pelo deslocamento de 

água contaminada para o aquífero (BRASIL, 2007). 

A poluição das águas subterrâneas pode ocorrer por diversos fatores 

relacionados a ações antrópicas, como a deposição de resíduos sólidos no solo, 

esgotos e fossas mal construídas, atividades agrícolas, mineração, vazamento de 

substâncias tóxicas, cemitérios, poços mal construídos e/ou abandonados, e 

contaminação de águas superficiais, e até mesmo pela contaminação natural do 

aquífero (MACEDA et al., 2015; LÖBLER; SILVA, 2015; MESQUITA et al., 2016). 

Esse processo ocorre mesmo nas águas subterrâneas sendo naturalmente 

protegidas da poluição, e quando estas são contaminadas, a recuperação é 

dificultada, e até mesmo inviabilizada, pela mesma característica que a protege, a 

baixa velocidade de infiltração e fluxo da água no solo (MANZIONE, 2015). 

Durante o processo de recuperação deste tipo de água, o contaminante é 

retirado ou tem suas concentrações reduzidas por processos físico-químicos ou 

biológicos. Existem muitas técnicas de descontaminação de águas subterrâneas, 

sendo a escolha de uma técnica um processo complexo e dependente das 

características do local e do poluente e, muitas vezes, tais técnicas apresentam altos 

custos. Porém, o tratamento pode não ser totalmente eficiente, expondo a população 

às substâncias utilizadas na descontaminação, que também são contaminantes em 

potencial (SILVA et al., 2013).  

Segundo Manzione (2015) a gestão de recursos hídricos envolve uma série 

de ações destinadas a regular o uso, o controle e a proteção desses recursos. 

Desse modo, o monitoramento da qualidade da água é um dos principais 

instrumentos para execução de uma política de gestão de recursos hídricos, por ser 

um sensor que permite o acompanhamento do processo de uso dos recursos 

hídricos, apresentando seus efeitos sobre as características qualitativas das águas, 

visando subsidiar ações de controle ambiental (BUCCI et al., 2015). Além disso, 

cabe ao governo federal, o monitoramento via Rede Integrada de Monitoramento 

das Águas Subterrâneas (RIMAS), recentemente implantada para registrar a 

variação dos níveis da água e controlar a qualidade da água via medições 

semestrais. Todos os dados coletados são publicados no Sistema de informações 
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de águas subterrâneas (SIAGAS), como base nacional para armazenagem, 

manuseio, intercâmbio e difusão de informações sobre a água subterrânea. Tanto a 

RIMAS quanto o SIAGAS são geridos pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM). Ambos são ferramentas de suporte à gestão dos recursos hídricos 

subterrâneos, a qual é responsabilidade de cada estado. Os poços podem ser 

construídos para abastecimento de água e para monitoramento da qualidade das 

águas subterrâneas (FITTS, 2015). 

Nesse contexto, o conhecimento sobre a localização da água subterrânea, 

caracterização de sua qualidade e disponibilidade são essenciais para uma gestão 

mais eficiente e integrada dos recursos hídricos subterrâneos (MANZIONE, 2015). 

Quando há falha nesse conhecimento, ocorre o comprometimento da elaboração de 

planos emergenciais em períodos de seca e esse quadro estende-se, 

principalmente, aos estados do Nordeste brasileiro (CASTILHOS et al., 2014). 

O aproveitamento da água subterrânea para abastecimento, indústria, 

agricultura e lazer tem se revelado uma alternativa mais econômica, devido ao seu 

baixo custo de obtenção, operação e manutenção. No Brasil, a Agência Nacional 

das Águas (ANA) é responsável por analisar a oferta de água à população urbana 

brasileira, que utiliza dois sistemas produtores de água: os sistemas integrados, que 

atendem mais de um município a partir de um mesmo manancial, e os sistemas 

isolados, que atendem apenas um município. Até 2010, 44% dos municípios 

abastecidos por sistemas isolados, utilizavam exclusivamente mananciais 

subterrâneos, enquanto 56% utilizavam apenas mananciais superficiais ou poços de 

forma complementar (ANA, 2010). 

A demanda inicial por água subterrânea se deu para solucionar problemas de 

escassez de mananciais superficiais suficientes para o abastecimento, em especial 

na região Nordeste, onde a escassez de chuvas gera problemas de falta de água 

potável e para irrigação (BRASIL, 2007; LIMA; MONTE; MILITÃO, 2012).  

Na tentativa de acabar com o problema da seca no semiárido nordestino, o 

imperador D. Pedro II financiou as primeiras expedições de pesquisa sobre a seca 

(CAMPOS, 2014; MANZIONE, 2015). Logo, de 1860 a 1880, ocorreram debates 

sobre a seca e as formas de mitigá-la, como a construção de poços que foi 

apresentada como solução “admissível para os particulares, porém de pouco 

alcance para o território da província” (CAMPOS, 2014). Tal posicionamento 
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favoreceu uma cultura de preferência à captação de água superficial, que foi 

revertido, apenas a partir da primeira metade do século XX, quando a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), entre 1960 e 1980, 

iniciou a exploração da água subterrânea (MANZIONE, 2015). Porém, tem ocorrido 

aumento na demanda da exploração de águas subterrâneas devido à crescente 

degradação da qualidade das águas superficiais (BRASIL, 2007). 

Em muitos casos, devido ao aumento da quantidade de substâncias liberadas 

continuamente no meio ambiente, a capacidade de biorremediação é superada, 

ocasionando desequilíbrio ambiental (SISINNO; OLIVEIRA-FILHO, 2013). Isso se 

reflete na redução da qualidade da água, que tem sido ocasionada principalmente 

pela contaminação do solo pelas atividades industriais, agrícolas e falta de 

saneamento e até mesmo pela construção e manejo inadequado dos poços 

tubulares (ANDRADE et al., 2011; LÖBLER; SILVA, 2015). 

O Nordeste apresenta grande potencial para a água subterrânea dada a 

distribuição dos aquíferos pelo seu território (Figura 1), sendo recomendado o uso 

de poços e cisternas, principalmente para garantir o acesso à água para a 

população do semiárido. Mesmo assim, a quantidade de poços ainda é pequena 

para atender toda a demanda da região (CASTRO, 2012). 

Além de contar com uma extensa fonte de água subterrânea pouco 

explorada, a gestão pública dos estados nordestinos enfrenta o problema da 

salinização dos aquíferos, um obstáculo à exploração sustentável das águas 

subterrâneas (MANZIONE, 2015). A baixa pluviometria na região Nordeste favorece 

a concentração dos sais. Assim, as águas que infiltram acumulam-se nas fraturas e 

no solo e enriquecem em sais explicando a elevada salinidade das águas 

subterrâneas do solo do semi-árido nordestino e está relacionada também baixas 

latitudes (proximidade com a linha do Equador) (BICUDO; TUNDISI; 

SCHEUENSTUHL, 2010). 
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Figura 1 - Mapa da distribuição dos aquíferos no Nordeste brasileiro 

 
Fonte: construído no programa QGis 2.18.7 a partir de dados da Companhia de Pesquisa e Recursos 
Minerais  (CPRM). 

 

No Piauí, boa parte do território encontra-se sobre aquíferos sedimentares 

que favorecem a exploração da água como fonte de abastecimento de seus 

municípios, destacando-se três sistemas aquíferos (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Sistemas aquíferos do Piauí 

Sistemas 

aquíferos 

Descrição 

Serra Grande  Aquífero poroso com regiões livres e confinadas; 

 Espessura média de 500 m; 

 Precipitação média na área é 943 mm/ano; 

 É importante fonte de abastecimento urbano e irrigação no sudeste 

do Piauí. 

Cabeças  Aquífero poroso com regiões livres e confinadas; 

 Espessura média de 300 m; 

 Precipitação média na área é 1.104 mm/ano; 

 É importante fonte de abastecimento urbano e irrigação no Vale do 

Gurguéia; 

 Ocorre artesianismo com poços jorrando a mais de 35 anos. 

Poti-Piauí  Aquífero poroso com regiões livres e confinadas; 

 Espessura média de 400 m; 

 Precipitação média na área é 1.342 mm/ano; 

 É importante fonte de abastecimento doméstico. 

Fonte: adaptado de Manzione (2015) 

 

A ocorrência de pequenos municípios e a farta disponibilidade de água 

subterrânea no Piauí, fez com que até 2010, 78% das sedes urbanas fossem 

abastecidas exclusivamente por mananciais subterrâneos (ANA, 2010). Em algumas 

cidades, como em Picos - PI, a água subterrânea é o recurso mais explorado, em 

razão da constituição do aquífero Serra Grande de espessos bancos de arenito em 

granulação, que favorecem o acúmulo de água (OLIVEIRA et al., 2016).  

Em outras cidades, a água subterrânea é desperdiçada livremente como é o 

caso de Cristino Castro e municípios vizinhos, no vale do Gurguéia. Em 2015, 

reportagem sobre o desperdício da água subterrânea no Piauí, denunciou que 350 

poços abertos no final da década de 1970 para irrigar plantações de frutas, não 

estavam sendo utilizados para seu uso final e até hoje não foram executadas ações 

governamentais para captar e distribuir os mais de 266 milhões de litros de água 

jorrados diariamente (ANDRADE, 2015). Atualmente, nova reportagem relata que o 

problema ainda encontra-se sem solução, e denuncia desperdício e exploração 
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comercial ilegal da água em uma região assolada pela seca a sete anos 

(NOGUEIRA; FERNANDES, 2017). 

 

2.2 Água subterrânea em Teresina e hortas comunitárias 

Em Teresina (Piauí, Brasil) e municípios vizinhos, o aquífero Poti-Piauí vem 

sendo explorado principalmente para fins domésticos (MANZIONE, 2015), e assim 

como em outras cidades piauienses, há preocupação quanto à qualidade da água 

disponível para uso em geral (CASTILHOS et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016). 

Essa preocupação é reforçada pela detecção de contaminantes nas águas 

superficiais e assoreamento dos rios Parnaíba e Poti que cortam a cidade (NUNES; 

GOMES; PAULA, 2014; BATISTA et al., 2016).  

Há uma série de problemas sociais e ambientais decorrentes do crescente 

processo de urbanização, a transformação do espaço e o aumento populacional 

(SILVA; LOPES; LOPES, 2011; ALBUQUERQUE; LOPES, 2016).  A urbanização de 

Teresina propicia também uma descarga urbana composta por lixo, esgoto, metais 

pesados, entre outros (NUNES; GOMES; PAULA, 2014). Somando-se esses fatores 

de degradação urbana à atividade agrícola pode-se ocasionar sérios problemas de 

saúde pública que incluem: contaminação por patógenos, contaminação do solo por 

metais pesados e alta ocorrência de insetos (ORSINI et al., 2013). Tal afirmação é 

confirmada pelos estudos de Mesquita et. al. (2015), que encontraram larvas de 

helmintos e protozoários em hortaliças de três hortas teresinenses, e de Moura et. 

al. (2006), que encontraram concentrações significativas de metais pesados no solo 

teresinense. 

Implantado em 1987, o Projeto Hortas Comunitárias e Campos Agrícolas, 

desde 2013, conta com 45 hortas comunitárias e 12 campos agrícolas, sendo 

proibido, pelo regimento, o uso de agrotóxico, queimadas e jogar lixo nas hortas 

(TERESINA, 2013). Aproveitando o fato de Teresina apresentar abastecimento misto 

de águas superficiais e águas subterrâneas (ANA, 2005), a estrutura das hortas 

convencionais prevê o abastecimento por poços tubulares, cujas águas são 

conduzidas às manilhas, onde são armazenadas até o uso na irrigação dos lotes 

(TERESINA, 2005). 

Os poços escavados são os mais simples, havendo registros de escavações 

em leitos de rios secos para obtenção de água desde a pré-história (MANZIONE, 
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2015). A forma como os poços são construídos e o desenvolvimento de tecnologias 

para perfuração evoluíram ao longo dos anos até os dias atuais, assim como, as 

diferentes formas de sua contaminação (FITTS, 2015). Pode haver contaminação de 

um aquífero confinado por um lençol freático contaminado através de poços mal 

construídos, abandonados ou com rupturas do revestimento (MANZIONE, 2015). 

Contudo, a contaminação, seja pela falha na construção dos poços ou pela ação 

direta de poluentes, é apenas parte do problema da degradação das águas 

subterrâneas, que é incentivado pela inércia do poder público em não exercer seu 

papel fiscalizador (VILLAR, 2016). 

 

2.3 Análise físico-química da água 

O homem utiliza fontes de água subterrânea e superficiais para diversos usos, 

como: irrigação, dessedentação de animais, abastecimento urbano, lazer, entre 

outros. Cada tipo de uso requer um padrão de qualidade estabelecido por legislação 

específica, que estabelece limites dos parâmetros avaliados na qualidade dessas 

águas (CONAMA, 2008). Desse modo, as análises físico-químicas têm como 

objetivo identificar e quantificar alterações das concentrações dos constituintes da 

água e associar os efeitos de suas propriedades às questões ambientais, permitindo 

a compreensão dos processos naturais e alteração do meio ambiente (PARRON; 

MUNIZ; PEREIRA, 2011). 

Santos e Mohr (2013) ressaltam que o acompanhamento frequente das 

análises físico-químicas é uma medida importante para a qualidade de água, sendo 

necessárias, também, fiscalização dos órgãos competentes e tratamento de poços 

contaminados. De modo que, alterações nesses parâmetros são potenciais 

indicadores da ação antropogênica sobre os corpos hídricos, tornando-os impróprios 

para o consumo humano. No caso específico das águas subterrâneas, o recurso 

hídrico não está visível, podendo receber contaminantes ao longo dos anos sem que 

sejam notadas alterações (MANZIONE, 2015). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (2008) recomenda que a frequência 

de monitoramento da qualidade da água deva ser no mínimo semestral, ocorrendo 

uma avaliação mais complexa a cada cinco anos. Uma vez que, dado à inconstância 

do meio aquático, os resultados das análises podem não ser conclusivos, mesmo 

observando a sazonalidade, realizando análises pelo menos durante um período da 
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estação seca e um período da estação chuvosa (SISINNO; OLIVEIRA-FILHO, 

2013). Consequentemente, as análises das variações de concentrações de 

contaminantes, ao longo do tempo, são fundamentais na redução das incertezas de 

avaliação do risco à saúde humana (COSTA et al., 2012; JOUSSEF et al., 2013). 

Entre os parâmetros adotados no enquadramento das águas subterrâneas, no 

mínimo, devem ser considerados os Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), nitrato,  

potencial hidrogeniônico (pH) , turbidez, condutividade elétrica e medição do nível da 

água (CONAMA, 2008). Os parâmetros determinados nas amostras analisadas são 

comparados aos padrões especificados em portarias e resoluções legais, para 

expedição de pareceres pelos laboratórios (PARRON; MUNIZ; PEREIRA, 2011). 

A entrada de SDT na água pode ocorrer de forma natural, via processos 

erosivos, organismos e detritos orgânicos, ou antropogênica, via lançamento de lixo 

e esgotos (VITÓ et al., 2016). Este parâmetro é indicador da presença de sais na 

água subterrânea que está relacionada com sua capacidade de dissolução e com o 

tipo de substrato com o qual está em contato; sendo, a geologia local, o principal 

fator determinante para as variações desse parâmetro (AMORIM; CRUZ; RESENDE, 

2010). Araújo e Oliveira (2013) constataram que variações nos valores STD podem 

ser atribuídas à quantidade de substâncias químicas presentes na água, e que o 

valor de SDT pode aumentar ou diminuir devido à incidência e quantidade de chuva 

no período em que é analisado. 

O nitrato é um contaminante comumente encontrado em áreas urbanizadas, 

observado em poços pouco profundos do tipo cacimba e tubular decorrente da 

lixiviação em solos, uso de fertilizantes e efluentes urbanos (BIGUELINI; GUMY, 

2012; LOURENCETTI; PRATES; BURKERT, 2015). A ingestão de nitrato na água 

representa um potencial risco para a saúde, pois pode causar a meta-

hemoglobinemia em recém-nascidos e em adultos com particular deficiência 

enzimática (ANDRADE et al., 2016). Além disso, pode ocasionar a formação 

potencial de nitrosaminas carcinogênicas que podem causar aparecimento de 

linfoma do tipo não Hodgkin (COSTA; et al., 2012; KUHN; KART; OLIVEIRA, 2015).  

O pH representa a concentração de íons hidrogênio, dando uma indicação 

sobre a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água devido à presença 

de sólidos e gases dissolvidos (MANZIONE, 2015). Esse parâmetro é importante em 

praticamente, todas as etapas do tratamento da água quando contaminada 
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(SANTOS; MOHR, 2013). Quando o pH é baixo, indica potencial ácido nas águas de 

abastecimento, podendo ocasionar corrosão na tubulação, e quando é elevado, há 

possibilidade de incrustações nas águas de abastecimento (BLANK; VIEIRA, 2014)  

A medida da matéria sólida em suspensão na água é denominada turbidez 

(CORCÓVIA; CELLIGOI, 2012). Esse parâmetro é importante a ser medido, pois 

altas concentrações de sedimentos fazem com que a luz solar não entre no corpo 

d’água, alterando a microbiota do mesmo, embora normalmente águas subterrâneas 

não apresentem problemas com esse parâmetro (CORCÓVIA; CELLIGOI, 2012; 

SOUZA; SÁ-OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

A condutividade é aproximadamente proporcional à quantidade de sais 

dissolvidos na água, sendo um bom indicador da sua quantidade total (SILVEIRA 

NETO et al., 2011; BLANK; VIEIRA, 2014). Sua determinação permite obter uma 

estimativa rápida do conteúdo de sólidos de uma amostra de água (BLANK; VIEIRA, 

2014). Geralmente, infere-se, a partir da condutividade, medidas indiretas de 

salinidade, que é um parâmetro importante para consumo humano, atividades 

industriais e irrigação (MANZIONE, 2015). O uso contínuo de águas com altas 

condutividades elétricas, sem manejo adequado, pode contribuir para o aumento da 

concentração de sais no solo que, quando sofre lixiviação, transporta esses sais 

para a zona saturada do aquífero, ocasionando o aumento da salinidade das águas 

subterrâneas (ANDRADE et al., 2012). 

 

2.4 Análise microbiológica da água 

A água potável, além de estar com parâmetros físico-químicos aceitáveis 

conforme as resoluções N. 020/1986 e N. 396/2008 (CONAMA, 1986; 2008), não 

deve conter micro-organismos patogênicos e estar livre de bactérias indicadoras de 

contaminação fecal, como as do grupo coliforme (BRASIL, 2013). Desse modo, a 

análise microbiológica da água é uma importante ferramenta para a determinação da 

qualidade da água (YAMAGUCHI et al., 2013). A água contaminada é veículo de 

diversos tipos de parasitos causadores de doenças (amebíase, gastroenterites, 

verminoses, entre outras), via transmissão oral, devido às baixas condições 

sanitárias (DIAS; GAZZINELLI, 2014).  

Quanto à presença de organismos patogênicos na água, sua investigação é 

relevante visto que, transmitem doenças pela ingestão ou contato com a água 
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contaminada, principalmente por material fecal e lixo (BLANK; VIEIRA, 2014). 

Diversos autores utilizam a avaliação microbiológica da água em seus trabalhos, 

constatando a eficácia dessa avaliação como uma ferramenta simples que evidencia 

o impacto do lançamento de esgotos, extravasamento do conteúdo de fossas e 

chorume sobre a qualidade das águas (COSTA et al., 2012; DIAS; GAZZINELLI, 

2014; KUHN; KART; OLIVEIRA, 2015; BATISTA et al., 2016; RODRIGUES; 

DALZOCHIO; GEHLEN, 2016). 

A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia, 

Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e espécies 

pertençam a esse grupo (BRASIL, 2013). Essas bactérias são amplamente 

distribuídas na natureza, propagam-se com maior frequência na água, 

especialmente, os coliformes termotolerantes, de origem fecal (YAMAGUCHI et al., 

2013). A ausência de coliformes totais em 100 ml de amostra de água é obrigatória 

na saída do tratamento para a adequação de amostras para o consumo humano não 

sendo permitida a presença de coliformes fecais (BRASIL, 2013). 

São considerados coliformes totais, os bacilos gram-negativos, aeróbios ou 

anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, que 

fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5°C em 24-48 

horas, e que podem apresentar atividade da enzima β-galactosidase (BRASIL, 

2013).  

Os coliformes fecais são subgrupo das bactérias do grupo coliforme que 

fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2°C em 24 horas e que apresentam atividade da 

enzima β-glucoronidase (BRASIL, 2013). Coliformes fecais são os principais 

responsáveis pela maioria dos casos de gastrenterite e diarréias (MANZIONE, 

2015), cujo indicador patogênico mais importante é a E. coli T. Escherich, habitante 

normal do intestino grosso de vertebrados, indicando que quando presente na água, 

a mesma está contaminada por fezes (YAMAGUCHI et al., 2013). Além disso, 

grandes quantidades de esterco de rebanhos de corte tendem a contaminar fontes 

de água de irrigação e, em consequência, folhagens vegetais que são ingeridas 

cruas (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

A patogenicidade de micro-organismos é relativa, e embora esteja associada 

à baixa imunidade do hospedeiro, características de infecção e produção de toxinas, 



27 
 

 
 

somente um número limitado de micro-organismos pode provocar doenças em uma 

porção significativa de hospedeiros saudáveis (YAMAGUCHI et al., 2013).  

E. coli, por exemplo, é habitante normal do intestino grosso de vertebrados e 

sua presença é benéfica, pois participa da digestão de alimentos e na produção de 

certas vitaminas, porém algumas linhagens são capazes de causar doenças 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Diversas linhagens de E. coli estão associadas a 

gastrenterites, entre elas, E. coli enterotoxicogênica, E. coli enteroagregativa, E. coli 

enteroinvasiva e E. coli produtora de toxina Shiga. Entre essas, a linhagem O157:H7 

causa diarréia sanguinolenta quando se prolifera no intestino e, desde sua 

identificação em 1982, é tratada como problema de saúde pública por todo o mundo 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

Mesmo sabendo da confiabilidade das análises físico-química e 

microbiológica da água, estas ainda podem ser complementadas por meio de testes 

toxicológicos, mediante justificativas técnicas (CONAMA, 2008). Assim, diversos 

estudos de avaliação da qualidade da água subterrânea apresentam testes 

toxicológicos além dos testes físico-químicos e microbiológicos, de modo a 

complementar e determinar, com maior clareza, as fontes e os efeitos da 

contaminação sobre organismos vivos (RODRIGUES; DALZOCHIO; GEHLEN, 2016; 

MESQUITA et al., 2016). 

 

2.5 Ecotoxicologia 

A ecotoxicologia é importante na compreensão da toxicidade de substâncias 

químicas sobre os ecossistemas (SISINNO; OLIVEIRA-FILHO, 2013). Esse termo foi 

introduzido pela primeira vez em 1969, pelo professor francês René Truhault, para 

denominar, o que hoje é, a intersecção entre a ecologia e a toxicologia na avaliação 

de impactos ambientais existentes e em sua previsão (TAVARES, 2014). 

Assim, a atuação da ecotoxicologia consiste na aplicação de bioensaios para 

avaliação dos danos causados aos organismos-teste que, quando combinados com 

análises físico-químicas e microbiológicas, potencializam a avaliação de estressores 

atuantes nos ecossistemas (SILVA; POMPÊO; PAIVA, 2015). Alguns desses 

bioensaios são incluídos na legislação americana e brasileira, e são obrigatórios no 

cadastro e renovação do registro de agrotóxicos dentre outras substâncias, e, além 

de possibilitar o estabelecimento de limites permissíveis para várias substâncias 
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químicas, também avaliam o impacto de misturas de contaminantes sobre os 

organismos (SISINNO; OLIVEIRA-FILHO, 2013).  

Segundo Tavares (2014), o uso de bioensaios na avaliação comportamental 

dos contaminantes no ambiente e o monitoramento de suas ações é um campo 

relativamente novo nas ciências ambientais, o qual recebe o nome de 

biomonitoramento ou bioindicação. O biomonitoramento tem auxiliado na prevenção 

e controle dos níveis ambientais de tóxicos com potencial para afetar o equilíbrio do 

ecossitema (SISINNO; OLIVEIRA-FILHO, 2013). Desse modo, a avaliação dos 

efeitos de agentes tóxicos sobre os organismos podem ser avaliados a partir de 

diferentes bioensaios (Tabela 3) que consideram efeitos tóxicos a níveis 

moleculares, bioquímicos, celulares, teciduais e nos organismos como um todo 

(FLYNN; PEREIRA, 2011). 
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Tabela 3 - Organismos mais recomendados em bioensaios e suas aplicações 

Organismo Aplicação 

Bactérias: 

Vibrio fischeri Beijerinck. Avaliação da inibição da bioluminescência. 

Spirillum voluntans Ehrenberg. Observação do efeito sobre a mortalidade. 

Pseudomonas putida Trevisan. Inibição da taxa respiratória. 

Microalgas: 

Pseudokirchneriella subcaptata 

Korshikov. 

Inibição do crescimento da biomassa algácea. 
Chlorella vulgaris  Beijerinck 

Tetraselmis chuii Butcher 

Skeletonema costarum (Greville) 

Cleve 

Microcrustáceos: 

Daphnia similis Claus Observação do efeito sobre a mobilidade. 

Ceriodaphnia dubia Richard Observação do efeito sobre a reprodução. 

Artemia sp. Leach Observação do efeito letal. 

Invertebrados bentônicos: 

Chironomus riparius Meigen 

Avaliar efeitos de sedimentos contaminados. Chironomus tentans Fabricius 

Hyalella azteca Saussure 

Vertebrados: 

Danio rerio Hamilton 

Avaliar efeitos de substâncias em nível sistêmico e 

celular em consumidores secundários  

Astyanax fasciatus Cuvier 

Poecilia reticulata Peters 

Pimephales promelas Rafinesque 

Rattus novergicus Berkenhout 

Mus musculus L. 

Plantas: 

Lactuca sativa L. Avaliar efeitos de substâncias em nível sistêmico e 

celular em plantas. Allium cepa L. 

Fonte: adaptado de OEDC (2006), Sisinno e Oliveira-Filho (2013) e Santos et al. (2015). 

 

Estes organismos são selecionados de acordo com a abundância e 

disponibilidade no ambiente, sendo representativos da ecologia local, com o 

conhecimento sobre a biologia, fisiologia e sensibilidade e, além disso, devem ser de 
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fácil cultivo e se possível serem nativos ao ambiente de estudo (SILVA; POMPÊO; 

PAIVA, 2015). Os mesmos autores ainda ressaltam a importância da sensibilidade 

desses organismos para o sucesso dos experimentos e alertam para os fatores que 

podem afetar os resultados, como por exemplo: o estágio de vida, tamanho, idade e 

estado nutricional dos organismos. 

A partir dessa seleção, é dado início a escolha dos ensaios ecotoxicológicos a 

serem usados. Estes são usualmente desenvolvidos em laboratório e consistem na 

exposição de organismos a distintas concentrações da amostra a ser testada em 

determinados períodos de tempo que podem ser de curto, médio e longo prazo 

(TAVARES, 2014). A avaliação da exposição, segundo Sisinno e Oliveira-Filho 

(2013), permite a estimativa das doses recebidas pela população exposta e é uma 

etapa importante da avaliação dos riscos à saúde. A caracterização e quantificação 

dos riscos à saúde fornece a estimativa dos efeitos de substâncias sobre os 

ecossistemas e os relaciona às possíveis causas, mas essa etapa é muitas vezes 

inviabilizada quando há falta de informações sobre as substâncias avaliadas 

(SISINNO; OLIVEIRA-FILHO, 2013). 

 

2.6 Citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade de substâncias 

Entre os bioensaios de ecotoxicologia serão destacados os ensaios de 

toxicogenética, que avaliam o efeito de agentes químicos e/ou físicos ao material 

genético e ao metabolismo celular (OGA, 1996; KLAASSEN; WATKINS III, 2009). O 

crescimento da área de toxicologia genética é de grande importância na análise das 

condições e recuperação de ambientes naturais que possam estar contaminados 

(BERTI et al., 2009; BENITES et al., 2014), como Mazzeo, Fernandes e Marin-

Morales (2011) que demonstraram, em laboratório, a importância da aplicação da 

toxicologia genética na avaliação dos danos celulares em Allium cepa, ao constatar 

a redução dos efeitos genotóxicos e mutagênicos após a biodegradação por 

bactérias de solução aquosa de benzeno, tolueno, etil-benzeno e xileno (BTEX). 

Assim, diversos trabalhos têm avaliado a ocorrência de poluentes com potencial 

citotóxico, genotóxico ou mutagênico no meio ambiente, como metais pesados, 

pesticidas, hidrocarbonetos aromáticos e corantes têxteis (CARITÁ; MARIN-

MORALES, 2008; SILVA, et al., 2013; BIANCHI; MANTOVANI; MARIN-MORALES, 

2015; BIANCHI; FERNANDES; MARIN-MORALES, 2016).  
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Uma substância é denominada citotóxica quando causa alterações 

metabólicas nas células que interferem na capacidade adaptativa das mesmas 

podendo culminar ou não em morte celular. A citotoxicidade é geralmente avaliada 

pelo índice mitótico (IM), que corresponde ao número de células em divisão pelo 

total de células. O IM pode indicar como o crescimento e desenvolvimento de 

organismos são afetados pelos compostos aos quais são expostos (CARITÁ; 

MARIN-MORALES, 2008; MACEDA et al., 2015). 

A genotoxicidade ocorre quando a exposição a um agente tóxico leva à 

alteração da estrutura e/ou do conteúdo de cromossomos (BERTI et al., 2009), 

sendo avaliada pelo índice de alterações cromossômicas (IAC) (MACEDA et al., 

2015). Entre as alterações cromossômicas mais comuns, pode-se citar: aderências, 

C-metáfases, pontes cromossômicas, micronúcleos (MN) e brotos nucleares 

(CARITÁ; MARIN-MORALES, 2008; MAZZEO; FERNANDES; MARIN-MORALES, 

2011; MACEDA et al., 2015; BIANCHI; FERNANDES; MARIN-MORALES, 2016). 

As aderências cromossômicas correspondem a uma das alterações mais 

tóxicas sobre o material genético e que podem levar à apoptose (MAZZEO; 

FERNANDES; MARIN-MORALES, 2011; BIANCHI; FERNANDES; MARIN-

MORALES, 2016). Esse tipo de alteração é resultante de mudanças estruturais entre 

cromátides-irmãs, entre cromossomos diferentes devido à quebras e deleções 

terminais, pela aderência de ribossomos, ou nucléolo persistente (BIANCHI; 

FERNANDES; MARIN-MORALES, 2016). Enquanto as c-metáfases possuem efeito 

tóxico fraco (reversíveis), mas que podem gerar alterações como a formação de 

células poliploides que são irreverssíveis (CARITÁ; MARIN-MORALES, 2008). 

Alterações como as pontes cromossômicas, ocorrem quando os centrômeros de 

cromossomos dicêntricos são atraídos para os pólos opostos da célula durante a 

mitose por fusão entre os telômeros (FENECH et al., 2011). Além disso, esses 

autores ainda atribuem aos cromossomos acêntricos ou fragmentos de cromátides, 

ao excesso de material genético e à não segregação cromossômica correta, a 

formação de micronúcleos e brotos nucleares. 

Alterações genéticas, como as descritas anteriormente, se não forem 

reparadas, podem resultar na mutagenicidade, que é a capacidade de uma 

substância química em induzir mutações genéticas, as quais, sendo fixadas, 

poderão ser transmitidas durante a divisão celular (DISNER; ROCHA; MIRANDA, 
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2011). As mutações, apesar de sua importância na variabilidade, podem causar 

doenças tanto nos indivíduos como nos seus descendentes (PIERCE, 2013). A 

análise da mutagenicidade de substâncias se torna fundamental, pois, parece estar 

relacionada ao desenvolvimento de efeitos adversos à saúde, como o câncer 

(ALBERTS et al., 2010). Segundo esses autores, uma mutação pode conferir certa 

vantagem a uma célula, possibilitando que ela se desenvolva e prolifere mais 

rapidamente que as células vizinhas, vindo a se tornar uma fundadora de uma 

população mutante que se desenvolve descontroladamente levando a completa 

destruição da homeostasia corporal. 

 

2.7 Teste de Allium cepa 

Dentre a variedade de ensaios toxicológicos disponíveis para avaliar a 

toxicidade de substâncias, pode-se citar o teste de A. cepa. Esse organismo-teste é 

uma planta herbácea de bulbo tunicado, considerada a espécie cultivada mais 

importante do gênero Allium quanto ao valor econômico (EMBRAPA, 2007). Foi 

utilizado pela primeira vez como organismo-teste em 1938, para avaliação do efeito 

da colchicina (LEVAN, 1938), porém foi Geirid Fiskejö quem estabeleceu uma 

metodologia padrão para uso deste organismo como teste (TEDESCO; 

LAUGHINHOUSE IV, 2012). 

Esse organismo-teste tem como vantagens o grande número de células em 

divisão, o rápido crescimento meristemático, o número reduzido de cromossomos 

(2n=16), cromossomos grandes, tolerância a diferentes condições de cultivo e boa 

correlação com outros sistemas-teste tornando-o eficiente e de baixo custo, na 

detecção de alterações cromossômicas, anormalidades nucleares e micronúcleos 

(PERON; CANESIN; CARDOSO, 2009; LEME; MARIN-MORALES, 2009; 

RODRIGUES; DALZOCHIO; GEHLEN, 2016).  

O teste de A. cepa permite a avaliação da citotoxicidade (IM) e da da 

genotoxicidade (IAC). A quantificação do IM pode resultar na inibição ou proliferação 

celular excessiva. A partir do aumento ou redução desse índice, pode se inferir, 

respectivamente, proliferação acelerada do tecido e formação de tumores ou inibição 

do crescimento tecidual (LEME; MARIN-MORALES, 2009). Enquanto a 

genotoxicidade é mensurada pelas alterações cromossômicas de origem 

clastogênicas e/ou aneugênicas através do IAC (FISKEJÖ, 1985; MAZZEO; 
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FERNANDES; MARIN-MORALES, 2011). São considerados como indicadores de 

ação clastogênica, as pontes e quebras cromossômicas que, antes da migração total 

de cromossomos para os polos, dão início à formação do envelope nuclear, 

resultando na origem de brotos nucleares na tentativa de incorporação dos 

cromossomos (MAZZEO; FERNANDES; MARIN-MORALES, 2011). As perdas, 

atrasos, aderências, multipolaridade e C-metafases são indícios de ação aneugênica 

de substâncias. Enquanto, os micronúcleos podem ser de origem clastogênica e/ou 

aneugênica (BIANCHI; MANTOVANI; MARIN-MORALES, 2015). 

O bioensaio de A. cepa é um dos sistemas-teste de plantas mais utilizados 

para ecotoxicologia (TEDESCO; LAUGHINHOUSE IV, 2012), sendo validado por 

vários pesquisadores para avaliar diferentes classes de poluentes, como, metais, 

pesticidas, hidrocarbonetos aromáticos, corantes têxteis industriais, misturas 

complexas, produtos usados na desinfecção de água potável, entre outros, 

evidenciando a participação de contaminantes em eventos citotóxicos e/ou 

genotóxicos (GOUJON et al., 2014; MACEDA et al., 2015; MAZZEO et al., 2015; 

TEIXEIRA et al., 2015; RODRIGUES; DALZOCHIO; GEHLEN, 2016). 

Adicionalmente, A. cepa pode ser realizado individualmente (BRAGA; LOPES, 

2015) ou em conjunto com outros sistemas-teste (AGUIAR et al., 2015), 

apresentando resultados similares e até complementares quando comparados com 

outros bioensaios (FISKEJÖ, 1985; TEDESCO; LAUGHINHOUSE IV, 2012; 

ZENKNER et al., 2014). 

Considerando a importância das análises físico-químicas, microbiológicas e a 

sensibilidade do bioensaio A. cepa, utilizou-se no presente estudo análises 

combinadas para investigar a água utilizada na irrigação das hortas comunitárias em 

Teresina. A associação dessas análises se justifica pelo fato das avaliações físico-

química e microbiológica, por si só, não retratarem o impacto ambiental em toda sua 

complexidade, pois não demonstram os efeitos dos estressores sobre o ecossistema 

(SILVA; POMPÊO; PAIVA, 2015). Além disso, estimativas do risco potencial de 

contaminantes à saúde humana pode ser obtida com o monitoramento da 

contaminação por elementos traços e patógenos em águas subterrâneas associado 

à abordagem toxicológica (CASTILHOS et al. 2014). 

Logo, em razão da utilização de águas subterrâneas para irrigação das hortas 

comunitárias de Teresina, as quais se encontram em um ambiente urbano 
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potencialmente impactado, torna-se necessária a análise de parâmetros citotóxicos, 

físico-químicos e microbiológicos, visando a caracterização da qualidade da água 

dos poços explorados.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

O presente estudo foi realizado em hortas comunitárias da zona urbana de 

Teresina – PI, Brasil, devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de Teresina. 

Essa cidade está situada na grande bacia do Parnaíba, a 72 m de altitude, nas 

coordenadas 05° 05’ 20” S e 42° 48’ 07” O, possui área de 1.381.981 km2 e 

população de 847430 habitantes segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016). O município é banhado por dois grandes rios: o Parnaíba e 

o Poti, além disso, é permanentemente alimentada por águas subterrâneas oriundas 

de aquíferos com excelentes condições de aproveitamento e água em geral de boa 

qualidade (TERESINA, 2015). 

 

3.2 Local de coleta 

Para avaliar a qualidade físico-química, microbiológica, e a toxicidade em 

nível celular das águas utilizadas na irrigação de hortas comunitárias na cidade de 

Teresina, foram definidos 10 pontos de coleta tomando-se por base a maior 

representatividade de toda a área de estudo no perímetro urbano (Figura 2), cujas 

características das áreas de coleta encontram-se na Tabela 4. Em todos os pontos 

de coleta, as amostras de água foram coletadas de poços dos quais a água é 

utilizada na irrigação. Embora, o uso primário seja a irrigação, eventualmente, essas 

águas são utilizadas para o consumo humano. Conforme a Tabela 4, todos os poços 

foram localizados geograficamente e numerados de 1 a 10 antecedidos da letra P 

(referente ao ponto de coleta) e seguidos pelas suas denominações junto à 

prefeitura municipal.  

 



36 
 

 
 

Figura 2 - Localização geográfica dos pontos de coleta de poços utilizados na 
irrigação das hortas comunitárias e do perímetro urbano de Teresina. 

 

P1-Beira rio; P2-Wall Ferraz; P3-Carlos Feitosa; P4-Nova I; P5-Geovane Prado; P6-Itararé; P7-
Tabuleta; P8-Monte Horebe; P9-Alto da ressurreição; P10-Promorar. Fonte: modificado pelo próprio 
autor no software QGIS 2.18.7 a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
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Tabela 4 – Denominação das hortas juntoà prefeitura, coordenadas geográficas e caracterização dos pontos de coleta de poços 
utilizados na irrigação, Teresina – PI, 2016. 

PONTO DE COLETA 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS * 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE COLETA 

P1 – BEIRA RIO -42.821, -5.026 
Zona Norte, às margens do rio Poti, próximo à área residencial sem saneamento básico e 

estrada de fluxo moderado; 

P2 – WALL FERRAZ -42.836, -4.989  
Zona Norte, no bairro Santa Maria das vassouras, em meio à área residencial sem 

saneamento básico; 

P3 – CARLOS 

FEITOSA 
-42.837, -5.063 

Zona Norte, às margens do rio Parnaíba, próximo ao antigo curtume, ao parque Lagoas do 

Norte, área residencial sem saneamento básico e avenida de fluxo intenso; 

P4 – NOVA I -42.776, -5.009 
Zona Leste, no bairro Vila Nova, área residencial sem saneamento básico, comunidade 

próximo ao limite do perímetro urbano/rural; 

P5 – GEOVANE 

PRADO 
-42.765, -5.053 

Zona Leste, às margens de avenida de fluxo intenso de veículos, sem saneamento básico, 

próximo ao parque zoobotânico em área residencial; 

P6 - ITARARÉ -42.759, -5.109 

Zona Sudeste, uma das primeiras hortas comunitárias da cidade, no bairro Itararé, no 

complexo hortícola do grande Dirceu, com esgoto passando por dentro da horta, embaixo 

da rede de alta tensão da Chesf, em área residencial sem saneamento básico; 

P7 – TABULETA -42.786, -5.129 

Zona Sul, no bairro Tabuleta, entre avenida de fluxo intenso e rodovias federais, embaixo 

da rede de alta tensão da Chesf, área residencial sem saneamento básico, em uma região 

industrial próximo aos postos de gasolina; 

P8 – MONTE HOREBE -42.728, -5.096 
Zona Sudeste, no bairro São Sebastião, no complexo hortícola do grande Dirceu, área 

residencial sem saneamento básico, embaixo da rede alta tensão da Chesf,  
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PONTO DE COLETA 
COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS * 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE COLETA 

P9 – ALTO DA 

RESSURREIÇÃO 
-42.735, -5.083 Zona Leste, no bairro Gurupi, em área residencial sem esgotamento sanitário; 

P10- PROMORAR -42.793, -5.155 
Zona Sul, no bairro Promorar próximo ao distrito industrial, área residencial sem 

saneamento básico, possui galeria passando nos limites da horta. 

Fonte: Adaptado de Teresina (2013). * Sistema de coordenadas geográficas decimais SAD 69/UTM 23S 
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As coletas para o biomonitoramento foram realizadas durante dois períodos: 

no final do período considerado chuvoso (maio/2016) e no período considerado seco 

em Teresina (outubro/2016). Assim, as escalas utilizadas para o estudo foram: 

espacial (pontos de coleta no espaço urbano de Teresina) e temporal (coletas nos 

períodos chuvoso e seco na região Nordeste do Brasil). 

 

3.3 Análise físico-química da água 

Com auxílio de medidores portáteis (instrumentos HANNA), foi realizada 

análise in situ dos seguintes parâmetros: Condutividade (µS/cm), Sólidos Dissolvidos 

totais (ppm), pH, Oxigênio dissolvido (ppm), Oxigênio saturado (%) e Temperatura 

(°C). 

Em seguida, foram coletados, manualmente, amostras de 1 litro de água para 

cada ponto, em frascos de polietileno, realizando-se uma pré-lavagem com a água 

do próprio poço, a partir da torneira de saída da água mais próxima do poço. Essas 

amostras foram armazenadas em isopor com gelo e levadas para o Laboratório 

Central de Saúde Pública "Dr. Costa Alvarenga" (LACEN-PI), em um período de, no 

máximo, 24h, para análise de parâmetros, como: Nitrato (mg/L), Nitrito (mg/L), Ferro 

(mg/L), Sulfato (mg/L) e Cloro livre (mg/L), determinados por espectrofotometria 

(espectrofotômetro modelo DR 5000, ODYSSEY – HACH) para a realização das 

análises conforme American Public Health Association (APHA, 2012). 

 

3.4 Análise microbiológica da água 

A coleta para análise microbiológica foi realizada em bolsas plásticas estéreis 

de 100 ml, contendo pastilhas de Tiossulfato de Sódio, a partir da torneira de saída 

da água mais próxima do poço, e armazenadas em isopor com gelo e levadas ao 

LACEN-PI, em um período de, no máximo, 24h. A presença e ausência de 

coliformes totais e fecais nas amostras foram determinadas pela aplicação do 

método do substrato cromogênico/enzimático segundo APHA (2012). O meio de 

cultura Colilert® foi utilizado para determinar simultaneamente os coliformes totais e 

E. coli (coliformes fecais) presentes nas amostras (IDEXX, 2011). Em uma capela de 

fluxo laminar, um flaconete com o meio de cultura foi adicionado a 100 ml de 

amostra, agitando-se até a dissolução total do soluto. O mesmo foi repetido para 

cada ponto de coleta. As soluções foram armazenadas em estufa a 35°C ± 0,5, por 

24h e depois analisadas. As amostras que apresentaram coliformes totais 
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apresentaram coloração amarelada, em luz natural, e as amostras que 

apresentaram coliformes fecais, representadas por E. coli, apresentaram 

fluorescência verde-azulada sob luz ultravioleta (UV). 

 

3.5 Análise toxicogenética da água 

Foram coletadas amostras de 2 litros em cada poço para o teste toxicológico 

de A. cepa, conservadas sobre refrigeração até a análise da toxicidade no 

Laboratório de Citogenética e Mutagênese (LaCM), em Picos (PI). 

Para caracterizar o potencial toxicogenético das águas dos poços tubulares, 

para cada ponto de coleta, dez bulbos de cebola foram submetidos à germinação 

em água destilada durante 48 horas à temperatura ambiente em laboratório. Após a 

germinação, cinco bulbos com raízes de tamanhos satisfatório (a partir de 2 cm) 

foram selecionados e expostos aos controles negativo (água destilada) e positivo 

(solução de sulfato de cobre 0,012 mg/ml em água mineral). O sulfato de cobre 

possui o metal cobre em sua composição que produz espécies reativas que 

provocam danos ao DNA (PRÁ et al., 2006; BENITES et al., 2014). Além disso, os 

bulbos também foram expostos às diferentes amostras de águas coletadas, nos 

tempos de exposição (TE) de 24 e 48 horas. Após cada TE, as raízes foram fixadas 

em etanol-ácido acético (3:1) e armazenadas durante 24h a 4°C. Depois de fixadas, 

as raízes foram lavadas em água destilada duas vezes, hidrolisadas em HCl 1M 

durante 10 minutos em temperatura ambiente e lavadas novamente em água 

destilada. 

Em seguida, as raízes foram colocadas em lâmina devidamente identificada, 

com uma gota de ácido acético a 45%. Com auxílio de uma lupa, a região 

meristemática foi separada do restante da raiz e macerada. Depois de macerar o 

material, adicionou-se orceína acética a 2% e colocou-se a lamínula. 

Posteriormente, retirou-se o excesso de orceína com auxílio de papel-filtro, com 

cuidado para não mover o material. As lâminas preparadas foram levadas ao 

microscópio para observar o espalhamento total das células e tiveram suas 

lamínulas fixadas com base. Foram observadas 1000 células por bulbo em aumento 

de 400X.  

O potencial citotóxico foi determinado pelo índice mitótico (IM), na eq. ((1)): 

(1) 
 100

observadas células de Total

divisão em células de Total
IM 
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A avaliação do potencial genotóxico foi feito por meio do índice de alteração 

cromossômica (IAC), pela eq. ((2)): 

(2) 
 

 

3.6 Análise de dados 

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas foram avaliados 

com base nos parâmetros para o consumo humano e para a irrigação estabelecidos 

pelas Resoluções N. 020/1986 e N. 396/2008 do CONAMA. Os valores médios de 

citotoxicidade e danos ao DNA, para cada grupo (local de coleta/período), nas 

análises toxicológicas, foram calculados com base no valor médio de cada indivíduo 

dentro de um grupo e os dados apresentados como a média e o Desvio Padrão 

correspondentes para o teste de A. cepa.  

A análise estatística foi executada na plataforma estatística R (R CORE 

TEAM, 2015) pelos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e homogeneidade de 

Hartley para constatar a heterogeneidade das variâncias dos tratamentos. Para 

detectar diferencas estatísticas entre os locais de coleta e tempos de exposição nos 

diferentes períodos foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, com pós 

teste de Dunn, e todos os pontos por tempo de exposição foram comparados entre 

si, nos dois períodos, considerando significativo (* p < 0,05).  

  

100
observadas células de Total

alteradas células de Total
IAC 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise físico-química 

Os resultados da análise físico-química das águas de poços de irrigação de 

hortas comunitárias localizadas em Teresina, avaliadas nos períodos chuvoso 

(maio/2016) e de seca (outubro/2016), encontram-se descritos na Tabela 5. A 

interpretação dos resultados foi realizada com base nas Resoluções do CONAMA N. 

020/1986 e N. 396/2008. 

No período chuvoso (Tabela 5), as temperaturas entre os pontos variaram de 

29,5 a 32,5°C, apresentando média de 31°C., enquanto que na estiagem, variaram 

de 27,6 a 32,3°C, com média de 29,7°C. A pequena variação de temperatura 

observada entre os dois períodos de análises pode ser explicada em razão de 

ambientes aquáticos subterrâneos apresentarem pequena amplitude de variações 

de temperatura diária e sazonal, que é basicamente influenciada pelo grau 

geotérmico local, e pouco afetada pela temperatura atmosférica local (CORCÓVIA; 

CELLIGOI, 2012; MANZIONE, 2015). Além disso, o período chuvoso piauiense 

ocorre no verão/outono e o período seco ocorre inverno/primavera do hemisfério Sul. 
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Tabela 5 - Análises físico-químicas, realizadas no período chuvoso e seco, de águas de poços de irrigação de hortas comunitárias 
em Teresina-PI. 

Parâmetros Média+desvio padrão VMPch VMPi 
Chuvoso (maio/2016) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Temp. (°C) 31,13 ± 0,93 - - 32,2 32,5 31,2 32,1 31,2 30,8 30,7 30,3 30,8 29,5 

CE (µS/cm) 0,38 ± 0,09 - - 0,32 0,24 0,49 0,23 0,35 0,46 0,38 0,37 0,47 0,44 

SDT (ppm) 203,67 ±38,72 <1000 - 149,33 143,67 228 153,67 217,67 239 226 211,67 230,67 237 

pH 8,29 ± 1,77 6,0 - 9,0 - 6,71 7,11 7,56 5,84 8,72 11,29* 11,12* 8,62 8,38 7,56 

O. D. (PPM) 4,24 ± 1,31 > 5 - 4,4* 3,3* 3,2* 6,1 3,9* 4,2* 5,6 2,3* 6,1 3,3* 

O. Sat. (%) 12,25 ± 3,63 - - 10,2 11,9 15,6 15,7 9,9 11,5 12,3 5,8 10,9 18,7 

NO2- (mg/L) 0,01 ± 0,01 <1 <1 0,010 0,022 0,021 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,042 

NO3- (mg/L) 12,76 ± 10,61 <10 - 22,9* 12,4* 10,9* 24,8* 30,7* 1,2 0,8 14,9* 1,1 7,9 

SO4
2-

 (mg/L) 
6 ± 5,96 <250 - 12,0 3,0 20,0 0 6,0 4,0 0 5,0 5,0 5,0 

Cloro (mg/L) 0,07 ± 0,01 <0,01 - 0,08* 0,09* 0,07* 0,07* 0,04* 0,05* 0,08* 0,07* 0,08* 0,07* 

Fe (mg/L) 0,01 ± 0,01 <0,3 <5 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0 0,01 0 0 0,01 

 

Parâmetros 
Média+desvio 

padrão 
VMPch VMPi 

Seco (outubro/2016) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Temp. (°C) 29,96 ± 1,59 - - 32,0 31,5 32,3 30,1 30,5 28,6 29,0 29,3 28,7 27,6 

CE (µS/cm) 0,37 ± 0,09 - - 0,27 0,23 0,44 0,23 0,40 0,45 0,46 0,41 0,44 0,41 

SDT (ppm) 211,73 ± 45,68 <1000 - 148 144 227 158,67 217 271,67 234,33 219,33 257,67 239,67 
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Parâmetros 
Média+desvio 

padrão 
VMPch VMPi 

Seco (outubro/2016) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

pH  7,88 ± 0,86 6,0 - 9,0 - 7,11 7,25 7,32 6,32 9* 8,52 7,75 8,39 8,58 8,55 

O. D. (ppm) 4,07 ± 1,48 > 5 - 4,6* 3,4* 1,4* 5,8 4,6* 5,2 4,8* 4,0* 1,7* 5,2 

O. Sat. (%) 8,37 ± 2,82 - - 11,7 7,5 5,1 10,5 5,9 9,1 13,4 8,0 4,9 7,6 

NO2- (mg/L) 0,01 ± 0,01 <1 <1 0,013 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,004 0,003 0,021 

NO3- (mg/L) 9,86 ± 8,43 <10 - 11,1* 8,4 11,5* 21,3* 0,8 11,4* 8,1 0,2 0,6 25,2* 

SO4
2-

 (mg/L) 
4,40 ± 4,30 <250 - 14,0 2,0 7,0 0 5,0 5,0 0 5,0 6,0 0 

Cloro (mg/L) 0,04 ± 0,01 <0,01 - 0,03* 0,04* 0,05* 0,04* 0,07* 0,04* 0,03* 0,04* 0,03* 0,05* 

Fe (mg/L) 0,01 ± 0,01 <0,3 <5 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0 0 0,01 0,01 0,02 

VMPch – valor máximo permitido para o consumo humano; VMPi – valor máximo permitido para irrigação; Temp. – temperatura; CE – condutividade elétrica; 

SDT – sólidos dissolvidos totais; O. D. – oxigênio dissolvido; O. Sat. – oxigênio saturado; NO2- - nitrito; NO3- - nitrato; SO4
2-

 - sulfato; Fe – ferro; P-ponto de 

coleta: P1-Poço Beira rio; P2- Poço Wall Ferraz; P3- Poço Carlos Feitosa; P4- Poço Nova I; P5- Poço Geovane Prado; P6- Poço Itararé; P7- Poço Tabuleta; 
P8- Poço Monte Horebe; P9- Poço Alto da ressurreição; P10- Poço Promorar. *valores fora dos padrões para consumo humano e para irrigação de acordo 
com CONAMA (1986, 2008). 
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Os valores de SDT obtidos no período chuvoso (Tabela 5) apresentaram 

concentrações variando de 143,67 (P2) a 239 mg/L (P6), e no período seco de 144,0 

(P2) a 271,67 mg/L (P6). Estes valores são considerados normais por lei, onde o 

máximo permitido é de 500 mg/L SDT. As variações das concentrações de SDT, em 

parte, são ocasionadas pelas condições precárias de saneamento (P2, P4, P5, P8 e 

P9), incidência das chuvas, da lixiviação do solo e evaporação aumentando a 

concentração de sais no aquífero (LÖBLER; BORBA; SILVA, 2015). Alterações dos 

SDT na água modificam reações químicas e o equilíbrio entre os íons presentes na 

água, esses por sua vez controlam o pH. 

 Em relação a alcalinidade e basicidade (Tabela 5), observa-se que as águas dos 

poços analisados encontravam-se com o pH considerado normal entre 6,0 e 9,0 para 

esses ambientes, com exceção as águas dos pontos 6 e 7, no período de chuva, que 

apresentaram pH 11,3 e 11,1, respectivamente, demonstrando potencial básico.  

Para a variável oxigênio dissolvido (O.D.), no período chuvoso, as águas de P1, P2, 

P3, P5, P6, P8 e P10, e no período de seca, as dos pontos 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9, 

encontravam-se com valores inferiores ao estabelecido por lei, que é de no mínimo 5 mg/L 

O2. Nas águas subterrâneas, os valores de O.D. são baixos em virtude da falta de 

contato com o ar atmosférico, pois, o oxigênio se dissolve na água por difusão do ar 

atmosférico e também pela fotossíntese de plantas aquáticas submersas 

(MANZIONE, 2015). Por outro lado, as perdas de oxigênio se dão pelo consumo na 

oxidação de matéria orgânica, perdas para a atmosfera, respiração de organismos 

aquáticos e oxidação de íons metálicos como, por exemplo, o ferro e o manganês 

(ESTEVES, 1998). 

Estudos sazonais em outros ambientes aquáticos também demonstram maior 

saturação de oxigênio durante o período chuvoso (BASTOS; FEITOSA; MUNIZ, 

2005; ALVES; SILVA; MELO JÚNIOR, 2016). A saturação de oxigênio é a medida 

da quantidade de O2 que está dissolvido na água. Observa-se que as águas dos 

poços avaliados não estão em saturação, pois a condição de saturação equivale a 

100% (KUBITZA, 1998; ALVES; SILVA; MELO JÚNIOR, 2016). 

Segundo Silva et al. (2013), uma das características mais importantes no 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos é a capacidade de solubilização de 

gases, em especial o oxigênio, cuja presença ou ausência influi decisivamente nas 

comunidades aquáticas e na concentração de vários nutrientes. Esses autores ainda 

destacam que baixas concentrações de oxigênio inibem o mecanismo de 
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autodepuração de águas naturais, como as águas dos poços analisados neste 

trabalho. De acordo com Souza, Sá-Oliveira e Silva (2015), os níveis de 

concentração de oxigênio dependem diretamente da decomposição de matéria 

orgânica, da respiração e da fotossíntese no corpo hídrico. 

Com relação ao nitrito (NO2-), todas as águas, nas duas estações avaliadas, 

apresentavam-se dentro do limite determinado, de até 1,0 mg/L NO2-. A presença de 

nitrito na água indica poluição recente, por ser um intermediário no processo de 

nitrificação e na desnitrificação do nitrato (MANZIONE, 2015; MELO et al., 2017). 

Esse composto, assim como o nitrato, quando ingerido em excesso, pode causar 

asfixia e morte em crianças, decorrente de meta-hemoglobinemia, que reduz a 

absorção e a transferência de oxigênio pelas hemácias (VILLANUEVA et al., 2014; 

ORTIZ et al., 2015). 

Na avaliação da concentração de nitrato (NO3-) (Tabela 5), as águas da maioria 

dos poços, nos dois períodos de avaliação, encontravam-se com limites superiores ao 

permitido, que é de até 10 mg/L NO3
-
, com destaque aos pontos 1 (22,9 mg/L NO3-) e 5 

(30,7 mg/L NO3-) no período chuvoso, e aos pontos 4 (21,3 mg/L NO3-) e 10 (25,2 mg/L 

NO3-) na estação seca. Esses pontos apresentaram valores de NO3- muito acima dos 

demais. Os resultados observados para nitrato corroboram aos valores de oxigênio 

dissolvido encontrados nas águas de todos os poços avaliados.  

Segundo Beghelli et al. (2015), os constituintes químicos das águas 

subterrâneas, como as de poços, podem ser influenciados por vários fatores, entre 

os quais a deposição atmosférica, os processos químicos de dissolução e/ou 

hidrólise nos aquíferos e, particularmente, pela intrusão de esgotos domésticos e/ou 

industriais e de chorume provenientes de aterros sanitários, fontes significativas de 

matéria orgânica e constituídas de altas concentrações de compostos químicos 

nitrogenados, como o nitrato. Tais afirmações podem ser corroboradas por Varnier 

et al. (2010) que, analisando um total de 46 amostras de 21 poços durante a seca e 

o período chuvoso, encontraram as maiores concentrações de nitrato em bairros 

com maior adensamento urbano e com esgotamento sanitário tardio, em relação aos 

outros bairros de Marília-SP. 

Conforme informação dada pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB, 2013), é comum a ocorrência de nitrato em baixos teores nas 
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águas subterrâneas, mas quando as concentrações ultrapassam 10 mg NO3- L-1 

pode causar risco à saúde. Ademais, Araújo et al. (2011) citam que os baixos níveis 

de oxigênio dissolvido estão diretamente relacionados com a decomposição de material 

orgânico presente em águas contaminadas, mesmo que o pH e a concentração de SDT 

estejam dentro da normalidade, condição que corrobora aos resultados obtidos, quanto a 

esses parâmetros, para as águas dos dez poços avaliados no presente estudo.  

Como descrito previamente, os poços analisados encontram-se em áreas de 

grande densidade urbana e demográfica que não possuem (ou possuem 

precariamente) rede coletora fazendo, dessa forma, o uso de fossas, sumidouros e 

valas negras como destino final para seus esgotos. Também é importante mencionar 

que durante o período chuvoso essas áreas alagam, aumentando ainda mais o 

potencial de contaminação de águas superficiais e subterrâneas. 

Na análise da concentração de sulfato (SO4
2-

) (Tabela 5), com valor permitido de 

até 250 mg/L, as águas dos dez pontos, nos períodos chuvoso e seco, apresentaram 

concentrações normais para este composto. O controle das concentrações de sulfato 

na água é importante, pois a sua ingestão provoca efeito laxativo (CETESB, 2009). 

Concentrações elevadas desse composto podem estar relacionadas à contaminação por 

efluentes domésticos e industriais que, segundo a Cetesb (2009) e Vitó et al. (2016), são 

as principais fontes antrópicas desse composto, mesmo em baixas concentrações. 

Na avaliação de cloro residual (Tabela 5), que possui valor máximo estipulado de 

0,01 mg/L, os dez poços apresentaram valores superiores ao estabelecido legalmente. As 

concentrações de cloro observadas nas dez amostras de água variaram de 0,03 a 0,09 

mg/L. Quanto às variações sazonais, todos poços apresentaram valores de cloro livre mais 

elevados durante ambos os períodos. 

Por fim, para a concentração de ferro (Fe) (Tabela 5) verificou-se que todos os 

poços estavam dentro da normalidade para este composto, que tem determinado por lei o 

valor limite de 0,3 mg/L. Tanto em águas superficiais quanto subterrâneas, o Fe apresenta 

teores baixos (<0,3 ml/L), mas a presença de ferrobactérias ou corrosão natural do material 

utilizado na construção dos poços podem ocasionar altos teores desse elemento 

(MANZIONE, 2015). 

Desse modo, pelos resultados da avaliação físico-química conclui-se que as 

amostras de água dos poços pesquisados apresentam alterações que indicam a 

contaminação ocasionada pelo ambiente urbano e prática agrícola. Com destaque 
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para altos níveis de nitrato e cloro, que foram encontrados em todos os poços em 

pelo menos um período analisado. 

 

4.2  Análise microbiológica 

Na Tabela 6 são apresentados os dados da análise microbiológica das águas 

dos dez poços, onde se observa que em P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9 e P10) no 

período chuvoso, e os pontos P2, P3, P4, P5, P7, P8 e P10) no período de seca, 

apresentaram coliformes totais.  
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Tabela 6 - Coliformes totais e fecais em águas de poços utilizados para irrigação de 
hortas comunitárias de Teresina, Piauí, nos períodos chuvoso e seco, 
2016. 

Amostras 

Valor de referência  – Ausentes em 100 ml 

Período Chuvoso (maio/2016) Período seco (outubro/2016) 

Coliformes totais Coliformes fecais Coliformes totais Coliformes fecais 

P1 + - - - 

P2 + - + - 

P3 + + + + 

P4 + - + - 

P5 + - + + 

P6 + - - - 

P7 - - + - 

P8 - - + - 

P9 + - - - 

P10 + + + - 

Onde: + significa presença, - significa ausência. 

 

Também se observa que, no período chuvoso, nos poços 3 e 10, e no seco, 

nos poços 3 e 5, foi detectada a presença de coliforme fecais, grupo de bactérias 

cuja principal representante é E. coli, organismos encontrados em grandes 

quantidades nas fezes de mamíferos. De acordo com Araújo e Oliveira (2013), o 

declínio na qualidade de águas, considerando-se a contaminação por bactérias do 

grupo coliformes, é proporcionalmente maior quando a água é captada de 

mananciais já contaminados, normalmente os superficiais (ARAÚJO; OLIVEIRA, 

2013), como é o caso do poço 3, às margens do rio Parnaíba e próximo ao parque 

lagoas do Norte, recentemente implantado e em recuperação ambiental; e do poço 

1, às margens do rio Poti e próximo à áreas residenciais sem esgotamento sanitário, 

ambos sujeitos à alagamentos pela cheia desses rios e lagoas (Tabela 4). 

Durante o período chuvoso, nos pontos P7 e P8, coliformes totais e fecais 

foram ausentes. Nota-se que nesses pontos há pouca interferência de habitações 

nas proximidades (Tabela 4), seja pela localização (P7), seja pela elevação do 

terreno em relação às residências (P8). Assim, mesmo que o volume da chuva seja 

intenso, as chances de contaminação são menores que nos outros pontos. Já os 

pontos P3 e P10 apresentaram péssima qualidade microbiológica de água, com 
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presença de coliformes totais e fecais. Nesses pontos, há interferência da poluição 

circundante, uma vez que, P3 recebe influência das cheias do rio Parnaíba e do 

parque Lagoas do Norte, e o P10 localiza-se próximo a uma galeria e encontra-se 

em baixa elevação em relação às casas vizinhas. Os pontos P3 e P5, no período 

seco, apresentaram baixa qualidade da água, tal condição é explicada em razão de 

que P5 se encontra em baixa elevação em relação às residências circundantes e a 

principal influência é proveniente do esgoto doméstico. 

Portanto, a análise microbiológica revelou contaminação por coliformes totais 

e fecais, evidenciando a preocupação com a qualidade sanitária das hortaliças, que 

está comprometida em todos os poços analisados. A contaminação hídrica por 

matéria orgânica se torna evidente quando se observa a presença de coliformes 

totais em todos os poços em pelo menos um período analisado e baixa 

concentração de O2. Há destaque para os pontos P3, P5 e P10 que além dessas 

alterações, apresentaram a presença de coliformes fecais, relacionada à poluição 

por dejetos, em especial de origem animal. 

 

4.3 Análise toxicogenética da água 

A análise toxicológica das amostras de águas de irrigação das hortas 

comunitárias de Teresina foi avaliada observando-se a sua citotoxicidade e 

genotoxicidade em células meristemáticas de Allium cepa, avaliados pelos valores 

do Índice mitótico (IM) e do Índice de Alterações Cromossômicas (IAC) das águas 

dos dez poços de irrigação, respectivamente. 

Assim, a partir dos resultados obtidos na Tabela 7, verifica-se que todas as 

águas dos poços analisados foram consideradas citotóxicas nos dois períodos 

analisados, pois se observou redução significativa do IM nas águas de todos os 

poços em relação ao controle negativo (CN). Durante o período chuvoso, em relação 

ao controle positivo (CP), P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 apresentaram diferença 

significativa, com menores IM, enquanto CN (também significativo) apresentou maior 

IM. Além disso, houve diferença significativa entre os tempos de exposição em P1, 

indicando aumento da proliferação celular após 48h de exposição. Durante o período 

chuvoso, P2, P3, P4, P6 e P7 apresentaram diferença significativa em relação à CP, 

em que apenas P3 apresentou maior IM embora menor que o IM de CN. Em P4 e 

P9 houveram diferenças significativas entre os tempos de exposição, indicando 
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redução do IM após 48h de exposição em P4 e aumento do IM após 48h de 

exposição em P9. 
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Tabela 7 - Valores médios e desvios-padrões dos Índice Mitótico (IM) observados 
em células meristemáticas de Allium cepa tratadas com água destilada 
(CN), sulfato de cobre (CP) e com as águas de poços utilizados na 
irrigação de hortas comunitárias nos períodos chuvoso e seco, Teresina-
PI, 2016. 

Índice mitótico (IM) 

Tratamentos 

Médias e desvios padrão por período e tempo de exposição 

Período chuvoso Período seco 

24h 48h 24h 48h 

CN 41,48 ± 2,45† 39,98 ± 2,91† 41,48 ± 2,45† 39,98 ± 2,91† 

P1 12,98 ± 1,68*a 15,76 ± 2,45*b 10,52 ± 7,78* 13,20 ± 6,39* 

P2 12,84 ± 4,81* 13,80 ± 3,96* 8,40 ± 4,64*† 7,52 ± 5,44*† 

P3 16,94 ± 7,12* 13,50 ± 1,89* 33,28 ± 25,27*† 3,36 ± 1,81*† 

P4 9,68 ± 8,75*† 11,32 ± 0,98*† 15,62 ± 2,02*†a 3,66 ± 2,40*†b 

P5 8,46 ± 7,53*† 9,2 ± 2,35*† 14,86 ± 4,67* 18,88 ± 24,30* 

P6 12,72 ± 9,45*† 6,08 ± 2,74*† 9,06 ± 2,99*† 11,98 ± 7,48*† 

P7 7,36 ± 5,53*† 9,62 ± 4,30*† 10,86 ± 4,86*† 8,08 ± 3,98*† 

P8 10,8 ± 1,57*† 9,82 ± 0,59*† 9,02 ± 3,15* 23,04 ± 16,77* 

P9 6,38 ± 4,04*† 7,88 ± 3,09*† 10,22 ±4,11*a 22,44 ± 2,51*b 

P10 14,42 ± 3,61*† 10,36 ± 1,27*† 8,22 ± 1,34* 22,22 ± 18,70* 

CP 17,46 ± 3,80* 17,98 ± 5,96* 17,46 ± 3,80* 17,98 ± 5,96* 

* estatisticamente significativo quando comparado ao controle negativo e † estatisticamente 

significativo quando comparado a controle positivo (Dunn a p <0,05). Diferenças entre os tratamentos 
e tempos de exposição são representadas por letras. Tratamentos que recebem letras diferentes 
diferem estatisticamente entre si (Dunn a p <0,05). P1-Beira rio; P2- Wall Ferraz; P3-Carlos Feitosa; 
P4-Nova I; P5-Geovane Prado; P6-Itararé; P7-Tabuleta; P8-Monte Horebe; P9-Alto da Ressurreição e 
P10-Promorar, são os pontos de coleta. 

 

As células meristemáticas de A. cepa utilizadas no presente estudo foram 

expostas às águas com potencial contaminante evidenciado nas análises físico-

químicas (Tabela 5), que apresentaram concentrações de nitrato e cloro acima do 

estabelecido nas Resoluções N. 020/1986 e N. 396/2008 do CONAMA. Esses 

contaminantes são decorrentes principalmente, da contaminação de águas 

subterrâneas por esgotos domésticos e/ou industriais (NUNES et al., 2012).  

De acordo com Caritá e Marin-Morales (2008), um aumento ou uma 

diminuição acentuada do índice mitótico é um bom indicador dos níveis de poluição, 

especialmente por substâncias nitrogenadas e cloradas, empregados no 



53 
 

 

monitoramento de ambientes impactados, principalmente aqueles contaminados 

com compostos potencialmente tóxicos e/ou citotóxicos. Estes mesmos autores 

citam que tal contaminação tem potencial para causar efeito antiproliferativo 

acentuado em tecidos de intensa proliferação, com desempenho metabólico normal, 

expostos a compostos químicos com potencial em causar instabilidade genética. 

Tais compostos citotóxicos, na maioria das vezes, têm a capacidade de 

comprometer significativamente o crescimento e o funcionamento de órgãos nos 

organismos nos quais estão agindo. 

Moura et al. (2016) e Carvalho, Sales e Peron (2017) declaram que a inibição 

da proliferação celular desencadeada por compostos citotóxicos, em tecidos de 

intensa proliferação celular e de funcionamento normal e sem alterações é bastante 

prejudicial ao organismo por inibir ou limitar a reposição de células, alterar a 

produção de proteínas e, consequentemente, resultar no mau funcionamento do 

órgão ou tecido onde está localizada. Ademais, conforme citado por Peron, Canesin 

e Cardoso (2009), modificações no índice de divisão celular e/ou na estrutura do 

DNA são prejudiciais às células, uma vez que podem prejudicar processos vitais, tais 

como a duplicação do DNA e a transcrição gênica. Elas também podem causar 

mutações gênicas e aberrações cromossômicas, e agindo em longo prazo, podem 

levar ao desenvolvimento de processos cancerosos ou morte celular. 

No caso específico do nitrato, estudos como os de Okushima, Inamoto e 

Umeda (2011) e Arora et al. (2014) evidenciam que altos níveis de nitrato interferem 

na proliferação celular de meristemas radiculares das plantas por inibição por 

supressão do gene repórter para ciclinas CDKB2;1 e CYB1;1 prendendo a célula na 

intérfase (G1/S) temporariamente. Posteriormente, a divisão é retomada pela ação 

de auxinas e outros fatores que são pre-requisitos para ativação da proliferação. 

Além disso, compostos clorados como o hiplocorito de sódio e pentacloro são 

conhecidamente causadores de inibição celular e aberrações cromossômicas 

possivelmente ocasionadas pela inibição da síntese de DNA, bloqueio na fase G2 da 

intérfase do ciclo celular, ou alterações na síntese de nucleoproteínas e nível 

reduzido de ATP para a formação do fuso mitótico (BERROCAL et al., 2013; 

CAUSIL-VARGAS et al., 2017) 

Na Tabela 8, todos os poços apresentaram genotoxicidade, em ambos os 

períodos de coleta. Em P3, houve redução significativa do IAC após 48h no período 

chuvoso, enquanto no período seco houve aumento significativo após o mesmo 
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tempo de exposição. Além disso, houve também uma redução do IAC após 48h de 

exposição em P9, apenas durante o período seco.Todos os poços apresentaram 

diferenças significativas em comparação a CN, indicando genotoxicidade, e ao CP, 

indicando genotoxicidade menor do que CP. 
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Tabela 8 - Valores médios e desvios-padrões dos Índice de Alterações 
Cromossômicas (IAC) observados em células meristemáticas de Allium 
cepa tratadas com água destilada (CN), sulfato de cobre (CP) e com as 
águas de poços utilizados na irrigação de hortas comunitárias nos 
períodos chuvoso e seco, Teresina-PI, 2016 

Índice de alterações cromossômicas (IAC) 

Tratamentos 

Médias e desvios padrão por período e tempo de exposição 

Período chuvoso Período seco 

24h 48h 24h 48h 

CN 0,14 ± 0,10† 0,14 ± 0,20† 0,14 ± 0,10† 0,14 ± 0,20 † 

P1 0,40 ± 0,22*† 0,46 ± 0,29*† 0,60 ± 0,40*† 0,94 ± 0,49*† 

P2 0,20 ± 0,23† 0,28 ± 0,23† 0,96 ± 0,86*† 1,06 ± 0,38*† 

P3 0,72 ± 0,39*†a 0,12 ± 0,11*†b 0,32 ± 0,23*†a 0,98 ± 0,54*†b 

P4 0,62 ± 0,31*† 0,50 ± 0,29*† 0,28 ± 0,26*† 0,72 ± 0,56*† 

P5 0,74 ± 0,53*† 0,44 ± 0,39*† 0,72 ± 0,66*† 0,50 ± 0,46*† 

P6 0,72 ± 0,78*† 0,66 ± 0,32*† 0,88 ± 0,40*† 0,50 ± 0,44*† 

P7 0,80 ± 0,52*† 0,74 ± 0,24*† 1,02 ± 0,76*† 0,50 ± 0,40*† 

P8 0,50 ± 0,23*† 0,56 ± 0,30*† 0,66 ± 0,43*† 0,38 ± 0,29*† 

P9 0,46 ± 0,30*† 0,48 ± 0,26*† 1,10 ± 0,63*†a 0,18 ± 0,08*†b 

P10 1,02 ±0,92*† 0,40 ± 0,24*† 1,12 ± 0,56*† 0,62 ± 0,38*† 

CP 2,50 ± 1,39* 3,76 ± 0,90* 2,50 ± 1,39* 3,76 ± 0,90* 

* estatisticamente significativo quando comparado ao controle negativo e † estatisticamente 

significativo quando comparado a controle positivo (Dunn a p <0,05). Diferenças entre os tratamentos 
e tempos de exposição são representadas por letras. Tratamentos que recebem letras diferentes 
diferem estatisticamente entre si (Dunn a p <0,05). P1-Beira rio; P2- Wall Ferraz; P3-Carlos Feitosa; 
P4-Nova I; P5-Geovane Prado; P6-Itararé; P7-Tabuleta; P8-Monte Horebe; P9-Alto da Ressurreição e 
P10-Promorar, são os pontos de coleta. 

 

Nota-se pelo cruzamento dos dados da Tabela 4 com os resultados de 

genotoxicidade, hortas que recebem influência dos rios Parnaíba e Poti (P1, P2 e 

P3), distrito industrial (P7 e P10), área residencial densamente povoada (P4, P5, P6, 

P8 e P9) mostraram-se genotóxicas. Com destaque para P7, influenciado pelo 

distrito industrial, postos de gasolina e rodovias de tráfego intenso, que se mostrou 

genotóxico em ambos os períodos de coleta. Esses dados, em conjunto com os 

resultados de inibição significativa da divisão celular podem representar uma 

toxicidade aguda e ser um dos primeiros níveis de impacto, em nível celular, nesses 

ecossistemas aquáticos estudados. Segundo Thomé, Silva e Santos (2016) e 
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Franco, Castro e Walter (2015), descargas de efluentes contêm muitas substâncias 

que são capazes de causar efeitos genotóxicos. Tais danos podem estar 

relacionados a desordens genéticas hereditárias e alterações no índice de divisão 

celular. Estes danos celulares, quando ocorridos frequentemente, também podem 

levar ao início do desenvolvimento do câncer. 

Quanto à relação dos resultados de genotoxicidade com as concentrações 

excedentes de nitrato (na análise físico-química, Tabela 5), é possível associar os 

efeitos genotóxicos às concentrações desses compostos, visto que a maioria dos 

poços no período chuvoso (P1, P2, P3, P4, P5 e P8) e no período seco (P1, P3, P4, 

P6 e P10) continha altas concentrações de NO3- e apresentaram genotoxicidade. 

Sousa e Gastaldini (2014) citam que o nitrato é mais elevado nas bacias 

hidrográficas em que há maior número de habitantes e percentual de 

impermeabilização, e que sua presença indica poluição orgânica no curso d’água, 

sendo que as bacias hidrográficas não possuem tratamento de efluente.  

Observa-se também que todos os pontos apresentam citotoxicidade em 

ambos os períodos, porém, excetuando os pontos (P1, P2 e P10), todos os pontos 

apresentam maior citotoxicidade durante o período seco do que durante o período 

chuvoso. Observa-se também que os pontos que estão sob maior influência das 

cheias do rio Parnaíba (P1, P2, P3, P10) apresentam maior genotoxicidade durante 

o período seco do que durante o período chuvoso. Rodrigues, Dalzochio e Gehlen 

(2016), que utilizaram Allium cepa, análises físico-químicas e microbiológicas para 

analisar a qualidade da água do Rio Ilha, constataram que durante o período 

chuvoso o índice mitótico é menor do que durante o período seco quando os 

poluentes encontram-se mais concentrados, e não constataram efeitos genotóxicos 

em seu trabalho. 

Adicionalmente, sabe-se que águas tratadas com o cloro podem conter 

compostos tóxicos, que se não forem eliminados induzem efeitos genotóxicos 

associados ao risco de câncer gástrico, de bexiga e reto (MONTERO-CAMPOS et 

al., 2013; SILVA, et al., 2013). Assim, foi possível associar os efeitos genotóxicos às 

concentrações excedentes de cloro (vide análise físico-química da pág.42), pois a 

maioria dos poços, tanto no período chuvoso como no período seco, apresentaram 

genotoxicidade e continham teores de cloro acima do estabelecido pelas Resoluções 

N. 020/1986 e N. 396/2008 do CONAMA. Düsman et al. (2011) avaliaram o efeito da 

água coletada nas fontes dos riachos Corregozinho, Isalto, Morangueira e Ozório e 
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sua confluência na região urbana de Maringá sobre as células meristemáticas da 

raiz de A. cepa, e concluíram que embora os teores de cloro estivessem acima dos 

padrões do CONAMA, as águas sob análises não apresentaram citotoxicidade. Este 

fato não garante que a água dessas correntes seja adequada ao consumo, ao banho 

e à prática de esportes. 

Além disso, variações de resultados podem indicar a presença de íons tóxicos 

na água provenientes de elementos ou compostos não estimados nesse trabalho. 

Desse modo, torna-se necessária pesquisa físico-química mais detalhada a fim de 

melhor caracterizar substâncias que estejam ocasionando citotoxicidade e 

genotoxicidade nas águas dos poços pesquisados, como: metais pesados, 

agrotóxicos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (SISINNO; OLIVEIRA-FILHO, 

2013). 

No geral, na análise toxicológica, as águas dos 10 poços causaram 

citotoxicidade em ambos os períodos, nos meristemas radiculares de A. cepa e os 

tempos de exposição foram diferentes significativamente entre si em P1 durante o 

período chuvoso e em P4 e P9 no período seco. Em relação a genotoxicidade, 

durante o período chuvoso, todos os poços, exceto P2, mostraram-se 

significativamente genotóxicos. Mas não houve diferença significativa entre os 

tempos de exposição, exceto em P3. Durante o período seco, todos os poços 

apresentaram genotoxicidade significativa. Não ocorreu diferença significativa entre 

os tempos de exposição, exceto em P3 e P9. 

De acordo com Peron et al. (2009), resultados que indicam citotoxicidade e 

genotoxicidade, despertam cada vez mais preocupação do ponto de vista ambiental 

em relação ao organismo humano, pois resultados provenientes de bioensaios 

genéticos são relevantes à saúde humana em função do alvo toxicológico ser o 

material genético e consequentemente a célula. Em geral, perturbações no índice de 

divisão celular e do material genético podem ser deletérias para o organismo e 

podem levar a consequências severas e irreversíveis à saúde. Desse modo, o uso 

de águas contaminadas na irrigação pode comprometer a lavoura, ocasionando 

problemas de saúde nas populações consumidoras e nos próprios agricultores. Além 

disso, ainda há o risco de doenças via consumo direto da água pelos agricultores e 

pelos animais (BRAGA; LOPES, 2015).   
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5 CONCLUSÕES 

Assim, as alterações nas análises realizadas nesse trabalho confirmam a 

contaminação da água utilizada na irrigação dessas hortas, considerando os 

períodos chuvoso e seco. Essa pesquisa demonstra, também, o risco de 

contaminação humana via consumo direto da água (físico-químico e toxicológico) ou 

via consumo de hortaliças (microbiológico) sem higienização adequada. Porém, a 

variação do comportamento dos parâmetros quando correlacionados sugerem a 

necessidade da aplicação de estudos adicionais com outros ensaios toxicológicos 

e/ou organismos-teste para detecção de contaminantes nas águas de irrigação das 

hortas comunitárias. Bem como realizar avaliação hidrogeológica detalhada da 

região e análise de parâmetros físicos e químicos não contemplados nessa análise 

para conceituar melhor a qualidade do recurso hídrico tão importante para o 

abastecimento e atividades agrícolas na região. 
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