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RESUMO 
 

 

 

As ações antrópicas relacionadas à exploração intensa dos recursos naturais e o aumento 

populacional nas últimas décadas têm contribuído para uma crise ambiental, originando 

diversos desequilíbrios e causando a contaminação de ecossistemas aquáticos e do solo. Essa 

pesquisa objetivou analisar o conhecimento e práticas dos agricultores da região quanto aos 

recursos hídricos e uso sustentável do solo. Além disso, avaliar possíveis efeitos 

ecotoxicológicos da água do Rio Piancó (Paraíba) e de metais (Ni, Pb), no desenvolvimento 

germinativo de três cultivares agrícolas: Citrulus lanatus (melancia), Phaseolus vulgaris L. 

(feijão), Zea mays L. (milho) e possíveis efeitos genotóxicos da água do rio em Allium cepa L. 

(cebola). Na pesquisa de campo com famílias de agricultores (n = 8) da cidade de Pombal, 

Paraíba, foi aplicado um questionário com 15 questões abertas e 12 afirmativas, no modelo da 

escala de Likert, todas relacionadas à relação deles, e suas atividades, com uso da água do rio 

e do solo. Os experimentos laboratoriais com as espécies agrícolas foram realizados em placas 

de Petri, em triplicata, com 25 sementes em cada placa. Para os experimentos com a água do 

rio, coletou-se a água em dois pontos amostrais próximos de focos contaminação (efluentes) do 

rio. As amostras foram caracterizadas quanto alguns parâmetros físico químicos (pH, cor, 

turbidez, total de sólidos dissolvidos, temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, 

demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, dureza total, sódio, potássio, 

cálcio, bicarbonato e cloretos). Os efeitos ecotoxicológicos da água do rio foi avaliado em 

diferentes diluições (100,0; 75,0; 50,0; 25,0 e 0,0%) em volume de água, para cada ponto 

amostral, utilizando as espécies C. lanatus, P. vulgaris e Z. mays. Os efeitos dos metais (Ni, 

Pb) foram avaliados nas seguintes concentrações: 0,0; 1,0; 3,0; 6,0 e 9,0 mM em C. lanatus. As 

variáveis respostas morfofisiológicas observadas foram: porcentagem de germinação, 

anormalidades, biomassa fresca e seca da raiz e da parte aérea, índice de velocidade de 

germinação (IVG), tempo médio de germinação (TMG) e crescimento da raiz e da parte aérea. 

A genotoxicidade foi avaliada pela análise de lâminas de células meristemáticas de A. cepa, 

expostas à água do rio. Os dados reportaram que a água do Rio Piancó é importante para a 

região, pois a partir dela os agricultores subsistem. Os entrevistados compreendem que a 

urbanização compromete a qualidade da água do rio (62,5%) e sabem qual o órgão é 

responsável pela fiscalização do rio (50,0%). Somente 25,0% faz uso de defensivos naturais 

nos cultivos, os demais usam agrotóxicos. Os parâmetros físico químicos da água do Rio Piancó 

estão, em sua maioria, de acordo com o que estabelece a legislação brasileira para essa classe 

de uso, nos dois pontos amostrais e, não reportou toxicidade em P. vulgaris nas variáveis 

avaliadas, porém C. lanatus teve redução do IVG nos dois pontos e Z. mays, teve redução 

significativa de crescimento e produção de biomassa quando exposta a água concentrada do rio, 

em um dos pontos de coleta. Os metais pesados analisados foram tóxicos para a germinação e 

desenvolvimento inicial de C. lanatus, a partir de 1,0 mM, sendo o Pb mais tóxico em relação 

ao Ni. Os efluentes e águas lixiviadas da agricultura, podem acumular na água e, 

posteriormente, no solo (pela irrigação) metais pesados tóxicos. Assim, para a prática de 

agricultura em todo o perímetro que margeia o Rio Piancó são necessárias ações de conservação 

para mitigar os efeitos das atividades antrópicas e lançamentos de efluentes que contribuem 

para a degradação do rio. Ações de Educação Ambiental podem sensibilizar os agricultores para 

que contribuam com a preservação da área, reduzindo o uso de agrotóxicos ou sendo 

capacitados para práticas agroecológicas. 

 
Palavras-chave: Agricultura. Agroecologia. Contaminação. Fitorremediação. Germinação. 



ABSTRACT 
 

 

 

The antropic actions related to the intense natural resources exploration and the populational 

increase has contributed to an environmental crisis, resulting in imbalances and contamination 

in aquatic and soil ecosystems. This research aimed to analyze the knowledge and practices of 

farmers regarding water resources and sustainable land use. In addition, to evaluate the possible 

ecotoxicological effects of Piancó river (Paraiba) water and metals (Ni, Pb) in the germination 

development of three cultivars: Citrulus lanatus (watermelon), Phaseolus vulgaris L. (bean), 

Zea mays L. (corn) as well as possible genotoxic effects of the river water on Allium cepa 

(onion). A questionnaire with 5 open questions and 12 affirmative questions in the Likert scale 

model, all related to their relation and their activities with the use of river water and soil, were 

applied in the field survey with farmer’s families (n = 8) in the city of Pombal, Paraiba. 

Laboratory experiments were carried out in Petri dishes with 25 seeds in each plate. For the 

experiments with the water of the river, the water was collected in two sampling points close to 

the contamination sources (effluents) of the river. The samples were characterized according to 

chemical physical parameters (pH, color, turbidity, total dissolved solids, temperature, 

electrical conductivity, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, chemical oxygen 

demand, total hardness, sodium, potassium, calcium, bicarbonate and chlorides). The 

ecotoxicological effects of the river water were evaluated at different dilutions (100,0; 75,0; 

50,0; 25,0 and 0,0%) by volume of water, for each sampling point using the species C. lanatus, 

P. vulgaris and Z. mays. The effects of metals (Ni, Pb) were evaluated in the following 

concentrations: 0,0; 1,0; 3,0; 6,0 and 9,0 mM in C. lanatus. The morphophysiological responses 

observed were: percentage of germination, abnormalities, fresh and dry root and shoot biomass, 

germination speed index (IVG), mean germination time (TMG), root and shoot growth. The 

genotoxicity was evaluated by the analysis of meristematic cells of A. cepa exposed to the water 

of the river. The data reported that the water of the Piancó River is important for the region 

because farmers derive their subsistence from it. The interviewees understand that urbanization 

compromises the quality of the river's water (62,5%) and knows which agency is responsible 

for monitoring the river (50,0%). Only 25,0% use natural pesticides in the crops. The others 

use agrochemicals. The chemical physical parameters of the Piancó River water are, for the 

most part, according to the brazilian legislation for this class of use, in the two sampling points 

did not report toxicity in P. vulgaris in the evaluated variables, but C. lanatus had a reduction 

of IVG in the two points and Z. mays had a significant reduction of growth and biomass 

production when exposed to concentrated water from the river at one of the collection points. 

The heavy metals analyzed were toxic to germination and development of C. lanatus, from 1,0 

mM, with Pb being more toxic than Ni. Effluents and leached water from agriculture can 

accumulate in the water and subsequently in the soil (through irrigation) of toxic heavy metals. 

Therefore, for the practice of agriculture around the perimeter that borders the Piancó River, 

conservation actions are necessary to mitigate the effects of anthropic activities and releases of 

effluents that contribute to the degradation of the river. Environmental Education actions can 

sensitize farmers to contribute to the preservation of the area, reducing the use of pesticides or 

being trained in agroecological practices. 

 
 

Keywords: Agriculture. Agroecology. Contamination. Phytoremediation. Germination. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo histórico de discussões e debates sobre os problemas ambientais, teve um 

marco inicial, após tornar-se perceptível que as ameaças advindas dos métodos de exploração 

e degradação do meio ambiente estavam comprometendo o futuro da humanidade (GALLO et 

al., 2012). 

Diversos desses problemas ambientais surgiram como resultado dos padrões de vida e 

crescimento econômico das sociedades, muitos deles, se tornando ambientalmente 

insustentáveis (MARTINE, ALVES, 2015), originando diversos desequilíbrios nos 

ecossistemas, provenientes, principalmente, dos hábitos e costumes históricos da espécie 

humana desde a Revolução Industrial (ZACARIAS; HIGUCHI, 2017). 

As ações antrópicas têm evidenciado essa insensibilidade humana de perceber a 

influência do desenvolvimento na degradação ambiental, e que os padrões de vida adotados 

para atender suas necessidades são incompatíveis com a quantidade de recursos naturais 

existentes (MARTINE; ALVES, 2015). 

Essa degradação é impulsionada, também, pelo crescimento urbano acelerado, e com 

pouco planejamento urbano que acompanhe os índices de crescimento (BUCK; MARIN, 2005). 

Soma-se a esse problema a carência de ações governamentais eficientes que ampliem o 

tratamento de efluentes domésticos (CURADO et al., 2018), que tem impactado os solos e 

ecossistemas aquáticos de grande importância socioeconômica. 

Associado a esse crescimento urbano houve uma expansão de áreas agrícolas a fim de 

atender à crescente demanda por alimento (ARAUJO et al., 2010), fazendo uso de agrotóxicos 

e fertilizantes que contaminam a água e o solo. 

Esses avanços na agricultura surgiram com apoio de ações governamentais, que 

incentivaram a mudança nos métodos de produção na agricultura para atender as demandas de 

exportação e obter desenvolvimento e lucro para o país, com isso, houve impactos que afetaram 

diretamente os agricultores familiares devido à desvalorização do conhecimento tradicional 

(PICOLOTTO; BREMM, 2015). 

Diante dos problemas de contaminação de água e solo proveniente das técnicas agrícolas 

e do despejo de efluentes não tratados, a região do semiárido que sofre com a escassez de água 

é ainda mais afetada. 

Na região semiárida o agricultor convive com a incerteza do período chuvoso, 

vivenciando secas extremas que comprometem a produtividade da colheita o que impacta na 

produtividade e rendimento econômico (PEREIRA; CUELLAR, 2015), dessa forma, os 
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impactos advindos da contaminação ambiental com metais pesados, por exemplo, afetam ainda 

mais essas regiões. 

Os metais pesados têm apresentado concentração elevada no meio ambiente, e dentre as 

atividades que mais contribuem para a sua disponibilidade no planeta, está a agricultura, 

tornando-se uma preocupação mundial devido sua toxicidade (SILVA et al., 2017a) e pelo 

potencial bioacumulativo (ALBERTINI; CARMO; FILHO, 2007). 

Os metais pesados podem estar presentes na composição química de efluentes que se ligam 

aos sedimentos, contaminando a água (AYOTUNDE; OFFEM; ADA, 2012). Com isso, os 

corpos de água são frequentemente afetados pela poluição com efluentes e com resíduos das 

atividades agrícolas (CURADO et al., 2018). 

No nordeste brasileiro, uma das áreas que mais tem sido afetada pelo uso indiscriminado 

de agrotóxicos e fertilizantes químicos que degradam e contaminam o solo com metais, 

compreende comunidades ribeirinhas localizadas as margens do Rio Piancó, especialmente no 

município de Pombal, Paraíba (OLIVEIRA, et al., 2018). 

Dessa forma, é possível que o uso de água não tratada e contaminada por efluentes 

domésticos e metais pesados, tais como o Chumbo (Pb) e Níquel (Ni), influencie diretamente na 

produtividade e desenvolvimento germinativo de espécies agrícolas, causando a diminuição da 

produtividade agrícola de famílias que desenvolvem a agricultura familiar, aumentando o risco 

de disseminação de doenças e diminuição do nível de segurança alimentar com uso da água do 

Rio Piancó para o desenvolvimento dessas atividades. 

A utilização da água contaminada de rios para suprir necessidades básicas de 

sobrevivência, bem como, sendo fonte alternativa de irrigações de culturas, principalmente, torna 

a análise desse recurso indispensável para a manutenção da qualidade de vida da população e 

para assegurar a produtividade das famílias locais que dependem desse tipo de produção como 

forma de subsistência. 

A presente dissertação foi estruturada de forma que melhor pudesse responder aos objetivos 

gerais e específicos inicialmente propostos, estruturando os resultados em três tópicos: Percepção 

de agricultores sobre os recursos hídricos; Estudo ecotoxicológico da água do Rio Piancó, 

Paraíba e estudo ecotoxicológico com metais pesados. 
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1 OBJETIVOS 

 

 
1.1 Geral 

 
 Averiguar os recursos hídricos do Rio Piancó (Pombal – Paraíba) em relação aos efeitos 

ecotoxicológicos e de metais pesados em cultivares agrícolas e analisar a percepção 

ambiental dos agricultores sobre o uso sustentável do solo e dos recursos hídricos. 

 

1.2 Específicos 

 

 Avaliar o conhecimento e práticas dos agricultores sobre o uso sustentável do solo e dos 

recursos hídricos do Rio Piancó; 

 Conhecer a realidade vivenciada pelos agricultores quanto ao uso e problemas relacionados 

com a qualidade da água do Rio Piancó; 

 Avaliar parâmetros físicos e químicos da água do Rio Piancó, comparando os resultados com 

parâmetros preestabelecidos; 

 Analisar possível potencial genotóxico da qualidade da água do Rio Piancó, e a influência 

de metais pesados (Ni, Pb) no desenvolvimento germinativo de espécies agrícolas de 

interesse para a região. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Recursos Hídricos: Aspectos Gerais e Contaminação 

A água é um recurso natural essencial à vida e ao desenvolvimento econômico. As 

fontes desse recurso no mundo podem estar disponíveis de forma diversificada, sendo a sua 

maior parte encontrada nos oceanos. Nesse contexto, a Agência Nacional de Águas (ANA) 

dispõe um panorama da situação da água no mundo, onde estima que: 

 
97,5  da  gua existente no mundo   salgada e n o   adequada ao nosso 

consumo direto nem   irrigação da plantação. Dos 2,5% de água doce, a maior 

parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são 

águas subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% encontra-se nos rios. 

(ANA, 2018, p.1). 

 

Apesar de sua importância, esse recurso natural tem sofrido processos intensos de 

degradação (SANTOS RCL et al., 2017), que tem comprometido sua utilização para atender às 

necessidades de usos múltiplos. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei 9433/97, 

normatiza a gestão de recursos hídricos no Brasil, e busca assegurar o uso da água de forma 

sustentável, atendendo as exigências de seus respectivos usos e promover uma gestão de 

recursos hídricos associada a gestão ambiental (BRASIL, 1997). A gestão pouco eficiente da 

água em um nível que não atenda todas as exigências previstas na legislação é uma fragilidade 

da atualidade, que compreende problemas relacionados ao lançamento de efluentes e 

contaminação da água por uso de fertilizantes, dentre outros aspectos (SOUSA et al., 2014). 

No Brasil, o órgão responsável por determinar os padrões de lançamentos de efluentes 

nos corpos de água é o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), por meio da 

resolução N° 357, de 17 de março de 2005 (CONAMA, 2005). 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos da PNRH, que 

regulamenta o lançamento de efluentes domésticos nos corpos hídricos com finalidade de 

diluição ou outros (BRASIL, 1997), e, apesar da legislação vigente, ainda é frequente o 

lançamento desordenado de efluentes nos rios, contribuindo para a contaminação da água. 

Sendo assim, a crise hídrica que tem afetado a qualidade e quantidade de água disponível para 

atender essas necessidades de usos múltiplos, tem sido caracterizado como um problema 

transdisciplinar (FISCHER et al., 2016). 

O Brasil é um país que apresenta disponibilidade hídrica satisfatória para atender suas 

exigências de uso, quando comparado a outros países, possuindo cerca de 12% de toda a água 

doce do mundo, embora, essa distribuição no território brasileiro seja pouco equilibrada, 
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criando cenários onde existe grande disponibilidade de água em alguns estados e escassez 

extrema em outros (ANA, 2018). 

Durante décadas a água foi considerada abundante em ambientes onde esse recurso 

estava disponível em grande quantidade, com isso, a preocupação sobre os problemas que 

podiam comprometer sua disponibilidade no futuro era pouca e restringia-se a áreas onde existia 

escassez natural desse recurso (FISCHER et al., 2016). 

Esse padrão de pensamento vem sendo superado, dando lugar a uma preocupação 

mundial que objetiva remediar os problemas que tem afetado os padrões de qualidade da água 

(DORIA et al., 2017), como também sua disponibilidade. Assim, um dos principais problemas 

ambientais emergentes das crises ambientais da atualidade é a contaminação da água. 

A contaminação da água pode ser proveniente de fontes poluidoras diferentes, como a 

poluição por resíduos sólidos, químicos e atmosféricos. A poluição do ar provoca problemas 

que comprometem a qualidade ambiental, uma vez que na atmosfera pode existir grande 

diversidade de contaminantes tóxicos, dentre eles, os metais pesados (CASTRO; GOUVEIA; 

ESCAMILLA-CEJUDO, 2003; BAIRD; CANN, 2011). 

As partículas suspensas na atmosfera poluída podem transportar esses poluentes para a 

superfície da água. Em geral, as partículas de poluentes possuem de 0,1 a 10 mm de diâmetro 

(CASTRO; GOUVEIA; ESCAMILLA-CEJUDO, 2003) e são eliminadas da atmosfera, em sua 

maior parte, por meio da chuva (ARGUMEDO, 2017). 

É comum que mesmo em áreas distantes das fontes originárias da poluição a 

contaminação ambiental por metais pesados esteja presente, sendo resultado do transporte 

desses contaminantes pela atmosfera, podendo ser depositados de forma seca ou úmida (BING 

et al., 2016). 

A disponibilidade de contaminantes na água também pode ser derivada do escoamento 

superficial ocasionado pela chuva, transportando esses poluentes que estavam suspensos na 

atmosfera para ambientes aquáticos, causando sua contaminação (BING et al., 2016). Isso 

ocorre devido a capacidade de adsorção dos metais a essas partículas de poluentes dispersas na 

atmosfera. 

É possível estimar os impactos derivados de ações antrópicas na composição do ar 

considerando a qualidade de água da chuva, especialmente em regiões geograficamente 

distantes onde a urbanização é pouca, mas que acabam sendo contaminadas via atmosfera com 

a deposição desses poluentes (ARGUMEDO, 2017). 

Os mares, que constituem a maior porção de água superficial disponível no planeta são 

significativamente mais afetados, devido a deposição desses materiais particulados da 
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atmosfera na sua superfície. Além disso, o ambiente marinho tem sofrido impactos derivados 

de ações antrópicas, que tem alterado a sua composição química (SILVA et al., 2016a). 

O uso dos mares como meio de transporte de carga tem deixado esses ambientes mais 

suscetíveis a acidentes envolvendo grandes navegações, comprometendo a qualidade de água e 

do ecossistema quando essas cargas conduzidas contêm substâncias com potencial tóxico ao 

meio ambiente, como o transporte de óleo (BOGDANOV; PARANINA; PARANIN, 2018). 

Acidentes com cargas de óleos combustíveis interferem na interação de oxigênio entre 

a atmosfera e a água, visto que o óleo cria uma camada na superfície da água impedindo essa 

interação, com isso, todas as espécies que vivem no ambiente aquático são impactadas pela 

redução na disponibilidade de oxigênio e também na contaminação do local (BERTI et al., 

2009). 

Os aquíferos também podem ser afetados por acidentes ambientais, sendo contaminados 

pelo vazamento de combustíveis, por exemplo, embora também seja vulnerável a outras 

atividades que possam causar sua contaminação, como o uso fertilizantes e o despejo de 

efluentes, que acabam infiltrando-se no solo até atingir os reservatórios subterrâneos de água 

(LUZ et al., 2017). 

A preservação de reservatórios de água subterrânea é importante, pois eles são 

responsáveis pelo fornecimento de água para grande parte dos rios no Brasil, além de ser servir 

de fonte alternativa para consumo humano e irrigação (ANA, 2018), e são indispensáveis para 

a sobrevivência e subsistência de famílias em algumas áreas no semiárido (JÚNIOR et al., 

2006). Os processos de contaminação das águas subterrâneas nas áreas urbanas e rurais são 

crescentes, o que tem tornado a qualidade dessa água imprópria para atender as necessidades 

humanas (LUZ et al., 2017). 

Apesar da preocupação com o controle e redução da contaminação dos recursos 

hídricos, visando garantir sua qualidade, ainda é comum encontrar locais onde a população 

utiliza os rios como depósitos de resíduos e rejeitos, contribuindo para sua degradação 

(TORRES et al., 2017), e embora os corpos hídricos tenham a capacidade de diluir substâncias 

em seu meio por autodepuração (MARÇAL; SILVA, 2017), acabam constituindo-se como uma 

fonte vulnerável a contaminação. 

As ações antrópicas que impactam na qualidade da água dos rios contribuem ainda para 

a eutrofização, causando um desequilíbrio nas características físicas e na quantidade de 

nutrientes disponíveis na água, afetando diretamente a diversidade de espécies aquáticas 

(FERREIRA et al., 2014). 
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A eutrofização pode ocorrer quando existe um aumento na quantidade de matéria 

orgânica nos corpos hídricos por meio do lançamento de efluentes domésticos, elevando a 

concentração de elementos químicos como fósforo (P) e nitrogênio (N) na água (SOUSA et al., 

2014). 

Embora esses elementos químicos tenham importante função biológica nos seres vivos, 

o aumento da sua disponibilidade nos corpos de água contribui para a proliferação intensa de 

algas que consomem o oxigênio dissolvido, impedindo que ele esteja disponível para outras 

espécies (TORRES et al., 2017). 

Essa contaminação ocorre, geralmente, por que os efluentes podem conter substâncias 

químicas tóxicas, que são lançadas nos corpos de água (GALLO et al., 2012), principalmente, 

efluentes domésticos que, com o aumento desordenado dos centros urbanos, falta de 

planejamento e tratamento apropriado tem sido lançado em grandes quantidades no meio 

ambiente (NETO et al., 2012). 

Os efluentes industriais são prejudiciais ao meio ambiente, pois, em geral, apresentam 

composição diversificada, podendo conter metais tóxicos, demonstrando a necessidade de um 

maior controle no tratamento desses efluentes (JIMENEZ; BOSCO; CARVALHO et al.; 2004). 

Os metais tóxicos são substâncias químicas que contaminam o meio ambiente exercendo 

toxidade aos organismos vivos (TORRES et al., 2017) e mesmo estando disponíveis em 

concentrações muito pequenas tem potencial acumulativo em toda a cadeia alimentar 

(ALBERTINI; CARMO; FILHO, 2007). 

Além dos efluentes, resíduos sólidos urbanos depositados de maneira ecologicamente 

incorreta são outra principal fonte de contaminação ambiental por metais tóxicos, pois podem 

conter esses elementos em sua composição (SILVA et al., 2015), onde, no solo e por meio da 

chuva, podem ser lixiviados para os corpos hídricos, causando a sua contaminação. 

Nos rios, os metais tendem a acumular-se nos sedimentos, sendo provenientes de fontes 

urbanas, industriais ou agrícolas, e por isso, podem concentrar grandes quantidades desses 

elementos químicos, constituindo uma importante forma de quantificação e monitoramento do 

nível de contaminação do local (AYOTUNDE; OFFEM; ADA, 2012). 

Na água, a maior concentração de metais vai estar presente nos sedimentos (SILVA et 

al., 2017a), consistindo um importante indicador da presença de metais no ambiente (MIL- 

HOMENS et al., 2013), entretanto, os metais pesados se acumulam também em espécies 

aquáticas como ostras, mariscos (BAIRD; CANN, 2011) peixes (SILVA et al., 2016a) e 

camarão (SILVA et al., 2016b), contaminando toda a cadeia alimentar. 
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Os sedimentos podem introduzir contaminantes provenientes do meio externo para 

dentro da água, como também possibilitar a sua mobilização no corpo hídrico, podendo ficar 

em suspensão ou se sedimentar, e assim serem levados pela correnteza (CRISPIM et al., 2015). 

O desmatamento da mata ciliar é outro fator que influencia no transporte desses sedimentos 

para os rios, visto que, com a ausência da vegetação todos os sedimentos presentes no solo 

são levados para a água, contendo fertilizantes derivados da agricultura, bem como 

resíduos em geral (SOUSA et al., 2014). 

As ações antrópicas podem interferir significativamente na qualidade da água de um 

determinado ambiente, alterando o equilíbrio de fatores químicos, físicos e biológicos 

necessários para a sua manutenção e, que são importantes indicadores de qualidade (SILVEIRA 

et al., 2016). 

Estudos que determinam parâmetros de qualidade de água são importantes, 

considerando que, embora a água possa apresentar mudanças nas suas características físicas e 

químicas por influência do ambiente natural, as ações advindas de atividades antropogênicas 

contribuem para que essas variações ocorram de forma frequente, causando desequilíbrios no 

ecossistema (MEDEIROS et al., 2016). 

No semiárido, onde existe uma escassez de água natural proveniente das características 

da região, é comum a ocorrência de conflitos sociais envolvendo a disponibilidade de água 

(PEREIRA; CUELLAR, 2015), por isso, pesquisas sobre essa temática, envolvendo os 

parâmetros de qualidade de água são ainda mais importantes em áreas que sofrem com a 

escassez desse recurso (MEDEIROS et al., 2016). 

 

 

2.2 Solo: Aspectos Gerais e Contaminação 

O processo de formação do solo ocorre lentamente ao longo do tempo, sofrendo 

consecutivas ações químicas e físicas do ambiente que acabam ocasionando a sua formação e 

determinando suas características (ALTHAUS et al., 2018). 

A degradação do solo pode ocorrer de diversas formas, acontecendo, principalmente, 

quando não existe uso sustentável na agricultura, associados também ao desmatamento e uso 

que transpassa a capacidade de suporte do mesmo (CRISPIM et al., 2015). 

A urbanização tem sido um dos problemas que mais afeta a qualidade do solo, 

promovendo alterações na sua cobertura, sendo resultado do acelerado processo de ocupação 

urbana para atender ao ritmo de crescimento das sociedades (SOUSA et al., 2014). 
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A crescente demanda por produtividade agrícola tem aumentado o desmatamento de 

áreas para atender as necessidades de produção, reduzindo a biodiversidade de espécies vegetais 

e animais, além de causar processos erosivos que comprometem a qualidade do solo para o 

cultivo, que variam a partir das características das espécies cultivadas e do método de produção 

adotado (ARAUJO et al., 2010). 

A qualidade do solo tem sido um dos enfoques das discussões na atualidade, buscando 

minimizar e conhecer melhor as alterações causadas por ações antrópicas que podem 

comprometer o seu uso (ALTHAUS et al., 2018), mas também, os impactos derivados da 

agricultura. 

Com o aumento na necessidade de produção de alimentos, regiões semiáridas têm sido 

ainda mais impactadas (COX et al., 2018) devido à escassez de água para atender as demandas 

de irrigação (PEREIRA; CUELLAR, 2015). 

Em virtude da escassez hídrica nessa região, a principal alternativa para a produção de 

alimentos na agricultura é constituída por meio da irrigação (JÚNIOR et al., 2006), e é possível 

que a fonte de água utilizada para atender essa demanda de irrigação contenha sais como cálcio, 

sódio, potássio (PALÁCIO et al., 2011), causando a salinização do solo ao longo do tempo 

(MONTEIRO et al., 2009). 

Características naturais do ambiente, ou atividades antrópicas podem tornar as águas 

superficiais salinas (COX et al., 2018), sendo assim, o uso da água salina para irrigação 

promove o aumento da concentração desses sais, que se acumulam no solo devido aos processos 

de evapotranspiração (BARROSO et al., 2011), exercendo toxidade sobre as plantas 

(MONTEIRO et al., 2009). 

Agricultores que não consideram a importância das questões ambientais nos métodos 

de produção, podem comprometer a qualidade ambiental e reduzir a capacidade de produção 

do solo, devido a geração de impactos que vão envolver a salinização e desertificação ao longo 

do tempo (ARAÚJO et al., 2010). 

Metais pesados também podem estar disponíveis em águas superficiais (AYOTUNDE; 

OFFEM; ADA, 2012), e serem depositados no solo por meio da irrigação, causando a 

contaminação do solo e das plantas. 

Esses elementos químicos têm aumentado gradativamente à sua concentração no solo, 

causando problemas ambientais, portanto, apresentam riscos a qualidade na produção de 

alimentos, especialmente na agricultura, sendo prejudiciais ao cultivo (SARWAR et al., 2017). 

No solo, os metais pesados podem se ligar a outras partículas em virtude do seu potencial 

de adsorção, serem transportados ou se acumularem no mesmo, e ao longo do tempo aumentar 
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a sua concentração, comprometendo o desenvolvimento das plantas em virtude da sua 

toxicidade (TORRES et al., 2017). 

Outra fonte de contaminação do solo é derivada do uso de agroquímicos. Embora 

existam benefícios para a produtividade agrícola oriundos do uso dessas substâncias, alguns 

problemas podem ser desencadeados, como a degradação do solo e a elevação da concentração 

de substâncias tóxicas que estão contidas nesses agroquímicos, dentre eles, os fertilizantes 

(RAMALHO et al., 2000). 

Fertilizantes são utilizados na agricultura para suprir necessidades básicas de nutrientes 

que são essenciais ao crescimento e desenvolvimento das plantas, entretanto, seu uso nos 

cultivos constitui uma das principais fontes de contaminação do solo e de água superficial e 

subterrânea (OTERO et al., 2005). 

Os fertilizantes de fosfato contêm traços de metais pesados em sua composição que 

tendem a se acumular no solo (JIAO et al., 2012) e, ao longo do tempo, causam a sua 

contaminação (OTERO et al., 2005). 

 

 

2.3 Metais Pesados Tóxicos, Fitotoxicidade e Fitorremediação 

Os metais pesados podem ser encontrados no solo de forma natural (PIERANGUELI et 

al., 2004), entretanto, ações antrópicas têm contribuído para o aumento disponibilidade desses 

metais no solo (SILVA et al., 2017b) e na água sejam maiores. 

Esses elementos traços podem ser levados para lugares distantes de sua fonte de 

contaminação, por que tem a capacidade de se ligarem a outras partículas em suspensão, serem 

adsorvidos ou absorvidos por partículas que estejam em suspensão no ar (BAIRD; CANN, 

2011). 

A toxicidade dos metais está diretamente relacionada a diversos fatores que vão 

contribuir para definir seu potencial de bioacumulação, compreendendo desde a sua densidade 

e frequência de exposição (SANTOS LMG et al., 2017). 

Para minimizar a contaminação ambiental por metais pesados, a fitorremediação é uma 

técnica de baixo custo, eficiente e natural frequentemente utilizada para reduzir os níveis de 

contaminação do solo por elementos químicos tóxicos, como os metais pesados, através da 

absorção pelas raízes das plantas diminuindo a concentração desses elementos no ambiente 

(SARWAR et al., 2017). 

O conhecimento da tolerância das plantas expostas a substâncias tóxicas é importante 

para a eficácia da fitorremediação, demonstrando a importância do desenvolvimento de 
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pesquisas que apontem o nível de exposição a um poluente que uma planta pode suportar sem 

comprometer o seu desenvolvimento (RIBEIRO et al., 2015). 

Embora a fitorremediação seja importante para a remediação do solo, em ambientes que 

apresentem concentrações de metais muito elevadas, as plantas, em geral, mesmo apresentando 

tolerância a presença de metais no solo só conseguem absorver pequenas quantidades sem 

comprometer o funcionamento de atividades fisiológicas (SALAM et al., 2016). 

O processo de fitorremediação é demorado, por isso, se houver a necessidade de 

urgência em descontaminação de uma área, essa técnica acaba não apresentando efeitos 

imediatos (CRISTALDI et al., 2017). As técnicas de remediação de solo contaminado por 

metais pesados mais conhecidas e reportadas na literatura são a fitovolatilização e 

fitoestabilização. 

A fitovolatilização é uma técnica onde o metal disponível no solo é capturado pela planta 

e pode ser convertido em formas de menor toxidade, ao final do processo, o metal é liberado na 

atmosfera em formas voláteis e pode ser depositado novamente no solo (ALI; KHAN; SAJAD, 

2013; CRISTALDI et al., 2017). 

Na fitoestabilização, não ocorre a remediação do solo contaminado (MAHAR et al., 

2016), porém, a mobilidade dos contaminantes no solo é reduzida (ALI; KHAN; SAJAD, 2013) 

por meio das raízes dos vegetais, impedindo sua lixiviação (CRISTALDI et al., 2017). 

O potencial de acumulação de metais pesados nas plantas pode ter sido derivado de um 

processo evolutivo e que, ao longo dos anos, resultou na adaptação de algumas espécies, 

proporcionando sua sobrevivência em ambientes onde a concentração de metais pesados no 

solo era elevada (MAHAR et al., 2016). 

Algumas plantas conseguem armazenar elevadas quantidades de Ni, e podem ser usadas 

para remediar áreas contaminadas pelo metal, entretanto, se essa tolerância e acumulação ocorre 

em espécies que fazem parte da alimentação, graves problemas à saúde podem ser 

desencadeados (PRASAD, 2005). 

Em todo o mundo pesquisas identificaram que pelo menos 320 espécies de plantas são 

consideradas tolerantes a presença de Ni no solo, acumulando grandes quantidades desse metal 

sem apresentar efeitos negativos ao seu desenvolvimento (GHOSH; SINGH, 2005). Deste total, 

72 espécies pertencem a família Brassicaceae (MAHAR et al., 2016). 

As espécies consideradas hiperacumuladoras de Ni são mais abundantes que espécies 

que conseguem acumular elevadas concentrações de outros metais, como por exemplo o Pb, 

onde são descritas 14 espécies que possuem esse potencial hiperacumulador (GHOSH; SINGH, 

2005). Essas espécies diferenciam-se das demais espécies vegetais devido algumas 
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características morfológicas, como o volume das raízes, mas também por características 

fisiológicas, como crescimento demorado em comparação a outras espécies (MAHAR et al., 

2016). 

Os metais pesados podem ainda ser absorvidos pelas plantas e tender a se acumular em 

regiões que geralmente são consumidas na alimentação humana e animal, sendo assim, torna- 

se importante o seu controle no meio ambiente afim de garantir a qualidade dos alimentos 

evitando a sua biomagnificação na cadeia alimentar (SARWAR et al., 2017). 

Após a absorção dos metais pesados pelas plantas, eles podem ser conduzidos por toda 

a cadeia alimentar por meio dos níveis tróficos, além de comprometer processos de absorção 

de água e nutrientes pelas raízes das plantas, afetando seu desenvolvimento (BORGES et al., 

2016). 

 
2.3.1 Chumbo (Pb) 

O Pb é um metal pesado que tem disponibilidade natural no meio ambiente, podendo 

estar presente na composição de rochas magmáticas, por exemplo (AHMAD; NAJEEB; ZIA, 

2015). Entretanto, assim como os demais metais, tem sua concentração elevada no ambiente 

por meio de ações antrópicas (JESUS et al., 2018). 

Os fertilizantes de fosfato utilizados na agricultura é outra fonte antrópica que tem 

contribuído para a presença de Pb no solo e, embora muito pouca quantidade deste metal esteja 

presente na composição do fertilizante, pouco tem sido informado sobre os problemas que 

podem ser provocados pelo uso intensivo e a capacidade de persistência do metal no solo e nas 

plantas (FREITAS et al., 2009). 

A utilização de fertilizantes constitui, ao longo do tempo, um grave problema ambiental, 

tendo em vista que o fosfato contém metais traços, e é amplamente utilizado na fabricação 

desses fertilizantes utilizados na agricultura para suprir as necessidades nutricionais das plantas 

por este elemento (FREITAS et al., 2009). 

Os fertilizantes desencadeiam efeitos deletérios ao meio ambiente, e as atividades que 

aumentam sua disponibilidade continuam sendo desenvolvidas (BATISTA et al., 2017). A 

mineração e fundição, dentre outras fontes antrópicas, são algumas das atividades que mais 

contribui para a presença de Pb no meio ambiente, causando a acumulação desse metal na água 

e no solo (JÄRUP, 2003). 

A presença de Pb na água impacta na diversidade de organismos aquáticos e no 

equilíbrio do ecossistema, e sua remoção da água, assim como de outros metais, demanda de 
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métodos químicos com elevado investimento econômico e que apresentam efeitos ambientais 

questionáveis (AL-QAHTANI, 2016). 

No solo, a degradação desse metal ocorre lentamente, podendo permanecer disponível 

por um longo período de tempo, em média de 740 até 5.900 anos, demonstrando a importância 

no controle da liberação e disponibilidade desse contaminante no ambiente (ANDRADE et al., 

2017). 

A elevada concentração de Pb no ambiente tem se apresentado como um grave 

problema, devido ao seu elevado potencial de fitotoxicidade, onde algumas espécies cultivadas 

podem não ser tolerantes a presença desse metal, reduzindo sua produtividade (SILVA; 

SANTOS; GUILHERME, 2015). 

Algumas espécies de plantas utilizadas na alimentação humana, quando em contato com 

um solo contaminado pelo metal, podem armazenar grandes quantidades de Pb em suas 

estruturas, comprometendo a qualidade do alimento para o consumo (LIMA et al., 2013). 

O Pb não exerce nenhuma função biologicamente conhecida considerada necessária 

para o desenvolvimento da planta, entretanto, tende a se acumular no vegetal, para isso, algumas 

características são determinantes na absorção do metal pelas plantas, como por exemplo, o 

perfil do solo e tamanho da partícula do metal (ROMEIRO et al., 2007). 

Nas plantas, o Pb pode causar efeitos diversos, variando de acordo com as características 

de cada espécie, embora, seja comprovado que a toxicidade do metal interfere 

significativamente em processos fisiológicos e morfológicos (SILVA; SANTOS; 

GUILHERME, 2015), inibindo o crescimento do vegetal, além de diminuir a viabilidade 

germinativa (SHAHID; PINELLI; DUMAT, 2012). 

Nas células vegetais, o Pb interfere no ciclo de divisão celular, causa alterações 

estruturais na membrana da célula, promove alterações bioquímicas afetando o funcionamento 

de enzimas, e pode acarretar em estresse oxidativo pela formação de espécies reativas de 

oxigênio (WÓJCIK; TUKIENDORF, 2014). 

A mobilidade do Pb na planta se inicia por meio da absorção do metal pela raiz, onde, 

no processo de absorção, vários efeitos danosos as estruturas celulares podem ser observadas, 

como o comprometimento da integridade da parede celular, deixando a célula vulnerável para 

que o metal adentre ao meio intracelular (ROMEIRO et al., 2007). 

A contaminação ambiental por Pb tem se mostrado preocupante, e é veemente a 

necessidade de estabelecer medidas que minimizem sua presença no ambiente, para que se 

tenha uma qualidade ambiental satisfatória para os organismos vivos (BATISTA et al., 2017). 
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Contudo, apesar de todos os efeitos tóxicos que a presença do Pb pode causar as plantas 

e ao ambiente em geral, algumas espécies conseguem viver em ambientes contaminado pelo 

metal, e por isso, são importantes para promover a descontaminação dessas áreas (SILVA; 

SANTOS; GUILHERME, 2015). 

 
2.3.2 Níquel (Ni) 

A importância econômica do Ni está atrelada, principalmente, ao seu uso como 

componente essencial na produção de baterias e também nas indústrias metalúrgicas 

(RODRÍGUEZ-JIMÉNEZ et al., 2016), devido as suas características anticorrosivas, 

aumentando assim a funcionalidade e durabilidade dos materiais (IGLESIAS; 

CASAGRANDE; ALLEONI, 2007). 

O Ni é um metal pesado que está agrupado dentre os principais contaminantes que tem 

impactado na qualidade do solo para fins de produção agrícola (YADAV, 2010), 

comprometendo o cultivo de espécies vegetais em todo o planeta (SYAM et al., 2016). Além 

disso, assim como outros contaminantes com potencial tóxico conhecido, a disponibilidade de 

Ni tem resultado em problemas globais (IQBAL, 2016). 

No meio ambiente, a presença de Ni pode ser derivada de processos naturais, mas, seus 

elevados índices de bioacumulação, observados principalmente em plantas, é proveniente de 

atividades que tem aumentado a sua concentração no ambiente (KOTAPATI; PALAKA; 

AMPASALA, 2017). 

O lançamento de lodo de esgoto no ambiente, bem como outras atividades antrópicas 

desenvolvidas mundialmente, tem originado cenários de contaminação ambiental preocupantes, 

onde, a cada ano, cerca de 106 mil a 544 mil toneladas de Ni são depositados em todos os solos 

do planeta (BERTON et al., 2006). 

O lodo de esgoto é um efluente que pode conter concentrações de Ni, dentre outros 

metais, por isso, tendo em vista os prejuízos ambientais causados pela presença desse metal, as 

fontes que acarretam na entrada de Ni no ambiente são amplamente discutidas (ZENG et al., 

2016), e tem sido importante na minimização desses impactos (IGLESIAS; CASAGRANDE; 

ALLEONI, 2007). 

Durante um longo período, o Ni foi caracterizado como um metal tóxico considerando 

apenas os impactos que podiam causar sobre o meio ambiente e as plantas, entretanto, percebeu- 

se a finalidade do metal em algumas atividades metabólicas associadas ao metabolismo e 

ciclagem de nitrogênio, como também para acelerar atividades enzimáticas (CAMPANHARO 

et al., 2013). 



26 
 

 

O Ni também exerce funções fisiológicas importantes nas plantas, sendo considerando 

então um micronutriente necessário ao vegetal, participando e contribuindo para o 

funcionamento da enzima urease (RODRÍGUEZ-JIMÉNEZ et al., 2016). 

Em grandes quantidades, esse metal torna-se tóxico para as plantas, causando clorose 

foliar. Entretanto, pouco se sabe sobre a toxicidade do metal em pequenas concentrações, 

especialmente, porque os sintomas de exposição ao metal podem estar relacionados à carência 

de alguns nutrientes nas plantas, como o ferro (BERTON et al., 2006). 

A absorção do Ni acontece inicialmente nas raízes, e são influenciados pelas 

características químicas e físicas do solo, quantidade disponível do metal e fisiologia do vegetal. 

É possível ainda que alguns nutrientes, como Cu e Zn possam interferir significativamente na 

absorção do Ni pela planta, reduzindo ou impedindo essa absorção (RODRÍGUEZ-JIMÉNEZ 

et al., 2016). 

As características do solo são determinantes nesse processo, bem como na adsorção do 

metal as suas partículas (IGLESIAS; CASAGRANDE; ALLEONI, 2007), assim, o metal acaba 

ficando aderido ao solo e outras partículas, então é absorvido pelas raízes das plantas. 

Após absorvido, boa parte do Ni fica concentrado nas raízes, e devido as características 

especificas do metal, acaba movendo-se dentro da planta, sendo levado para a parte aérea, onde 

pode se acumular em maior quantidade (RODRÍGUEZ-JIMÉNEZ et al., 2016). 

Compreender todos os processos de mobilidade, desde a absorção do metal até o 

potencial máximo de acumulação de Ni nos vegetais são importantes, especialmente, para 

adotar estratégias que visem a redução da contaminação ambiental por esse metal (PRASAD, 

2005). 

 

 

2.4 Agrotóxicos: Características Gerais 

Nas últimas décadas foi possível observar o surgimento de mudanças relacionadas a 

preocupação da sociedade em relação às questões ambientais, ações humanas têm causado 

excessiva degradação e exploração do meio ambiente (PEREIRA; GIBBON, 2014). As 

atividades antrópicas, incluindo o consumismo, têm acelerado a degradação dos solos, 

aumentando a concentração de compostos químicos no ambiente, tal como os agrotóxicos, 

derivados de petróleo, entre outros, comprometendo a saúde do meio e dos organismos que 

habitam esse ecossistema (ANDRÉA, 2010). 

Agrotóxicos são produtos químicos comercializados com objetivo de contribuir com os 

processos de produção agrícola, principalmente, em larga escala, sendo ainda definidos pelo 
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Ministério do Meio Ambiente, como agentes de processos químicos, físicos e biológicos 

(BRASIL, 2018). Os agrotóxicos atuam na prevenção e controle de pragas nas plantações, em 

contrapartida, surgem, com a utilização dessa prática, riscos que comprometem tanto o meio 

ambiente, como também, os indivíduos que tenham alguma forma de contato direto ou 

indiretamente com esses produtos químicos (VALENZUELA et al., 2011). 

Os problemas provenientes de contaminações por agrotóxicos podem acontecer em 

pequenas ou grandes concentrações, por muito deles possuírem alto potencial de toxicidade 

ambiental, sendo necessário, antes do uso, o conhecimento adequado sobre as características 

químicas desses agroquímicos (ANDRÉA, 2010). As culturas agrícolas, sejam para 

alimentação ou para a geração de matéria prima para indústrias, apresentam altos riscos 

ocupacionais, relacionados à intoxicação por agrotóxicos de uma comunidade que viva na 

região, problemas de saúde crônicos e reprodutivos, além de impactos ecológicos diversos 

(FARIA et al., 2007). 

Estima-se que trabalhadores de países em desenvolvimento sofrem cerca de 70 mil 

intoxicações anualmente, alguns casos considerados mais graves, levam, inclusive, a óbito, 

acompanhados de outros cerca de sete milhões de doenças não fatais que tem como uma de 

suas causas primárias, a exposição a produtos químicos usados em plantios (CASTRO et al., 

2009). 

O Brasil é considerado um dos líderes mundiais em cultivares agrícolas, que realizam 

algum tipo de uso de produtos químicos. O Brasil, em 2010, arrecadou cerca de US$ 7,3 bilhões 

em vendas de agroquímicos para plantios, cerca de 7% de todas as vendas no setor agropecuário 

do país e, entre 1990 e 2010, o país cresceu 576% no setor agroquímico, enquanto que, no 

mesmo intervalo de tempo, o mercado mundial cresceu 83% (SILVA, COSTA, 2012). 

Essas práticas podem levar à contaminação e infertilidade do solo, contaminação dos 

reservatórios aquáticos, entre outros, tornando mais improdutivo ao longo do tempo e/ou 

aumentando o custo da manutenção, limitando assim o uso dos recursos e potencial para a 

produtividade agrícola (SOUZA et al., 2015). 

Por isso, são necessários mais estudos sobre as vantagens e desvantagens do uso dos 

agroquímicos, assim como, conhecer melhor quais os riscos no uso, e a legislação vigente que 

determine e regulamente sua utilização, promovendo assim um consumo mais consciente dos 

usuários, e um controle mais eficaz na comercialização de tais produtos. 
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2.4.1 Poluição do Solo 

O conceito de solo é definido por diversos profissionais (ecólogos, pedólogos, físicos, 

agrônomos, biólogos), sendo a camada mais superficial da Terra, com a função de sustentar 

diversas formas de vida, constituído por uma parte orgânica (derivada de decomposição de 

animais e plantas, macrofauna, mesofauna e microfauna) e outra inorgânica, tais como 

fragmentos de rochas (LEPSCH, 2010). 

Segundo a Lei 6.938/81 da Política Nacional de Meio Ambiente, a poluição é a 

deterioração da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente 

prejudiquem a saúde, segurança e bem-estar da população e afetem desfavoravelmente a biota, 

os recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos que constituem a biosfera (BRASIL, 

2010). 

De maneira mais restrita, o Decreto nº 28.687/82 (BRASIL, 1982), no art. 72 define 

poluição do solo e do subsolo como a deposição, disposição, infiltração, acumulação, injeção 

de substâncias ou produtos poluentes no estado sólido, líquido ou gasoso, que provoquem 

alteração nas características, e comprometa o uso e torne prejudicial ao homem e a outros 

organismos. Pela ação do homem, os solos podem sofrer alterações físicas resultantes de 

atividades agrícolas (aragem, gradagem, compactação), queimadas, erosão, impermeabilização 

e de caráter químico como fertilização artificial, salinização, aplicação de pesticidas, disposição 

de resíduos sólidos e líquidos (LEMOS, MUSAFIR, 2014). 

Com o aumento populacional e a escassez de alimentos no mundo, algumas práticas 

como o manejo intensivo do solo, a monocultura e o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos 

tornaram-se comuns para o aumento da produção de alimentos. Os principais objetivos no uso 

desses agroquímicos é a disponibilização e o aumento do suprimento de nutrientes e correção 

do pH do solo (fertilizantes e corretivos) e a proteção das lavouras pelo controle de pragas e 

doenças (defensivos agrícolas) (ARAÚJO, MONTEIRO, 2007). 

A utilização destas práticas pode, entretanto, causar diminuição na qualidade do solo e 

a degradação química, como consequência da acumulação de elementos químicos e compostos 

em níveis acima do tolerável (ARAÚJO, MONTEIRO, 2007). Os agroquímicos trouxeram 

benefícios inestimáveis para o cultivo de muitas culturas. Entretanto, o que se tem discutido são 

os malefícios advindos do uso repetitivo e excessivo, que poluem o solo com contaminantes 

(metais tóxicos, como o chumbo) e comprometem a qualidade do ecossistema, e por 

consequência a saúde humana, por não serem digeridos por organismos vivos (FREITAS et al., 

2009; ANTONIOLLI et al., 2013). 
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2.4.2 Agrotóxicos: Classificação e Pesquisas Toxicológicas 

Os agrotóxicos são substâncias químicas ou suas misturas, que apresentam finalidade, 

direta ou indireta, de prevenir, repelir ou acabar, com agentes infecciosos, nocivos e prejudiciais 

aos cultivos e criações (PERES et al., 2003; ZIMBA; ZIMUDZI, 2016). 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, houve um aumento de substâncias inseridas no 

uso extensivo na agricultura, sendo o  Dicloro-Difenil- Tricloroetano (DDT), um dos  

produtos químicos mais aplicados em larga escala nas lavouras para combater insetos. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente - MMA (BRASIL, 2018), os defensivos 

agrícolas podem ser classificados em duas categorias, onde ambos são liberados para uso 

comercial pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde, são elas: 

agrícolas - utilizados para setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, em pastos e reflorestamentos; e não agrícolas - utilizados no meio ambiente nativo e 

em meio urbano como, por exemplo, em tratamentos de água (são liberados pelo Ministério da 

Saúde). 

Os agrotóxicos são divididos em diferentes classes de acordo com a finalidade, podendo 

ser: herbicidas, fungicidas, algicidas e inseticidas (Tabela 1). Os agrotóxicos também podem 

ser classificados em função da DL50 (dose letal), que é expressa em miligramas de princípio 

ativo por quilogramas de peso vivo (mg kg-1) que constitui a quantidade de cada determinada 

substância que possa provocar a mortalidade de 50% de espécies utilizadas em testes 

experimentais (WHO, 2018). 

No Brasil, a classificação toxicológica dos agrotóxicos é feita de acordo com as 

exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão de controle do 

Ministério da Saúde, se dividindo em quatro classes de perigo para a saúde humana, e é 

representada por diferentes cores nos rótulos dos produtos: classe I (rótulo vermelho) 

extremamente tóxico; classe II (rótulo amarelo) altamente tóxico; classe III (rótulo azul) 

medianamente tóxico; classe IV (rótulo verde) pouco tóxico (ANVISA, 2018). 



30 
 

 

Tabela 1. Algumas substâncias químicas classificadas segundo a classe de agrotóxico. 
 

Classe de Agrotóxico Substâncias Químicas / Extrato Referência 

Herbicidas 
Ácido diclorofenoxiacético; 

Glyphosate + Diuron; Propanil 
Oliveira-Junior et al., (2011) 

 

Fungicidas 
 

Triticonazol; Tiofanato metílico 
Garcia et al., (2016); 

Rampazzo; Blum (2014) 

Algicidas Diuron Pedro et al., (2014) 

 

Inseticidas 
Extrato de Nicotiana tabacum e de 

Azadirachta indica 

 

Aguirre et al., (2016) 

 
A manipulação de agrotóxicos precisa ser cautelosa, atendendo determinações técnicas 

previstas em lei (nº 7.802/89) e com classificação de utilização, por apresentarem teor 

significativo de toxicidade (RODRIGUES, 2006). Acredita-se que controlando a população dos 

vetores com o uso de defensivos agrícolas, minimiza-se o risco da perda total da safra, seja ela 

causada por doença ou praga (ARAÚJO et al., 2015). 

A agricultura precisa ser modernizada constantemente, mas com atenção ao uso 

adequado dos recursos naturais. O modelo adotado nos anos 60-70 apresentava facilidades 

concedidas pelo governo federal, como o crédito rural para aquisição de tecnologias externas, 

tais como: agrotóxicos e fertilizantes (BALSAN, 2006). 

Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos no mundo e, também, 

um dos países que mais consome agrotóxicos nos métodos de produção de diversas culturas 

agrícolas, desenvolvendo tecnologias que atendam as demandas de exportação (CARVALHO 

et al., 2017). Na tabela 2, são relacionados os agrotóxicos utilizados para algumas das culturas 

agrícolas. Em algumas situações um só tipo de agrotóxico não é suficiente para promover o 

controle de algumas infestações, sendo necessário mistura de diferentes tipos de agrotóxicos 

(GAZZIERO, 2015). 

O uso intensivo de agrotóxicos pode contribuir para processos de contaminação do solo 

e da água (DELLA VECHIA et al., 2016). O uso inadequado, ausência de treinamento, 

informação, e fiscalização pode intensificar esses processos de contaminação ambiental 

(BUTINOF et al., 2015). Na saúde humana, os efeitos podem ser diversos, a depender das 

características do produto e tempo de exposição, podendo em longo prazo, causar distúrbios 

neurológicos ou imunológicos, como também câncer, seja por exposição direta ao agrotóxico 

ou consumo de alimentos contaminados com grandes quantidades desse produto (DELLA 

VECHIA et al., 2016). 
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Tabela 2. Principais agrotóxicos usados para produção agrícola publicados na literatura (2011-2017). 

Cultivar Agrotóxico Finalidade de Uso Referência 

Acelga Astro Inseticida Silva et al. (2011) 

Arroz Clomazone Herbicida Schreiber et al. (2015) 

Cana-de-açúcar Propiconazol Fungicida Chapola et al. (2014) 

Algodão Halosufuron-methyl Herbicida Silva et al. (2014) 

Café Thiodan Inseticida Marcon et al. (2014) 

Algodão Diflubenzuron Inseticida Barata-Silva et al. (2015) 

Milho Tiametoxam Inseticida Nörnberg et al. (2016) 

Tomate Metribuzina Herbicida Rodríguez; Plaza (2016) 

Cana-de-açúcar Indaziflam Herbicida Amim et al. (2016) 

Feijão Fomesafen Herbicida Marchioretto; Magro (2017) 

 
O processo de retenção, transporte e modificação dos agrotóxicos após entrarem em 

contato com o ambiente, dependem intrinsecamente de fenômenos de sorção, que estão 

diretamente relacionados a processos de lixiviação, e, estes, podem alcançam os recursos 

hídricos próximos ao local de descarga, causando sua contaminação (MARCHETTI; 

LUCHINI, 2004). 

No Semiárido brasileiro está concentrada uma parcela considerável da fruticultura do 

Brasil, nessa prática agrícola encontram-se altas concentrações de defensivos agrícolas, 

afetando principalmente o solo da região e seus processos bioquímicos, e chegam por aplicação 

direta ou por atividades indiretas. 

Algumas regiões do Cerrado brasileiro não apresentam solo muito fértil para prática da 

agricultura assim, há um uso intenso de agrotóxicos nas atividades de campo nessa região, 

gerando mais problemas quanto a contaminações do solo e/ou reservatórios de água (SOARES; 

PORTO, 2007). 

Santos et al. (2017), relatam que os agrotóxicos e seus compostos apresentam sérios 

riscos ao organismo humano podendo interferir na saúde. Já o estudo de Viero et al. (2016), 

aponta que os pesticidas apresentam maiores riscos aos trabalhadores rurais e ao meio onde 

estão sendo depositados devido ao contato direto. 

Atualmente, há diversas pesquisas que reportam avaliações de efeitos tóxicos de 

agrotóxicos para várias culturas agrícolas (Tabela 3). Melo et al., (2010) observaram que o tipo 

de agrotóxico assim como as concentrações utilizadas e a quantidade de matéria orgânica em 

plantios influencia o solo de acordo com as características físicas e químicas, bem como a 



32 
 

 

persistência residual. No estudo de Niero (2007) foi analisado Pyraclostrobin e Fluquinconazole 

+ carbendazim, fungicidas, que reduziram as doenças fúngicas e suas intensidades em uma 

produção de sementes e a ocorrência da doença não afetou a produção de soja ao final do ciclo. 

Por fim, Antoniolli et al. (2013) o incremento das dosagens de glifosato e epoxiconazol 

contribuiu para o aumento no número de insetos da Ordem Collembola, e do gênero Isotomidae, 

correlacionado ao aumento das dosagens dos respectivos agrotóxicos e, não apresentaram 

efeitos inibitórios para o estabelecimento desses organismos no solo. 

 
 

Tabela 3. Agrotóxicos observados em estudos na produção agrícola publicado na literatura (2003-2013). 

Composto Concentração Efeitos Observados Referência 

 

 

 
Inseticida 

(Malathion) 

 

 

 
500 CE (2 e 4) 

mg de i.a./mL 

Malathion foi medianamente seletivo 

em favor de ninfas de 5º instar 

(49,38% de mortalidade) e não 

seletivo em favor de ninfas 3º instar e 

adultos (95,34 e 88,99% de 

mortalidade, respectivamente) do 

Podisus rostralis. 

 

 

 
Gonring et 

al., (2003) 

Fungicida 

(Fluquinconazol 

e +carbendazim) 

 
(Pyraclostrobin) 

 

0,250 + 62,5 g 

i.a.ha-1
 

75 g i.a.ha-1
 

 

Apresentaram menor severidade da 

doença quando aplicados em sementes 

de soja antes da plantação. 

 

 
Niero 

(2007) 

 

Herbicidas 

(Sulfentrazone, 

Oxyfluorfen e 

Isoxaflutole) 

 

0,5, 0,72 e 

0,113 

kg ha-1, 

(respectivamente) 

As características inerentes a cada 

herbicida, bem como entre os solos, 

influenciam em sua persistência. O 

sulfentrazone apresentou elevado 

efeito residual nos três solos 

estudados. 

 

 

 
Melo et al., 

(2010) 

Fungicida 

(Epoxiconazol) 

Herbicida 

(Glifosato) 

 
0,75 e 1,5L ha-1 2 

e 4L ha-1
 

 

O número de colêmbolos apresentou 

incremento com o aumento da 

dosagem dos agrotóxicos. 

 

Antoniolli 

et al. (2013) 
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Agrotóxicos possuem efeitos nocivos à saúde humana como por exemplo, elevado 

potencial carcinogênico, mutagênico, ou ainda podem influenciar, em algum nível, no 

desequilíbrio hormonal, e, por isso, podem ter a comercialização proibida no Brasil (BRASIL, 

2002). Ingredientes ativos nos agrotóxicos que possam causar intoxicação humana ou 

contaminação ambiental, dentre outros impactos, também podem ser reavaliados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e ter a comercialização proibida, como, por exemplo, o 

cihexatina, endossulfam, forato e carbofurano, que foram proibidos de serem comercializados 

nos anos de 2009, 2010, 2015 e 2017, respectivamente (ANVISA, 2018). 

A venda de agrotóxicos no Brasil é regida pela Lei 9.802/1989 (BRASIL, 1989) e pelo 

Decreto 4.074/2002 que determina que, para a comercialização dos agrotóxicos, deve existir 

registro específico que permita a venda por proprietários e/ou empresas que fabriquem os 

agrotóxicos, além dos usuários terem que devolver os recipientes vazios em até um ano no local 

de compra para destinação final correta (BRASIL, 2002). Esse registro deve ser emitido por 

órgãos federais para a produção, transporte ou comercialização dos agrotóxicos, atendendo as 

diretrizes da ANVISA e do IBAMA, que é órgão responsável por avaliar o potencial de 

periculosidade ambiental dos agrotóxicos (BRASIL, 2018). 

Nesse contexto, é importante o uso de técnicas agroecológicas, pois minimizam o uso 

de agrotóxicos sintéticos, como por exemplo, com o uso de extratos vegetais de plantas exóticas 

como o neem e o eucalipto, usados para controle de insetos (SANTOS; SILVA, 2015). Outro 

método eficaz para a erradicação de pragas em lavouras é o controle microbiológico, que 

consiste no uso de microrganismos como bactérias ou fungos para eliminar pragas que possam 

comprometer a produtividade agrícola (SOBRINHO; MOTA, 2016). 

É importante destacar que a capacitação dos agricultores para o conhecimento sobre os 

tipos de insetos que podem estar em contato com a lavoura é necessária, isso por que é provável 

que existam insetos que são benéficos a lavoura e aumentam a produtividade do cultivo, mas, 

por falta de conhecimento dos agricultores podem vir a serem eliminados com o uso dos 

agrotóxicos (EMBRAPA, 2014). 

Ainda nesse contexto, o Manejo Integrado de Pragas (MIP) também é importante, isso 

por que esse manejo contribui para a minimização de problemas que são desencadeados pelo 

uso de agrotóxicos convencionais, e está diretamente associado ao uso de organismos e 

tecnologias visando a diminuição no uso de agrotóxicos (SANTOS; SILVA, 2015). Além disso, 

o MIP é uma técnica que reduz o uso de agrotóxicos adotando métodos de controle de pragas 

alternativos que sejam eficazes para manter a produtividade agrícola, mas sem causar impactos 

ao ambiente que são oriundos do uso de agrotóxicos no modelo convencional de produção 
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agrícola (EMBRAPA, 2014). 

 

 

 
2.5 Percepção e Educação Ambiental 

Diversas são as insustentabilidades que tem permeado a relação homem e natureza, 

gerando impactos ao meio ambiente ocasionadas por ações antrópicas que degradam de forma 

intensa os recursos naturais (SUESS; BEZERRA; SOBRINHO, 2013). 

As atitudes do ser humano com o meio ambiente são definidas a partir da percepção de 

cada indivíduo e, essa percepção, pode ser influenciada por características pessoais como 

processos cognitivos e expectativas que irão refletir nos tipos de comportamentos voltados ao 

meio ambiente (COSTA; MAROTI, 2013). Por isso, os indivíduos podem ter percepções 

diferentes sobre a mesma realidade. 

Embora a percepção ambiental tenha muitas definições, de forma geral, pode ser 

conceituada como a capacidade que o indivíduo tem de perceber o ambiente que o rodeia por 

meio da recepção de estímulos externos (MARIN, 2008). Contudo, a percepção do indivíduo 

pode ser determinada também por influencias socioculturais (GONÇALVES; GOMES, 2014). 

Assim, o diagnóstico de uma realidade por meio percepção ambiental pode identificar 

as fragilidades existentes na relação do homem com o ambiente, e contribuir para o melhor 

direcionamento das ações de Educação Ambiental, buscando a sensibilização do indivíduo 

sobre as questões ambientais (OLIVEIRA; CORONA, 2008). 

A Educação Ambiental no âmbito formal ou não formal tem sido amplamente discutida 

em diferentes ambientes, na busca de estratégias e métodos que propiciem a sua inclusão na 

escola e na comunidade e a redução dos problemas ambientais (OLIVEIRA; JACOBUCCI; 

JACOBUCCI, 2008). 

Por meio da Educação Ambiental, os sujeitos podem participar ativamente da 

construção de soluções para os problemas que afetam diretamente a comunidade, 

contextualizando a realidade local e ampliando a visão sobre o ambiente e suas relações 

(ANDRADE et al., 2016). 

Dessa forma, a Educação Ambiental tem muito a contribuir para a redução dos impactos 

ambientais aos recursos hídricos. Visto que, os impactos das ações antrópicas aos corpos de 

água em suas nascentes e na mata ciliar, estão entre os principais problemas que comprometem 

a disponibilidade hídrica (GONSALVES; GOMES, 2014). 

Os recursos hídricos são essenciais para a manutenção da vida e para o desenvolvimento 

econômico, como a irrigação de culturas em comunidades rurais (COSTA; MAROTI, 2013). 
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Deste modo, a sensibilização dos agricultores por meio da Educação Ambiental pode contribuir 

para atitudes mais conscientes dos agricultores com os recursos hídricos e meio ambiente. 

 

 

2.6 Agricultura: Modificações Históricas, Benefícios e Impactos Ambientais 

A expansão histórica da agricultura em larga escala ficou conhecida como Revolução 

Verde, marcou um período de mudança nos métodos de produção agrícola, com a inserção de 

novas tecnologias, como também, intensificação no uso de agroquímicos que tinham objetivo 

de aumentar a produtividade (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2017). 

No Brasil, a agricultura começou a sofrer alterações nos métodos de produção 

tradicionais a partir da década de 1950, com a modernização das técnicas produtivas que 

avançaram com o passar dos anos tornando a agricultura, em algumas regiões, totalmente 

mecanizada (TEIXEIRA, 2005). 

Com as mudanças nos métodos de produção, o conhecimento tradicional e as técnicas 

de trabalho consideradas mais sustentáveis foi sendo substituído por formas de produção mais 

sofisticadas, que aumentaram gradativamente os impactos ambientais em decorrência da 

utilização de agrotóxicos e fertilizantes (ARAUJO et al., 2010). 

Todas as mudanças nos métodos de produção agrícola que intensificaram a degradação 

ambiental, foram realizadas com o incentivo ao uso do que chamavam de Pacote Tecnológico, 

que era um tipo de incentivo do governo brasileiro por meio de assistência técnica, para que a 

dinâmica de produção de alimentos na agricultura fosse modificada e, dentre os principais 

incentivos, estava o uso de fertilizantes (CARVALHO; NODARI; NODARI, 2017) e 

agrotóxicos. 

No processo de transição dos métodos de produção provenientes da Revolução Verde, 

a agricultura familiar acabou sendo prejudicada em decorrência dos incentivos a mecanização 

da agricultura pelo governo brasileiro não abranger a todos, além disso, houve uma 

sobreposição dos avanços tecnológicos sobre o conhecimento tradicional dos agricultores 

(BAUER; MESQUITA, 2008). 

A desvalorização do conhecimento tradicional e empírico dos agricultores afetou 

diretamente a qualidade dos alimentos produzidos e também contribuiu para uma extensa 

degradação ambiental, que até então não era observada em grandes proporções com o 

estabelecimento da agricultura convencional pós Revolução Verde. 

Por isso, a necessidade de desenvolvimento da Educação Ambiental, especialmente em 

propriedades rurais, para incentivar uma melhor relação entre técnicas sustentáveis de 
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produção, como a agroecológica, com desenvolvimento e meio ambiente se tornou 

fundamental. 

A educação é um processo de transformação que a partir da construção do conhecimento 

promove mudanças na percepção do indivíduo enquanto membro social, criando caminhos para 

tornar realidade mudanças almejadas na realidade socioambiental (BERNARDES; MATOS; 

NEHME, 2013). 

A Educação Ambiental é importante, pois, por meio do processo educativo, o indivíduo 

é capaz de repensar suas atitudes, reivindicar o posicionamento de órgãos competentes e assim, 

construir coletivamente melhorias nas condições ambientais e de vida das comunidades, sem 

se atentar somente a problemas pontuais, mas sim, promover a relação entre eles na busca de 

soluções (BUCK; MARIN, 2005). 

 

 

2.7 Agroecologia e Agricultura Familiar 

Com a intensificação dos problemas ambientais gerados pela agricultura convencional, 

houve diversas discussões sobre os malefícios que todas essas técnicas de produção podiam 

causar, especialmente com o uso de agrotóxicos, destacando a necessidade de adotar e discutir 

sobre novas técnicas de produção agrícola menos degradantes, dentre elas, a agroecológica 

(CARVALHO; NODARI; NODARI, 2017). 

A Agroecologia surgiu em meio a crises socioeconômicas e ambientais associadas ao 

meio rural, se apropriando de conhecimentos e técnicas com objetivo de se contrapor aos 

padrões de desenvolvimento e produção que acarretaram no estabelecimento dessas crises 

(BORSATTO; CARMO, 2012). 

Assim, após seu surgimento, e diante das discussões e importância da Agroecologia no 

contexto atual, foi instituída em 2012, por meio do Decreto 7.794, a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica, com o objetivo de: 

 
Integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da 

transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da 

população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e 

consumo de alimentos saudáveis (BRASIL, 2012, p.1). 

 

Na Agroecologia é possível incorporar novos conhecimentos e práticas a agricultura, 

abordando as dinâmicas de produção em uma vertente mais sustentável, resgatando e 

promovendo relações com os conhecimentos tradicionais já existentes (QUEIROZ, 2016), 
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valorizando a cultura histórica das relações entre sociedade e meio ambiente (PEREIRA; 

CUELLAR, 2015). 

A valorização do conhecimento dos agricultores em uma perspectiva agroecológica 

pode contribuir para que exista um reconhecimento destes e de seus produtos comercializados, 

além de promover a valorização cultural dessas famílias e de seus modos de produção que foram 

sendo modificados ao longo do tempo (RODRIGUES et al., 2017). 

A Agroecologia associada a agricultura familiar coopera para que exista um método de 

produção com cultivos e técnicas que minimizem a degradação ambiental (RADUNZ; 

BARREIRO; RADUNZ, 2017), como por exemplo, o uso de defensivos naturais em 

substituição ao uso de agroquímicos, que causam sérios danos ao meio ambiente (AQUINO; 

ASSIS, 2007). 

A produção Agroecológica propõe meios de produção baseados no controle biológico, 

evitando assim o uso de agrotóxicos e fertilizantes, como também, incentivo à plantação de 

culturas diversificadas, reduzindo plantios baseados em monocultura (FILHO et al., 2013), que 

são comuns na agricultura convencional para atender as demandas de exportação 

(BERNARDES; MATOS; NEHME, 2013). 

Quando desenvolvida de forma mais sustentável, a agricultura produz vantagens para o 

produtor e consumidor, possibilitando o consumo de alimentos mais saudáveis, que é um padrão 

de qualidade difícil de ser alcançado com o uso de agroquímicos na agricultura convencional 

(SANTOS; ARAGÃO, 2013). 

Em contraponto as técnicas mecanizadas e a degradação ambiental da agricultura 

convencional, a agricultura familiar vem sendo considerada uma forma de agricultura que pode, 

se bem desenvolvida, causar menos impactos ao meio ambiente (RADUNZ; BARREIRO; 

RADUNZ, 2017). 

A agricultura familiar, por definição, é uma forma de trabalho da zona rural, que se 

caracteriza, dentre outros fatores, por ser uma forma de subsistência de um pequeno produtor 

no campo, suprindo suas necessidades básicas por alimento e obtenção de renda (RODRIGUES 

et al., 2017). 

No Brasil, a principal fonte de alimentos que atende as necessidades da população do 

país é proveniente da agricultura familiar, representando em 2015, segundo os dados do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 70% de toda a produção alimentar nacional 

(BRASIL, 2015). 

Como a grande produção nacional de alimentos no Brasil é fornecida pela agricultura 

familiar, existe uma incessante necessidade de aumento na produção, e é necessário que se 
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busque meios de cultivo que analisem a importância das questões ambientais, mas também, que 

valorizem, nesse contexto, o produtor rural (BARBOSA et al., 2016). 

Visto que, apesar da importância da agricultura familiar no contexto socioeconômico, é 

comum que pequenos produtores adotem técnicas de produção pouco adequadas para as 

características da região e ao tipo de cultura cultivada, gerando impactos aos recursos hídricos 

e ao solo (QUEIROZ, 2016), comprometendo a produção e a permanência destes no campo. 

O incentivo e assistência técnica aos agricultores familiares são então fundamentais para 

a redução do êxodo rural, garantindo a extensa produção de alimentos que é proveniente da 

agricultura familiar no Brasil que gera economia e renda para essas famílias (LUZZARDI, 

2013). 

 
2.7.1 Educação Ambiental em uma Perspectiva Agroecológica 

Segundo a Lei 9.795 de 1999, a Educação Ambiental é definida como um processo de 

formação amplo que deve estar inserido em todos os ambientes: 

 
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999, p. 1). 

 

A proposta de formação educativa da Educação Ambiental é ampla e interliga as 

necessidades ambientais e sociais, envolvendo o individual, mas também o coletivo, e por meio 

dessa relação busca resultar em uma postura ecológica do indivíduo com o meio ambiente 

(SILVA; RUFFINO, 2016). 

A Educação Ambiental não formal é aquela que se estende para além da escola, e por 

isso, está associada aos processos de mudanças comunitários, destacando as características de 

cada lugar e, aproximando os problemas ao homem por meio da sensibilização ambiental 

buscando a sustentabilidade perante dos problemas socioambientais (CARVALHO, 2008). 

As atitudes do indivíduo com o meio ambiente refletem a realidade e a cultura na qual 

ele está inserido, entretanto, ações de Educação Ambiental podem promover mudanças no 

modo de pensar desse indivíduo em relação a natureza, se suas atitudes contribuem para a 

degradação ambiental, tornando-o ambientalmente mais consciente (DUARTE et al., 2015). 



39 
 

 

Formar um indivíduo é destacar a importância do ser mediante suas ações e relações 

sociais, ambientais e políticas, buscando um ambiente mais equilibrado para viver, ser mais 

consciente e ressaltar a necessidade de respeito com os limites da natureza buscando uma 

perspectiva sustentável para os cenários ambiental e social que são observados na atualidade 

(DZIEKANIAK; ARIZA; FREITAS, 2017). 

A presença da Educação Ambiental no campo também é importante, especialmente no 

semiárido, com o uso de metodologias alternativas que aproximem o saber científico do saber 

tradicional, concretizando assim, mudanças necessárias na redução de impactos ambientais 

derivados de atividades insustentáveis que sejam desenvolvidas na zona rural (SOUTO; 

SOUSA; SOUTO, 2016). 

A busca por uma agricultura que seja considerada sustentável vem se tornando mais 

necessária e, o processo de Educação Ambiental bem aplicado reconhece o trabalho, saberes e 

a cultura dos agricultores familiares, que acabam ficando a margem dos métodos de produção 

da agricultura convencional (RODRIGUES et al., 2017). 

É importante então que o produtor seja mais consciente frente as questões ambientais, 

tenha uma relação mais harmoniosa com a natureza e busque formas de produção e manejo do 

solo, como o cuidar da terra, para evitar sua degradação e, adotar estratégias de identificação 

dos impactos que comprometam a sustentabilidade agrícola (ALMEIDA et al., 2010). 

Ações de Educação Ambiental podem ser desenvolvidas ressaltando a importância da 

zona rural no contexto social, resgatando os valores de pequenas famílias de agricultores, além 

disso, despertar o interesse dos produtores para um método de produção baseado na 

Agroecologia (CARVALHO, 2001). 

No campo, a Educação Ambiental adquire uma vertente de mudança na realidade 

cultural, econômica e social, com objetivo de melhorar as condições de vida e trabalho das 

famílias que ali residem, por meio da valorização reduzindo as desigualdades (BERNARDES; 

MATOS; NEHME, 2013). 

Nas escolas da zona rural, por meio da Educação Ambiental pode ser abordado aspectos 

que associem as características do local, demonstrando a importância de produzir cultivos com 

práticas agroecológicas, ressaltando os problemas que podem ser causados pelo uso de 

agrotóxicos, reduzindo o seu uso e os problemas ambientais (SANTOS et al., 2014). 

A Educação Ambiental traz a reflexão sobre a importância social e ambiental de uma 

agricultura sem o uso de agroquímicos, e por meio da Agroecologia destaca possibilidades e 

métodos de produção que podem ser empregados para evitar impactos ambientais provenientes 

da agricultura convencional (BERNARDES; MATOS; NEHME, 2013). 
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É necessário repensar sobre a visão limitada da relação entre a sociedade e meio 

ambiente, percebendo que é possível adequar as necessidades e atividades humanas a um 

ambiente bem preservado, sem necessariamente separar o homem da natureza como seres 

distintos entre si (CARVALHO, 2008). 

O cuidado com a natureza acarreta em inúmeros benefícios ao bem-estar e qualidade de 

vida do ser humano, e pode, quando essa relação é bem administrada, também ser fonte de 

renda para as pessoas que vivem na zona rural, respeitando os limites da natureza (SILVA; 

MOREIRA, 2018). 

A Educação Ambiental presente desde a formação inicial do indivíduo é importante, 

tendo em vista que o indivíduo será mediador de atitudes que destaquem a importância de 

reconhecer a necessidade de preservar o meio ambiente para garantir o futuro da humanidade 

(OLIVEIRA; FEITOSA, 2017). 

Quando a formação ocorre na zona rural, a construção do pensamento reflexivo sobre a 

importância do cuidado com o meio ambiente deve envolver a escola e a comunidade para que 

a troca de saberes possa ser mútua, e assim a transmissão de informações sobre a importância 

da produção agroecológica seja presente (BERNARDES; MATOS; NEHME, 2013). 

A Educação Ambiental nesse processo de inter-relações, contribui para a autonomia do 

ser humano para lidar com as questões ambientais, buscando atingir a participação permanente 

do indivíduo na busca de melhorias (BUCK; MARIN, 2005). 

Nesse contexto, a Educação Ambiental é um processo necessário para atingir uma 

sociedade ambientalmente sustentável, bem como, para conscientizar a sociedade sobre todos 

os aspectos que envolvam as questões ambientais na busca de um ambiente equilibrado 

(SOBRAL, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

A sub-bacia do Rio Piancó, integra a bacia hidrográfica Piranhas-Açu, localizada nos 

estados da Paraíba e Rio Grande do Norte com capacidade de armazenamento média de 

1.846.126.108m3 (CRISPIM et al., 2015), possuindo nível de ocupação urbana em estágio 

avançado, onde 62,85% de toda a área total da sub-bacia já foi ocupada (SOUSA et al., 2014), 

elevando os níveis de degradação ambiental, principalmente pelo desenvolvimento de atividades 

antrópicas (FERREIRA et al., 2014). 

A pesquisa foi desenvolvida no trecho do Rio Piancó que compreende a zona urbana do 

município de Pombal, Paraíba. 

O município de Pombal possui 889,491 Km² e população estimada de 32.766 habitantes, 

está localizado no estado da Paraíba, inserido na Mesorregião do Sertão e dentro do bioma 

Caatinga (IBGE, 2017). 

 
3.2 Caracterização das Espécies 

Foram utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa espécies agrícolas de interesse 

econômico que são cultivadas na região e, irrigadas com água proveniente do Rio Piancó, a 

saber: A. cepa L. (cebola), família Amaryllidaceae (MAURYA et al., 2018); C. lanatus L. 

(melancia), família Cucurbitaceae; P. vulgaris L. (feijão), família Fabaceae e Z. mays L. 

(milho), família Poaceae (JUDD et al., 2009). 

No Brasil, dentre esses cultivos, a maior produção em 2016, segundo dados do IBGE 

foi de Z. mays. (64.143.414 t), seguido de P. vulgaris, (2.615.832 t), C. lanatus (2.090.432 t) e 

A. cepa (1.657.441 t), na Paraíba, essa produção média foi de 12.613 t, 9.349 t, 4.705 t e 1.308 

t, respectivamente. 

 

3.3 Procedimentos Metodológicos 

 
3.3.1 Pesquisa de campo com os Agricultores 

Foram realizadas entrevistas seguindo a sequência de perguntas dispostas em um 

questionário, organizadas de forma aleatória, a agricultores que residiam em comunidades 

ribeirinhas às margens do Rio Piancó, Paraíba. Para as questões em Likert, os itens eram 

explicados e mostrados aos entrevistados para melhor compreensão das questões no momento 

da entrevista. 
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O público alvo foi agricultores (n = 8) que usam a água do rio em algum momento durante 

a sua produção agrícola e/ou para qualquer outro tipo de uso relacionado à agricultura. 

O questionário foi constituído de 32 questões (APÊNDICE A) sobre temáticas que 

envolveram os recursos hídricos e uso do solo, distribuídas entre questões subjetivas (15) e 

objetivas (17). As questões objetivas foram construídas segundo o modelo da escala de Likert, 

com cinco níveis de respostas. 

Os entrevistados concordaram em participar voluntariamente da pesquisa, estando de 

acordo com os objetivos do trabalho descritos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE B). 

A análise dos dados coletados nas entrevistas (questionários) foi realizada de forma 

qualitativa (questões abertas), com base na literatura atual e específica na tentativa de analisar 

possíveis conhecimentos e práticas dos agricultores sobre o tema pesquisado. Seguindo os 

princípios descritos na metodologia de Campos e Turato (2009), foram realizadas, para algumas 

questões abertas, a análise de conteúdo. 

Na abordagem quantitativa, os dados foram analisados efetivamente por, por meio da 

estatística descritiva, para as questões construídas em escala de Likert, calculando a frequência 

percentual para cada alternativa de respostas. 

Esta pesquisa com questionários e entrevistas foi considerada aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos (ANEXO A), por atender os princípios 

éticos e a legislação vigente para o desenvolvimento deste tipo de pesquisa. 

 
3.4 Estudo ecotoxicológico da água do Rio Piancó 

 
3.4.1 Coleta e análise de água 

A coleta da água foi realizada no trecho do Rio Piancó que compreende o perímetro 

urbano do município de Pombal, Paraíba, onde ocorre maior densidade de habitantes, com 

consequentemente registros de lançamentos de resíduos e despejos de esgotos residenciais. 

Foram selecionados dois pontos para coleta de água do rio, localizados geograficamente ao 

centro e meio do perímetro urbano de Pombal (Coordenadas geográficas estimadas: Ponto 1 

(6°46’47”S 37°48’46”W) e Ponto 2 (6°46’11”S 37°48’20”W) (Figura 1). Os dois pontos 

distanciam em média 2km. 
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Figura 1. Localização de Pombal, Paraíba e de pontos amostrais (P1 e P2) do Rio Piancó, utilizados para 

coleta, procedimentos experimentais e analisas químicas e físicas de água. 

 

Fonte: Lacerda; Silva; Medeiros (2016). 

 

As coletas foram realizadas com auxílio de recipientes esterilizados em estufa, 

mergulhando o recipiente no rio, coletando água do rio a três metros de distância da margem e 

com média de 15 a 30 cm de profundidade (Figura 2). 

 
Figura 2. Coleta de água (Ponto amostral 1) no Rio Piancó, 

Pombal, Paraíba. 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Para cada ponto amostral foi realizada uma amostragem em recipientes de 5 L, totalizando 

10 L coletados em cada ponto, para garantir que a mesma água fosse utilizada durante o decorrer 

de todo o desenvolvimento experimental. A água foi armazenada em isopor com gelo, 

permanecendo assim até o laboratório (GOMES et al., 2015), em seguida foi armazenada em 

temperatura ambiente no Laboratório de Análises Ambientais, da Universidade Federal de 

Campina Grande, Patos onde foi conduzido todo o experimento. 
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Ainda in locu, do volume de água descrito acima, duas amostras de água foram coletadas 

em frascos de vidro (500 mL, cada) previamente esterilizados, para análises físico químicas. 

Todas as análises químicas e físicas foram realizadas em triplicatas. As análises de pH, cor, 

turbidez, total de sólidos dissolvidos (TSD), temperatura e condutividade elétrica (utilizando 

Medidor Multiparâmetros HANNA HL 9829) foram realizadas in locu (Figura 3). 

 

Figura 3. Medição in locu de parâmetros físicos e químicos da água do Rio Piancó, 

Paraíba por meio de sonda multiparâmetros. 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Análises químicas complementares foram realizadas, sendo os seguintes parâmetros 

avaliados: oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), quantificado por 

oximetria, demanda química de oxigênio (DQO) quantificado por refluxo fechado, dureza total 

(Titulometria de Complexação), sódio (Na), potássio (K) (fotometria de chama), cálcio (Ca), 

bicarbonato (HCO3
-) e cloretos (Método de Morh). 

 
3.4.2 Experimentos ecotoxicológicos com as espécies agrícolas 

Os efeitos ecotoxicológicos da água do rio foram avaliados com três espécies agrícolas: 

Z. mays, P. vulgaris. e C. lanatus. Os experimentos com os metais (Ni, Pb) foram desenvolvidos 

com C. lanatus. 

A aquisição de sementes para o desenvolvimento experimental foi realizada na Empresa 

Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) e no Comércio de Patos, Paraíba, sendo 

ambas avaliadas quanto à sua viabilidade por meio de teste de germinação realizado utilizando 

200 sementes (BRASIL, 2009). 

O experimento com a água do rio consistiu no uso da água coletada, em concentrações 

(diluídas em água deionizada), a saber: 0,0% (concentrada), 25%, 50%, 75%, além do controle 

negativo (água deionizada), totalizando cinco tratamentos. 

Para os experimentos com os metais, foram preparadas soluções a partir do sulfato de 

níquel hexahidratado (NiSO46H2O) e acetato de chumbo (CH3COO)2Pb, nas concentrações de 
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1,0; 3,0; 6;0 e 9;0 mM para ambos os metais em estudo. Além disso, também foi utilizado 

controle negativo de variância com água deionizada. 

Para a montagem do experimento foi utilizado a metodologia descrita por Silva et al., 

(2017b), onde as sementes foram pré tratadas com hipoclorito de sódio (NaClO 2,5%) durante 

10 min, em seguida foram lavadas três vezes com água deionizada. Desinfetadas, as sementes 

foram colocadas em contato com cada respectiva concentração em estudo, durante 20 min, e 

colocadas para germinação em placas de Petri (150 mm) isoladas com plástico filme para evitar 

a perda de umidade. Todos os experimentos foram inteiramente casualizados, em triplicatas, com 

25 sementes em cada placa. 

As sementes foram semeadas em placas de Petri (150 mm), sob camada dupla de papel 

germitest, que foi esterilizado em estufa (120°C por 4 h.) O papel foi previamente umedecido 

com 8 mL da solução/diluição de cada respectiva concentração e diluição. As condições 

laboratoriais foram controladas, com temperatura média de 30±2°C. 

Os materiais utilizados no decorrer da pesquisa foram descontaminados em solução de 

ácido nítrico (HNO3 por 24h.), diluído a 5% em água deionizada. 

As variáveis respostas foram: porcentagem de germinação, anormalidades, biomassa 

fresca e seca, índice de velocidade de germinação (IVG), tempo médio de germinação (TMG) e 

crescimento da raiz e da parte aérea. 

Para ambos os experimentos com sementes as medidas biométricas de parte aérea e raiz 

foram realizadas utilizando paquímetro digital (precisão = 0,001 mm), no período de 48h (medida 

da raiz), 72h (medida da parte aérea) e 120h (raiz e parte aérea) para P. vulgaris e Z. mays. Para 

C. lanatus as medidas biométricas foram realizadas em 48 e 120h, sendo aferido nas duas leituras 

as medidas da parte aérea e da raiz. 

O percentual de germinação, frequência de anormalidades, e produção de biomassa fresca 

e seca das plântulas foram determinados segundo Brasil (2009) e o IVG, segundo Maguire 

(1962). Também foi calculado o TMG, ao final de cada experimento. 

 
3.4.3 Bioensaio Ecotoxicológico 

Para a determinação do possível potencial genotóxico da água do Rio Piancó, foi 

realizado um bionensaio ecotoxicológico com A. cepa, considerando os seguintes indicadores de 

genotoxicidade: fragmentos cromossômicos, pontes cromossômicas, cromossomos retardatários, 

total de anormalidades da anáfase a telófase e formação de micronúcleos. 

O bioensaio foi realizado com bulbos de cebola, em contato com cada respectiva diluição 

da água do rio em estudo, mais o controle negativo de variância com água deionizada. Para a 
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fixação das raízes e montagem de lâminas foi utilizado a metodologia descrita por Guerra (1999), 

onde, após a emergência das raízes, as mesmas foram fixadas em Carnoy, na proporção de 3 mL 

de álcool para 1 mL de ácido acético, e armazenadas sob refrigeração. 

Para a montagem de lâminas, as raízes foram inicialmente lavadas com água deionizada, 

em seguida, colocadas em contato com ácido clorídrico (HCl), por 10 min e lavadas novamente. 

Após a lavagem, a raízes foram colocadas sob a lâmina, contendo ácido acético (45%) e pela 

técnica do esmagamento as lâminas foram preparadas e colocadas em hidrogênio líquido por 5 

min. Em seguida, as lâminas foram coradas com hematoxilina e visualizadas em microscópio. 

 
3.4.4 Análises Estatísticas 

Para as análises estatísticas dos dados foi utilizado o software estatístico SPSS 20.0. As 

variâncias entre os tratamentos foram comparadas por meio da Análise de Variância (ANOVA) 

seguido do teste de Tukey, para dados paramétricos e, para dados que não apresentaram 

homogeneidade significativa, foi utilizado o teste de Kruskal Wallis, seguido do teste de Mann- 

Whitney. A correlação entre a diluição da água e concentração dos metais em relação as variáveis 

estudadas foram determinadas por meio do modelo de regressão polinomial. Para as análises 

estatísticas realizadas, foi considerado como nível de significância, p < 0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
4.1 Percepção dos agricultores sobre Recursos Hídricos 

Os agricultores entrevistados apresentaram idades variando entre 23 e 72 anos de idade, 

sendo, 25,0% do gênero feminino e 75,0% do gênero masculino. Dos entrevistados, 75,0% 

possui escolaridade até o ensino fundamental incompleto e, 12,5% ensino médio completo ou 

não teve a oportunidade de estudar (12,5%). 

A renda mensal das famílias é de até um salário mínimo (62,5%), para o sustento médio 

de três moradores por cada residência e, dentre esses, 31,8% é estudante, dona de casa (27,3%), 

agricultor (18,2%) ou trabalham com outras atividades (13,6%), os demais não estudam ou 

estão desempregados (9,1%). 

A maioria dos entrevistados moram as margens do Rio Piancó a mais de 15 anos 

(62,5%), apenas 37,5% possui casa própria e algum tipo de benefício social pelo governo, como 

bolsa família (62,5%) ou aposentadoria (12,5%). 

A água do Rio Piancó é utilizada por todos os entrevistados para atender necessidades 

domésticas no cotidiano, como cozinhar, tomar banho, lavar louça e roupa, ou para o trabalho, 

usando-a na irrigação. Para beber, 75,0% das famílias usa a água da cisterna proveniente da 

chuva, ou compra água purificada (25,0%), a água do rio só é usada para consumo humano 

quando existe a falta de água em épocas de seca visto que o rio é perene, fazendo uso de cloro 

como tratamento alternativo para consumir essa água. 

Apesar dos problemas ambientais existentes nas margens do Rio Piancó serem 

percebidos pela comunidade ribeirinha entrevistada, boa parte (62,5%) não se considera agente 

poluidor do rio, mas acredita que o rio pode veicular doenças. Embora existam períodos de seca 

que afetam diretamente a produtividade agrícola dessas famílias, todos os entrevistados se 

consideram satisfeitos em morar na região (Tabela 4). 

Todos os agricultores compreendem que o Rio Piancó está poluído, contudo só 25,0% 

concorda que a água do rio pode interferir na produtividade agrícola. Essa percepção dos 

agricultores pode ser justificada devido a agricultura ser uma forma de subsistência dessas 

famílias no campo. 
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Tabela 4. Frequência de respostas dos entrevistados sobre aspectos relacionados a sua relação, 

características e qualidade da água do Rio Piancó, Pombal, Paraíba. 

Itens 
Respostas (%) 

1 2 3 

A urbanização compromete a qualidade da água do Rio Piancó 37,5 62,5 0,0 

Considera que suas atividades poluem/contaminam o Rio Piancó 62,5 0,0 37,5 

A água do Rio Piancó pode veicular doenças 0,0 0,0 100,0 

O Rio Piancó está poluído 0,0 0,0 100,0 

A água do Rio Piancó é imprópria para ser usada na agricultura 50,0 25,0 25,0 

A água do Rio Piancó pode interferir na produtividade agrícola 50,0 25,0 25,0 

Está satisfeito com a qualidade da água do Rio Piancó 62,5 37,5 0,0 

Está satisfeito em morar na região onde vive 0,0 0,0 100,0 

A agricultura é uma forma de subsistência no campo 0,0 12,5 87,5 

1. Discorda totalmente ou discorda; 2. Nem discorda, nem concorda; 3. Concorda ou concorda 

totalmente. 

 

Além disso, o uso da água do Rio Piancó para atender necessidades humanas torna-se 

um problema por deixar essas famílias vulneráveis a contaminantes e microrganismos presentes 

na água poluída. 

No que compete a qualidade microbiológica da água do rio, Lacerda, Silva e Medeiros 

(2016) identificaram a presença de elevados níveis de coliformes totais e fecais, o que torna o 

uso dessa água imprópria para o consumo humano, podendo acarretar em doenças na população 

que faz o uso da água sem tratamento adequado. 

Na pesquisa de Andrade et al., (2009) também foi identificado grande quantidade de 

bactérias patogênicas como Escherichia coli e Vibrio cholerae, tornando essa água imprópria 

para suprir necessidades humanas, sem tratamento prévio adequado. 

Segundo a pesquisa de Lacerda, Silva e Medeiros (2016), as famílias que residem aos 

arredores do Rio Piancó têm conhecimento sobre o potencial patogênico que a água do rio pode 

exercer sobre a saúde humana, citando algumas doenças, que de acordo com a percepção dos 

entrevistados, estão relacionadas a má qualidade da água desse corpo de água, como diarreia 

(45,0%) e viroses em geral (15,0%). 

Os agricultores percebem que o Rio Piancó mudou ao longo do tempo, e que as 

mudanças comprometeram a qualidade da água do rio, destacando ações de recuperação e 

preservação que poderiam minimizar esses impactos (Tabela 5). 
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Tabela 5. Principais mudanças ocorridas no Rio Piancó percebidas pelos agricultores em sua vivência 

com o rio, e principais ações de recuperação e preservação que poderiam ser desenvolvidas. 

Principais mudanças n Ações de recuperação e preservação n 

Aumento da poluição e contaminação 6 Limpeza/Não jogar lixo e produtos químicos 7 

Diminuição na quantidade de água 2 Conscientização das pessoas 1 

Assoreamento 1 Reflorestamento da margem 1 

Mudança na cor da água 1 Fiscalização mais eficiente 1 

n: número de vezes que cada item foi citado pelo entrevistado. 

 

Os agricultores, apesar dos impactos que causam ao Rio Piancó, conseguem identificar 

e perceber mudanças no rio e propor possíveis soluções para esses problemas. Ou seja, existe 

uma lacuna entre o que os agricultores pensam e fazem, que poderia ser trabalhada por meio de 

ações educativas. 

A percepção dos moradores locais sobre as mudanças causadas ao longo do Rio Piancó 

é observada em outras pesquisas, onde os principais impactos citados estiveram relacionados a 

construção de granjas as margens do rio, dentre outras atividades antrópicas, que intensificaram 

a degradação da mata ciliar e da vegetação nativa, que em alguns trechos corresponde a apenas 

10% da vegetação original existente (ARAÚJO et al., 2010). 

Extração de lenha e a expansão de áreas agrícolas próximas ao Rio Piancó também são 

outras atividades antrópicas identificadas na região que favorecem a degradação do solo e 

assoreamento do rio (SOUSA et al., 2014). 

Diante dos impactos derivados de ações antrópicas que tem impactado nos recursos 

hídricos, esse cenário tem se tornando preocupante, demonstrando a necessidade de ações de 

preservação, principalmente, nas margens dos rios (TORRES et al., 2017). 

Metade dos agricultores afirmaram que o órgão responsável por fiscalizar e proteger o 

Rio Piancó é a ANA (Agência Nacional de Águas), 25,0% acreditam ser o Ibama (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e outros 25,0% não soube 

responder a essa pergunta. 

A vivência dos agricultores com o Rio Piancó recebe influência da presença de órgãos 

ambientais que fiscalizam o rio, impondo restrições para assegurar a disponibilidade de água a 

todos, evitando que o rio seja ainda mais degradado. 

A bacia hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, compreende dois estados brasileiros, 

por isso, é considerada como domínio da União e é regulada pela ANA, que objetiva, por meio 

do monitoramento, dentre outros pontos, manter a qualidade e quantidade de água em padrões 

satisfatórios para atender as necessidades dos seus respectivos usos (ANA, 2000). 

O principal motivo que levou os agricultores a trabalhar com a agricultura foi a atividade 

ter passado de geração em geração (50,0%), entretanto, 62,5% deseja que os filhos estudem 
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para conseguir um emprego melhor e não continuem na profissão. Se o Rio Piancó deixasse de 

existir, secasse, 75,0% dessas famílias afirmaram que a situação ficaria muito difícil, e que a 

solução seria mudar de local. Apenas 25,0% dos entrevistados acredita que o rio não se manterá 

para as gerações futuras. 

Na região, a desvalorização das atividades desenvolvidas pelos agricultores, o pouco 

retorno financeiro e as condições de trabalho têm contribuído para que os agricultores não 

queiram que seus filhos deem prosseguimento as atividades ribeirinhas, o que afeta também a 

cultura e os costumes locais com a saída das famílias e jovens para os centros urbanos. 

Os costumes e, principalmente, os bens materiais de pessoas que residem as margens do 

Rio Piancó são hereditários e, é possível observar em algumas localidades que as gerações mais 

atuais contribuíram para a modificação da estrutura física natural em vários níveis ao entorno 

do rio (ARAUJO et al., 2010). 

Embora boa parte dos entrevistados acreditem que nenhuma das suas atividades possa 

exercer algum impacto no rio, 37,5% dos agricultores afirmaram lançar o esgoto das residências 

diretamente no rio ou a céu aberto. Essa é uma percepção limitada sobre os impactos da 

presença das comunidades ao rio. 

Nesse contexto, Lacerda; Silva e Medeiros (2016) identificaram que cerca de 60% das 

pessoas entrevistadas na pesquisa sabem que os efluentes são lançados diretamente no Rio 

Piancó, sem nenhum tratamento, e que essas ações contribuem ainda mais para a degradação 

do rio. 

Os agricultores que acreditam prejudicar o rio em algum nível (37,5%), tenderam a 

associar os impactos ao uso da água para irrigação, desmatamento, ou ao despejo de lixo no rio, 

não percebendo a relação entre o lançamento de esgotos de suas residências e qualidade da 

água. Todos os entrevistados afirmaram nunca ter participado de nenhum programa ou 

atividade que tivesse objetivo de preservar ou conservar o Rio Piancó. 

Os principais cultivos que são produzidos pelos agricultores são: milho e feijão (24% 

dos agricultores os produzem); melancia (13%); alface (12%); banana (8%); cebola (6%) entre 

outras culturas cultivadas por 4% dos agricultores (goiaba, manga, acerola, jerimum, melão, 

caju, batata e capim). Todos os entrevistados consomem com frequência os alimentos 

produzidos utilizando a água do rio como fonte para irrigação das culturas. 

Os agricultores cultivam diversos tipos de cultura que são importantes para o sustento 

financeiro das famílias, bem como, as necessidades alimentícias, corroborando com a 

interdependência existente entre os agricultores e os benefícios oferecidos pelo rio. 
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A agricultura na região é uma das atividades que mais contribui para o sustento das 

famílias ribeirinhas, representando uma renda per capta de R$ 100,00 para uma comunidade 

rural localizada as margens do Rio Piancó, e este valor está acima de benefícios sociais 

recebidos pelo governo, como a aposentadoria, por exemplo, que representa renda per capta de 

R$ 60,00 nessa área (ALMEIDA et al., 2010). 

Apenas 12,5% dos entrevistados soube conceituar o que é a agroecologia, definindo-a 

como uma agricultura sustentável. Nesse contexto também foi identificado que a relação 

predominante dos agricultores com a terra é somente plantar, não exercendo nenhuma atividade 

de cuidado da terra. 

Este é um cenário preocupante, pois denota que o agricultor como homem do campo, 

tem perdido ao longo do tempo a percepção da importância da sua relação com a natureza, o 

que pode inclusive, ser justificado pelas técnicas degradantes de produção que muitos deles 

adotam. 

A maioria nunca percebeu nenhuma interferência da água do rio na germinação das 

sementes (75,0%), enquanto que 25,0% acredita que raramente interfere, mas, não souberam 

explicar como e em que nível ocorre esta interferência. 

Nesse contexto, é provável que a água do Rio Piancó, em determinados períodos do ano, 

apresente nível de contaminação elevado e, pela falta de chuva, aumente a carga de 

contaminantes na água, esse fato pode ter influenciado em algum nível na germinação de 

sementes, sendo percebida por esse percentual de agricultores entrevistados. 

Os agrotóxicos foram definidos pela maioria dos agricultores como sendo um tipo de 

veneno usado nas plantações para matar as pragas (62,5%), enquanto que 25,0% não soube 

conceituar, e apenas 12,5  usou o termo: “defensivos agrícolas”. 

Apesar de apresentar uma maior tendência em caracterizar o agrotóxico como veneno, 

poucos agricultores (25,0%) fazem uso de técnica natural para combater as pragas sem o uso 

de agrotóxicos, por meio da utilização da espécie Azadirachta indica A.Juss., popularmente 

conhecida como nem, com finalidade de uso de inseticida. 

É possível que a facilidade na técnica de produção com agrotóxicos, bem como a falta 

de conhecimento e incentivo sobre técnicas de produção mais sustentáveis tenha influenciado 

esses agricultores ao uso de agrotóxicos nos seus métodos de cultivo. 

Na pesquisa de Sobrinho e Mota (2016), os agricultores afirmaram ter alcançado bons 

resultados após o uso da A. indica, como defensivo natural para o controle biológico, visto que, 

95% desses entrevistados faziam uso de defensivos agrícolas sintéticos. 
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Sendo assim, a Agroecologia se faz importante, pois pode articular incentivos e métodos 

de produção que façam uso desses defensivos naturais. Considerando ainda que há notadamente 

um crescimento na preferência dos consumidores por alimentos que sejam mais saudáveis e 

que façam menos uso de agrotóxicos na produção dos alimentos, como também dos benefícios 

ambientais adquiridos nesse método de produção (FERNANDES, 2006). 

Foram citados três tipos de agrotóxicos comprados em farmácias veterinárias no 

município de Pombal, Paraíba, onde recebem as instruções de uso, utilizados nos cultivos pelos 

agricultores: U46 BR (herbicida – classe toxicológica III), Decis 25 EC (inseticida – classe 

toxicológica III) e ACTARA 250 WG (inseticida – classe toxicológica I). 

A aplicação dos agrotóxicos é realizada a cada 8 ou 15 dias, borrifando a substância 

sobre as culturas. A compra desses agrotóxicos é realizada em farmácias veterinárias do 

município de Pombal, por qualquer agricultor, sem restrições de venda. 

Os agrotóxicos vêm causados problemas ambientais diversos, como também a saúde 

humana, esses impactos estão relacionados, principalmente, com o uso inadequado que visa 

exclusivamente obter lucros com a produção da lavoura (SANTOS TMM et al., 2017). 

Dessa forma, embora o uso dos agrotóxicos constitui importante estratégia para a 

produção agrícola no contexto econômico, ações de Educação Ambiental são necessárias para 

que se possa repensar esse modo de ver e perceber também os impactos gerados a natureza 

(NUNES; SIMÕES, 2012). 

 
4.2 Estudo ecotoxicológico da água do Rio Piancó 

Os parâmetros físicos e químicos da água do Rio Piancó avaliados, estão, em sua 

maioria, dentro dos padrões estabelecidos pela resolução N° 357/2005 do CONAMA para a 

Classe II de Águas Doces (Tabela 6). 

A água coletada no ponto 1 apresentou parâmetros com valores mais elevados que o 

ponto 2, como: pH, condutividade elétrica, STD, Na, K, turbidez, DBO e bicarbonato, 

entretanto, o ponto 2 apresentou maior DQO e Cloretos em relação ao ponto 1. 
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Tabela 6. Análise de parâmetros físico químicos da água do Rio Piancó, Paraíba, 

coletados em dois pontos do rio. 

Parâmetro Ponto 1 Ponto 2 
VMP* 

CONAMA 

Temperatura (°C) 27,50 ± 0,28 28,00 ± 0,08 Nd 

pH 7,54 ± 0,69 6,94 ± 0,22 6,0-9,0 

Condutividade El trica (μȿ cm-1) 300,27 ± 10,93 298,00 ± 8,49 Nd 

STD (mg L-1) 150,23 ± 8,16 146,71 ± 7,49 500 mg L-1
 

Cor (u.c.) 21,17 ± 0,23 21,67 ± 1,89 75 mg Pt L-1
 

Turbidez (UNT) 1,13 ± 0,04 0,72 ± 0,03 100 UNT 

Na (mmol L -1) 1,22 ± 0,36 1,09 ± 0,05 Nd 

K (mmol L -1) 0,20 ± 0,41 0,18 ± 0,65 Nd 

OD (mg L-1) 4,80 ± 0,40 4,30 ± 0,32 5 mg L-1** 

DBO (mg L-1) 3,27 ± 0,23 1,85 ± 0,11 5 mg L-1
 

DQO (mg L-1) 4,11 ± 0,11 19,08 ± 0,57 Nd 
Cloretos (mgCaCO3 L

-1
) 35,38 ± 0,25 37,21 ± 5,20 250 mg L-1

 

Dureza total (mgCaCO3 L
-1

) 74,28 ± 1,34 75,07 ± 2,67 Nd 
Bicarbonato (mgCaCO3 L

-1
) 196,17 ± 0,80 185,71 ± 0,59 Nd 

Os dados representam a média ± desvio padrão de três amostras para cada parâmetro 

avaliado. *Valores máximos e **valores mínimos permitidos de acordo com a resolução 

N° 357/2005 do CONAMA - Classe II – Águas Doces. Nd: Não determinado. 

 

 
A água do Rio Piancó, apesar de receber grande influência de atividades antrópicas da 

região, neste período especifico apresentou resultados satisfatórios para a maior parte dos 

parâmetros avaliados, no que se refere a qualidade química e física da água segundo a legislação 

vigente para essa classe de uso, entretanto, a necessidade de medidas mitigadoras para reduzir 

a poluição da água do rio deve ser emergencial e contínua. 

Análises físicas e químicas realizadas no Rio Piancó na pesquisa de Sousa et al., (2014), 

reportaram valores de temperatura da água (28,37°C), condutividade el trica (287 μȿ cm-1), OD 

(5,7 mg L-1), DBO 1,9 (mg L-1) e pH (7,85) semelhantes aos identificados nessa pesquisa, 

entretanto em alguns períodos de coleta o pH da água chegou a atingir valores elevados, acima 

de 9,0. 

Segundo Chaves et al., (2015), a temperatura da água influencia na variação de diversos 

outros parâmetros físicos da água, como a viscosidade, tensão superficial e, também, pode 

interferir na produção de calor. 

A elevada condutividade elétrica indica que a água apresenta alta carga de íons, com 

teores de cálcio, sódio e potássio, dentre outros, e por isso, quando maior a condutividade 

elétrica, maior será a capacidade de conduzir corrente elétrica na água, enquanto que o pH vai 

estar relacionado a quantidade de íons de hidrogênio, e pode ter seus níveis alterados, tonando- 

se mais ácido ou básico, pelo desenvolvimento de atividades antrópicas poluidoras (SOUSA et 

al., 2014). 
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A água do Rio Piancó apresentou valores de cor e turbidez dentro dos padrões 

permitidos, assim como a DBO, indicado que no momento da coleta a água do rio esses 

parâmetros estavam em consonância com os padrões de qualidade considerados ideais pela 

resolução ambiental adotada como referência. 

A cor e turbidez da água influenciam na entrada de luz no corpo de água, de forma que 

quanto mais escura e turva a água for, menor será a quantidade de luz. A DBO também é um 

parâmetro que reporta alterações antrópicas que tenham potencial de impactar em algum nível 

no meio aquático (MARANHO et al., 2017). 

A análise de sólidos totais dissolvidos é necessária, pois com essa análise é possível 

determinar a quantidade de sedimentos que podem estar suspensos na água, além disso, esses 

sólidos podem contribuir para alteração de outros parâmetros da água, como a cor e a turbidez 

(TORRES et al., 2017). O bicarbonato e Na são alguns exemplos de sais que contribuem para 

a elevação dos teores de STD (SOUSA et al., 2014). 

A elevada disponibilidade de resíduos minerais na água também pode contribuir para a 

elevação de cloretos, onde, na pesquisa de Abreu e Cunha (2017) em duas localidades 

analisadas na bacia hidrográfica do Rio Jari, localizada entre os estados do Pará e Amapá, o 

nível de cloreto na água variou de 1,0 a 18,0 mg L-1. 

Os cloretos são importantes de serem analisados na água, principalmente quando o uso 

dessa água está associado a irrigação, pois a grande quantidade de sais na água, pode ser 

depositada no solo resultando em processos de salinização (BARROSO et al., 2011). 

O Rio Piancó tem recebido grande aporte de sedimentos, que adentram o rio por meio 

da chuva ou por outras atividades que são desenvolvidas em suas margens. Crispim et al., 

(2015), identificaram que os principais sedimentos que são carreados para dentro em um trecho 

do Rio Piranhas, que integra a bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu, são pedregulhos e areia 

fina. 

Outros parâmetros como P e N também foram analisados em pesquisas realizadas no 

Rio Piancó, demostrando que a presença desses nutrientes na água está associada a grande 

quantidade de efluentes que são lançadas no rio, favorecendo a sua eutrofização (FERREIRA 

et al., 2014). 

O OD no Rio Piancó está abaixo dos valores indicados pela Resolução nº 357 do 

CONAMA para essa classe de água, com uma média de 4,80 e 4,30 mg L-1, quando o valor 

mínimo permitido é de 5 mg L-1. Com a eutrofização do corpo de água, a quantidade de OD 
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tende a diminuir, devido à grande proliferação de algas que consomem todo o oxigênio 

disponível e, assim, o ecossistema aquático acaba sendo afetado (TORRES et al., 2017). 

A dureza total da água do Rio Piancó foi de 74,28 e 75,07 mg CaCO3 L
-1

, ponto 1 e 2, 

respectivamente. Na literatura são reportados valores acima destes encontrados, onde na 

pesquisa de Oliveira; Santos e Lima (2017) no riacho São Caetano, de Balsas (MA), a dureza 

total da água foi de 163,0 mg CaCO3.L
-1

, e esses dados elevados estiveram associados a 

processos erosivos na área estudada, com íons de Ca2+ e Mg2+, dissolvidos na água. 

Ainda que a água analisada esteja, na maior parte das análises, dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela legislação brasileira para sua respectiva classe de uso, a água é considerada 

imprópria para irrigação de algumas hortaliças consumidas cruas e para consumo humano 

devido a carga microbiológica elevada, derivada do despejo de efluentes domésticos no curso 

do rio. 

É importante conhecer as variáveis físico químicas da água tendo em vista que por meio 

delas é possível compreender melhor os padrões de qualidade desse recurso, bem como as 

relações ecossistêmicas existentes no ambiente (TORRES et al., 2017). 

A água do Rio Piancó não apresentou genotoxicidade para as células do meristema 

radicular de A. cepa, não sendo observado anormalidades cromossômicas nas fases da mitose 

fotografadas (Figura 4). 

Embora a água do Rio Piancó não tenha sido considerada genotóxica, o 

biomonitoramento da qualidade da água de rios utilizando espécies vegetais é importante, visto 

que a irrigação de espécies agrícolas utilizando água de rios poluídos e contaminados podem 

oferecer riscos para o estabelecimento dessas espécies no solo. 

Alterações cromossômicas foram observadas em raízes de cebola expostas à amostras 

de água do Rio Guandu, localizado no Rio de Janeiro, identificando potencial citotóxico e 

genotóxico da água do rio, acarretando, nas células meristemáticas de A. cepa, diversas 

alterações cromossômicas, como formação de micronúcleos, pontes cromossômicas, e perda de 

fragmentos cromossômicos (GOMES et al., 2015). 
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Figura 4 – Células meristemáticas de A. cepa expostas a água deionizada: A) Prófase; B) 

Metáfase; C) Anáfase; D) Telófase; e a água concentrada do Rio Piancó, Paraíba em dois pontos 

de coleta. Ponto 1: E) Prófase; F) Metáfase; G) Anáfase; H) Telófase. Ponto 2: I) Prófase; J) 

Metáfase; L) Anáfase; M) Telófase. 

 

Silveira et al., (2018), também obtiveram dados similares, onde foram identificadas 

anormalidades cromossômicas, como pontes cromossômicas, micronúcleos e quebra 

cromossômica, em células do meristema radicular de A. cepa, derivadas da genotoxicidade da 

água contaminada do Rio Cascavel no estado do Paraná. 

Alterações cromossômicas, como formação de pontes e perda de fragmentos podem ser 

causadas por alteração na estrutura e no conjunto cromossômico, respectivamente (PEREIRA 

et al., 2013), induzidos por um agente com capacidade genotóxica. 

O percentual de germinação, crescimento da raiz e da parte aérea das plântulas expostas 

a diluições da água do Rio Piancó, nos dois pontos amostrais, não apresentaram variações 

significativas em C. lanatus e P. vulgaris. Entretanto, Z. mays reduziu a germinação em 10,67% 

e 9,33% (Ponto 1 e 2, respectivamente) e o crescimento da raiz no Ponto 1 (Figura 5), quando 

exposta a água do rio concentrada (0,0%) em relação ao controle (Tabelas 7, 8 e 9). A água do 

Rio Piancó interferiu significativamente no IVG de C. lanatus e Z. mays. 
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Tabela 7: Percentual de germinação (%G), IVG e biometria (última leitura) da parte aérea e raiz de C. lanatus, após 120h de exposição a 

diluições da água do Rio Piancó, Paraíba. 

Concentração 
  C. lanatus - Ponto 1     C. lanatus - Ponto 2   

G% IVG Parte aérea Raiz G% IVG Parte aérea Raiz 

Controle 100,00 ± 0,00a
 18,50 ± 0,50a

 53,76 ± 1,85a
 19,08 ± 0,77a

 100,00 ± 0,00a
 18,67 ± 0,58a

 53,04 ± 2,15a
 18,74 ± 0,89a

 

75,0 100,00 ± 0,00a
 18,33 ± 0,76ab

 54,81 ± 2,10a
 18,73 ± 0,72a

 98,67 ± 2,31a
 17,83 ± 0,76ab

 53,99 ± 2,02a
 18,52 ± 1,03a

 

50,0 96,00 ± 4,00a
 17,17 ± 0,76b

 53,79 ± 1,57a
 18,43 ± 0,80a

 98,67 ± 2,31a
 16,83 ± 0,29b

 53,47 ± 1,79a
 18,00 ± 1,05a

 

25,0 94,67 ± 2,31a
 16,89 ± 0,67b

 53,25 ± 1,34a
 18,67 ± 1,06a

 90,67 ± 4,62a
 16,17 ± 1,26b

 53,02 ± 1,84a
 17,70 ± 0,58a

 

0,0 93,33 ± 2,31a
 16,78 ± 0,25b

 53,02 ± 1,07a
 17,90 ± 1,01a

 97,33 ± 2,31a
 16,33 ± 1,32b

 53,70 ± 1,68a
 18,05 ± 0,69a

 

Os dados representam a média ± desvio padrão de três placas para cada concentração. 

 
Tabela 8: Percentual de germinação (%G), IVG e biometria (última leitura) da parte aérea e raiz de P. vulgaris, após 120h de exposição a diluições da 

água do Rio Piancó, Paraíba. 

Concentração 
  P. vulgaris - Ponto 1     P. vulgaris - Ponto 2   

G% IVG Parte aérea Raiz G% IVG Parte aérea Raiz 

Controle 98,67 ± 2,31a
 15,83 ± 0,29a

 13,66 ± 1,46a
 71,00 ± 5,85a

 100,00 ± 0,00a
 15,67 ± 0,29a

 13,42 ± 1,09a
 70,48 ± 2,17a

 

75,0 96,00 ± 0,00a
 14,83 ± 0,73a

 13,80 ± 2,40a
 68,90 ± 4,74a

 100,00 ± 0,00a
 14,67 ± 0,29b

 12,65 ± 1,26a
 69,01 ± 2,48a

 

50,0 94,67 ± 6,11a
 14,50 ± 0,50b

 12,04 ± 1,88a
 68,91 ± 3,60a

 93,33 ± 6,11a
 15,17 ± 0,58a

 12,44 ± 1,00a
 68,40 ± 2,47a

 

25,0 94,67 ± 4,62a
 15,25 ± 1,39a

 12,87 ± 2,08a
 68,46 ± 4,87a

 93,33 ± 2,31a
 15,33 ± 0,76a

 12,50 ± 1,22a
 68,74 ± 2,31a

 

0,0 97,33 ± 2,31a
 15,00 ± 0,87a

 12,99 ± 1,66a
 68,90 ± 4,37a

 93,33 ± 2,31a
 14,50 ± 1,00a

 12,79 ± 0,96a
 68,51 ± 1,69a

 

Os dados representam a média ± desvio padrão de três placas para cada concentração. 

 

Tabela 9: Percentual de germinação (%G), IVG e biometria (última leitura) da parte aérea e raiz de Z. mays, após 120h de exposição a diluições da água 

do Rio Piancó, Paraíba. 

Concentração 
  Z. mays - Ponto 1     Z. mays - Ponto 2   

G% IVG Parte aérea Raiz G% IVG Parte aérea Raiz 

Controle 100,00 ± 0,00a
 15,50 ± 0,50a

 18,50 ± 1,05a
 65,00 ± 2,37a

 100,00 ± 0,00a
 16,17 ± 0,29a

 17,54 ± 0,84a
 66,88 ± 2,20a

 

75,0 97,33 ± 4,62a
 15,50 ± 1,32ab

 17,98 ± 0,80a
 65,64 ± 2,15a

 100,00 ± 0,00a
 15,44 ± 0,59a

 17,14 ± 1,00a
 66,62 ± 2,09a

 

50,0 98,67 ± 2,31a
 14,83 ± 0,29ab

 18,05 ± 0,69a
 62,68 ± 1,42a

 98,67 ± 2,31a
 15,06 ± 1,29abc

 17,57 ± 1,23a
 66,60 ± 2,97a

 

25,0 97,33 ± 2,31a
 14,78 ± 0,98ab

 18,29 ± 0,97a
 65,80 ± 1,86a

 94,67 ± 2,31a
 14,89 ± 0,77b

 17,64 ± 1,18a
 67,13 ± 2,42a

 

0,0 89,33 ± 2,31b
 13,89 ± 0,84b

 17,29 ± 1,09b
 52,79 ± 1,34b

 90,67 ± 2,31b
 13,39 ± 0,48c

 17,49 ± 1,30a
 66,54 ± 2,66a

 

Os dados representam a média ± desvio padrão de três placas para cada concentração. 

Letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, indica valores médios estatisticamente diferentes, segundo o teste ANOVA, seguido do teste de Tukey 

(p<0,05). 
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Figura 5: Plântulas de Z. mays expostas (120h) a diluições da água do Rio 

Piancó, Paraíba (Ponto 1). 

 

 
As sementes reagem de formas diferentes após exposição a possíveis agentes químicos 

externos, que nesse caso específico, foram suficientes para reduzir, mesmo que em pequena 

proporção, o crescimento de plântulas de Z. mays. 

Os metais pesados podem estar presentes na água e no solo e serem absorvidos pelas 

plantas. Na pesquisa de Torres et al., (2017), identificando metais pesados na água e sedimentos 

em um reservatório de água no município de Pedro Leopoldo (MG), foi verificado a presença 

de pequenas concentrações de metais pesados como o Pb (0,155 mg L-1) e Cd (0,029 mL L-1) 

na água, entretanto, no sedimento, a quantidade de Pb foi elevada com concentrações que 

chegaram a 37,044 mg kg-1 e 0,82 mg kg-1 para o mercúrio (Hg). 

A presença de metais pesados também foi identificada em amostras de solo em uma área 

no município de Adrianópolis (PR), pesquisada por Andrade et al., (2009) onde as 

concentrações de Pb alcançaram em alguns locais 234,8 mg kg-1, também sendo identificados 

outros metais como Ni (38,4 mg kg-1), Cd (22,1 mg kg-1) e Cr (27,8 mg kg-1). 

A análise de sedimentos em uma microbacia em Paty do Alferes (RJ), pesquisada por 

Ramalho; Sobrinho; Veloso (2000) também reportaram concentrações máximas de metais 

pesados, dentre eles o Pb (30,73 mg kg-1), Ni (16,38 mg kg-1) e Cd (0,77 mg kg-1). 

A concentração de metais pesados nos rios pode contribuir para o desenvolvimento de 

efeitos tóxicos nas plantas, sobretudo quando essa água é utilizada para irrigação, ou ainda, 

quando o solo é contaminado por outras atividades, e que por meio da chuva acaba carreando 

esses metais para os corpos de água. 

Os sedimentos concentram maior quantidade de metais em relação a água, por isso, a 

remobilização do sedimento na captação de água para a irrigação pode fazer com que esses 

metais fiquem em suspensão na água, e assim serem transportados para o solo no momento da 

captação da água para a irrigação. 
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A água do Rio Piancó favoreceu o aumento gradativo de plântulas anormais a partir da 

primeira diluição (75,0%), (Figura 6), sendo a raiz primária fina e fraca o tipo de anormalidade 

mais frequente nas espécies agrícolas estudadas para os dois pontos amostrais de água do Rio 

Piancó (Tabela 10). 

 
Figura 6: Frequência de plântulas anormais de C. lanatus, P. vulgaris e 

Z. mays após 120h de exposição a diluições experimentais da água do 

Rio Piancó, Paraíba (Ponto 1 e 2). 
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Tabela 10: Frequência de tipos de anormalidades (BRASIL, 2009) observadas em 
C. lanatus, P. vulgaris e Z. mays, expostas a diluições da água do Rio Piancó, 

Paraíba em dois pontos amostrais de coleta (P1 e P2). 

Anormalidades 
  C. lanatus  P. vulgaris  Z. mays  

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

Parte aérea ausente 13,3 12,4 14,8 14,8 13,3 15,3 

Parte aérea retorcida 12,9 12,6 12,4 11,5 15,7 13,9 

Raiz primária fina e fraca 35,6 35,0 33,3 36,5 31,4 36,8 

Raiz primária atrofiada 15,2 13,8 12,9 12,9 13,3 12,3 

Raiz primária ausente 11,5 14,3 12,9 11,9 14,9 10,5 

Raiz primária retorcida 11,5 11,9 13,7 12,4 11,4 11,4 

 

A biomassa fresca da raiz de P. vulgaris (Ponto 2) reduziu a partir da diluição da água 

do rio a 75%, e a partir de 50% a biomassa fresca da raiz e parte aérea de Z. mays (Ponto 1) 

também foi reduzida, as demais diluições não variaram significativamente na redução da 

produção de biomassa da parte aérea e da raiz entre as espécies (Tabela 11, 12 e 13). 

C. lanatus - P1 
P. vulgaris - P1 
Z. mays - P1 

C. lanatus - P2 
P. vulgaris - P2 
Z. mays - P2 

F
re

q
u
ên

ci
a 

(%
) 
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Tabela 11: Biomassa (mg) fresca e seca da parte aérea e raiz de C. lanatus, após 120h de exposição a diluições da água do Rio Piancó, Paraíba. 

Concentração 
  Biomassa fresca – P1  Biomassa seca – P1    Biomassa fresca – P2  Biomassa Seca – P2  

Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz 

Controle 15,21 ± 0,17a
 2,37 ± 0,21a

 0,31 ± 0,02a
 0,34 ± 0,04a

 13,36 ± 0,18a
 2,47 ± 0,32a

 0,35 ± 0,04a
 0,32 ± 0,03a

 

75,0 12,43 ± 0,17a
 2,30 ± 0,10a

 0,28 ± 0,03a
 0,25 ± 0,03a

 13,13 ± 0,70a
 2,20 ± 0,26a

 0,29 ± 0,04a
 0,32 ± 0,05a

 

50,0 12,73 ± 0,46a
 2,13 ± 0,15a

 0,24 ± 0,03a
 0,27 ± 0,03a

 13,55 ± 0,31a
 2,50 ± 0,40a

 0,32 ± 0,04a
 0,28 ± 0,03a

 

25,0 12,35 ± 0,05a
 2,23 ± 0,21a

 0,29 ± 0,02a
 0,33 ± 0,03a

 13,15 ± 0,95a
 3,17 ± 0,40a

 0,26 ± 0,02a
 0,27 ± 0,04a

 

0,0 12,48 ± 0,15a
 2,06 ± 0,15a

 0,27 ± 0,02a
 0,29 ± 0,03a

 13,16 ± 0,16a
 2,53 ± 0,32a

 0,25 ± 0,02a
 0,25 ± 0,01a

 

Os dados representam a média ± desvio padrão de três placas para cada concentração. 

 
Tabela 12. Biomassa (mg) fresca e seca da parte aérea e raiz de P. vulgaris, após 120h de exposição a diluições da água do Rio Piancó, Paraíba. 

Concentração  
  

 
Biomassa fresca – P1  Biomassa seca – P1    Biomassa fresca – P2  Biomassa Seca – P2  

Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz 

Controle 2,62 ± 0,12a
 4,49 ± 0,44a

 0,55 ± 0,03a
 0,69 ± 0,02a

 2,38 ± 0,15a
 4,44 ± 0,29a

 0,52 ± 0,04a
 0,77 ± 0,05a

 

75,0 2,49 ± 0,16a
 4,81 ± 0,11a

 0,47 ± 0,04a
 0,67 ± 0,03a

 2,20 ± 0,19a
 3,76 ± 0,18b

 0,40 ± 0,03a
 0,63 ± 0,04a

 

50,0 2,60 ± 0,08a
 4,92 ± 0,18a

 0,55 ± 0,02a
 0,63 ± 0,05a

 2,22 ± 0,14a
 3,96 ± 0,28b

 0,58 ± 0,04a
 0,65 ± 0,04a

 

25,0 2,58 ± 0,20a
 4,81 ± 0,14a

 0,54 ± 0,03a
 0,62 ± 0,04a

 2,10 ± 0,18a
 3,20 ± 0,28c

 0,51 ± 0,03a
 0,59 ± 0,03a

 

0,0 2,49 ± 0,09a
 4,48 ± 0,46a

 0,52 ± 0,04a
 0,61 ± 0,05a

 1,78 ± 0,25a
 2,96 ± 0,16d

 0,50 ± 0,02a
 0,48 ± 0,03b

 

Os dados representam a média ± desvio padrão de três placas para cada concentração. 

 
Tabela 13. Biomassa (mg) fresca e seca da parte aérea e raiz de Z. mays, após 120h de exposição a diluições da água do Rio Piancó, Paraíba. 

Concentração  
  

 
Biomassa fresca – P1  Biomassa seca – P1    Biomassa fresca – P2  Biomassa Seca – P2  

Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz 

Controle 3,24 ± 0,26a
 4,50 ± 0,33a

 0,45 ± 0,04a
 0,70 ± 0,04a

 3,46 ± 0,21a
 4,40 ± 0,23a

 0,47 ± 0,05a
 0,69 ± 0,04a

 

75,0 3,33 ± 0,26a
 4,35 ± 0,39a

 0,53 ± 0,06a
 0,66 ± 0,05a

 3,33 ± 0,08a
 4,42 ± 0,09a

 0,50 ± 0,04a
 0,71 ± 0,04a

 

50,0 2,36 ± 0,28b
 3,47 ± 0,25b

 0,43 ± 0,02a
 0,42 ± 0,02a

 3,09 ± 0,18a
 4,43 ± 0,32a

 0,49 ± 0,01a
 0,58 ± 0,07a

 

25,0 3,23 ± 0,27a
 4,34 ± 0,21a

 0,34 ± 0,02a
 0,63 ± 0,05a

 3,08 ± 0,11a
 4,52 ± 0,18a

 0,50 ± 0,03a
 0,62 ± 0,05a

 

0,0 2,45 ± 0,12c
 2,79 ± 0,09c

 0,47 ± 0,02a
 0,57 ± 0,04a

 3,30 ± 0,33a
 4,32 ± 0,20a

 0,42 ± 0,03a
 0,64 ± 0,07a

 

Os dados representam a média ± desvio padrão de três placas para cada concentração. 
Letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, indica valores médios estatisticamente diferentes, segundo o teste ANOVA, seguido do teste de Tukey 

(p<0,05). 
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4.3 Estudo ecotoxicológico com metais pesados (Ni, Pb) 

O percentual de germinação das plântulas expostas ao Ni e Pb variou de 76,0% a 

100,0%, reduzindo o IVG e aumentando o TMG das sementes a partir da concentração 1,0 mM, 

embora o TMG de C. lanatus foi maior em exposição ao Pb (Tabela 14 e 15). 

A avaliação ecotoxicológica de Silva et al., (2017b), reportaram que a exposição de 

sementes de S. terebinthifolius ao Pb teve redução do percentual de germinação e IVG a partir 

da concentração de 0,2 e 0,4 mM, respectivamente. Em alface (Lactuca sativa), o percentual 

germinativo foi afetado em 1,0 mM de Pb, reduzindo em mais da metade a germinação na 

concentração 5,0 mM (PEREIRA et al., 2013). 

Na pesquisa de Bae; Benoit e Watson (2016), as espécies Coronilla varia, Lotus 

corniculatus, e Trifolium arvense foram intolerantes a presença de Ni, com percentual de 

germinação sendo expressivamente reduzido em concentrações de 200 mg kg-1 do metal. 

Após 120h de exposição os efeitos de ambos os metais foram mais tóxicos, reduzindo o 

crescimento da parte aérea e da raiz de C. lanatus a partir da concentração 1,0 mM, com maior 

toxicidade na concentração 9,0 mM, inibindo o surgimento da parte aérea para o Ni e Pb. 

(Tabela 14 e 15). 

O crescimento da parte aérea de C. lanatus foi maior nas concentrações de Ni para as 

duas biometrias realizadas (48 e 120h) em relação ao crescimento das plântulas que cresceram 

expostas ao Pb (Figura 7). 
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Tabela 14: Percentual de germinação (%G), IVG, TMG e biometria inicial (48h) e final (120h) da parte aérea e raiz de C. lanatus, após 

exposição a concentrações experimentais de Ni. 

Ni (mM) G% IVG TMG Parte aérea (48h) Parte aérea (120h) Raiz (48h) Raiz (120h) 

Controle 100,00 ± 0,00a
 16,50 ± 0,50a

 1,68 ± 0,04a
 11,87 ± 0,79a

 45,65 ± 4,51a
 9,31 ± 0,91a

 27,27 ± 2,32a
 

1,0 96,00 ± 4,00a
 12,22 ± 1,46bc

 2,31 ± 0,13b
 8,52 ± 0,24b

 37,79 ± 3,59b
 7,62 ± 0,85ab

 24,35 ± 2,18ab
 

3,0 89,33 ± 2,31b
 9,50 ± 0,79bc

 2,69 ± 0,11b
 2,45 ± 0,25c

 5,49 ± 0,52cd
 5,39 ± 0,31c

 17,31 ± 2,26c
 

6,0 86,67 ± 6,11bc
 8,08 ± 1,21c

 2,64 ± 0,15b
 1,46 ± 0,27d

 4,49 ± 0,31d
 2,74 ± 0,52de

 7,85 ± 1,03d
 

9,0 78,67 ± 2,31d
 5,56 ± 1,01d

 2,91 ± 0,44c
 * * 1,56 ± 0,30e

 4,32 ± 0,40e
 

*Parte aérea não emergiu. Os dados representam a média ± desvio padrão de três placas para cada concentração. 

 

 
Tabela 15: Percentual de germinação (%G), IVG, TMG e biometria inicial (48h) e final (120h) da parte aérea e raiz de C. lanatus, após 

exposição a concentrações experimentais de Pb. 

Pb (mM) G% IVG TMG Parte aérea (48h) Parte aérea (120h) Raiz (48h) Raiz (120h) 

Controle 100,00 ± 0,00a
 13,83 ± 0,29a

 1,89 ± 0,02a
 9,00 ± 0,51a

 40,41 ± 4,69a
 8,57 ± 0,71ab

 28,03 ± 3,67a
 

1,0 97,33 ± 2,31a
 11,06 ± 0,25b

 2,47 ± 0,14b
 3,28 ± 0,25b

 8,42 ± 1,26b
 6,12 ± 0,75bc

 16,76 ± 2,66bc
 

3,0 94,67 ± 6,11a
 8,72 ± 1,30c

 2,76 ± 0,17bc
 2,43 ± 0,20c

 7,77 ± 1,09bc
 4,95 ± 0,76bc

 13,12 ± 1,24bc
 

6,0 89,33 ± 4,62b
 8,19 ± 0,46c

 3,08 ± 0,03bc
 1,40 ± 0,20d

 4,22 ± 0,82d
 2,64 ± 0,47d

 7,32 ± 1,45d
 

9,0 76,00 ± 4,00c
 5,56 ± 0,67d

 3,62 ± 0,20d
 * * 1,42 ± 0,31e

 4,43 ± 0,73e
 

*Parte aérea não emergiu. Os dados representam a média ± desvio padrão de três placas para cada concentração. 
Letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, indica valores médios estatisticamente diferentes, segundo o teste ANOVA, seguido do 

teste de Tukey ou teste de Kruskal Wallis, seguido do teste de Mann-Whitney (p<0,05). 
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Figura 7: Plântulas de C. lanatus expostas a metais pesados 

(120h): A) Plântulas expostas a concentrações de Ni. B) Plântulas 

expostas a concentrações de Pb. 

 
 

 
Além da inibição no crescimento vegetal, a presença de Pb pode acarretar outros efeitos 

tóxicos as plântulas, como a clorose (ROMEIRO et al., 2007). É possível que os efeitos tóxicos 

ao crescimento ocasionados pelo Pb, seja resultado do potencial inibitório do metal na divisão 

celular meristemática, reduzindo assim, o crescimento (PEREIRA et al., 2013). 

A toxicidade do Ni também foi observada na pesquisa de Palark (2016), onde o metal 

interferiu na altura (cm) e na quantidade de clorofila de plântulas de Triticum aestivum L. em 

exposiç o a 25 μg de Ni. 

Dados de Berton et al., (2016), avaliando a influência do Ni em plântulas de P. vulgaris, 

observaram que além de inibir o crescimento, doses de Ni (210 mg kg-1), causou a morte das 

sementes após a germinação. 

A partir da menor concentração (1,0 mM) dos metais (Ni e Pb), houve aumento na 

frequência de plântulas anormais de C. lanatus, sendo mais notório na concentração 9,0 mM 

para o Pb (Figura 8), embora o Ni tenha apresentando maior frequência na anormalidade 

caracterizada como parte aérea ausente (62,2%), em relação ao Pb (41,9%) (Tabela 16). 
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Figura 8: Frequência de plântulas anormais de C. lanatus, após 

120h de exposição a concentrações experimentais de metais 

pesados (Ni e Pb). 
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Tabela 16: Frequência de tipos de anormalidades 

(BRASIL, 2009) observadas em C. lanatus, expostas 

(120h) a concentrações experimentais de Ni e Pb.  

Anormalidades 
  C. lanatus  

Ni Pb 

Parte aérea ausente 62,2 41,9 

Raiz primária atrofiada 20,2 30,4 

Raiz primária fina e fraca 17,1 23,3 
  Raiz primária ausente  0,5  4,4  

 

Os metais pesados podem causar anormalidades no processo de desenvolvimento da 

plântula, devido os efeitos tóxicos que o metal tende a exercer nas sementes após a germinação. 

Anormalidades são descritas na literatura no desenvolvimento inicial de espécies agrícolas 

expostas a outros metais pesados, como o Cd, que favoreceu o surgimento de raiz primária 

atrofiada (51,4%) e raiz primária ausente (37,1%), em plântulas de Triticum aestivum 

(GUILHERME; OLIVEIRA; SILVA, 2015). 

O Ni e Pb inibiram a gradativamente a produção de biomassa fresca e seca da parte aérea 

e da raiz de C. lanatus a partir da concentração 1,0 mM para ambos os metais exercendo efeitos 

mais tóxicos na concentração 9,0 mM, inibindo a produção de biomassa da parte aérea após 

exposição aos dois metais (Tabela 17 e 18). 

Ni Pb 

F
re

q
u
ên

ci
a 

(%
) 
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Tabela 17: Biomassa (mg) fresca e seca da parte aérea e raiz de C. lanatus, após 

120h de exposição a concentrações experimentais de Ni. 

Ni (mM) 
  Biomassa fresca  Biomassa seca  

Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz 

Controle 18,02 ± 0,70a
 2,25 ± 0,12a

 1,55 ± 0,07a
 0,27 ± 0,03a

 

1,0 13,32 ± 1,27b
 1,78 ± 0,08a

 1,22 ± 0,09a
 0,23 ± 0,03a

 

3,0 1,45 ± 0,14a
 1,36 ± 0,09a

 0,20 ± 0,01b
 0,16 ± 0,02a

 

6,0 0,67 ± 0,07b
 0,73 ± 0,05b

 0,13 ± 0,01c
 0,12 ± 0,02a

 

9,0 * 0,85 ± 0,03b
 * 0,13 ± 0,01a

 

*Parte aérea não emergiu. Os dados representam a média ± desvio padrão de três 

placas para cada concentração. 

 

Tabela 18: Biomassa (mg) fresca e seca da parte aérea e raiz de C. lanatus, após 120h 

de exposição a concentrações experimentais de Pb. 

Pb (mM) 
  Biomassa fresca  Biomassa seca  

Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz 

Controle 17,69 ± 1,27a
 2,29 ± 0,18a

 1,46 ± 0,09a
 0,23 ± 0,03a

 

1,0 2,11 ± 0,31b
 1,00 ± 0,06b

 0,22 ± 0,01b
 0,15 ± 0,01a

 

3,0 2,05 ± 0,12b
 1,12 ± 0,17b

 0,21 ± 0,02b
 0,10 ± 0,02a

 

6,0 1,16 ± 0,03c
 0,50 ± 0,02c

 0,12 ± 0,02b
 0,08 ± 0,03a

 

9,0 * 0,78 ± 0,07c
 * 0,06 ± 0,01a

 

*Parte aérea não emergiu. Os dados representam a média ± desvio padrão de três 

placas para cada concentração. 

Letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, indica valores médios 

estatisticamente diferentes, segundo o teste ANOVA, seguido do teste de Tukey 

ou teste de Kruskal Wallis, seguido do teste de Mann-Whitney (p<0,05). 

 

 

Efeitos tóxicos similares foram descritos por Yongsheng; Qihui e Qian (2011) avaliando 

a influência de Pb no solo em Camellia sinensis L. com concentrações acima de 800 mg kg-1, 

concluindo que houve redução da biomassa fresca e seca da parte aérea e da raiz da espécie 

estudada. Em Peganum harmala L. essa redução ocorreu a partir da exposição a 5 ppm de Pb 

para a raiz e parte aérea (MAHDAVIAN; GHADERIAN; SCHAT, 2016). 

Em espécies consumidas na alimentação humana, como cenoura (Daucos carota) e 

quiabo (Abelmoschus esculentus), a interferência do Pb (50 mg kg-1) na produção da biomassa 

fresca e seca foi maior na raiz (LIMA et al., 2013). 

Dados reportados por Berton et al., (2016) evidenciaram que em concentrações de 2,3 

mg kg-1, as plântulas de P. vulgaris, tendem a ter o acúmulo do metal na biomassa fresca das 

sementes e, por essas sementes serem consumidas na alimentação, torna-se um grave problema, 

representando riscos à saúde humana. 

A contaminação de solo e água por metais pesados são prejudiciais ao desenvolvimento 

de grande parte das plantas, especialmente, aquelas com potencial agrícola, representando risco 

a saúde humana e a produtividade quando existe uso de agroquímicos, na agricultura, como 

fertilizantes de fosfatados. 
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Elementos químicos com potencial tóxico podem ser utilizados de forma indiscriminada 

na composição dos fertilizantes, variando de região para região, e por isso, os riscos ainda são 

pouco conhecidos (JIAO et al., 2012). Esses fertilizantes podem conter metais pesados, se 

forem a base de fosfato (AHMAD; NAJEEB; ZIA, 2015), ou possuir compostos de fósforo e 

potássio (SURRIYA et al., 2015). 

A pesquisa desenvolvida por El-Taher e Althoyaib (2012), analisou a composição de 20 

tipos diferentes de fertilizantes de fosfato, sendo identificado a presença média de pelo menos 

cinco metais pesados: Cr (322,6 mg kg-1), Ni (69,3 mg kg-1), Cd (32,2 mg kg-1), Pb (22,8 mg 

kg-1) e Co (15,5 mg kg-1). Nos solos agrícolas, a presença de metais pesados compromete a 

produção e a qualidade dos cultivos, em virtude do seu potencial de bioacumulação (KAMRAN 

et al., 2016), 

O uso desses elementos químicos de forma indiscriminada pelos agricultores se constitui 

um problema ambiental, tendo em vista que a acumulação desses metais no solo pode ser 

proveniente ainda da água utilizada para a irrigação, que pode conter elevadas concentrações 

desses metais. 

A contaminação do ecossistema por metais pesados é um problema decorrente de 

atividades antrópicas que tem determinado riscos a agricultura, por meio do uso da água e solo 

contaminados para irrigação e plantio, respectivamente. 
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CONCLUSÃO 

 

É veemente a necessidade de ações locais visando a conservação e preservação do Rio 

Piancó, além disso, a Educação Ambiental pode sensibilizar os agricultores em atitudes de 

cuidado com o rio e, por meio da Agroecologia é possível que os métodos de produção se 

tornem mais sustentáveis e menos degradantes. 

Ações de Educação de Ambiental com os agricultores são necessárias, visando melhores 

práticas agrícolas e consequentemente uma minimização da contaminação do solo e do rio por 

metais e agrotóxicos. 

Os parâmetros físicos químicos analisados, em grande maioria, estão de acordo com o 

que determina a resolução N° 375/2005 do CONAMA para os dois pontos de coleta de água e, 

embora o Rio Piancó receba grande carga de efluentes domésticos e resíduos urbanos, a água 

do rio não reportou efeitos genotóxicos nas células meristemáticas de A. cepa. 

Entretanto, foi observado que a água do rio favoreceu o surgimento de anormalidades 

para as três espécies agrícolas estudadas a partir da diluição em 75,0%, reduzindo a germinação, 

e crescimento e biomassa fresca da raiz de plântulas de Z. mays, quando expostas a água do rio 

concentrada. Apenas o IVG de P. vulgaris não foi reduzido após entrar em contato com a água 

do Rio Piancó. 

Os dados reportaram que mesmo em pequenas concentrações, a disponibilidade de 

metais pesados, como o Ni e Pb são tóxicos para C. lanatus, reduzindo a germinação, IVG, 

crescimento da parte aérea e da raiz, biomassa fresca e seca das plântulas e promovendo o 

aumento do TMG, a partir da concentração 1,0 mM analisada para ambos os metais. 

O Pb teve efeitos mais tóxicos nas plântulas de C. lanatus, apresentando TMG e 

anormalidades mais elevados em relação as concentrações de Ni. 

Dessa forma, é necessário que exista o tratamento de efluentes na região, como também 

a despoluição do Rio Piancó para evitar que os efeitos tóxicos causados pelos poluentes 

aumentem, assim como, sejam acumulados no solo pela irrigação. 

Essa pesquisa fornece diagnóstico das vulnerabilidades presentes na comunidade 

estudada e, pode servir de base para que órgãos públicos e organizações sociais possam atuar 

na área visando minimizar e/ou solucionar os problemas socioambientais da região 

identificados com os resultados desta pesquisa. 
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APÊNDICE A – Questionário utilizado para entrevistas com agricultores sobre aspectos 

relacionados ao uso sustentável do solo e os recursos hídricos do Rio Piancó, Pombal, Paraíba. 

 
Nome do entrevistado (a): Sexo: (  ) Feminino (   ) Masculino Idade: Nome da 
Comunidade: 

Nível de escolaridade: ( ) Ensino Fundamental incompleto ( ) Ensino Fundamental completo ( ) 

Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Nível superior incompleto ( ) nível superior 

completo 

Tempo que reside no local: Número de pessoas que moram na casa: 

Quantas pessoas que moram na casa trabalham? Detalhar informações. 

Renda média mensal: ( ) Até um salário mínimo ( ) Até dois salários mínimos ( ) Acima de dois 
salários mínimos 

É beneficiário de algum programa social do governo? Se sim, qual? 

A residência onde mora é própria? Possui terras no local? Qual a área? 

 
 

1. Você usa a água do Rio Piancó no seu cotidiano? Se sim, quais são os usos? 

2. Você sabe qual é órgão responsável por fiscalizar e proteger o Rio Piancó e a área ao entorno? 

3. Em sua vivência na região, você considera que o Rio Piancó mudou ao longo do tempo? Quais foram 
as principais mudanças? 

4. Na sua concepção, quais ações de recuperação e preservação do Rio Piancó poderiam ser 
desenvolvidas? 

5. Para onde vai o esgoto produzido na sua residência? 

6. Você faz uso de agrotóxicos na sua produção agrícola? Se sim, quais, e por quê? Com que frequência 
realiza esses usos? Tem alguma instrução para realizar esse uso? Onde compra? 

7. Você faz uso de alguma outra fonte alternativa de água, além da água do Rio Piancó, para atender 

suas necessidades? Quais? Quais os usos? Acredita que a qualidade da água dessa fonte de uso possa 

estar comprometida devido alguma atividade que impacte o ambiente próximo à sua captação? 

Legenda para as questões 8 a 16: 1 – Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Nem discordo, nem 

concordo; 4 – Concordo; 5 - Concordo totalmente. 

8. Para você, a urbanização nas margens do Rio Piancó exerce 
influência na qualidade da água do rio? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

9. Considera que suas atividades próximas do rio (ou no rio) 

desenvolvidas por você contribui para a poluição e contaminação do 
Rio Piancó? 

 

( 

 

) 1 ( 

 

) 2 ( 

 

) 3 ( 

 

) 4 ( 

 

) 5 

10. Você considera que o Rio Piancó está poluído? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

11. Você acredita que o uso da água do Rio Piancó pode veicular 

doenças? 
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

12. Está satisfeito com a qualidade da água do Rio Piancó? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

13. Você considera a água do Rio Piancó imprópria para ser usada na 
agricultura? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

14. Você acredita que o uso da água do Rio Piancó para a irrigação de 
culturas agrícolas pode interferir na produtividade? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

15. Você considera o desenvolvimento da agricultura, na região, como 
forma de subsistência no campo? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

16. Você se considera satisfeito em morar na região onde vive? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

Legenda para as questões 17 a 22: 1 – Nunca; 2 – Pouco; 3 – Raramente; 4 – Muito, 5 – Sempre. 

17. Frequência que usa água do rio para beber. Se usa, faz algum 
tratamento antes de beber ou para cozinhar? Qual? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

18. Frequência que usa a água do Rio Piancó para atividades de 
recreação (banho, por exemplo). 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

19. Participa, ou já participou de algum programa/atividade 

desenvolvida com objetivo de conservar ou preservar a área na 

extensão do Rio Piancó? 

 

( 

 

) 1 ( 

 

) 2 ( 

 

) 3 ( 

 

) 4 ( 

 

) 5 
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20. Frequência que usa a água do Rio Piancó para irrigação de culturas. ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

21. Você consome os alimentos que produz utilizando a água do Rio 
Piancó para a irrigação? Se ainda produzir, quais são os cultivos? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

22. Você já percebeu alguma interferência ou diminuição de 

produção/germinação de sementes com o uso da água do Rio Piancó 

na irrigação? Se sim, o que foi observado? 

 

( 

 

) 1 ( ) 2 ( 

 

) 3 ( ) 4 ( 

 

) 5 

23. Se o rio deixar de existir (secar), o que iria interferir em sua vida? O que você faria para continuar 
suas atividades que dependiam da água do Rio? 

24. Você acredita que o rio se manterá para as gerações futuras de sua família (netos, bisnetos)? 

25. Você cuida da natureza ou sua relação com a terra é só para plantar? Se cuida o que você faz que 
acredita que ajuda a cuidar da qualidade da terra? 

26. Você sabe o que é agroecologia? Se sim, o que é? 

27. Você sabe/pratica alguma técnica alternativa para combater pragas sem agrotóxicos? Qual? 

28. Você gostaria que seus filhos continuassem com essa prática de agricultura como trabalho? Por 
quê? Se não, o que você deseja como trabalho para seu(s) filho(s)? 

29. O que lhe levou a trabalhar com a agricultura? 

30. O que é agrotóxico? 

31. Que atividades sua você julga que pode fazer mal à qualidade do rio? Quais? 

32. Existe abastecimento de água na sua casa? Quem é o órgão responsável pelo serviço? 

 

 

 

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da Pesquisa 

Intitulada: "QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PIANCÓ, PARAÍBA: INFLUÊNCIA NA 

GERMINAÇÃO DE SEMENTES, NO CONHECIMENTO E PRÁTICAS DE 

AGRICULTORES", que tem objetivo de avaliar possíveis efeitos tóxicos da água do Rio 

Piancó - Paraíba, no desenvolvimento germinativo de espécies agrícolas de interesse para a 

região, e verificar o conhecimento e práticas dos agricultores que esteja relacionado direta ou 

indiretamente ao uso da água do Rio Piancó e que possam impactar na sua qualidade. Para tanto, 

serão entrevistados agricultores que vivem as margens do rio e que utilizam a água para 

desenvolver alguma atividade relacionada a agricultura. 

Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para a sensibilização ambiental dos 

agricultores e de órgãos públicos locais, servindo de base para o desenvolvimento de ações de 

Educação Ambiental e medidas de intervenção de conservação e preservação do Rio Piancó. 

O professor pesquisador Dr. Edevaldo da Silva, e José Lucas dos Santos Oliveira, aluno 

do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA (UFPB), 

responsáveis pelo projeto, pedem sua autorização para coletar informações por meio de 

respostas abertas e objetivas relacionadas em um questionário de perguntas de múltiplas 

escolhas. 
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Informamos ainda que sua participação como voluntário(a) na pesquisa é opcional, não 

sendo obrigado(a), a fornecer informações ou colaborar com esta pesquisa caso não queira. Sua 

recusa ou desistência não acarretará prejuízo. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em segredo para sempre. Para qualquer outra informação, você pode 

entrar em contato com o pesquisador pelo telefone (83) 3511 3078 ou pelo email: 

edevaldos@yahoo.com.br, (83) 9-9655-1219, e-mail: lucasoliveira.ufcg@gmail.com ou no 

endereço: Avenida Universitária S/N - Bairro Santa Cecília - Cx Postal 61 - Patos/PB - 

CEP:58708-110. 

 
Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

Consentimento Pós-Informação 

 
 

Eu,  , fui informado sobre o 

que os pesquisadores querem fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada. 

Estou recebendo uma cópia deste documento, assinada, que vou guardar. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Participante 
 

 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
 

 

 

Local e Data 

mailto:edevaldos@yahoo.com.br
mailto:edevaldos@yahoo.com.br
mailto:lucasoliveira.ufcg@gmail.com
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades 

Integradas de Patos – FIP. 
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