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OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi avaliar qualitativa e

quantitativamente os micro-organismos associados a contaminações

em corpos hídricos, e consequentemente os alimentos advindos

destes locais. O estudo foi realizado no Canal de Santa Cruz,

subdividido em 4 unidades amostrais: Mangues A, B, C, D.

De acordo com o Art. 3º da Resolução CONAMA nº 430 de

2011, “os efluentes de qualquer fonte poluidora, somente, poderão

ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido

tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e

exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas

aplicáveis”. A fiscalização ineficaz contribui para os efeitos deletérios

no ambiente, como observado no complexo estuarino do Canal de

Santa Cruz, Itapissuma- PE. Algumas espécies de moluscos, como

Mytella guyanensis (sururu), Crassostrea rhizophorae (ostra) e

Anomalocardia brasiliana (mariscos-pedra) são comercializados in

natura na orla de algumas praias, compondo pratos da culinária

regional. Por alimentarem-se por filtração, bioacumulam organismos

patogênicos, responsáveis pelas Doenças Transmitidas por

Alimentos (DTAs), problema recorrente de saúde pública.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Na análise da água, em 2016, 50% das amostras apresentaram

positividade para CT e 25% para Cto. As análises de 2017 também apresentaram

resultados positivos para CT em 50% e ausência de Cto. Para os teores de

nutrientes: NO3- e NO2- nos quatro pontos citados, resultados superiores aos

estabelecidos pela Resolução Brasileira 357/2005 apenas para o mangue A (46, 5

mg/L) para NO3-, e A (0,24 mg/L) e D (0,11 mg/L) para NO2-.
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O estudo foi realizado no Canal de Santa Cruz, subdividido em 4

unidades amostrais: Mangues A (7°46’10.4”S 34°53’28.5”W), B

(7°46’49.9”S 34°53’28.8”W), C (7°44’06.5°’’S 34°52’57.8’’W) e D

(7°47’31.7’’S 34°53’32.0’’W). As coletas foram realizadas no período de

janeiro a março de 2016 e setembro a outubro de 2017. As análises de

água seguiram a metodologia da técnica dos tubos múltiplos. Para a

análise química, em 2017, os teores de nitrato (NO3-) e nitrito (NO2-)

foram determinados. Na análise microbiológica dos moluscos foram

investigadas a presença de Salmonella spp. (Método BAM/FDA),

Staphylococcus aureus (Método de contagem direta em placas),

Escherichia coli, Coliformes totais (CT) e termotolerantes (Cto) (Método

APHA do Número Mais Provável – NMP).

Amostra Nitrato (NO3
-)  mg/L Nitrito (NO2

-) mg/L

A 46,5 0,24

B 0,02 0,03

C 0,31 0,007

D 0,5 0,11

Tabela 1: Variáveis inorgânicas encontradas no Canal de Santa Cruz.

Estes resultados apontam para a deficiência no cuidado ambiental e

sanitização expondo a população ao risco de contrair infecções. Portanto, o

destino correto destes resíduos, projetos de educação ambiental são propostas

viáveis para o complexo estuarino do Canal de Santa Cruz.

Figura 1. Poluição do manguezal. A esquerda “boca-de-lobo”

derramando efluentes advindos da comunidade diretamente no Canal

de Santa Cruz. A direita copo descartável servindo de substrato para

algumas cracas em meio ao manguezal, apenas um dos muitos

resíduos sólidos encontrados.

Para moluscos, o NMP na pesquisa de CT e Cto variou de 25 a >1.100

NMP/mL. Coliformes, quando encontrados em alimentos indicam que o mesmo

foi contaminado a partir de fontes de origem fecal. Das amostras analisadas para

CT e CTo, as ostras apresentaram em 100% de suas amostras valores acima de

1.100 NMP/mL, que de acordo com os órgãos de fiscalização encontra-se acima

do que é permitido pela legislação para amostras de alimentos. Os resultados

para a contagem padrão em placas de S. aureus variou de 0,3x102 em ostras até

2,0x105 UFC/mL em mariscos-pedra. A espécie de molusco que apresentou a

maior concentração de S. aureus em seu tecido foram os mariscos-pedra, este

fato pode ser explicado devido à localização deste organismo no estuário, pois,

das espécies estudadas, esses, estão em contato constante com o sedimento e

com as águas do estuário. Os resultados para Salmonella spp. foram positivos

nas três espécies de moluscos.


