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Introdução: A contaminação das águas do Rio Doce causada pelo desastre ecológico
do rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues,
a 35 km da cidade de Mariana (MG), ocorrido em novembro de 2015, trouxe graves
consequências para fauna e flora, e, além de agravar o estágio de contaminação já
presente no rio, diversos metais (Fe, Ni, Cd, Mn, Al, Pb, As, Cr, Se) de efeito
potencialmente tóxico foram liberados na bacia. Objetivo: Tendo em vista os diversos
prejuízos pós-desastre, propôs-se um tratamento por floculação para remoção da
turbidez e melhorias dos parâmetros de controle da qualidade da água exigidos pelos
órgãos de controle ambiental, assim como a análise toxicológica e físico-química de
um trecho do rio. Metodologia: A água analisada e tratada foi coletada em Naque
(MG), um ano e meio pós-desastre. Realizou-se tratamento por floculação, com Jar
Test, com o coagulante sulfato de alumínio, e como polieletrólito, pó do quiabo
(Abelmoschus esculentus), analisando condições ótimas de pH e concentrações.
Realizaram-se as seguintes análises físico-químicas: pH, acidez, alcalinidade, dureza,
condutividade, salinidade, teor de sólidos e teste para quantificação de Ferro, Níquel e
Cádmio. Ensaios toxicológicos foram realizados com sementes de alface (Lactuca
sativa), utilizando controle positivo água destilada e negativo NaCl 0,2M. Análises
físico-químicas e ensaios toxicológicos foram realizados com amostras de água antes e
após tratamento. Resultados: Nos testes físico-químicos realizados com a água
coletada do Rio Doce, foram encontrados valores de turbidez 106 FAU e cor 198 Hz,
que estavam acima dos aceitos pela legislação do Ministério da Saúde. Esses
parâmetros, após o tratamento proposto, foram melhorados para turbidez menor que 1
FAU e cor 8,4 Hz. O teor de sólidos totais presentes na amostra coletada apontou uma
concentração de 185 mg/L, o que após tratamento, foi melhorado para 0,082 mg/L.
Valores de outros parâmetros físico-químicos como condutividade, salinidade, acidez e
dureza aumentaram devido ao emprego do sulfato de alumínio. Observou-se a
necessidade do emprego de um alcalinizante para melhor controle do pH após
tratamento. O teste de metais realizado com a água coletada apontou uma concentração
de 0,0019 mg/L de Cádmio (acima da concentração permitida) na bacia do rio, e
quantidade significativa de Ferro total (5,80 mg/L), que após tratamento apresentou
uma melhora significativa, reduzindo o Cádmio para 0,0011 mg/L e Ferro Total para
0,21 mg/L. O teste de germinação com sementes de Lactuca sativa (alface) utilizando
água bruta apresentou somente 3% de germinação, sendo que, após o tratamento com
quiabo, foi melhorado para uma germinação de 73% dos espécimes.  Conclusão: O
quiabo demonstrou ser um excelente polieletrólito no processo de coagulação para o
tratamento da água do Rio Doce, reduzindo o uso do coagulante principal, sulfato de
alumínio. As sementes de alface confirmaram ser um ótimo organismo teste para o
ensaio de toxicidade, devido a fácil obtenção e manuseio. 
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