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RESUMO

A poluição aquática é considerada um grave problema ambiental em todos os países, com o aumento da industrialização e o crescimento urbano 
desordenado gerou um processo de deterioração ambiental, provocando diversos anos no meio ambiente. A bacia do rio Paraíba do Sul drena 
uma das regiões mais desenvolvidas do país, abrangendo parte do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo o Paraíba do Sul o 
principal rio, ele recebe uma grande quantidade de carga orgânica e inorgânica, devido ao efluente industrial e domestico. Na região de Resende e 
São João da Barra apresentam intenso desenvolvimento agrário, industrial e urbano e devido estas atividades, alguns estudos têm sido realizados 
para avaliar diferentes características deste bioma. As macrófitas são utilizadas como indicadoras da qualidade ambiental e mitigadoras de 
estresses antrópicos e podem remover pelo sistema radicular ou folhas os compostos orgânicos e inorgânicos. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a relação físico-química na coluna d’água e em macrófitas aquáticas flutuantes (Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia auriculata)
em dois pontos no rio Paraíba do Sul (Resende e Campos dos Goytacazes, RJ). Avaliando  e enquadrando de acordo com a CONAMA. 
Posteriormente foi feito um isolado de bactérias a partir destas plantas quantificando-as e testou a toxicidade por Cobre para verificar o seu 
potencial biotecnológico e aplicar em processos de biorremdiação. De acordo com o CONAMA no. 357/05, as amostras de água coletadas em 
Resende, mostram que apenas a dosagem de alumínio encontra-se acima dos valores de referência estabelecidos para águas doces de Classe 2. 
Com relação à região da foz do RPS, tanto os valores de alumínio quanto os de ferro encontram-se acima dos valores de referência estabelecidos 
para águas doces de Classe 3. Nas plantas, os valores encontrados para Alumínio, Ferro e Manganês foram maiores do que os demais parâmetros 
em todos os períodos e em todas as frações vegetais nas três espécies supracitadas. Pistia stratiotes, apresentou altos teores de Estrôncio e Bário 
em algumas amostras de folha e Raiz nos dois pontos, não apresentando em nenhum destes elementos dosagens passíveis de causar toxicidade à 
planta. Todas as espécies mostraram concentrações superiores de Cromo, chumbo e Cobre como elementos traços em partes aéreas e raiz, 
identificando ação antrópica. No isolado de bactérias, foram identificadas 71 bactérias em Resende (32 E.crassipes, 18 P. stratiotes e 21 
S.auriculata) e 87 de São João da Barra (57 E.crassipes, 14 P. stratiotes e 16  S.auriculata) tanto em parte aérea como em raiz. No teste de 
Toxicidade para as bactérias de S.auriculata de São João da Barra, das 16 isoladas, 9 passaram pelo teste com Sultato de Cobre em diferentes 
concentrações e a partir de 5 Milimolar houve inibição do crescimento bacteriano.
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