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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo do monitoramento ambiental da região do médio e 

baixo Contas e da avaliação dos tecidos (vísceras, músculos e pele) do Leptodactylus 

ocellatus (Amphibia, Anura) como bioindicador de poluição por metais coletados na 

região do médio Contas. Para avaliar a dinâmica deste processo, foram realizadas 

coletas de água e sedimento em 17 pontos localizados entre a Prainha do Lomanto em 

Jequié e a foz em Itacaré, e de anfíbios em 5 pontos localizados na região do médio 

Contas. Para o estudo das amostras de água, foram determinados os elementos Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Zn, Na e K e os parâmetros pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido 

e temperatura. Com o objetivo de avaliar o comportamento dos metais (Cr, Cu, Fe, Mn, 

Ni, Zn, Na e K) em amostra de sedimento, foi aplicado o método de extração em fase 

única, seguindo o protocolo da EPA 3051. A determinação dos metais nas amostras de 

água e sedimento foi realizada por espectrometria de absorção atômica com chama 

(FAAS) e por fotometria de chama. Foi aplicada a análise hierárquica por agrupamento 

e a análise de componentes principais como técnicas quimiométricas visando explorar 

os dados relacionados às variáveis físico-químicas. Os resultados do monitoramento 

evidenciam o impacto ambiental por metais, principalmente no trecho urbano do rio na 

sede de Jequié e a jusante da mineradora onde o concentrado de Ni é extraído. Esse 

impacto foi observado com base nos altos teores principalmente dos elementos Cr e Ni, 

sugerindo uma contaminação por atividades antropogênicas como descarte de esgoto 

sanitário, rejeitos industriais e atividades de mineração. A influência da atividade 

urbana na qualidade da água do Rio de Contas também foi evidenciada com base na 

diminuição do teor de O2 dissolvido nos trechos urbanos. Tão importante quanto 

determinar teores de contaminantes em matrizes abióticas é avaliar o quanto esses 

elementos são incorporados pelos organismos bióticos. Assim, tecidos do anfíbio L. 

ocellatus foram avaliados como indicador de contaminação por metais. Os resultados 

permitiram constatar que o melhor tecido a ser utilizado com bioindicador são as 

vísceras, pois foi percebida uma correlação positiva significativa entre os teores de 

metais presentes nos sedimentos e neste tecido (Mn = 0,91 (0,03), Cr = 0,88 (0,05), Cu 

= 0,86, (0,05)). Com esses resultados, recomenda-se estudos de biomonitoramento do 

Rio de Contas utilizando o L. ocellatus como ferramenta de análise.  

 

Palavras-chaves: Metais em águas naturais, Sedimento, Bioindicadores, 

Monitoramento ambiental, Rio de Contas. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a study of the environmental monitoring of Middle and Lower 

Contas River basin and the evaluation of tissues (viscera, muscles and skin) of 

Leptodactylus ocellatus (Amphibian, Anura) as a bioindicator of metal pollution in 

Middle Contas River. To assess the dynamics of this process, collections of water and 

sediment were made at 17 sites located between Lomanto Beach in Jequié to the river 

mouth in Itacare, and amphibians were collected in five points along middle Contas 

River. For the study of water samples, we determined Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, Na and K 

concentrations and the following parameters: pH, conductivity, dissolved oxygen and 

temperature. In order to evaluate the behavior of metals (Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn, Na and 

K) in the sediment sample, we applied the single-phase extraction method following the 

protocol by EPA 3051. The determination of metals in water and sediment samples was 

performed by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) and flame photometry. 

Hierarchical cluster and principal component analyses and chemometric techniques 

were applied to explore the data related to the physic-chemical variables. The 

monitoring results showed environmental impact of metals, especially in the urban 

stretch of the river in Jequié and downstream of mining where Ni concentrate is 

extracted. This impact was observed mainly based on high levels of the elements Cr and 

Ni, suggesting a contamination by anthropogenic activities such as sewage discharges, 

industrial waste and mining activities. The influence of urban activity in the water 

quality of Contas River was also evident based on the reduction of dissolved O2 in 

urban stretches. Evaluating how these elements are incorporated by biotic organisms is 

as important as determining the levels of contaminants in abiotic matrices. Thus, tissue 

samples of the amphibian L. ocellatus were evaluated as an indicator of metal 

contamination. The results found that the viscera are the best sources to be used in 

bioindicator studies, once a significant positive correlation between the levels of metals 

in the sediments and viscera was observed (Mn = 0,91 (0,03), Cr = 0,88 (0,05), Cu = 

0,86, (0,05)). Based on these results, we recommend using L. ocellatus in biomonitoring 

studies along Contas River basin. 

 

Keywords: Metals in natural waters, Sediment, Bioindicators, Environmental 

Monitoring, Contas River. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido aos graves problemas de escassez de água no mundo inteiro, 

programas que visem à proteção dos recursos hídricos tornam-se imprescindíveis. Com 

isso, as Bacias Hidrográficas passaram a ser palco de grandes estudos acerca da 

deterioração dos recursos naturais.  

A contaminação dos ambientes aquáticos foi identificada como um dos 

maiores problemas ambientais no país. Geralmente as fontes dessa contaminação são 

resíduos industriais e domésticos lançados no ambiente, gerando grande preocupação 

acerca da contaminação dos corpos d’água por substâncias potencialmente tóxicas.  

No Brasil, a grande maioria dos esgotos é lançada diretamente nos corpos 

d’água sem tratamento prévio. Além disso, a política de saneamento ambiental adotada 

pela maioria das cidades é de canalizar e/ou retificar os rios e córregos. Essa forma de 

urbanização adotada ao longo das bacias hidrográficas brasileiras vem causando muitos 

problemas ambientais. Esses problemas trazem conseqüências também ao homem, 

como alterações nos regimes hidrológicos, aumento de doenças de veiculação hídrica, 

contaminação química, erosão e assoreamento impedindo a navegação nos corpos 

d’água, além de efeitos de bioacumulação e biomagnificação de metais.  

Muitos elementos são essenciais para a vida na Terra. Geralmente, as 

concentrações naturais estão na faixa de parte por milhão (ppm) ou parte por bilhão 

(ppb) e a natureza se encarrega de oferecer as quantidades necessárias para a 

manutenção saudável do ciclo vital. Outros metais não exercem nenhuma função 

conhecida no ciclo biológico, sendo suas concentrações naturais na faixa de ppm ou 

ppb. Em ambos os casos, a presença de concentrações crescente desses elementos acima 

das naturais passa do meramente tolerável ao tóxico, pois reagem com ligantes 

difusores, com macromoléculas e com ligantes presentes em membranas o que, muitas 

vezes, lhes conferem as propriedades de bioacumulação, biomagnificação na cadeia 

alimentar, persistência no ambiente e distúrbios nos processos metabólicos dos seres 

vivos. As bioacumulações e biomagnificações se encarregam de transformar 

concentrações consideradas normais em concentrações tóxicas para as diferentes 

espécies da biota e para o homem. A persistência garante os efeitos ao longo do tempo 

ou de longo prazo, mesmo depois de interrompidas as emissões. 

Nos últimos anos ampliou-se o conhecimento sobre os problemas gerados 

pela toxicidade de diversas substâncias químicas. Por isso, a cada dia se faz necessário 
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contar com metodologias sensíveis e confiáveis e que permitam obter informações 

integradas sobre o comportamento dessas substâncias no meio ambiente. 

Para se obter informações mais confiáveis sobre os processos que ocorrem 

no ambiente, muitos estudos de monitoramento passaram a utilizar organismos 

biológicos como bioindicador. Estes podem fornecer informações tanto qualitativa 

como quantitativa em relação às mudanças ambientais provocadas pelo homem. 

O uso de organismos vivos em um monitoramento ambiental depende muito 

da fauna e da flora local. É preciso saber qual o componente mais adequado para avaliar 

a contaminação, quais as vantagens e desvantagens do uso de bioindicadores. 

Este trabalho teve por objetivos monitorar a qualidade da água do Rio de 

Contas, através de análises físico-químicas em água e sedimento e avaliar se tecidos de 

Leptodactylus ocellatus podem ser utilizados como  bioindicadores de contaminação por 

metais. 

Com o intuito de avaliar um organismo capaz de indicar o nível de 

contaminação do Rio de Contas, este trabalho consistiu no estudo de diferentes tecidos 

do anfíbio Leptodactylus ocellatus, muito comum em regiões tropicais e presente ao 

longo das margens de todo o rio, visando determinar qual tecido é mais eficiente como 

bioindicador. Além disso, foi feita ma caracterização químico-física das regiões do 

médio e baixo Rio de Contas, onde diversos parâmetros foram estudados. 

Com o objetivo de avaliar a presença de metais traço biodisponíveis em 

amostra de sedimento, foram aplicados os procedimentos de extração em fase única. 

Nas amostras de água, sedimento e material biológico foram realizadas determinações 

dos elementos Cu, Cr, Mn, Ni, Zn e Fe, por Espectrometria de Absorção Atômica por 

Chama (FAAS). Nas amostras abióticas foram também determinados Na e K utilizado a 

técnica de Fotometria de Chama. Características físico-químicas como pH, 

condutividade elétrica e O
2
 dissolvido foram determinadas com auxilio de aparelho 

portátil levado ao campo. 

Os dados foram tratados estatisticamente e Análises de Componentes 

Principais (PCA), Análises Hierárquica por Agrupamento (HCA) e testes de correlações 

foram aplicados para investigar as semelhanças e diferenças entre as amostras. 

Os resultados desse estudo servirão como base para programas de 

monitoramento e conservação do Rio de Contas. Poderão ser divulgados à população 

ribeirinha, alertando sobre possíveis problemas que o uso desordenado e exploratório do 

ambiente pode causar, além de permitir uma mudança no manejo das áreas agrícolas.
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Os metais traços 

 

Designa-se metal pesado o grupo de elementos que possuem densidade 

igual ou acima de 5 g/cm
3
. Entretanto, essa expressão não é a mais adequada, pois, 

erroneamente, o termo “pesado” é confundido com tóxico (DUFFUS, 2002). Segundo 

Egreja (1993), muitos desses metais são micronutrientes essenciais para a vida, tais 

como cobre (Cu), ferro (Fe), zinco (Zn), cobalto (Co), níquel (Ni) etc, os quais 

desempenham importantes funções biológicas no organismo e seus teores podem ser 

regulados por controle homeostático. No entanto, quando o suprimento nutricional 

torna-se excessivo, a homeostase cessa a sua função e os metais essenciais passam a ser 

tóxicos, agindo tanto de forma aguda como crônica.  

Nos próximos tópicos, serão apresentadas algumas informações sobre 

alguns metais que foram avaliados neste trabalho. 

 

2.1.1  Cromo (Cr) 

 

O cromo é um elemento comumente encontrado na crosta terrestre. Entre as 

fontes naturais de contaminação ambiental por cromo estão os incêndios florestais e as 

erupções vulcânicas. Em áreas onde ocorrem depósito significativo de cromo, as fontes 

de água podem apresentar concentrações superiores a 50,0 µg.L
-1

 , ultrapassando os 

valores padrões nacionais e internacionais para água potável (WHO, 1988).   

O cromo é um mineral-traço essencial presente em diminutas proporções em 

alguns alimentos como carnes, cereais integrais, oleaginosas e leguminosas. No 

organismo, o cromo é responsável pelo aumento da sensibilidade à insulina, por meio da 

ligação de quatro átomos de cromo a uma proteína intracelular específica denominada 

apocromodulina, que, por sua vez, liga-se ao receptor de insulina de células de tecidos 

periféricos concomitantemente à insulina, porém em outro sítio localizado no domínio 

intracelular (GOMES, 2005)   

Além das fontes naturais de contaminação por cromo, tem-se também as 

fontes antropogênicas. Entre as principais atividades humanas que liberam cromo, 
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destacam-se a fabricação de cimento, construção civil, minas, incineração de lixo, 

curtume, uso de fertilizantes, etc. (ATSDR, 2000).     

O cromo é emitido no ar por processos industriais e também por combustão, 

incluindo as queimadas de florestas. O estado de oxidação do cromo nas emissões não 

está bem definido quantitativamente, mas pode-se assumir que o calor da combustão 

pode oxidar proporções desconhecidas do elemento para a forma hexavalente. Enquanto 

suspenso no ar, esta forma é provavelmente estável, até que, ao se depositar no solo e 

entrar em contato com a matéria orgânica, ela pode reduzir-se a cromo trivalente 

(WHO, 1988). Na forma trivalente, ele é um nutriente essencial para os seres humanos 

(MERTZ, 1969). A maior parte do cromo liberado na água deposita-se nos sedimentos. 

Uma pequena porcentagem pode estar presente na água nas formas solúvel e insolúvel 

(ATSRD, 2000).   

 

2.1.2  Ferro (Fe) 

 

O ferro é o metal de transição mais abundante no planeta, seu uso é muito 

comum na indústria, na fabricação de ligas, tintas, imãs, pigmentos e soldagens de 

metais. A presença do ferro livre no ambiente se dá por conta de diversos fatores, entre 

eles o mais importante é a ação antropogênica, principalmente de origem industrial. O 

uso de fertilizantes na agricultura é outro fator relevante de contaminação ambiental 

(SHARMA, 2000). O desgaste natural das rochas contendo minérios de ferro, 

meteoritos e o escoamento superficial do metal constitui fontes naturais de 

contaminação do ferro (KROSCHWITZ, 1995). 

Segundo Lima (2001), o ferro possui características físico-químicas e estado 

de oxidação (Fe
2+

 e Fe
3+

) que são responsáveis pelo seu desempenho tanto no ambiente 

quanto nos organismos.   

A absorção de ferro é influenciada por uma variedade de fatores, entre eles, 

a concentração e a forma química do ferro ingerido, a presença de fatores na dieta que 

promovam ou inibam a sua absorção e o estado de ferro no organismo (HALLBERG, 

1981). A quantidade de ferro estocada no organismo é importante porque afeta a 

absorção alimentar desse elemento (ANDERSON, 1996). O conteúdo de ferro no 

organismo é controlado, principalmente, pelo mecanismo homeostático de regulação e 

pelas necessidades fisiológicas individuais, ou seja, quanto menor a quantidade de ferro 

depositado no organismo, tanto maior é a quantidade absorvida no trato intestinal, e 
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vice-versa. A homeostase de ferro é controlada, em primazia, pela absorção e, 

secundariamente, pela excreção (FAIRWEATHER, 1993).      

Além do seu papel químico, o ferro é também importante para diversas 

funções biológicas, sendo encontrado em praticamente todos os seres vivos (BEARD, 

1996). Dentre as diversas funções do ferro, as mais importantes são: atuar como vetor 

de oxigênio, formando com ele uma combinação facilmente dissociável, permitindo que 

o oxigênio transportado seja cedido aos tecidos na medida de suas necessidades; servir 

de catalisador da oxidação nas células e nas moléculas livres de hemina; e atuar como 

constituinte das diástases oxidantes (catalase, peroxidase, citocromos), intervindo em 

numerosas reações de oxidação, por meio das quais se libera energia dos constituintes 

alimentares (GUYTON e HALL, 2002). A atividade de muitas enzimas envolvidas 

nestas reações bioquímicas diminui durante a deficiência de ferro nos tecidos (MAHAN 

E ESCOOT-STUMP,2005).  

Para Cozzolino (2005), o ferro pode ainda estar envolvido na função 

imunológica e no desempenho cognitivo.  É um elemento altamente reativo que pode 

interagir com o oxigênio para formar compostos com o potencial de danificar 

membranas celulares ou degradar o DNA. 

 

2.1.2  Zinco (Zn) 

 

O zinco é um dos elementos mais comuns na Terra. Pode ser encontrado no 

ar, no solo, na água e está naturalmente presente nos alimentos. Distribui-se no 

ambiente como resultado de processos naturais e atividades humanas.  É encontrado no 

ambiente, principalmente, no estado de oxidação +2. Sua concentração no ar é 

relativamente baixa, exceto próximo às fontes industriais. Na água, ele é rapidamente 

distribuído para os sedimentos por adsorção sobre ferro e óxido de manganês, argila 

mineral e materiais orgânicos (ATSDR, 2004). O nível de zinco no ambiente aquático é 

da ordem de 10 µg L
-1

 e no terrestre, na ordem de 40 mg.L
-1

. 

O zinco é um micronutriente essencial a todos os seres vivos. Tem um papel 

fundamental nos processos fisiológicos e metabólicos de muitos microorganismos, tais 

como: síntese de muitas enzimas e seus componentes aminoácidos, produção de 

antibióticos, no controle da diminuição da síntese de ácidos orgânicos acoplados com o 

aumento da produção celular e fixação do nitrogênio. Embora seja essencial, esse 
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elemento é tóxico em altas concentrações, pois atua no sistema nervoso, provocando 

mutagênese e carcinogênese (MARECEK et al, 1986).    

Apesar de o zinco ser um nutriente essencial presente em organismos vivos, 

estes parecem ser um reservatório pequeno, se comparados com o solo e com os 

sedimentos aquáticos. Ele pode ser acumular em animais aquáticos e apresentar de 51 a 

1.130 vezes a concentração presente na água. Estudos indicam que, em geral, o zinco 

não se bioacumula através da cadeia alimentar. Em plantas, as concentrações de zinco 

não ultrapassam os níveis presentes no solo (MARECEK et al, 1986).    

 

2.1.4  Manganês (Mn) 

 

O manganês é um elemento amplamente distribuído na crosta terrestre, água 

e atmosfera na forma particulada (MENA, 1980). Ocupa em média 0,1% da crosta 

terrestre e só o ferro é mais abundante que ele. Estudos revelam que o manganês 

normalmente se acumula mais em organismos que estão na base da cadeia alimentar 

(ATSDR, 2000).   

De acordo a WHO (1981) o conteúdo de manganês na água é derivado do 

solo e das pedras. No oceano, o metal é encontrado principalmente na forma de dióxido, 

o qual é produzido a partir dos sais por algumas espécies de bactérias comuns no solo e 

no lodo oceânico. O material particulado suspenso nas águas pode conter concentrações 

apreciáveis de Mn.  

No solo, as concentrações desse metal dependem das características 

geotérmicas, das transformações ambientais dos compostos de manganês naturalmente 

presentes, da atividade de microorganismos e da incorporação (WHO, 1981). 

Em humanos, o manganês é absorvido no intestino delgado. Sua carência 

nos humanos pode causar: perda de peso, fragilidade óssea, dermatite, degeneração do 

ovário ou testículos e náuseas.  Já a exposição a altas concentrações ambientais pode 

originar inflamações nos pulmões, tosse seca, náuseas, dor de cabeça, fadiga e dispnéia 

(BARCELOUX, 1999).   

 

2.1.5  Níquel (Ni) 

 

O níquel é um dos cinco metais mais abundantes. Tem sido encontrado 

combinado com o ferro em meteoritos, em concentrações de 5 a 50%. É emitido para 
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atmosfera a partir de várias fontes naturais como poeira do solo, vulcões, vegetação, 

aerossóis etc.  

O metal é introduzido na hidrosfera por remoção a partir da atmosfera; 

erosão dos solos e rochas; lixo urbano e descargas industriais. Nos rios, o níquel é 

transportado como partículas precipitadas com material orgânico. Já no sedimento, ele 

pode ser depositado das seguintes formas: precipitação, complexação, adsorção sobre a 

argila e também agregação à biota (WHO, 1991).    

A toxicidade do níquel na vida aquática varia amplamente e é influenciada 

por fatores como pH, oxigênio dissolvido, entre outros. Na água, o metal é tóxico para 

plantas em concentrações de aproximadamente 500 µg.L
-1

 e afeta a reprodução de 

crustáceos da água doce quando atinge cerca de 95 µg.L
-1

. Em concentrações de 310 

µg.L
-1

, pode matar larvas de moluscos marinhos e, a partir de 730 µg.L
-1

 é prejudicial à 

reprodução de pequenos peixes de água doce, o níquel é um elemento de interesse 

ambiental por ser cancerígeno e apresentar possibilidade de causar, no ser humano, 

problemas no sistema respiratório e no coração (ROEKENS e GRIELI, 1988; 

MARQUES e CHIERICE, 1993).  

 

2.1.6  Cobre (Cu) 

 

A distribuição do cobre na natureza se dá de diversas formas, tais como 

sulfetos, arsenitos, cloretos e carbonatos. Por estar presente na crosta terrestre, a 

principal fonte natural de cobre são as poeiras. Outras fontes naturais são os vulcões, os 

processos biogênicos, os incêndios florestais e as névoas aquáticas. Quanto a sua 

distribuição, as principais fontes são os ventos, distribuindo até 65% do cobre emitido 

pelas fontes naturais para a atmosfera (WHO, 1998).     

As fontes antropogênicas de cobre incluem a emissão pelas atividades de 

mineração e fundição, pela queima de carvão como fonte de energia e pelos 

incineradores de resíduos municipais. As atividades de mineração e refino do cobre são 

as fontes emissoras de maior importância (GAETKE e CHOW, 2003). As fontes 

antropogênicas têm grande influência na quantidade de cobre emitido no ar, diversos 

estudos comprovaram que, o fluxo de cobre atmosférico decorrentes de fontes 

antropogênicas é três vezes maior do que o fluxo do metal proveniente de fontes 

naturais (HSBD, 2000). 
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O cobre participa de diversas funções no organismo, sendo essencial para os 

sistemas imune, nervoso e cardiovascular, bem como na manutenção da saúde óssea. O 

cobre também é componente de um grande número de proteínas e enzimas que 

desempenham funções biológicas fundamentais às células e que contribuem para a 

manutenção de sua homeostase (GAETKE e CHOW, 2003). 

  

2.1.7  Elementos majoritários: sódio (Na) e potássio (K) 

 

Os elementos Na e K são elementos considerados macronutrientes por 

serem encontrados em grandes quantidades na natureza e terem fundamental 

importância para a manutenção da vida. São os elementos mais abundantes nos 

ambientes aquáticos e por isso são considerados majoritários (SANTOS, 2001).  

 A presença do sódio na natureza é variável, pois sua disponibilidade é 

determinada pelos intemperismos das rochas magmáticas e silicatos em geral. O sódio 

possui alta solubilidade e boa mobilidade em águas naturais. Nas rochas sedimentares a 

concentração do sódio é de 3,87x103 mg Kg
-1

, nas rochas argilosas de 4,85x103mg Kg
-1

 

e nas rochas carbonáticas de 3,93x102 mg Kg
-1

. O sódio também pode entrar nas águas 

naturais por descargas industriais e municipais (FENZZ, 1986).  

O potássio constitui 2,5% da crosta terrestre, sendo o sétimo elemento mais 

abundante e liberado das rochas por intemperismo da mesma forma que o sódio (VAN 

LOON, 1985). A maior parte do potássio está presente em minerais tais como a 

muscovite, feldspatos etc., que são insolúveis em água, tornando dificil a obtenção do 

potássio a partir deles. Como o potássio é facilmente absorvido pelas argilas, explicam-

se as baixas concentrações relativas de potássio nas águas naturais e elevadas 

concentrações nas argilas (PEIXOTO, 2004).   

É um elemento essencial não só para a vida vegetal como para a animal. 

Nos seres humanos, os íons de potássio, K+, em conjunto com os íons de sódio, Na+, 

agem nas membranas celulares na transmissão de impulsos eletroquímicos dos nervos e 

fibras musculares e no balanceamento da atividade de alimentação e remoção de 

subprodutos nas células (PEIXOTO, 2004).  

 

2.2 Determinação de metais em águas naturais 
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O nível de metais dissolvidos nas águas naturais é extremamente variável, 

sendo que a avaliação deste parâmetro isolado fornece pouca informação sobre a 

contaminação do ambiente. O material particulado, tanto em suspensão como na forma 

de sedimento de fundo, representa importante parâmetro na análise da dinâmica e 

distribuição de metais, visto que uma grande parte dos elementos transportados na água 

está associada a essas partículas (SOUSA, 2009)  

Na coluna d’água, os teores de metais dissolvidos tendem a variar por 

diversas ordens de magnitude ao longo do tempo e dos diferentes pontos de 

amostragem, o que se deve ao grande número de variáveis envolvidas na sua dinâmica, 

tais como variações diárias e sazonais no fluxo d’água, descargas locais de efluentes 

urbanos e industriais, variações de pH e condições redox, níveis de detergentes, 

salinidade e temperatura (CHAO, 1972). Apesar de tais variações, a determinação das 

concentrações dos metais dissolvidos na água constitui uma ferramenta útil na avaliação 

do grau de contaminação de um determinado ecossistema (FANGUEIRO et al, 2005). 

Atualmente, é reconhecido que a concentração total de metais dissolvidos na água é, 

freqüentemente, insuficiente como indicador de toxicidade aos organismos aquáticos. 

Por isso, a análise dos teores de metais dissolvidos na água deve ser sempre 

acompanhada pela análise de outros materiais, como por exemplo, os sedimentos 

(TOKALIOGLUS et al, 2000). 

Existe uma grande preocupação com a contaminação dos corpos aquáticos 

por elementos-traço, pois estas substâncias além de poderem apresentar alta toxicidade, 

não se degradam no meio ambiente, onde podem sofrer transformações químicas e 

biológicas, apresentando um perigo em potencial para os organismos vivos, inclusive 

para o homem (LIMA, 2005).  

Segundo Mierzwa (2001), os impactos antropogêncios que incluem: 

descargas industriais, despejos domésticos, escoamento de fontes não pontuais e 

deposição atmosférica, são as principais fontes de metais que impactam os ecossistemas 

aquáticos. Os ambientes aquáticos também incorporam traços de metais por fenômenos 

como erosão, atividade vulcânica, incêndios florestais e processos que ocorrem na 

vegetação (TAO, 1999). 

As medidas de metais dissolvidos em água naturais podem apresentar 

alguns problemas analíticos, pois as concentrações são muito baixas, geralmente 

cercando os limites de detecção mais comumente empregados. Entretanto esses 

problemas podem ser resolvidos utilizando técnicas de pré-concentração.  
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Uma das técnicas mais recomendadas para determinação de metais em água 

é aquela que utiliza Plasma Indutivamente Acoplado a Espectrometria de Emissão 

Óptica (ICP OES). Com essa técnica pode-se realizar uma determinação rápida e 

multielementar. Quando se utiliza detectores como o espectrômetro de massa (ICP MS), 

se alcança excelentes limites de detecção, permitindo a quantificação de diferentes 

isótopos para um grupo de elementos. Entretanto essa técnica possui um custo elevado é 

não é acessível na maioria dos laboratórios (MAY e WIEDMEYER 1998). 

Outra técnica amplamente utilizada é a espectrometria de absorção atômica, 

que permite determinar quantitativamente elementos metálicos. A atomização pode ser 

feita em chama (FAAS), em tubo aquecido acoplado a gerador de hidreto (HG AAS), 

através da geração de vapor frio (CV AAS) e em forno de grafite (GF AAS) (WELZ e 

SPERLING, 1999).  

Esses tipos de atomização possuem vantagens e desvantagens, a saber: O 

FAAS não possui efeito memória, diminuindo tempo entre análises; tem pouco ruído, 

através de utilização de fonte de radiação específica; o sistema de queima é durável e de 

baixo custo; possui análise rápida e de razoável sensibilidade e boa repetibilidade e 

precisão de análise. Dentre as desvantagens tem-se: grande volume de amostra utilizado 

(3-5 mL); menos de 10% da amostra aspirada é utilizada; impossibilidade de utilização 

em amostras sólidas ou de viscosidade elevada e difícil análise de matrizes complexas 

(POTTS, 1987). 

O HG AAS permite a separação do elemento da matriz; as interferências de 

matriz são praticamente nulas e possui limites de detecção baixos, entretanto poucos 

elementos geram hidretos e depende de vários parâmetros, como o estado de oxidação 

do analito, o tempo de reação, a pressão do gás, a concentração e o volume da solução, e 

a temperatura da célula (MILNER & WHITESIDE, 1984). 

Já o GFAAS possui as vantagens de permite a determinação de todos os 

elementos, com concentrações de µg L
-1

, diretamente sobre as amostras; tem limites de 

detecção muito baixos e necessita de volumes mínimos de amostra. Em contrapartida 

tem grande interferência de matriz, baixa freqüência analítica: tempo de análise de 3 a 5 

minutos por amostra e baixa repetibilidade e reprodutibilidade se comparada ao FAAS. 

(MILNER & WHITESIDE, 1984; POTTS, 1987; VIETS & O'LEARY, 1992).  

E por fim o CV AAS possui as seguintes vantagens: o vapor formado é 

homogêneo; permite a separação do analito a partir da matriz potencialmente 
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interferente e permite estudos de fracionamento. Entretanto apresenta também algumas 

desvantagens uma vez que na primeira etapa é uma reação química, sujeita a 

interferências, o estado de oxidação e forma do analito são críticos e o pH das soluções 

e as concentrações do reagentes podem ser críticos (TAKASE et al, 2002). 

2.3 Determinações de metais em sedimentos  

 

Sedimentos são sólidos suspensos ou depositados que atuam como o 

principal componente de uma matriz, que foi ou é susceptível ao transporte pelas águas. 

São partes essenciais, integrais e dinâmicas das bacias hidrográficas, incluindo estuários 

e zonas costeiras. Suas origens estão associadas ao intemperismo e erosão de rochas e 

solos das porções mais altas da área de drenagem (PEREIRA et al, 2007).   

 Um meio de contaminação dos organismos aquáticos são os sedimentos, 

muito conhecidos por agir como o mais importante reservatório de metais e outras 

substâncias que podem agir como poluentes do ambiente aquático. A exposição indireta 

ao sedimento contaminado ocorre quando peixes, anfíbios ou invertebrados bentônicos 

ingerem o material particulado. Por outro lado, a exposição direta via sedimento pode 

ocorrer por liberação do poluente das partículas suspensas na coluna d’água por 

distúrbios antropogênicos ou naturais que resultem na redissolução dos metais 

anteriormente precipitados. 

Segundo Linnik e Zubenko (2000), quando se determina metais em 

sedimentos, problemas relacionados com baixas concentrações, comuns nas amostras de 

água, são evitados. Os metais nos sedimentos são mais fáceis de quantificar e técnicas 

de ICP e AAS são amplamente aplicadas, além do que essa matriz é menos suscetível à 

contaminação acidental (RAINBOW, 1995).  

Para o tratamento das amostras de sedimentos pode-se utilizar técnicas de 

extração em fase única, através do método EPA 3051, onde são determinados somente 

os metais biodisponíveis, ou técnicas de extração seqüencial e digestão total, este é 

importante porque disponibiliza os metais presentes nas frações mais finas do 

sedimento. Santos (2007) realizou estudos nos quais avaliou a eficiências de diversos 

métodos de extração seqüencial e fez modificações a fim de se obter os melhores 

resultados. As modificações realizadas por Santos (2007) tiveram sucesso e estão sendo 

amplamente adotadas na análise de frações de sedimentos por vários laboratórios. 

Davidson e colaboradores (1994) recomendaram realizar procedimentos de extração 
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nestas amostras sob radiação de microondas para acelerar o processo e evitar possíveis 

contaminações. 

O sedimento é composto por várias frações e a biodisponibilidade dos 

contaminantes no sedimento vai depender da fração na qual ele estará ligado. Os metais 

denominados biodisponíveis que comumente se encontram ligados ao sedimento 

possuem associações fracas e podem ser facilmente rompidos pela biota.  

O interesse desse estudo é investigar os metais presentes nas primeiras 

frações do sedimento, pois é onde os metais estão mais fracamente ligados, isto é, os 

metais que estão associados às fases consideradas instáveis e reativas no sedimento, 

pois estes dão uma noção do potencial poluente dos metais contidos no sedimento, bem 

como os índices de contaminação mais recentes (SANTOS, 2007).  

Sedimentos têm sido cada vez mais utilizados em estudos de avaliação do 

nível de contaminação dos ecossistemas aquáticos, por retratar condições históricas da 

influência de atividades antropogênicas sobre esses ambientes, nem sempre detectáveis 

pelo uso de variáveis da água (MOZETO, 1996). 

Os sedimentos são investigados não mais como um reservatório ou 

ambiente de deposição de espécies químicas, mas sim como um compartimento 

aquático ativo que desempenha um papel fundamental na redistribuição dessas espécies 

à biota aquática (GUNN et al, 1998). Eles possuem uma alta capacidade de reter 

espécies químicas orgânicas e inorgânicas, uma vez que 99% das substâncias que 

atingem um sistema aquático são depositadas no compartimento sedimentar. Apesar 

disso, a legislação Brasileira, através da Resolução CONAMA 357/05, regulamenta 

apenas os padrões de qualidade de águas superficiais destinadas ao consumo humano e 

à proteção da vida aquática. Neste sentido, estudos visando o desenvolvimento de 

metodologias analíticas para determinação de elementos traço em sedimentos e suas 

frações é de fundamental importância para o gerenciamento da qualidade hídrica 

brasileira (LIMA, 2005). 

 

2.4 Organismos bioindicadores 
 

Tão importante quanto determinar as concentrações de metais no ambiente 

aquático é definir o quanto desses elementos pode ser assimilado pelos organismos 

(BARSYTE, 1999). O conhecimento desses conteúdos tem importância ecológica e 
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prática, pois permite detectar as rotas de incorporação dos elementos ao longo da cadeia 

trófica e facilitam as medidas de remediação (RAINBOW, 1995). 

O biomonitoramento tem grandes vantagens sobre a monitoração ambiental 

baseada somente em materiais não biológicos. Tais vantagens estão associadas à sua 

elevada disponibilidade, reduzido custo para o monitoramento, avaliação de períodos de 

tempo superiores à exposição do organismo, avaliação de efeitos sinergéticos e sua 

relevância biológica (POKORNY, 2000).    

Um bioindicador é um ser vivo de uma espécie escolhida por usa 

sensibilidade ou tolerância a vários parâmetros e utilizado para detectar mudanças na 

concentração de certos poluentes, ou mesmo a ausência ou presença destes no 

ecossistema (GRASSI, 2001).   

Para estudos de bimonitoramento, os organismos utilizados como 

indicadores devem possuir algumas características necessárias tais como: ampla 

distribuição, fácil identificação, mobilidade limitada e longos ciclos de vida. Devem 

ainda ser de fácil manejo, podendo ser levado ao laboratório para estudos e que reflitam 

as interações entre os indivíduos e o ambiente.  

Entretanto, é muito difícil encontrar um organismo com todas essas 

características, principalmente em locais muito antropizados. Devido a isso, muitos 

autores indicam que sejam usadas mais de uma espécie de organismo, com diferentes 

formas de assimilação dos metais, para ter uma avaliação mais objetiva da 

contaminação tanto dos organismos quanto dos locais estudados (HENRY, 1994; 

TESSIER, 1999). Henry (1994) propõe ainda utilizar organismos que pertençam a 

grupos biológicos diferentes como plantas, invertebrados e peixes.  

Alguns bioindicadores são bastante sensíveis e específicos, o que facilita o 

trabalho de análise, denunciando inclusive os efeitos sinérgicos não detectáveis através 

das metodologias físico-químicas tradicionais (COHEN e FRANCO 2000).  

Apesar de espécies vegetais serem frequentemente utilizadas neste tipo de 

estudo (TOKALIOGLUS et al, 2000), as espécies animais apresentam a vantagem de 

permitirem a obtenção de resultados relacionados com áreas exploradas por estes 

organismos e o fato de serem mais comparáveis ao homem em termos de assimilação e 

excreção (MOCHIZUKI et al, 2002). 

O uso de bioindicadores demonstra de forma clara o efeito da poluição sobre 

os seres vivos, tornando a informação facilmente assimilável, inclusive pelo público 

leigo, facilitando a sensibilização da população a esses efeitos (KLUMPP et al, 2001).   
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2.4.1  Anfíbios como bioindicadores 

 

Existem várias formas de se avaliar o grau de contaminação dos recursos 

hídricos, nos quais se destacam a análise da água, do sedimento e de organismos como 

indicadores (GREENHOUSE, 2001). Os anfíbios são utilizados como bioindicadores de 

poluição ambiental por exercerem importante papel nos ecossistemas aquáticos, por 

terem seu ciclo de vida na água, quando girinos, e na água e na terra após sofrerem 

metamorfose (SCHUYTEMA et al, 1991; BUENO-GUIMARÃES, et al,2001).  

Em diferentes ambientes, a poluição pode causar alterações na densidade 

populacional, más formações e alterações citogenéticas em anfíbios (FELLERS e 

DROST, 1993)   

Os estudos realizados com anfíbios como bioindicadores ainda são recentes. 

Entretanto, o uso de outros organismos aquáticos está bastante difundido, como por 

exemplo em peixes, onde diversas espécies são intensamente utilizadas como 

bioindicadores em avaliações de contaminação ambiental, pois pertencem a um nível 

trófico elevado (ALBUQUERQUE, 2007)  

Organismos aquáticos tendem a acumular metais-traço e contaminantes 

orgânicos em seus tecidos. Assim, mesmo quando a água possui níveis desses 

compostos abaixo da concentração máxima tolerada pela legislação, há grandes riscos 

de contaminação dentro da cadeia trófica (CAMPOS et al, 2002). 

Outro fator de grande importância no estudo de contaminantes é o tempo de 

exposição desse organismo a esses elementos e a sua capacidade de bioacumulação 

(ROSENBERG & RESH, 1993). A correlação positiva entre a acumulação do metal e o 

tamanho do indivíduo pode ocorrer em conseqüência do fato de que indivíduos maiores 

(e mais velhos) se alimentam de animais que também são predadores dos níveis mais 

elevados da cadeia, acumulando maiores quantidades de poluentes em seus tecidos. 

Maiores concentrações em animais adultos, entretanto, podem ser explicadas como uma 

óbvia conseqüência de uma eficiente absorção e baixa eliminação de metais através da 

cadeia trófica (MONTEIRO-NETO et al, 2003).    

Para o presente estudo, o anfíbio de interesse é o Leptodactylus ocellatus. 

Os organismos do gênero Leptodactylus possui uma grande diversificação quanto a sua 

morfologia, etiologia e ecologia (ARAMBURU, 1958). O Leptodactylus ocellatus 

(Linnaeus, 1758), é conhecido pela sua dependência por corpos d’água, tanto lóticos 

quanto lênticos. Comumente são encontrados em córregos, pântanos e pastagens 
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úmidas. Esta espécie por ser utilizada no consumo humano, é comercialmente explorada 

(ARAMBURU, 1958), e uma redução numérica já foi percebida em diversos ambientes 

(WILLIAMS, 1991).  

  

2.5 Análise Estatística  

 

A análise estatística há muito tempo se firmou como ciência, pois é 

essencial em todo experimento. Para Ramos (2007) os métodos estatísticos modernos 

formam uma mistura de ciência, tecnologia e lógica para os problemas de várias áreas 

do conhecimento humano sejam investigados e solucionados.  

A estatística multivariada surgiu há muito tempo, por volta de 1901, mas 

pela necessidade do auxilio de programas computacionais para ser clara e rápida, só 

recentemente se tornou mais comum e utilizada (VICINI, 2005).  

As técnicas de análise multivariada possibilitam avaliar um conjunto de 

características, levando em consideração as correlações existentes, que permitem que 

inferências sobre o conjunto de variáveis sejam feitas em um nível de significância 

conhecido (VICINI, 2005). 

Nas diversas áreas do conhecimento uma das técnicas multivariadas mais 

utilizadas é a análise de agrupamento (JOHNSON & WICHERN, 1992). A análise de 

agrupamento visa reunir, por algum critério de classificação as unidades amostrais em 

grupos, buscando a homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre grupos 

(CRUZ & REGAZZI, 1994). 

Como o objetivo da análise de agrupamento é reunir objetos semelhantes, 

torna-se necessário alguma medida para avaliar o quão semelhantes, ou diferentes são 

os objetos. Costuma-se avaliar a semelhança em termos de distância entre pares de 

objetos. Os objetos que possuem a menor distância entre si são mais semelhantes, um do 

outro, do que os objetos com a maior distância. Essa medida de semelhança é fornecida 

pela distância euclidiana (VICINI, 2005). 

Muitos estudos utilizam métodos de agrupamento para analisar os resultados 

obtidos. Santos et al (2008) utilizaram técnicas de PCA e HCA em análise de água e 

sedimento do semi-árido baiano para avaliar o comportamento de diversos íons que 

podem influencias na qualidade dos recursos hídricos. Lima (2005) também utilizou 

análises por agrupamento em amostras abióticas (água e sedimento) e bióticas 
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(Eichornia crassipes), buscando as semelhanças entre as variáveis para justificar o uso 

da  macrófita como bioindicador de contaminação por metais.  

 

3 EXPERIMENTOS  

 

3.1 Área de estudo  

 

O estudo foi realizado ao longo do curso do médio e baixo Rio de Contas, 

englobando o perímetro urbano e rural das cidades de Jequié, Jitaúna, Ipiaú, Barra do 

Rocha, Ubatã, Ubaitaba e Itacaré (Figura 3.1). O Rio de contas tem sido palco de 

grandes estudos, pois é o mais importante da sua bacia (Bacia do Rio de Contas) e está 

incluído entre os cinco mais importantes cursos d’água do estado da Bahia, nasce na 

Chapada Diamantina e deságua no município de Itacaré, percorrendo cerca de 500 km. 

A bacia hidrográfica do Rio das Contas está localizada na região centro sul do Estado, 

entre as coordenadas geográficas 12º 55’ e 15º 10’ de latitude sul e 39º 00’ e 42º 35’ de 

longitude oeste. Está limitada ao norte pelas bacias do Paraguaçu e Recôncavo Sul; ao 

sul pelo Estado de Minas Gerais, com a bacia do Rio Pardo e as bacias do leste; ao leste 

pelo Oceano Atlântico e a oeste pela bacia do Rio São Francisco (SRH, 2007). 

Segundo Sá e Sá (2004), as atividades econômicas no Rio de Contas são 

caracterizadas por uma forte predominância da agropecuária que ocupa 64% da 

população economicamente ativa da região. Entretanto, a mineração e atividades 

industriais também são desenvolvidas ao longo do rio, sobretudo nas proximidades da 

cidade de Jequié (Médio Contas). 

É um rio de planalto diamantífero, de regime torrencial e, com exceção do 

canal principal, todos os afluentes dos trechos médio e superior são intermitentes, 

resultando em deflúvios da ordem de 13 e 17 m
3
 s

-1
, respectivamente. No ponto 

fluviométrico mais à jusante da bacia (Ubaitaba), já na bacia inferior, a vazão média 

anual do deflúvio é de 4 a 5 vezes maior (100 m
3 

s
-1

) (SÁ e SÁ, 2004). 

Aparentemente, o rio se encontra mais degradado no perímetro urbano 

(SHEPP e CUMMINS, 1997). Isso é atribuído ao fato das áreas com elevadas 

densidades populacionais, especialmente as urbanizadas, sofrem modificações nos 

cursos d’água, recebendo esgotos industriais e domésticos in natura, além de sedimentos 

e lixo. Conseqüentemente, os ecossistemas aquáticos urbanos vêm perdendo suas 
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características naturais e sua diversidade biológica. Nas áreas rurais, as principais fontes 

de contaminação do rio são os fertilizantes e defensivos agrícolas. 

O Rio de Contas é utilizado para diversos fins, e o estado de degradação em 

que se encontra, evidencia a necessidade de biomonitoramento para sua recuperação 

e/ou conservação, assegurando desta maneira a qualidade e quantidade dos recursos que 

esta pode oferecer. 

 

Figura 3.1 Mapa da Bacia do Rio de Contas, em destaque a região estudada. 

Fonte: CAMPOS 2002. 

 

3.2 Amostragem  

 

 O Médio Contas compreende a região de Contendas do Sincorá até a cidade 

de Jequié, nesse trecho encontram os pontos 5 dos 17 pontos amostrados. A área de 

amostragem iniciou-se na Prainha do Lomanto, município de Jequié. O baixo Rio de 

Contas abrange desde Jitaúna até Itacaré, onde o rio deságua, sendo o último ponto de 

coleta (Tabela 3.1). Sabendo que as fontes de contaminação são diferentes em 

ambientes rurais e urbanos, os pontos foram distribuídos de foram a contemplar as duas 

áreas.  
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 Tabela 3.1  Caracterização dos pontos de amostragem  

 

Ponto Tipo de 

local 

Nome do local Utilização das áreas 

próximas 

 
1 Rural Prainha do Lomanto, Jequié Abastecimento público e 

recreação 

 

2 Rural Barragem de Pedras, Jequié Residências, geração de energia 

elétrica, agricultura, 

abastecimento público, recreação 

 

3 Urbano Fundo do Curtume Aliança, 

Jequié 

Residência, de esgoto bruto 

 

4 Rural Vila Frisuba, Jequié Pecuária 

 
5 Rural Jitaúna Agricultura, Pecuária 

 

6 Urbano Centro de Jitaúna Residência, zona de drenagem 

das águas pluviais 

 

7 Urbano Centro de Ipaiu Residência, zona de drenagem 

das águas pluviais 

 

8 Rural Fazenda São Pedro, Ipaiu Residência, Agricultura, Pecuária 

 

9 Urbano Centro de Barra do Rocha Residência, recreação, 

lançamento de esgoto bruto 

 

10 Rural Ponte sobre Rio de Contas, 

Barra do Rocha 

 

Agricultura e Pecuária 

11 Rural Ponte sobre Rio de Contas, 

Ubatã 

 

Agricultura e Pecuári 

12 Rural Ponte sobre Rio de Contas, 

Ubatã-Gongogi 

 

Agricultura e Pecuária 

13 Rural Usina do Funil Geração de energia elétrica, 

agricultura e abastecimento 

público 

 

14 Urbano Centro de Ubaitaba Residência, feira livre, zona de 

drenagem das águas pluviais e de 

esgoto bruto 

 

15 Urbano Balsa – Uaitaba Residência, zona de drenagem 

das águas pluviais e de esgoto 

bruto, extração de areia 
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16 Urbano Itacaré Residência, pesca, recreação 

 

17 Urbano Itacaré – Foz do Rio de Contas Residência, pesca, recreação e 

lavagem de embarcações 

3.3  Coletas 

 

As coletas de água, sedimento e anfíbios ocorreram entre os períodos de 

novembro de 2010 até março de 2011. Para água e sedimento seguiu-se no momento 

das coletas o protocolo sugerido pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 1987), através do Guia de Coleta e 

Preservação de Amostras de Água. Os espécimes de Leptodactylus ocellatus foram 

coletados por busca ativa e vocalização.  

 

3.3.1  Água 

 

Seguindo as recomendações da CETESB, a coleta de água se deu a 2,0 m da 

margem, a fim de evitar contaminação por resíduos superficiais. Foram usados frascos 

de polietileno de 500 mL, estes foram mergulhados a uma profundidade média de 50 cm 

com a abertura direcionada contra a correnteza, o frasco era sutilmente inclinado para 

permitir a saída do ar e o preenchimento com água, esse processo foi repetido três vezes 

com o intuito de assegurar a reprodução do ambiente original. Após a coleta o material 

era devidamente identificado e encaminhado ao laboratório, onde eram filtrados e 

acidificados a 5% com ácido nítrico, diminuindo assim uma possível perda dos íons 

metálicos pela adsorção através da superfície do frasco de coleta. Posteriormente, as 

amostras foram armazenadas a baixa temperatura, até a realização das análises.  

As medidas de pH, oxigênio dissolvido, temperatura e condutividade 

elétrica eram realizadas in situ, utilizando aparelho portátil.  

 

3.3.2  Sedimentos 

 

A coleta de sedimento foi feita a uma distância média de 2,0 m da margem. 

Para isso, foi utilizado um coletor de PVC, com haste de madeira com 3,5 m de 

comprimento. Foram coletados em média 500 g de sedimento, os quais foram 

acondicionados em sacos plásticos, identificados e encaminhados ao laboratório para 
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secagem e peneiração, em tamise de nylon de 65 µm de abertura de malha, uma vez que 

muitos estudos têm demonstrado que as concentrações mais elevadas de metais ocorrem 

nas frações mais finas do sedimento (FIEDLER, 1995).  

 

3.3.3  Espécimes de Leptodactylus ocellatus  

 

Os espécimes coletados foram de Leptodactylus ocellatus. Ele é encontrado 

nas margens da região do Médio Contas. A coleta dos espécimes se deu por busca ativa 

e vocalização. Após as coletas os L. ocellatus foram levado ao laboratório, lavados com 

água deionizada e sacrificados por hipotermia. Com o intuito de avaliar a eficiência de 

diferentes tecidos como bioindicador, o anfíbio foi fracionado em pele, músculo e 

vísceras. Depois estas partes foram levadas para a estufa a 60° C por seis dias. Após 

secagem, foram triturados e peneirados em tamise de malha fina. 

 

3.4 Materiais e Equipamentos   

 

3.4.1 Vidrarias e outros materiais  

 

 Balão volumétrico: 25, 50, 100, 200 e 1000 mL;  

 Pipeta volumétrica: 5, 10, 20 e 25 mL;  

 Micropipetas: 250, 500, 1000 e 5000 μL;  

 Ponteiras para micropipetas: 250, 500, 1000 e 5000 μL;  

 Béquer: 50, 100 e 250 mL;  

 Funil de vidro;  

 Papel de filtro;  

 Suporte para funil;  

 Tubos de ensaio;  

 Espátula;  

 Frascos de Polietileno – 100mL;  

  Proveta;  

 Garrafas plásticas de polietileno – 500 mL;  

 Coletor de PVC manufaturado no laboratório;  
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 Sacos plásticos;  

 Tamise de 65 µm de abertura de malha. 

 

3.4.2 Reagentes e Soluções  

 

 Ácido nítrico - Fmaia p.a;  

 Peróxido de hidrogênio - Fulka p.a;  

 Ácido sulfúrico – Fmaia p.a. 

 Solução padrão de Cobre – 1000 µg mL
-1

;  

 Solução padrão de Níquel – 1000 µg mL
-1

;  

 Solução padrão de Zinco – 1000 µg mL
-1

;  

 Solução padrão de Manganês – 1000 µg mL
-1

;  

 Solução padrão de Ferro – 1000 µg mL
-1

;  

 Solução padrão de Cromo – 1000 µg mL
-1

;  

 Solução padrão multielementar - Cloreto de sódio e potássio – 1000 µg mL
-1

; 

 Solução tampão pH 4,0 e 7,0 para pHmetro; 

 

3.4.3 Equipamentos  

 

 PHmetro, medidor de oxigênio dissolvido e condutivímetro portátil; Instrutherm 

- modelo pH 1500 

 GPS – Global Positioning System, Garmin;  

 Balança Analítica, Monobloc - modelo PB 303;  

  Estufa, Deleo, modelo A2-SED; 

 Refrigerador, Cônsul - modelo 280;  

 Sistema Ultrapurificador de Água, ELGA Modelo Classic UF MK2 - 

resistividade de 18,2 MΏ cm
-1

; 

 Espectrômetro de Absorção Atômica por Chama, Perkin-Elmer  -  modelo 

AAnalyst™ 200;   

 Fotômetro de Emissão Atômica em Chama, Benfer - Modelo 300.  

 Microonda Britânia, 19 L equipado com bombas para digestão ácida, Parr 23 

mL. 
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3.5 Descontaminação do material 

 

 Todas as vidrarias e frascos de polietilenos foram descontaminadas com 

ácido nítrico 10% (v/v), por 24 h e enxaguados com agua deionizada, a fim de retirar 

qualquer resíduo de metal. Os frascos foram posteriormente secos em ambiente livre de 

poeira. 

 

3.6 Procedimento Analítico 

 

3.6.1  Pré-tratamento das amostras de sedimento 

 

Os sedimentos foram secos em estufa, peneirados em tamise de malha de 65 

µm. As menores frações do sedimento eram acodicionadas em recipiente de polietileno. 

Para a extração dos metais biodisponíveis seguiu-se o protocolo EPA 3051, para cada 

0,1g de sedimento foi utilizado 2,0 mL de ácido nítrico, em bombas de digestão ácida 

Parr mantidas sob radiação de micrrondas por 120 segundos, numa potência de 350 W. 

Após a extração, a separação foi feita por filtragem. O volume  foi  diluído a um volume 

final de 10 mL com água ultra pura (18 MΏ cm
-1

  de resistividade especifica), 

posteriormente os extratos foram transferidos para frascos de polietileno de 25 mL e 

armazenados a 4 °C até o momento da análise. 

 

3.6.2 Pré-tratamento das amostras de água 

 

Após as coletas as amostras de água foram filtradas e acidificadas a 5% com 

ácido nítrico (Fmaia).  

Análises das variáveis físicas e químicas foram realizadas in situ, com 

aparelhagem portátil. Foram analisadas as seguintes variáveis: potencial hidrogeniônico 

(pH), temperatura da água, oxigênio dissolvido e  condutividade elétrica antes da 

acidificação.  
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3.6.3 Digestão das amostras de L. ocellatus e do material de referência certificado 

 

Os tecidos de L. ocellatus foram secos em estufa e peneirados em tamise de 

malha fina de 65µm. Para a digestão do material foi utilizado 2,0 mL de HNO3, 1,0 mL 

de H2O ultra pura e 0,4 mL de H2O2. A mistura foi submetida à radiação de microondas 

por 90 segundos, em uma potência de 350 W em bombas de Politetrafluoretileno, de 

digestão ácidas modelo Parr (4781, 23 mL), específicas para aparelho de microondas 

comum. Os digeridos foram avolumados para 10 mL e transferidos para recipientes de 

polietileno e refrigerados à 4°C até a determinação dos metais.  

O material de referência certificado, tecido de mexilhão (CERM, CE278, 

proveniente do Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM, Geel, 

Bélgica) foi digerido da mesma forma acima apresentada. 

 

3.6.4 Determinação dos metais 

 

Para a determinação dos metais Na e K nas amostras de água e sedimento 

foi utilizado o fotômetro de chama, para a determinação dos metais Cu, Cr, Fe, Mn, Ni e 

Zn nos sedimentos, água e L. ocellatus o equipamento utilizado foi o espectrômetro de 

absorção atômica com chama (FAAS). O equipamento foi calibrado com soluções 

padrões com concentrações de 0,1 até 2,0 mgL
-1

 e a validação das análises foi feita 

através da determinação dos analitos em amostras de referência certificadas.  

 

3.7 Tratamento dos dados 

 

Os dados obtidos foram tabulados e gerados gráficos e tabelas. Os 

resultados foram tratados estatisticamente e forma feitas Análises de Componentes 

Principais (PCA), Análise Hierárquica por Agrupamento (HCA) com o auxilio do 

software Statistica 7.0, a Correlação Cofenética foi avaliada com o auxílio do Programa 

GENES (Experimental Statistics in Genetics), a correlação entre os pontos estudados foi 

obtida a partir do programa Sistema de Análise Estatística 9.0 (SAS). As variáveis 

quantitativas foram determinadas a partir da distância euclidiana média e o método de 
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agrupamento utilizado foi o da ligação média entre grupos (UPGMA). A seguir são 

abordados alguns conceitos sobre os modelos estatístico utilizados.  

 

3.7.1 Distância euclidiana média  

 

A distância entre dois agrupamentos é obtida pela média das distâncias. 

Aqui, é possível encontrar o valor da distância através da média aritmética. Através 

dessa, a distância entre cada conglomerado tem o mesmo peso. A distância euclidiana 

média é dada por: 

 

3.7.2 Análise de Componentes Principais - ACP 

 

A ACP é uma técnica matemática da análise multivariada, que possibilita 

investigações com um grande número de dados disponíveis. Essa técnica tem por objetivo 

reduzir a dimensão dos dados originais permitindo a fácil visualização das informações 

mais importantes em um número menor de fatores, ou componentes principais.  

Em uma análise de componentes principais, o agrupamento das amostras 

define a estrutura dos dados através de gráficos de scores e loadings cujos eixos são 

componentes principais (PCs) nos quais os dados são projetados. Os scores fornecem a 

composição das PCs em relação às amostras, enquanto os loadings fornecem essa 

mesma composição em relação às variáveis. Como as PCs são ortogonais, é possível 

examinar as relações entre amostras e variáveis através dos gráficos dos scores e dos 

loadings. O estudo conjunto de scores e loadings ainda permite estimar a influência de 

cada variável em cada amostra (OSUMA, 2004). 

Os scores e loadings podem ser calculados par a par por um processo 

iterativo, como na equação abaixo: 
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3.7.3 Análise Hierárquica por Agrupamento (HCA)  

 

A HCA consiste no tratamento matemático de cada amostra como um ponto 

no espaço multidimensional descrito pelas variáveis escolhidas. Na HCA são calculadas 

distâncias métricas entre as amostras (objetos) que formam o conjunto de dados 

bidimensionais chamado dendograma, sendo essas agrupadas de acordo com o grau de 

similaridade apresentado. 

A construção dos dendrogramas é feita medindo-se, inicialmente, as 

distâncias entre as amostras no espaço multidimensional. Existem vários tipos de 

medidas de distância, e uma das mais utilizadas é a distância Euclidiana. Uma vez feitas 

às medidas de distâncias entres todas as amostras, em seguida é escolhido o método 

para a estruturação dos agrupamentos usando uma determinada técnica que define como 

as amostras e/ou agrupamentos de amostras serão ligadas entre si. As técnicas mais 

utilizadas para a estruturação dos agrupamentos são: a ligação pelo vizinho mais 

próximo (processo single-link), a ligação dos clusters utilizando a distância entre os 

centróides mais próximos e ligação média entre grupos (UPGMA), que foi utilizada 

nesse estudo. (BEEB, 1998). 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo Geral  

 

 Determinar elementos traço em água, sedimentos e anfíbios do Rio das Contas, 

usando a espectrometria de absorção atômica com chama e avaliar a eficiência dos 

tecidos do Leptodactylus ocellatus como bioindicador de contaminação por metais.  

 

4.2 Objetivo Específico 

 

 Determinar parâmetros físico-químicos em águas, sedimento coletados no médio e 

baixo Rio de Contas 

 

 Determinar metais em tecidos de Leptodactylus ocellatus após digestão por sistema 

de microondas com frascos pressurizados 

 

 Avaliar qual tecido (pele, vísceras ou músculos) de Leptodactylus ocellatus pode 

ser utilizado como bioindicador de poluição por metais; 

 

 Aplicar técnicas multivariadas de análises (PCA e HCA) para avaliar similaridades 

entre as amostras analisadas.  
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6 CAPÍTULO I - APLICAÇÃO DE ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS NO 

RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM ÁGUA E SEDIMENTOS 

COLETADOS NAS REGIÕES DO MÉDIO E BAIXO RIO DE CONTAS COM 

BASE EM CARACTERIZAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Resumo 

 

O Rio de Contas é um corpo d´água muito importante no estado da Bahia, pois está 

inserido em diversos biomas e suas águas banham muitas áreas agropecuárias, urbanas e 

de mineração. Consequentemente, este rio influencia diretamente nas características 

físico-químicas e químicas da água superficial e do sedimento de corrente. Neste estudo, 

foram coletadas 17 amostras de sedimentos e água, nos quais foram determinadas as 

concentrações de Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn, por FAAS e Na e K por fotometria de chama, 

com extração parcial ácida. Os resultados foram comparados às resoluções CONAMA 

344/2004 e 20/86.  Os testes de PCA e HCA agruparam os pontos com concentrações de 

elementos semelhantes. Os teores totais dos metais Cr e Ni nos sedimentos e na água, 

em muitos pontos violaram os valores de referência estabelecidos pelas Resoluções 

CONAMA. A disponibilidade desses metais nas matrizes pode ser resultado direto dos 

resíduos gerados pelas atividades urbanas e mineração. 

 

Palavras chave: Águas naturais, sedimentos, Rio de Contas, monitoramento 

 

Abstract 

 

The Contas River is an important river of the state Bahia. It is housed in various biomes 

and its waters bathe many urban areas, mining and agriculture with a strong tendency, 

directly influencing the physico-chemical and chemical surface water and sediment 

supply. In this studt were collected 17 samples of sediments and water, which were 

determined the concentrations of Cr, Cu, Fe, Mn, Ni and Zn by FAAS and Na and K by 

flame photometry, with partial acid extraction. The results were compared to the 

CONAMA resolutions 20/86 and 344/2004. The PCA and HCA testing points grouped 

with similar concentrations of elements. The total contents of Cr and Ni metals in 

sediments and water in many ways violated the benchmarks established by CONAMA 

Resolution. The availability of these metals in the arrays can be a direct result of the 

waste generated by urban activities and mining. 
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Introdução 

 

O monitoramento ambiental é a realização de processos de observações 

sistemáticas, para fins bem definidos de um ou mais fatores, indicadores de uma 

condição específica para obter informações sobre as características de um determinado 

ambiente no tempo e no espaço, utilizando-se para isso métodos comparáveis de 

amostragem, análise e de sensoriamento ambiental. Um monitoramento de ambientes 

aquáticos permite avaliar os parâmetros físico-químicos associados à qualidade 

ambiental do local sob estudo (GOBBI,1999). 

Diversos trabalhos abordam a importância de estudos sobre os elementos 

químicos no ecossistema, pois concentrações elevadas desses elementos em solos, água 

e sedimentos podem apresentar um grande risco para o ambiente. As maiores fontes de 

contaminantes ambientais são as atividades humanas, especialmente aquelas 

relacionadas à mineração, indústria e agricultura. Por conta do alto potencial de 

toxicidade e persistência de alguns elementos, as áreas expostas a eles representam um 

risco ambiental e requerem soluções acessíveis e eficazes (NASCIMENTO e XING, 

2006). 

Segundo estudos realizados pela CETESB (1995), a grande maioria dos 

elementos químicos que atingem os corpos aquáticos é oriunda da lixiviação dos solos. 

Quando a água da chuva atinge o solo, inicia-se um processo de dissolução e arraste que 

transportará material retirado do solo até os rios e oceanos. Espécies químicas ou 

elementos comumente encontrados nas águas superficiais incluem íons como cálcio, 

magnésio, sódio, potássio, bicarbonatos, cloretos, sulfatos, nitratos e outros. Aparecem 

ainda, traços de chumbo, cobre, arsênio, manganês, e uma grande quantidade de 

compostos orgânicos.  

Os sedimentos do leito de um rio desempenham o papel mais importante na 

avaliação de sua poluição. Eles refletem a qualidade corrente do sistema aquático e, 

podem ser usados para detectar a presença de contaminantes que não permanecem 

solúveis após o seu lançamento em águas superficiais. Além disso, os sedimentos agem 

como carreadores de possíveis fontes de poluição, como os metais traço, que não são 

permanentemente fixados por eles e podem ser redispostos para a água através de 

mudanças nas condições ambientais tais como: pH, potencial redox ou a presença de 

quelantes orgânicos (MOZETO, 1996). 
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Sabendo da importância da análise de sedimentos e água no monitoramento 

ambiental, neste trabalho, foram determinadas as concentrações de Cr, Cu, Fe, K, Mn, 

Na, Ni e Zn, além de características como pH, condutividade elétrica e O2 dissolvido em 

amostras dessas matrizes coletadas nas regiões do médio e baixo Rio de Contas.  

 

Área de estudo  

 

A bacia do Rio de Contas está localizada na porção centro sul do Estado da 

Bahia, fazendo parte das bacias que deságuam no litoral central do Estado da Bahia, 

(CEPLAB 1979). Destaca-se por ser a maior bacia totalmente inserida no estado, 

ocupando uma área de 55.334 km
2
, equivalente a 10,2% do território baiano. O aumento 

da disponibilidade hídrica tem sido efetivado pela ativação dos recursos de superfície, 

sendo que atualmente existem mais de duas dezenas de açudes de grande e médio porte, 

com uma capacidade disponível total de armazenamento de mais de 2 bilhões de m
3
 de 

água, da qual um volume significativo se encontra com a qualidade deteriorada devido 

ao processo de salinização. (SANTOS et al, 2000 e SANTOS et al, 2004). 

O curso superior do Rio de Contas está encaixado numa paisagem 

montanhosa e a partir da cidade de Cristalândia passa a receber a contribuição de 

afluentes como o rio Brumado e Gavião. O médio curso, entretanto, atravessa uma 

região semi-árida com muita influência de rios intermitentes. Já à jusante da cidade de 

Ipiaú, volta a receber contribuição de vários rios perenes de pequeno e médio porte, com 

destaque para o rio Gongoji, o afluente de maior importância nesta região (Figura 6.1) 

(PDRH, 2003).  

Informações geo-ambientais a respeito do alto e médio curso do Rio de 

Contas são relativamente abundantes, porém são escassas as informações relativas ao 

baixo curso do rio, onde apenas o mapeamento geológico da planície costeira foi 

realizado (Bittencourt et al, 1979; Martin et al., 1980). 

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos (1993), o trecho situado na 

faixa litorânea, conhecido com Baixo Contas, possui muitos problemas em relação à 

qualidade da água, pois são lançados efluentes de esgotos domésticos e industriais de 

quase uma dezenda de cidades de médio e grande porte situadas às masrgens do rio. 

Nessa região há ainda o polo turístico de Itacaré em franco processo de 

desenvolvimento, exigindo ainda mais que a agua do rio em estudo seja de qualidade.  
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Figura 6.1 Mapa da região do médio e baixo Rio de Contas e os pontos amostrados. 

Fonte: INGÁ, 2010 

 

 

Amostras  

 

Foram coletadas amostras de águas superficiais e de sedimento em 17 

pontos da região do médio e baixo Rio de Contas (Tabela 6.1).  

A caracterização das variáveis físicas (pH, condutividade elétrica e dosagem 

de O2 dissolvido) nas amostras de água e químicas (concentração de metais) nas 

amostras de água e sedimento, foram realizadas em todos os ponto amostrados no 

período de novembro de 2010 a março de 2011, totalizando 7 campanhas de campo, 

representando 8 sedes de munícipios  as quais são banhadas pelo rio.  

As coletas  foram realizadas conforme recomendação do guia de coletas da CETESB 

(1991), e do Standard Methods (1985),  que estabelece que para determinação de metais 

em águas tratadas, brutas ou residuárias as coletas devem ser feitas em frascos de 

polietileno ou vidro, com volume de 500 ml e para preservação adicionar HNO3, o 

prazo máximo de armazenamento são 180 dias e para metais solúveis, deve-se filtrar a 

amostra com membrana de 0,45 m m logo após coleta e depois adicionar ácido nítrico 

concentrado P.A. Para sedimento o CETESB orienta a coleta seja feita em material de 

polietileno ou polipropileno, que a massa da amostra seja entre 1 e 2 Kg e para 

preservação deve-se congelar a -20°C. O prazo de armazenamento são 180 dias. 
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Tabela 6.1 Pontos de coleta de água e sedimento georeferenciados. 

Pontos de Coleta Coordenadas Altitude (metros) 

1 13° 51’ 40’’ S/40° 14’ 59” O 238 

2 13° 51’ 52” S/40° 14’ 18” O 236 

3 13° 52’ 24’’ S/40° 04’ 37’’ O 189 

4 13° 55’ 14’’ S/40° 01’ 44’’ O  183  

5 14° 03’ 65” S/39° 54’ 87” O 165 

6 14° 01’ 12” S/39° 53’ 12” O 146 

7 14° 07’ 63” S/39° 45’ 48” O 141 

8 14° 08’ 96” S/39° 42’ 70” O 137 

9 14° 12’ 46” S/39° 35’ 51” O 122 

10 14° 12’ 36” S/39° 35’ 30” O 114 

11 14° 12’ 49” S/39° 31’ 56” O 110 

12 14° 13’ 51” S/39° 30’ 07” O 98 

13 14° 13’ 48” S/39° 27’ 49” O 84 

14 14° 18’ 51” S/39° 19’ 38” O 46 

15 14° 18’ 59” S/39° 19’ 24” O 45 

16 14° 16’ 36” S/39° 00’ 05” O 5 

17 14° 16’ 29” S/38° 59’ 52” O 4 

*Os pontos de coleta foram geo-referenciados com o auxílio de um G.P.S  

As amostras de água foram coletadas utilizando um suporte de PVC com 

haste de madeira de 3 m de comprimento, acoplado com recipiente de poliuretano 

previamente descontaminado com HNO3 5 % (v/v), com volume de 500 mL a 

aproximadamente 2 m da margem e 0,5 m da superfície.  As amostras de sedimentos 

foram coletadas usando-se um amostrador cilíndrico feito de PVC a uma distância de 2 

m da margem do rio. Galhos e pedras coletados juntos aos sedimentos foram 

manualmente retirados. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, 

encaminhadas ao laboratório e secas em estufa a 60º C por 24 h.  
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Instrumentos e Materiais  

 

As determinações dos elementos Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn nas amostras de 

água e sedimentos foram realizadas utilizando um espectrômetro de absorção atômica por 

chama (FAAS), modelo AAnalyst 200 (USA) equipado com corretor de fundo de 

deutério. Foram empregadas lâmpadas de cátodo oco dos respectivos elementos seguindo 

as recomendações do fabricante. Para as leituras das absorvâncias foram utilizados os 

seguintes comprimentos de ondas: 324,8 (Cu), 248,3 (Fe), 279,5 (Mn), 232,0 (Ni), 

213,9 (Zn) e 357,9 (Cr) nm. A largura da fenda de saída do monocromador empregada 

para a dosagem de cobre, zinco e cromo foi 0,7 nm; para a dosagem de ferro, manganês 

e níquel, o valor correspondente foi 0,2 nm.  A altura do queimador (13,5 mm) também 

foi usado com valores convencionais. A mistura de gases utilizada para manter a chama 

foi composta de acetileno (vazão 2,0 L min
-1

) e ar (vazão 13,5 L min
-1

). A vazão de 

aspiração do nebulizador foi de 5,0 mL min
-1

.  

Para a determinação de Na e K nas amostras foi utilizado o fotômetro de 

chama (modelo Benfer BFC – 300). Os comprimentos de onda de emissão utilizados 

foram 590,0 (Na) e 766,0 (K). 

As análises físico-químicas foram realizadas in situ utilizando-se pHmetro, 

condutivímetro e dosador de O2 dissolvido portáteis (Instrutherm - modelo pH 1500). 

A extração dos analitos biodisponíveis dos sedimentos foi realizada 

utilizando-se um forno de microondas comum (Britânia, 19L, 700W) e bombas de 

teflon (Parr modelo 4781, capacidade de 23 mL, temperatura máxima de 250ºC e 

pressão de 1200 psi) revestida com camisa de material apropriado para penetração das 

microondas e sistema de segurança para liberação de sobrepressão. Uma estufa (DeLeo, 

modelo A2-SED) foi usada para a secagem do material coletado. . 

Para moagem e peneiração das amostras foi usado gral e pistilo de porcelana 

e tamise de malha fina (65 µm). 

 

Reagentes  

 

Para a determinação de metais, todos os reagentes utilizados foram de grau 

analítico (65% P.A.) preparados com água deionizada ultra pura obtida a partir de um 
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sistema ELGA Modelo Classic UF MK2 - resistividade de 18,2 MΏ cm. Os frascos e 

vidarias utilizadas foram mantidos em HNO3 diluídos à 5% por 24 h, e posteriormente 

lavados com água deionizada. Para a extração dos analitos das amostras foram usados 

ácido nítrico P.A. (65%) da Fmaia e água ultra pura. Para obtenção das curvas analíticas 

as soluções de referência foram preparadas por diluição de Soluções-padrão 

provenientes da Fluka Analytical, de concentrações 1000 µg mL
-1

 de cada elemento (Fe, 

Ni, Mn, Zn, Cu e Cr). 

 

Preparo das amostras 

 

Sedimentos 

 

Para realizar este estudo as amostras de sedimento foram distribuídas em 

placas de petri e secas a 60° C, por 24 horas em estufa. A essa temperatura, os metais 

não são arrastados pelo vapor de água (LACERDA et al, 1990; DAVIDSON et al, 1994; 

GONZALEZ, 1994; AVILA-PEREZ et al., 1999; GATTI, 1997). Após secagem, as 

amostras foram pulverizadas em almofariz de porcelana e passadas em tamise de malha 

fina (65 µm). Em seguida, a cerca de 0,1 g da amostra do sedimento foi adicionado 2,0 

mL de ácido nítrico P.A. de acordo as recomendações do protocolo da EPA 3051. A 

mistura foi submetida à radiação de microondas em bombas de digestão ácida Parr por 

120 segundos, a uma potência média de 350 W. Após essa lixiviação ácida, as amostras 

foram filtradas e transferidas para balões volumétricos de 10 mL e o volume 

completado com água ultra pura. 

 

 

Água  

 

A determinação dos analitos na água foi direta. Após a coleta, as amostras 

de água foram filtradas, acidificadas a 5% com HNO3 e mantidas sob refrigeração à 4°C 

até o momento da análise. 
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Analise estatística  

 

Para a análise dos dados gerados nesse estudo, foram utilizados dois 

programas estatíticos. O Experimental Statistics in Genetics (GENES), software 

utilizado para gerar as matrizes de distância dos componentes analisados e o software 

Statistica 7.0 utilizado para construir os gráficos de dispersão em Análise de 

Componentes Principais (PCA) e  o dendograma, em Análise Hierárquica por 

Agrupamento (HCA).  

Na HCA, o quadrado da distância euclidiana média e o coeficiente de 

semelhança foram usados para unir os objetos e agrupamentos baseando-se na 

proximidade ou semelhança dos mesmos. Neste estudo o método de agrupamento 

utilizado foi o da ligação média entre grupos (UPGMA). 

Todas as operações matemáticas e estatísticas foram realizadas com auxílio 

do programa Excel 2007. Teste de Correlação Cofenética foi realizado para avaliar a 

consistência do agrupamento.   Em todas as análises estatísticas sempre foi utilizado o 

nível de confiança de 95% (α = 0,05). 

 

Resultados e discussão  

 

Determinação de Cr , Cu, Fe, K, Na, Ni e Zn nas amostras de sedimento 

 

A maior parte dos metais que chegam a coluna d’água são acumulados no 

sedimento, podendo atingir concentrações de várias ordens de magnitude maiores que 

na água. Nesse estudo foi determinadas as concentrações de Cr , Cu , Fe , K , Na , Ni  e 

Zn nos sedimentos e os resultados e o desvio padrão são apresentado nos gráficos das 

figuras 6.2 e 6.3. Os valores abaixo dos limites de quantificação dos equipamentos não 

foram expressos no gráfico. Os limites de quantificação para o FAAS para Mn, Cr, Zn, 

Ni, Cu e Fe foram respectivamente 1,6; 11,0; 0,3; 1,9; 0,4; 1,8, para as amostras de 

sedimento e 0,16; 1,10; 0,03; 0,19; 0,04; 0,18, para as amostras de água. Para validar o 

método proposto, foi utilizado material de referência certificado de tecido de mexilhão 

(CERM, CE278, proveniente do Institute for Reference Materials and Measurements, 

IRMM, Geel, Bélgica), que foram tratados da mesma forma que as amostras de 
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sedimentos coletadas. Os valores encontrados no material de referência certificados são 

apresentados na tabela 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.2 Teores de elementos-traço em materiais de referência 

certificados (µg g
-1

).  Desvio padrão a 95% de nível de confiança. 

Metais Tecido de mexilhão 

(CE 278) 

 Encontrado Valor certificado 

Mn 

Cr 

Zn 

Ni 

Cu 

Fe 

6,81 ± 0,81 

1,25 ± 2,20 

79,17 ± 3,46 

9,85 ± 1,26 

8,96 ± 0,65 

86,04 ± 4,64 

7.69 ± 0.23 

0.78 ± 0.06 

- 

- 

9.45 ± 0.13 

83.1 ± 1.7 
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Figura 6.2 Distribuição de metais Cr, Cu, Fe e K nos 

sedimentos coletados nas regiões do médio e baixo Rio 

de Contas  

 

Figura 6.3 Distribuição de metais Mn, Ni, Na, Zn nos 

sedimentos coletados nas regiões do médio e baixo Rio 

de Contas  
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Avaliando os resultados obtidos nas amostras de sedimentos, pode-se 

obresrvar que o metal mais abundante foi o Fe, sendo encontradas concentração que vão 

desde 1.000,00 a 4.500,00 µg g
-1

. Os pontos 12, 13, 14 e 15 foram os que apresentaram 

maiores teores de Fe, nessa região foi percebido que o rio está bastante degradado e há 

grande acumulo de lixo em suas margens, o ponto 15 é ainda muito impactado pela 

extração de areia e o ponto 14 recebe os resíduos descartados por uma feira livre. O Mn 

também esteve presente em altas concentrações em muitos pontos, principalmente 

naqueles que apresentam maior ação antrópica. Nos pontos localizados na região do 

médio Contas houve maiores concentrações de potássio. Teores de cromo também 

foram encontrados em altas quatidades nas amostras analisadas, sendo que nos pontos 3, 

7, 12, 13 e 17 os valores estão bem acima daqueles indicados pela resolução 344/04 do 

CONAMA, que esta estabelece que o teor máximo de Cr nos sedimento é de 37,00 µg 

g
-1

. O CONAMA determinou também limites máximos de Zn (123,00 µg g
-1

), 

entretanto nenhum das amostras analisadas extrapolou esse valor.  

Outro metal determinado nas amostras foi o Cu, os pontos com maior 

presença de cobre foram 3, 12, 13, 14, 17, sendo que o único que atingiu o limite 

estabelecido pela resolução 344/04 foi o ponto 17, localizado no município de Itacaré, 

onde o rio deságua. Por este ponto ficar na foz do rio, nele são encontradas muitas 

atividades humanas, como exemplo lavagem de embarcações. A proximidade com o 

mar, confere também aos pontos dessa área um altor de sais. Nesse estudo, foi 

investigado a quantidade de Na presente na amostras. Os pontos 16 e 17 forma os que 

apresentaram maior valor, seguidos do ponto 3. Nos demais pontos as concentrações 

encontradas foram muito baixas. A região do médio e baixo Rio de Contas é muito rica 

em níquel e este elemento também foi determinado nas amostras de sedimento. Os 

pontos 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, excederam os valores estabelecidos pelo CONAMA 

que é de 18,00 µg g
-1

. É importante salientar que entre os pontos 8 e 9, há a extração 

comercial do concentrado do níquel, podendo explicar a presença em alta quantidade do 

elemento a partir desses pontos. 

Para a valiar a mobilidade dos metais nos sedimentos foram aplicadas ainda 

análises de PCA e HCA nos 17 pontos amostrados do Rio de Contas entre o período de 

novembro de 2010 até março de 2011. A análise do dendograma (Figura 6.4) evidencia 
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a formação de 3 grupos. Um formado somente pelo ponto 3, o segundo formado pelos 

pontos 12, 13, 14,15. E os demais pontos compõem o grupo 3.  

 

Esses agupamentos ocorrem devido as diferenças de teores dos elementos 

traço presentes nos sedimentos amostrados. O ponto 3, localizado na sede do município 

de Jequié, mostrou-se o mais distinto. Uma das características mais relevantes deste 

local é o fato de durante muitos anos ter recebido os descartes de um curtume 

(atualmente desativado). Sabendo da persistência e dos efeitos de acumulação que os 

metais possuem ao longo do tempo ou de longo prazo, mesmo depois de interrompidas 

as emissões (TAVARES & CARVALHO, 1992) e de que os sedimentos atuam como 

depósitos de diversas substâncias que permanecem nele imobilizadas, entende-se que o 

despejo dos resíduos do curtume nesse local do rio, pode ser o responsável por esse 

ponto ser o mais contaminado entre os amostrados. Os pontos 12, 13, 14 e 15 formaram 

um novo grupo e esse agrupamento pode ser devido ao conteúdo de Fe nesses locais que 

está bem acima dos valores encontrados nos demais pontos. Toda a extensão do Rio de 

Contas é rica em minério de ferro (hematita), entretanto, os resultados indicam que a 
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Figura 6.4  Dendograma de análise por agrupamento entre variáveis nas amostras de 

sedimento coletadas no médio e baixo Rio de Contas 
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região que compreende os pontos de 12 a 15 é a mais concentrada nesse minério no 

médio e baixo Rio de Contas. Os demais pontos apresentaram características 

semelhantes, com exceção dos pontos 16 e 17 pela proximidade que têm com o mar e 

possuírem grande quantidade de sais, característica responsável pela pequena distância 

que há entre eles evidenciada no terceiro agrupamento formado. 

Para complementar a classificação obtida pela análise de agrupamento 

(HCA), aplicou-se a análise de componentes principais (PCA) na matriz de dados. A 

distribuição dos pontos de coleta em relação às componentes I e II mostrada na figura 

6.5 vem corroborar com as evidências obtidas na análise de agrupamento do 

dendrograma. 

 

Figura 6.5 Gráfico dos escores 

 

 

Foram ainda aplicados testes de correlação cofenética (CCC) para avaliar a 

consistência dos agrupamentos formados, os agrupamentos são considerado 

significativos quando a correlação for maior que 70%. Nesse estudo a CCC foi de 86%.  

O gráfico de loadings (Figura 6.5) permite a caracterização da influência de 

cada variável no agrupamento dos objetos. Neste caso, os vetores loadings permitem 

 Active

       1
       2

       3

       4

       5

       6       7
       8

       9

      10

      11

      12

      13

      14
      15

      16

      17

-8 -6 -4 -2 0 2 4

PC 1: 53.25%

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

P
C

 2
: 
1

9
.7

1
%

PPGGBC



  70 

 

avaliar principalmente a diferenciação de grupos na vertical. Observando-se ao longo do 

eixo da CP 2, pode-se notar, que as variáveis que mais contribuem para a diferenciação 

do agrupamento das amostras de sedimento formado pelos pontos 12-15 são Fe e Ni. O 

Cr, Zn e K influenciam no agrupamento dos sedimentos do ponto 3. O agrupamento 

formado pelos demais pontos teve influência de todas as variáveis analisadas. 

 

 

Figura 6.6 Gráfico dos loadings 

 

Avaliação de parâmetros físico-quimicos em amostras de água 

 

Os dados médios da concentração e desvio padrão referentes a 

determinações para as amostras de água, dos elementos Cr, Cu, Fe, K, Mn, Na, Ni, e Zn, 

encontram-se na Tabela 6.3. Os valores foram comparados àqueles estabelecidos pela 

legislação no Artigo 20 da Resolução CONAMA 20/86, o qual estabelece que enquanto 

não forem realizados enquadramentos, as águas doces serão consideradas Classe 2. 

Concentrações de metais em amostras de água geralmente são muito baixas, 

pois a maior parte dos metais que atingem os corpos aquáticos é sorvida pelo sedimento. 

Por isso, dos metais analisados, somente o K e o Na puderam ser determinados em 

todos os pontos amostrados. Os outros metais investigados não foram determinados em 
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diversos pontos, pois os teores foram menores do que os limites de quantificação do 

FAAS. 
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Tabela 6.3 Concentração média dos elementos traço (N = 3) em µg mL
-1 

nas amostras de água do Rio de Contas, com seus respectivos 

limites de tolerabilidade para a classe 2, de acordo com o CONAMA 20/86. 

 

Cr Cu Fe K Mn Na Ni Zn 

1 <LQ <LQ 0,268±0,16 203,33 ± 4,71 <LQ 62,67 ± 2,05 <LQ <LQ 

2 <LQ <LQ 0,186 ± 0,20 213,33 ± 2,36 <LQ 52,67 ± 2,05 <LQ <LQ 

3 <LQ <LQ 0,185 ± 0,20 203,67 ± 0,94 <LQ 84,33 ± 1,25 <LQ <LQ 

4 <LQ <LQ 0,307 ± 0,01 221,67 ± 1,25 <LQ 80,67 ± 0,94 <LQ <LQ 

5 <LQ <LQ 0,256 ± 0,00 246,67 ± 4,71 <LQ 66,33 ± 2,05 <LQ <LQ 

6 <LQ <LQ 0,368 ± 0,01 211,67 ± 2,36 <LQ 60,67 ± 0,94 <LQ <LQ 

7 <LQ <LQ 0,270 ± 0,01 133,67 ± 2,62 <LQ 42,00 ± 2,16 <LQ <LQ 

8 <LQ <LQ <LQ 131,00 ± 1,41 <LQ 26,67 ± 1,89 <LQ <LQ 

9 <LQ <LQ <LQ 231,67 ± 2,36 <LQ 42,00 ± 2,16 0,23 ± 0,01 <LQ 

10 <LQ <LQ <LQ 250,00 ± 4,08 <LQ 62,67 ± 3,77 0,32 ± 0,05 <LQ 

11 <LQ <LQ <LQ 243,33 ± 2,36 <LQ 53,00 ± 2,16 0,25 ± 0,01 <LQ 

12 <LQ <LQ 0,362 ± 0,03 252,00 ± 2,83 <LQ 44,00 ± 2,94 0,25 ± 0,01 <LQ 

13 <LQ <LQ 0,389 ± 0,02 261,00 ± 1,41 <LQ 42,33 ± 2,05 0,27 ± 0,02 <LQ 

14 <LQ <LQ 0,470 ± 0,04 29,33 ± 3,30 <LQ 43,33 ± 2,36 0,19 ± 0,01 <LQ 

15 <LQ <LQ 0,473 ± 0,04 40,67 ± 0,94 <LQ 45,00 ± 3,56 0,23 ± 0,01 <LQ 

16 <LQ <LQ 0,318 ± 0,03 5007,33 ± 5,25 <LQ 8717,00 ± 24,75 <LQ <LQ 

17 <LQ 0,042±0,002 0,256 ± 0,02 6813,33 ± 26,25 <LQ 10640,67 ± 32,67 <LQ <LQ 

CONAMA 0,5 0,2 0,3 - 0,1 - 0,025 0,18 PPGGBC
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A análise dos dados expostos na tabela mostra que assim como nos 

sedimentos, os pontos 12 a 15 são os que apresentam os maiores teores de ferro. O Cu 

só foi determinado no ponto 17, entretanto não ultrapassa os teores máximos 

estabelecidos pelo CONAMA. Foram observados altos teores de sódio nas amostras, 

principalmente nos pontos 16 e 17 que são próximos à foz, e o contato com a água do 

mar aumenta a salinização das águas nessa zona. Os altos teores de sódio na nas águas 

naturais é uma conseqüência da alta solubilidade dos sais de sódio e da boa mobilidade 

desse elemento (FENZZ, 1986). Um resultado de grande relevância são os teores de 

níquel encontrados a partir do ponto 8, região na qual há atividade de mineração de 

concentrado de níquel. As concentrações encontradas nesses locais assim como nos 

sedimentos ultrapassam os limites de tolerabilidade da legislação do CONAMA. O 

potássio também é comumente encontrado em águas naturais, e em águas salinas sua 

concentração está em menor proporção que a do sódio.  Os teores de Cr, Mn e Zn não 

foram determinados, pois possuem concentrações menores que o limite de quantificação 

do equipamento. 

Para complementar os estudos sobre o comportamento de metais em águas, 

foram aplicados testes de HCA e PCA nos 17 pontos amostrados (Figura 6.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Dendograma de análise por agrupamento entre variáveis e resultados da 

análise de componentes principais mostrando o gráfico dos escores nas amostras de 

sedimento coletadas no médio e baixo Rio de Contas. 
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O dendograma e a análise de componentes principais evidenciam a 

existência de três grupos.  Um formado pelos pontos 16 e 17, são os pontos com 

características semelhantes pois ambos estão próximos a foz. Outro grupo foi formados 

pelos pontos de 9 a 15, locais onde se percebe as maiores concentrações de níquel e o 

ultimo grupo são formados pelos pontos de 1 a 8, estes pontos possuem concentrações 

de metais semelhantes, justificando o agrupamento. O teste de correlaçõ cofenética 

mostrou que esse agrupamento formado tem consistência de 93%. Com a análise dos 

gráficos de loading percebe-se que todas as variáveis contribuem para o agrupamento 

dos pontso 1-8. Já o Na e K influenciaram o agrupamento dos pontos 16 e 17. O 

agrupamento formados pelos pontos 9-15 foi influenciado principalmente pelas 

variáveis Fe e Ni.  

Os resultados dos parametros físicos analisados estão apresentados na tabela 

6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.4 Resultados dos parâmetros físico-químicos 

analisados nas amostras de água.  
Pontos pH Condutividade 

elétrica (µS cm
-2

) 

O2 dissolvido  

(ppm) 

1 7,2 0,230 6,9 

2 7,3 0,226 7,2 

3 6,1 0,307 4,4 

4 7,0 0,310 6,8 

5 7,4 0,259 6,7 

6 7,3 0,241 8,0 

7 7,0 0,170 6,1 

8 7,0 0,165 7,0 

9 6,9 0,105 6,4 

10 7,2 0,089 7,0 

11 7,1 0,109 6,6 

12 6,9 0,090 6,3 

13 7,1 0,138 6,9 

14 6,9 0,123 5,0 

15 7,0 0,122 6,5 

16 7,9 2,460 7,6 

17 8,0 2,841 7,9 
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Os resultados demonstram que na maioria dos pontos amostrados o pH da 

água está bem próximo do neutro, com exceção do ponto 3 que é levemente ácido. Os 

pontos 16 e 17 possum pH um pouco acima da média, mas essa característica é normal 

uma vez que eles se encontram em uma região de água salina. Nesses pontos houve 

também maiores medidas de condutividade elétrica devido a quantidade de sais 

dissolvidos na água, que transformam-na num eletrólito capaz de conduzir a corrente 

elétrica. Em relação ao O2 dissolvido,  os pontos de 3 e 14 tiveram valores bem menores 

que os demais pontos, isso pode ser explicado pelo descarte de lixo que foi observado 

no local, dentre os pontos analisados, estes foram os mais impactados por atividades 

urbanas. Como a decomposição da matéria orgânica pelos microorganismos provoca o 

consumo de oxigênio, este fato pode explicar os valores observados. O ponto 6 foi o qeu 

apresentou mais quantidade de O2, que pode ser explicado por pequenas quedas d’água 

existente no local.  

 

Conclusões  

 

O surgimento e desenvolvimento de centros urbanos, atividade industriais, 

agrícolas e de mineração próximos aos ambientes aquáticos tem sido o principal fator de 

deterioração da qualidade da água dos mesmos. Os resultados das análises efetuadas nos 

pontos de monitoramento refletem o impacto que essas atividades acarretam a esses 

ambientes. 

O despejo de rejeitos industriais nos rios e as atividades de mineração se 

apresentam nesse estudos como os principais resposáveis pela contaminação da região 

do médio e baixo Rio de Contas. 

As análises estátistica utilizadas foram fundamentais para entender o 

comportamento dos elementos investigados. As técnicas de componentes principais 

constituem em valiosa ferramenta que possibilita identificar tendências ou 

características de diferentes processos hidroquimicos do Rio de Contas. As analises por 

agrupamento permitiram agrupar os locais amostrados, levando em consideração as 

semelhanças entre as variáveis estudadas.  

Os resultados desse trabalho poderá subsidiar ações que visem a 

recuperação de áreas degradadas e alerta a necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre os metais que estão acima dos limites aceitáveis pelas resoluções do CONAMA.
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7 CAPÍTULO II - AVALIAÇÃO DO USO DE TECIDOS DE Leptodactylus 

ocellatus (ANURA; LEPTODACTYLIDAE) COMO BIOINDICADOR DE 

CONTAMINAÇÃO POR ELEMENTOS TRAÇO 
 

Resumo 

 

Este artigo apresenta um estudo sobre a viabilidade do emprego de tecidos da espécie 

Leptodactylus ocellatus (Anura; Leptodactylidae) como bioindicador de contaminação 

por elementos-traço. O estudo baseia-se na determinação e correlação dos teores de 

manganês, cromo, zinco, níquel, cobre e ferro em sedimentos e nos tecidos (pele, 

músculos e vísceras) do anfíbio Leptodactylus ocellatus coletados no médio Rio de 

Contas, Bahia. As vísceras apresentaram os maiores teores dos elementos. Neste tecido, 

foi também observada uma maior correlação dos teores dos elementos com aqueles 

encontrados nos sedimentos. As concentrações dos elementos encontradas na pele e nos 

músculos dos anfíbios não apresentaram relação com os sedimentos do local onde foram 

coletados. De acordo com os resultados obtidos, as vísceras da espécie L. ocellatus 

apresenta-se como um bom bioindicador para contaminações por elementos-traço.  

Palavras-chave: Leptodactylus ocellatus, bioindicadores, sedimentos, metais traço, Rio 

de Contas. 

Abstract 

 

This article presents a study on the feasibility of using tissue the species Leptodactylus 

ocellatus (Anura, Leptodactylidae) as a bioindicator of contamination by trace elements. 

The study is based on the determination and correlation of the levels of manganese, 

chromium, zinc, nickel, copper and iron in sediments and tissues (skin, muscles and 

viscera) of the frogs collected in De Contas River, Bahia. The viscera presented the 

highest levels of the elements. In this tissue, a higher correlation with the levels of those 

elements found in sediments was also observed. The concentrations of elements found 

in the skin and muscles of amphibians not related to the sediments where they were 

collected. According to the results obtained, the viscera the species L. ocellatus presents 

itself as a good bio-indicator for contamination by trace elements.  
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Keywords: Leptodactylus ocellatus, bioindicators, sediments, trace metals, de Contas 

River. 

Introdução 

 

Ambientes aquáticos, a atmosfera e os solos estão em constante troca de 

matéria e energia (ODUM & BARRET, 2008). Desta forma, os poluentes presentes 

podem passar de um compartimento do ecossistema a outro de forma muito rápida 

(DOMINGOS, 1998). Como integrantes destes ambientes, os seres vivos também estão 

sujeitos aos efeitos desses poluentes, que podem ser mutagênicos, tóxicos ou 

teratogênicos, prejudicando a sobrevivências das populações (BULBOVAS et al, 2008) 

e se acumulando nas cadeias alimentares, sendo transmitidos de um nível trófico ao 

outro. 

Análise de águas e sedimentos são importantes para o monitoramento 

ambiental, mas não fornecem informações adequadas sobre a quantidade de metais 

incorporadas pela biomassa (BARAJ et al, 2009), o que requer o uso de organismos 

vegetais e animais como bioindicadores. Um organismo deve apresentar algumas 

características para ser classificado com um bom bioindicador: ser taxonomicamente 

bem definidos e facilmente reconhecíveis por não-especialistas; apresentar distribuição 

geográfica ampla; ser abundante ou de fácil coleta; ter baixa variabilidade genética e 

ecológica; apresentar baixa mobilidade e longo ciclo de vida; dispor de características 

ecológicas bem conhecidas e ser viável para estudos em laboratório. (JOHNSON et 

al.1993). 

Existem muitos estudos que avaliam o uso de bioindicadores, entre eles os 

mais comuns são os que usam os macroinvertebrados, tais como moluscos, crustáceos, 

díptera, entre outros. Como exemplo tem-se os estudos realizados por Beltrame et al 

(2010), que avaliaram o crustáceo Neohelice granulata como um potencial 

bioindicador. A presença dos metais nesses organismos em diferentes épocas do ano foi 

analisada, constatando-se a existência de uma correlação positiva na variação das 

concentrações dos contaminantes de acordo com a estação estudada. 

Os anfíbios são utilizados como bioindicadores de contaminação por metais, 

pois exercem importante papel nos ecossistemas aquáticos, por terem seu ciclo de vida 
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na água, quando girinos e na água e na terra após sofrerem metamorfose 

(GREENHOUSE, 1976; SCHUYTEMA et al., 1991; BUENO-GUIMARÃES et al., 

2001) 

A sensibilidade dos anfíbios a vários contaminantes químicos já foi avaliada 

em diversos estudos. Schuytema e Nebeker (1999) analisaram o crescimento e a morte 

de anfíbios da espécie Rana aurora exposta ao nitrato de amônia e ao nitrato de sódio e 

dos girinos das espécies Xenopus laevis e Pseudacris regilla expostos à uréia. Marques 

et al (2011) estudaram a contaminação de anfíbios da espécie Pelophylax perezi em 

uma mina de urânio e  em um local de referência não antropizado e constataram que 

alguns elementos podem estar até 1000 vezes mais concentrados em áreas de 

mineração. Nations et al (2011), avaliaram os efeitos agudos ZnO, TiO2, Fe2O3, e CuO 

em Xenopus laevis e comprovaram que esses compostos em concentrações traço não são 

nocivos aos organismos estudados. 

Com uma ampla distribuição em todo o país, e estreita relação com 

ambientes aquáticos e terrestres, o Leptodactylus ocellatus pode ser uma boa ferramenta 

para o biomonitoramento ambiental. O presente artigo avalia a eficiência da utilização 

de L. ocellatus com um organismo bioindicador de contaminação por metais traço. 

Neste trabalho, foram determinadas as concentrações de Mn, Cr, Zn, Ni, Cu e Fe em 

diferentes tecidos do organismo dessa espécie, a fim de se avaliar qual fração se mostra 

mais eficaz para ser utilizada como bioindicadora de contaminação. Para corroborar os 

resultados encontrados nos anfíbios, os elementos também foram determinados em 

amostras de sedimento. 

 

Metodologia 

 

Local de estudo 

 

O Rio de Contas é o mais importante da sua bacia (Bacia do Rio de Contas) 

e está incluído entre os cinco mais importantes cursos d’água do estado da Bahia. Nasce 

na Chapada Diamantina e deságua no município de Itacaré, também na Bahia, 

percorrendo cerca de 500 km (Figura 7.1). A bacia hidrográfica do Rio das Contas está 
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localizada na região centro sul do Estado, entre as coordenadas geográficas 12º 55’ e 

15º 10’ de latitude sul e 39º 00’ e 42º 35’ de longitude oeste. Está limitada ao norte 

pelas bacias do Paraguaçu e Recôncavo Sul; ao sul pelo Estado de Minas Gerais, com a 

bacia do Rio Pardo e as bacias do leste; ao leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pela 

bacia do Rio São Francisco (SRH, 2007). 

 

 

A área da bacia hidrográfica do Rio das Contas abriga oito regiões 

fitoecológicas: caatinga, cerrado, mata de cipó, campo rupestre, mata atlântica, restinga 

e manguezal. Sendo desta forma apresentada em três regiões com características 

fisiográficas bem diferenciadas, como o Alto Contas, o Médio Contas e Baixo Contas. 

(PDRH, 1993) 

As atividades econômicas na bacia do Rio de Contas são caracterizadas por 

uma forte predominância da agropecuária que ocupa 64% da população 

economicamente ativa da região. A agricultura irrigada está presente em 37 dos 63 

municípios da bacia, apresentando um grande potencial para o desenvolvimento, devido 

ao seu potencial de solos, às disponibilidades hídricas, e principalmente, devido à 

própria tradição já existente na região (SRH, 2007). 

Entretanto, a mineração, o descarte de esgoto e outros efluentes e as 

atividades industriais também são desenvolvidas ao longo do rio, sobretudo nas 

Figura 7.1 Pontos de amostragem de espécimes de Leptodactylus ocellatus 
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proximidades da cidade de Jequié (Médio Contas), e estas contribuem para sua 

contaminação (SÁ E SÁ, 2004).  

O Rio de Contas é utilizado para diversos fins, e o estado de degradação em 

que se encontra, evidencia a necessidade de biomonitoramento para sua recuperação 

e/ou conservação, assegurando desta maneira a qualidade e quantidade dos recursos que 

esta pode oferecer.  

 

Amostras 

 

Vinte espécimes de Leptodactylus ocellatus (Figura 7.2) e cinco amostras de 

sedimento foram coletadas na região do médio Contas (Tabela 7.1) entre os períodos de 

novembro de 2010 até março de 2011. As análises foram realizadas em diferentes 

tecidos do organismo: pele, músculo e vísceras.   

 

 

 

 

 

Figura7.2 Leptodactylus ocellatus, valiado 

como bioindicador de contaminação por metais 
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Tabela 7.1  Pontos de coleta georeferenciados das amostras de sedimento e de L. 

ocellatus 

 

Ponto de 

Coleta 

Tipo de 

local 

Nome do local Utilização das áreas 

próximas 

Coordenadas Altitude 

(m) 

P1 Rural Prainha do 

Lomanto, 

Jequié 

Abastecimento público 

e recreação 

13° 51’ 40’’ S 

40° 14’ 59” O 

238 

P2 Urbano Fundo do 

Curtume 

Aliança, Jequié 

Residência, e de 

esgoto bruto 

13° 52’ 24’’ S 

40° 04’ 37’’ O 

189 

P3 Rural Vila Frisuba, 

Jequié 

Pecuária 13° 55’ 14’’ S  

40° 01’ 44’’ O  

183  

P4 Rural Jitaúna Agricultura, Pecuária 14° 03’ 65” S 

39° 54’ 87” O 

165 

P5 Urbano Centro de Ipiaú Residência 14° 07’ 63” S 

39° 45’ 48” O 

141 

 

As amostras de sedimentos foram coletadas usando-se um amostrador 

cilíndrico feito de PVC a uma distância de 2 m da margem do rio. Galhos e pedras 

coletados juntos aos sedimentos foram manualmente retirados. As amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos, encaminhadas ao laboratório e secas em estufa a 60º 

C por 24 h.  

 

Instrumentos e materiais 

 

Para determinação dos analitos foi utilizado um Espectrômetro de Absorção 

Atômica com Chama (FAAS) Perkin Elmer (Norwalk, CT, EUA), modelo AAnalyst 

200 equipado com lâmpada de deutério para correção do fundo. As lâmpadas de cátodo 

oco de cada elemento foram usadas de acordo com as recomendações do fabricante. Os 

comprimentos de onda escolhidos para a leitura das absorvâncias correspondentes a 

cada elemento foram 324,8 (Cu), 248,3 (Fe), 279,5 (Mn), 232,0 (Ni), 213,9 (Zn) e 357,9 

(Cr) nm. A largura da fenda de saída do monocromador empregada para a dosagem de 

cobre, zinco e cromo foi 0,7 nm; para a dosagem de ferro, manganês e níquel, o valor 

correspondente foi 0,2 nm.  A altura do queimador (13,5 mm) também foi usado com 

valores convencionais. A mistura de gases utilizada para manter a chama foi composta 
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de acetileno (vazão 2,0 L min
-1

) e ar (vazão 13,5 L min
-1

). A vazão de aspiração do 

nebulizador foi de 5,0 mL min
-1

.  

A digestão das amostras de tecido animal ou extração dos analitos dos 

sedimentos foi executada utilizando-se um forno de microondas comum (Britânia, 19L, 

700W) e bombas de teflon (Parr modelo 4781, capacidade de 23 mL, temperatura 

máxima de 250ºC e pressão de 1200 psi). Uma estufa (DeLeo, modelo A2-SED) foi 

usada para a secagem do material coletado. . 

Para moagem e peneiração das amostras foi usado gral e pistilo de porcelana 

e tamise de malha fina (65 µm). 

 

Reagentes  

 

Todas as soluções foram preparadas com água ultra pura obtida a partir de 

um sistema ELGA Modelo Classic UF MK2 - resistividade de 18,2 MΏ cm. As 

vidrarias foram descontaminadas com ácido nítrico (Fmaia) a 5% (v/v). Para a digestão 

das amostras foram usados ácido nítrico P.A. (65%) da Fmaia, água e peróxido de 

hidrogênio P.A (Fulka). Soluções-padrão provenientes da Fluka Analytical, de 

concentrações 1000 µg mL
-1

 de cada elemento (Fe, Ni, Mn, Zn, Cu e Cr) foram usadas 

para a calibração. Ácido sulfúrico (Fmaia) foi utilizado para degradar a gordura do 

material biológico durante a etapa de secagem. 

 

Preparo das amostras 

 

Sedimentos 

 

Os sedimentos foram secos em estufa a 60º C por 24 h, triturados em gral e 

pistilo e peneirados. Os metais biodisponíveis foram extraidos seguindo o protocolo 

EPA 3051 com modificações. A uma quantidade de 0,1g de sedimento foram 

adicionados 2,0 mL de ácido nítrico P.A., em vaso de digestão ácida Parr. O sistema foi 
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submetido à radiação de microndas por 120 segundos, a uma potência de 

aproximadamente 350W. Após resfriamento em temperatura ambiente, a mistura foi 

filtrada e transferida para balões volumétricos de 10 mL e o volume completado com 

água ultra pura. 

 

Tecidos de anfíbios 

 

Os anfíbios foram levados ao laboratório onde foram lavados com água 

deionizada, sacrificados por hipotermia e pesados em balança semi-analítica. Após o 

sacrifício, os tecidos foram cuidadosamente separados para evitar contaminação, 

pesados e mantidos em estufa a 60º C por seis dias. Após a secagem, o material foi 

novamente pesado, com o objetivo de calcular a umidade. Os anfíbios coletados em um 

mesmo local que não atingiram 40g de peso úmido foram agrupados.  

As amostras dos diferentes tecidos provenientes do fracionamento das 

amostras de anfíbios foram preparadas, utilizando-se 0,1 g do material misturados a 2,0 

mL de HNO3, 1 mL de H2O e 0,4 mL de H2O2. Então, a mistura foi levada ao forno de 

microondas onde foi irradiada por 90 segundos , a uma potência média de 350W. Após 

resfriamento, o digerido foi transferido para balão volumétrico de 10,00 mL, cujo 

volume foi completado com água ultra pura. 

 

Análise dos dados 

 

Os softwares GENES (Experimental Statistics in Genetics) e Statistica 7.0 

foram usados para as análises de Componentes Principais (PCA) e análise hierárquica 

por agrupamento (HCA). Para calcular as correlações entre as variáveis, utilizou-se o 

software SAS 9.0 (Sistema de Análise Estatística). Para as construções dos gráficos das 

curvas de calibração o software utilizado foi o software Excel.  Teste de Correlação 

Cofenética foi realizado para avaliar a consistência do agrupamento. As variáveis 

quantitativas foram determinadas a partir da distância euclidiana média e o método de 
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agrupamento utilizado foi o da ligação média entre grupos (UPGMA). Em todas as 

análises estatísticas sempre foi utilizado o nível de confiança de 95% (α = 0,05).   

Resultados e discussão 

 

As concentrações médias e o desvio padrão de Mn, Cr, Zn, Ni, Cu e Fe para 

as amostras de sedimentos estão apresentados na tabela 7.2 e dos diferentes tecidos de 

Leptodactylus ocellatus coletados ao longo das margens do Rio de Contas, Bahia, estão 

na Tabela 7.3. As concentrações de metais são apresentadas em microgramas por grama 

(µg g
-1

) em uma base de peso seco. Os limites de quantificação para o FAAS foram 1,6; 

11,0; 0,3; 1,9; 0,4; 1,8, para Mn, Cr, Zn, Ni, Cu e Fe respectivamente. Material de 

referência certificado foi utilizado para validar o método aplicado para determinação 

dos metais estudados, ou seja, verificar se o mesmo gera resultados confiáveis. O 

material de referência certificado de tecido de mexilhão (CERM, CE278, proveniente 

do Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM, Geel, Bélgica) foi 

digerido da mesma foram das amostras reais. Os valores das amostras de referências 

certificadas são apresentados pela tabela 7.4. 
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Tabela 7.2  Teores de elementos traço encontrados em amostras de sedimento em µg g
-1

 e desvio-

padrão a 95% de nível de confiança 

Matriz 
Amos

tra Mn Cr Zn Ni Cu Fe 

Sedimento 

1 

2 

3 

4 

5 

50,03 ± 2,36  

240,75 ± 3,87 

32,67 ± 3,57 

409,08 ± 138,65 

69,41 ± 8,59 

37,95 ± 3,62  

96,92 ± 1,81  

40,51 ± 7,25  

30,26 ± 7,25  

40,51 ± 15,80  

30,65 ± 2,18 

79,55 ± 7,948 

6,80 ± 2,528 

18,41 ± 7,10 

18,41 ± 2,978 

19,46 ± 2,18 

36,95 ± 4,59 

14,22 ± 2,18 

14,80 ± 1,65 

16,55 ± 0,82 

8,10 ± 1,40  

19,02 ± 1,46  

1,78 ± 0,41 

2,93 ± 0,20  

5,52 ± 0,70  

2032,44 ± 30,30  

2131,82 ± 18,23  

1278,81 ± 124,48 

1964,11 ± 15,15  

1910,97 ± 38,40  
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 Tabela 7.3  Teores de elementos traço encontrados em amostras de tecido de L. ocellatus em µg g-1 e desvio-padrão a 95% de nível 

de confiança 

Matriz Amostra Mn Cr Zn Ni Cu Fe 

Vísceras 

1 

2 

3 

4 

5 

5,71 ±  2,40 

10,52 ± 6,57  

4,86 ± 0,90 

14,17 ± 0,87  

9,68 ±  1,24 

<LQ 

24,67 ± 6,11 

<LQ 

13,24 ± 3,47 

<LQ 

94,19 ± 21,59 

113,18 ± 21,18 

93,20 ± 22,60 

132,40 ± 4,59 

72,92 ± 2,85 

9,61 ± 0,89 

14,85 ± 2,94 

17,95 ± 1,55 

13,66 ± 0,88 

12,71 ± 1,47 

8,58 ± 1,87 

13,55 ± 2,34 

3,51 ± 0,98 

8,77 ± 0,82 

9,01 ± 0,26 

448,67 ± 14,23 

499,58 ± 53,22 

358,05 ± 32,15 

381,51 ± 49,22 

324,11 ± 14,38 

Pele 

1 

2 

3 

4 

5 

5,20 ± 0,93 

6,30 ± 1,18 

8,41 ± 1,03 

9,64 ± 1,13 

8,83 ± 1,25 

<LQ 

15,69 ± 2,00 

<LQ 

<LQ 

13,24 ± 6,93 

94,26 ± 5,31 

113,18 ± 48,71 

96,53 ± 6,45 

108,64 ± 32,21 

153,95 ± 29,86 

16,29 ± 0,89 

18,91 ± 0,67 

17,72 ± 4,10 

17,64 ± 2,02 

21,05 ± 2,05 

0,973 ± 0,60 

0,761 ± 1,04 

<LQ 

<LQ 

<LQ 

157,60 ± 16,02 

166,89 ± 44,74 

158,89 ± 59,22 

161,13 ± 18,38 

141,91 ± 14,83 

Músculo 

1 

2 

3 

4 

5 

<LQ 

 <LQ 

<LQ 

<LQ  

2,67 ± 3,56 

11,60 ± 6,11 

14,87 ± 2,31 

16,50 ± 8,33 

12,01 ± 6,37  

14,87 ± 4,62 

41,85 ± 12,15 

50,14 ± 7,61 

43,22 ± 16,55 

40,53 ± 19,02 

39,07 ± 22,58 

17,24 ± 10,95 

14,62 ± 12,33 

18,67 ± 7,25 

16,17 ± 7,99 

17,24 ± 4,35 

<LQ 

<LQ 

<LQ 

0,60 ± 1,02 

0,55 ± 0,54 

62,18 ± 12,41 

58,34 ± 13,71 

69,87 ± 16,64 

50,34 ± 19,18 

78,51 ± 1143 
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As análises estatísticas evidenciaram que há correlação entre os teores de 

metais encontrados no sedimento com os teores presentes em alguns tecidos dos 

espécimes analisados (Tabela 7.5). Correlações positivas entre as variáveis indicam que 

na mesma proporção que uma aumenta, a outra também aumenta, enquanto que 

correlações negativas indicam variações inversamente proporcionais, ou seja, ao passo 

que uma variável aumenta, a outra diminui. A maior correlação positiva foi vista entre o 

teor do Mn em sedimentos com o teor de Mn nas vísceras (0.91), seguida pela 

correlação de Cr (0.88) e Cu (0.87) entre os mesmos segmentos. As correlações entre os 

metais presentes no sedimento e no músculo só houve correlação positiva significativa 

entre os teores de Zinco (0.86) e Mn (1,00). Em relação à pele, houve correlação 

negativa significativa com o sedimento nos teores de Cu. Os demais valores foram 

desconsiderados, pois não foram significativos. 

 

 

Tabela 7.4 Teores de elementos traço em material de referência 

certificado (µg g
-1

).  Desvio padrão a 95% de nível de confiança. 

Metais Tecido de mexilhão 

(CE 278) 

 Encontrado Valor certificado 

Mn 

Cr 

Zn 

Ni 

Cu 

Fe 

6,81 ± 0,81 

1,25 ± 2,20 

79,17 ± 3,46 

9,85 ± 1,26 

8,96 ± 0,65 

86,04 ± 4,64 

7,69 ± 0,23 

0,78 ± 0,06 

- 

- 

9,45 ± 0,13 

83,1 ± 1,7 
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Tabela 7.5  Correlação entre os teores de metais dos sedimentos e dos tecidos do 

Leptodactylus ocellatus 

 MATRIZ SEDIMENTO 

MATRIZ Elemento Mn Cr Zn Ni Cu Fe 

PELE 

Mn 0,17 (0,78) - - - - - 

Cr - -0,27 (0,65) - - - - 

Zn - - 0,06 (0,91) - - - 

Ni - - - -0,03 (0,96) - - 

Cu - - - - -1,00 (0,0) - 

Fe - - - - - 0,14 (0,82) 

MÚSCULO 

Mn 1,00 (0,0) - - - - - 

Cr - 0,34 (0,57) - - - - 

Zn - - 0,86 (0,05) - - - 

Ni - - - -0,81 (0,09) - - 

Cu - - - - 0,87 (0,34) - 

Fe - - - - - 0,40 (0,49) 

VÍSCERAS 

Mn 0,91 (0,03) - - - - - 

Cr - 0,88 (0,05) - - - - 

Zn - - 0,29 (0,63) - - - 

Ni - - - 0,005 (0,99) - - 

Cu - - - - 0,86 (0,05) - 

Fe - - - - - 0,56 (0,32) 
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As análises de componentes principais (PCA) estão apresentadas na figura 

7.3. A análise dos sedimentos evidenciou a presença de dois grupos. Um grupo formado 

pelos pontos 1, 3, 4, e 5 e outro formado pelo ponto 2. Análises de HCA (Figura 7.4) 

corroboram esse agrupamento e a Correlação Cofenética (CCC) avaliou a consistência 

desse agrupamento, que apresentou correlação de 94% (>70%). O PCA das vísceras 

evidenciou a existência de dois grupos, um formado pelos pontos 1, 3 e 5, e outro 

formado pelos pontos 2 e 4. As análises de HCA confirmaram esse agrupamento e a 

CCC foi de 77%. Na análise de PCA e HCA dos músculos houve a formação de três 

grupos, o primeiro grupo composto pelos pontos 1 e 4, o segundo compostos por 3 e 5 e 

o terceiro pelo ponto 2. A CCC avaliou a consistência do agrupamento em 90%. A pele 

foi o tecido que menos apresentou relação com os sedimentos, análises de PCA e HCA 

revelaram a presença de dois grupos. Os pontos 1, 2, 3 e 4 estão próximos enquanto o 

ponto 5 está isolado. A CCC avaliou a consistência em 84%. A análise dos gráficos de 

loading evidenciou que nos sedimentos, o agrupamento formado pelos pontos 3, 4, 5, 1 

foi influenciado por todas as variáveis e o Fe, Mn e Cr foram os que mais contribuíram 

para o ponto 2 ficar afastado dos demais. Para as vísceras, praticamente todas as 

variáveis com exceção do Níquel influenciaram para que os pontos 3, 5 e 1 se 

agrupassem, enquanto o Fe e o Cr foram os principais responsáveis pelo agrupamento 

formado pelos pontos 4 e 2. Na pele, o Mn e o Fe contribuíram para que o ponto 5 

ficasse isolado e os pontos 1-4 se agruparam devido as variáveis Ni e Zn. Já nos 

músculos as variáveis que mais colaboraram para o agrupamento 5 e 3 foram o Mn e o 

Ni e o ponto 2 ficou afastados dos demais devido o Cr. 
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Figura 7.3  Análise de componentes principais das amostras de sedimentos e tecidos de L. 

ocellatus  (PC 1 x PC 2) coletados no Rio de Contas 
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Figura 7.4  Dendograma de análise por agrupamento entre variáveis nas amostras de 

sedimentos e tecidos de L. ocellatus coletados no Rio de Contas 
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Nesse estudo, o Leptodactylus ocellatus foi fracionado em três partes: pele, 

músculo e vísceras, a fim de determinar qual dessas frações é mais indicada para 

estudos de contaminação ambiental por metais. A intenção desse estudo em fração foi 

evitar erros de interpretação quando se analisa o organismo todo, pois os tecidos têm a 

capacidade de absorver de forma diferente cada elemento. 

A partir dos resultados obtidos e das analises estatísticas, observa-se que os 

metais encontrados na pele não apresentam o mesmo comportamento daqueles 

encontrados no sedimento. O agrupamento formado para pele apresentou as maiores 

diferenças entre os tecidos analisados. Os testes de correlação entre o Zn, o Mn e o Fe 

da pele com o sedimento, não foram significativos. Com as determinações de metais 

percebe-se que a pele possui um alto teor de zinco. Entretanto, a quantidade de zinco 

que chega aos demais tecidos dos organismos pela pele é relativamente baixa 

(WHITTAKER, 1998). O ferro também foi encontrado em alta concentração, o que 

pode ser explicado pelo alto teor de ferro na água e sedimento do Rio de Contas, pois a 

região onde o rio se encontra é altamente rica em minério de ferro. Os teores de Mn 

encontrados na pele, vísceras e músculos foram relativamente baixos, quando 

comparados às quantidades encontradas nos sedimentos. Apesar da região conter uma 

grande quantidade de Mn, pois é muito antropizada e o Mn é liberado nos resíduos 

gerados nas atividades domésticas, este não está sendo acumulado no organismo. Os 

teores de Cu em todas as amostras analisadas foram muito baixos quando comparados 

com outros estudos. Em algumas amostras de pele não foi possível a determinação, pois 

está abaixo do limite de quantificação do equipamento. O baixo teor de cobre 

encontrado nas amostras analisadas pode ser explicado pela limitada disponibilidade 

que o cobre apresenta no ambiente. E a biodisponibilidade depende não apenas da 

espécie metálica, mas também de outras substâncias presentes no ambiente (WHO, 

1998). A presença de Cr nas amostras pode ser explicada pelo fato da região estudada 

estar próxima de uma área onde há um curtume desativado, no qual há alguns anos atrás 

usava-se o cromo para curtir o couro, e o fato da região ser uma área rica em 

concentrado de níquel, explica a presença desse metal nas amostras. 

Na análise dos músculos percebe-se algumas diferenças em relação aos 

resultados encontrados na pele. As concentrações de manganês nos músculos são mais 
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baixas que na pele e vísceras. Estudos que determinaram Mn em músculos de bovinos 

(JARVISALO et al, 1992) indicaram que estão em níveis semelhantes aos encontrados 

nesse estudo. Segundo a WHO (1981), a cadeia alimentar parece não influenciar na 

bioacumulação e a biomagnificação do Mn, sendo diversas as fontes de contaminação 

pelo elemento. As análises estatísticas mostraram que os músculos do L, ocellatus não 

são bons indicadores de poluição, pois os resultados obtidos permanecem constantes em 

relação à variação dos teores encontrados para as amostras de sedimentos analisadas. Os 

músculos de L. ocellatus são fonte de alimentação para população ribeirinha. Logo, 

constatar que as concentrações de metais nesses tecidos são baixas descarta-o como via 

de contaminação por metais. 

Dentre os tecidos analisados, as vísceras foram as que apresentaram a maior 

correlação com os sedimentos. Houve correlação positiva entre todos os metais, 

entretanto, somente Mn, Cr e Cu foram significativos (p<0,05). As análises de PCA e 

HCA foram as mais semelhantes com o agrupamento formado pelo sedimento. Diversos 

estudos apontam as vísceras com bons indicadores de contaminação, Liang e 

colaboradores (1999) investigaram o acumulo de metais em vísceras de peixes e 

constataram que a concentração é inversamente proporcional ao tamanho do peixe. 

Vestígios de sedimentos encontrados nas vísceras dos anfíbios analisados sugerem 

prováveis hábitos geofágicos e/ou fossorial, explicando a estreita relação entre os teores 

de metais encontrados em ambos tipos de amostras.  

Os resultados obtidos no presente estudo mostraram que há concentrações 

diferentes de metais nos sedimentos das áreas urbanas e rurais. Esse fato sugere que 

áreas urbanas estão mais impactadas e a biodisponibilidade desses poluentes foram 

significativamente diferentes. Neste sentido, as atividades humanas apresentadas na 

Tabela 1 podem atuar como potenciais fontes de metais dentro destes ambientes.  

Um indicador biológico eficaz deve refletir os níveis de contaminação 

ambiental, e a relação entre os elementos presentes nos organismo e o ambiente deve ser 

constante (DEPLEDGE e FOSSI 1994). Considerando os resultados deste estudo e os 

requisitos acima mencionados, as vísceras de L, ocellatus demonstraram ser uma fração 

do organismo adequada para ser usada como bioindicador de poluição por metais traço 

em ambientes aquáticos e terrestres. Assim, o uso desta espécie como um indicador 

biológico é um instrumento adequado para futuros programas de monitoramento 
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ambiental que visem conservação dessas áreas, bem como para avaliar a evolução de 

elementos-traço nestes ambientes.  

 

Conclusões 

 

As amostras de sedimento e de tecidos do anfíbio L, ocellatus, apresentaram 

elevadas concentrações de alguns elementos investigados no presente estudo. A espécie 

estudada merece ser cuidadosamente estudada e conservada de forma a garantir a 

biodiversidade da região. O Leptodactylus ocellatus, por ser uma espécie abundante, 

amplamente distribuída na região do estudo e com capacidade de bioacumulação de 

metais, é capaz de refletir as diferenças de concentrações de metais em diferentes áreas 

analisadas. O Rio de Contas é muito importante para a região que o circunda por isso se 

fez necessário um estudo a fim de identificar um bioindicador para programas de 

monitoramento ambiental. Considerando-se as características particulares do anfíbio 

analisado, conclui-se que as vísceras do L, ocellatus apresentam-se como uma boa 

alternativa para uso em pesquisas de biomonitoramento na bacia do Rio de Contas. 

 

Agradecimentos  

 

Os autores agradecem o financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(Fapesb). PPGGBC



  98 

 

 

 

Referências  

 

1. BARAJ. B.;  NIENCHESKI. L. F.;   FILLMANN G. and   HERMANNLS L. 

Biochemical Normalization of Trace Metals In Arctocephalus Australis Brazilian. 

Journal of Oceanography. 57(1):1-6. 2009. 

2. BELTRAME. M. O.; DE MARCO. S. G.; MARCOVECCHIO. J. E. The 

burrowing crab Neohelice granulata as potential bioindicator of heavy metals in 

estuarine systems of the Atlantic coast of Argentina. Environ Monit Assess 

172:379–389, 2011. 

3. BUENO-GUIMARÃES, H.M.; FERREIRA, C.M.; GARCIA, M.L.B.; SALDIVA, 

P.H.N. Tadpole Epithelium Test: potential use of Rana catesbeiana histopathologic 

epithelial changes to evaluate aquatic pollution. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 

v.67, p.202-209, 2001.  

4. BULBOVAS. P.; SANT'ANA. S. M. R.; MORAES. R.M.; LIMA. E.S.; PINA. 

J.M.; ESPOSITO. M.P.; FERREIRA. M.L.; SPIELMANN. A.A.; SOLLITO. C.M.; 

RINNERT. C.H.; PERALTA. D.F.; CARDOSO. J.S.; CARMINITTI. L.; CANÊZ. 

L.S.; SANTOS REIS. M.M.; BENATTI. M.N.; SOUZA. S.R.; DOMINGOS. M. 

Avaliação da sensibilidade de plantas jovens de quiabo (Abelmoschus 

esculentus (L.) Moench, - Malvaceae) ao ozônio. Hoehnea. 35(3): 359-366. 2008. 

5. DEPLEDGE. M. H.; & FOSSI. M. C. The role of biomarkers in environmental 

assessment (2). Invertebrates. Ecotoxicology. 3. 161–172, 1994. 

6. DOMINGOS. M. Biomonitoramento da fitotoxicidade da poluição aérea e da 

contaminação do solo na região do complexo indutrial de Cubatão. São Paulo. 

utilizando Tibouchina pulchra Cogn. Como espécie indicadora. Tese de 

doutoramento. IB-USP. São Paulo, 1998. 

7. EPA - Environmental Protection Agency. Method 3051. Disponível em: 

http://www.caslab.com/EPA-Methods/PDF/EPA-Method-3051.pdf. Acesso em julho de 

2010.  

PPGGBC



  99 

 

 

 

8. GREENHOUSE, G. The evaluation of toxic effects of chemicals in fresh water by 

using rog embryos and larvae. Environ. Pollut., v.11, p.303-315, 1976.  

9. JARVISALO. J.; OLKINUORA. M.; KIILUNEN. M.; KIVISTO. H.; RISTOLA. 

P.; TOSSAVAINEN. A.; AITIO. A. Unirinary and blood manganese in 

occupationally non exposed populations and manual metal arc welders of mild 

steel. Int. Arch. Occup. Environ Health. Berlin. v. 63. p. 495-501, 1992.  

10. JOHNSON. R. K.; WIEDERHOLM. T. & ROSENBERG. D. M. Freshwater 

biomonitoring using individual organisms. populations. and species assemblages of 

benthic macroinvertebrates. In: Freshwater Biomonitoring and Benthic 

Macroinvertebrates (D. M. Rosenberg & V. H. Resh. ed.). pp. 40-158. New York: 

Chapman & Hall, 1993. 

11. LIANG. Y.; CHEUNG. R.; WONG. M. H. Reclamation of wastewater for 

polyculture of freshwater fish: bioaccumulation of trace metals in fish. Wat. Res.. 

v. 33. n. 11. p. 1690-2700, 1999.   

12. MARQUES. S. M.; ANTUNES. S. C.; NUNES. B.; GONÇALVES. F.; PEREIRA. 

R. Antioxidant response and metal accumulation in tissues of Iberian green frogs 

(Pelophylax perezi) inhabiting a deactivated uranium mine. Ecotoxicology. 

20:1315–1327, 2011. 

13. NATIONS. S.. WAGES. M.. CAÑAS. J. E..MAUL. J.. THEODORAKIS. C.. 

COBB. G. P. Acute effects of Fe2O3, TiO2, ZnO and CuO nanomaterials on 

Xenopus laevis. Chemosphere 83:1053–1061, 2011. 

14. ODUM. E. P.; BARRETT. G.W. Fundamentos de Ecologia. Cengag Learning. 5
a 

Ed. São Paulo. 2008. 

15. PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS (PDRH). Bacia do Rio de 

Contas. 1993. Disponível em >http://www.biblioteca.inga.ba.gov.br   

16. SÁ, T.R.B.T., SÁ, M.T. Os processos espaciais presentes no espaço urbano de 

Jequié – Bahia. Estudos Geográficos: Revista Eletrônica de Geografia, v. 2, nº.1, 

p.1-13, 2004 .  

PPGGBC



  100 

 

 

 

17. SCHUYTEMA, G.S.; NEBEKER, A.V.; GRIFFIS, W.L.; WILSON, K.N. 

Teratogenesis, Toxicity, and Bioconcentration in Frogs Exposed to Dieldrin. Arch. 

Environ. Contam. Toxicol. September, 1991. 

18. SCHUYTEMA. G.S.. NEBEKER. A.V. Effects of ammonium nitrate, sodium 

nitrate, and urea on red-legged frogs, Pacific treefrogs and African clawed frogs 

Bull. Environ. Contam. Toxicol. 63, 357–364, 1999. 

19. Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) - RESOLUÇÃO Nº 20, DE 23 DE 

AGOSTO DE 2007. Disponível em: 

http://www.semarh.ba.gov.br/Legislacao/RESOLUCAOCONERH/CONERHn20prorrogap

razoContas.pdf Acesso em: setembro de 2011. 

20. WHITTAKER. P. Iron and Zinc interactions in humans. Am J.Clin. Nutr.. v. 68. 

p. 442S-6S. 1998. 

21. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Copper. Geneva, 1998. 

22. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Manganese. Geneva, 1981. 

PPGGBC



  101 

 

 

 

 

8  CONCLUSÕES GERAIS 

 

A avaliação das condições ambientais utilizando variáveis físicas e químicas 

em águas naturais, sedimentos e em organismos biológicos, é uma importante 

ferramenta para o conhecimento da distribuição dos metais no ecossistema, do seu 

comportamento em função do tempo e também para subsidiar medidas a serem tomadas 

para melhorar e preservar a qualidade ambiental e proteger a saúde da população do 

entorno.  

Em função dos resultados encontrados e das discussões até este ponto, sobre 

os estudos da concentração dos elementos traço em matrizes bióticas e abióticas e a 

avaliação do anfíbio L. ocellatus como bioindicador podemos concluir: 

 As técnicas de digestão e extração assistidas por microondas responderam 

satisfatoriamente aos interesses do estudo.  

 O monitoramento físico-químico do Rio de Contas permitiu verificar áreas 

bastante impactadas por atividades humanas. 

 A análise de água e dos sedimentos evidenciou a existência de locais onde os 

teores de elementos ultrapassam os valores de referência estabelecidos pelas 

resoluções CONAMA 344/2004 e 20/86. Dos elementos determinados, o Cr e o Ni 

foram os que extrapolaram os limites de tolerabilidade estabelecidos pelo 

CONAMA tanto nas amostras de sedimento quanto nas de água. Os altos teores de 

Cr em ambas as matrizes a jusante do ponto 3 deve-se à proximidade com o 

curtume, que apesar de estar desativado atualmente, quando em atividade descartava 

seus rejeitos no rio. Nos pontos 9-15 altos teores de níquel na água e nos sedimentos 

podem ocorrer devido à extração comercial do níquel depois da cidade de Ipiaú.   

 As elevadas concentrações de K e Na nas amostras de água coletadas nos pontos 

16 e 17 podem ser atribuídas à influência de sua localização. Esse ponto está 

localizado na foz do Rio de Contas na cidade de Itacaré, onde tem estreito contato 

com o mar.  
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 A alta concentração do sódio nas águas dos pontos 16 e 17 conferiu a esses 

locais um aumento expressivo na condutividade elétrica quando comparados com os 

demais pontos, pois altos teores de sais em águas as transformam num eletrólito 

capaz de conduzir a corrente elétrica. 

 O decréscimo de oxigênio dissolvido nos pontos 3 e 14 pode ser resultado do 

descarte direto de esgoto doméstico nessas áreas, que favorece a proliferação de 

microorganismos e conseqüentemente o alto consumo de oxigênio.  

 O uso de bioindicadores no monitoramento ambiental possibilita averiguar o 

quanto de contaminantes está sendo incorporado pela biomassa. O estudo dos 

tecidos de espécimes de L. ocellatus como bioindicador de contaminação por 

metais, permitiu avaliar qual fração do organismo é mais eficaz para ser utilizado no 

biomonitoramento ambiental. Dentre os tecidos analisados (pele, músculos e 

vísceras) as vísceras apresentaram maior capacidade de bioacumulação, e de acordo 

os teores dos elementos foram aumentando nos sedimentos, foi percebido um 

aumento nas vísceras. O mesmo comportamento não foi observado na pele e nos 

músculos.  

Diante dos resultados obtidos sugere-se um estudo mais aprofundado sobre 

os metais os quais os valores excederam os níveis estabelecidos pelas resoluções 

344/2004 e 20/86 do CONAMA e a utilização do L. ocellatus nesse estudo, com o 

intuito de verificar a transferência desses elementos do meio abiótico para o biótico. E 

também um monitoramento contínuo da área estudada. 
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