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Resumo 

A família Bromeliaceae é um importante táxon vegetal. A distribuição de suas folhas 

em roseta forma um reservatório onde acumula água e nutrientes, atraindo diversas formas de 

vida que dependem das condições do tanque das bromélias pra sobreviver. Entretanto, há uma 

escassez de estudos sobre o conteúdo do reservatório dessas plantas e sobre como este é 

utilizado pela fauna associada. Essas pesquisas podem ser importantes ferramentas para 

conservação dessa família, bem como dos demais organismos que dependem da mesma. Além 

disso, algumas bromélias possuem a capacidade de absorver água e nutrientes diretamente da 

atmosfera através dos tricomas foliares, sendo por isso, utilizadas como importantes 

biomonitores da poluição atmosférica. Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar os 

parâmetros químicos da água e das folhas de bromélias da espécie Aechmea blanchetiana 

(Baker) L.B. no litoral sul da Bahia e adicionalmente, testar a eficiência de fotômetros 

portáteis que permitem a análise in loco de cromo e níquel, evitando a contaminação durante 

as etapas de coleta, transporte e armazenamento. Os resultados mostraram que há os metais 

Ferro, cálcio, potássio, manganês, sódio e zinco na água e nas folhas de A. blanchetiana e 

indicaram uma forte correlação de ferro, cálcio e manganês indicando que possivelmente esta 

espécie de bromélia tem a capacidade de absorver estes metais da água do tanque. Além disso, 

os resultados das análises de cromo e níquel nos fotômetros portáteis não mostraram-se 

eficazes na detecção dos elementos analisados.  

 

 

Palavras-Chave: Aechmea blanchetiana, biomonitoramento, metais e caracterização 

ambiental.  
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Abstract 

The Bromeliaceae family is an important plant taxon. The distribution of its leaves in 

rosette forms a reservoir where water and nutrients accumulate, attracting diverse life forms 

that depend on the conditions of the bromeliads’ tank to survive. There is however a lack of 

studies about the reservoir content of these plants and how it is used by the associated fauna. 

These surveys can be important tools for conservation of this family, as well as of the other 

organisms that depend on it. Furthermore, some bromeliads have the ability to absorb water 

and leaf nutrients from the atmosphere through leaf trichomes and are therefore utilized as 

important air pollution biomonitors. Thus, this study aimed to characterize the chemical 

parameters of water and leaves of the bromeliads species Aechmea blanchetiana (Baker) L.B. 

on the southern coast of Bahia and additionally we tested a portable analytical technique that 

allows in situ analysis of chromium and nickel, avoiding contamination during stages of 

collection, transportation and storage. The results showed that there are iron metals, calcium, 

potassium, sodium, manganese and zinc in water and the leaves of A. blanchetiana and 

indicated a strong correlation of iron, calcium and manganese possibly indicating that this 

species of bromeliads has the ability to absorb these metals from the water tank. Furthermore, 

the results of analyzes of chromium and nickel in portable photometers not proved effective in 

detecting elements analyzed. 

 

Keywords: Aechmea blanchetiana, biomonitoring, metal and environmental characterization. 
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1. Introdução 

O uso de organismos para caracterizar o ambiente e defini-lo espacial e temporalmente 

pode ser realizado por meio do biomonitoramento. As avaliações são baseadas nas respostas 

bioquímicas, fisiológicas, histológicas, morfológicas e comportamentais apresentadas pelos 

organismos, que funcionam como "termômetros" permitindo inferir sobre as condições do 

meio ambiente de forma eficiente e com poucos recursos, ao contrário das análises puramente 

físico-químicas.  

Os organismos selecionados para fazer o biomonitoramento geralmente são baratos, 

fáceis de manipular, padronizar e avaliar. Por isso muitos programas de monitoramento 

utilizam plantas, pois elas são capazes de solubilizar e absorver substâncias a níveis muito 

baixos no solo, mesmo a partir de precipitados insolúveis; estando, esses mesmos mecanismos 

envolvidos na absorção, translocação e armazenamento de elementos. 

Muitos projetos de monitoramento da poluição atmosférica utilizam plantas, entre eles o 

EUROBIONET, da Rede Europeia para Avaliação da Qualidade do Ar em que se utilizou 

plantas para fazer o monitoramento da poluição atmosféricas em 12 cidades de 8 países 

europeus nos anos de 1999-2000.  

No Brasil, um importante trabalho com a bromélia Tillandsia usneoides, também 

conhecida como barba de velho, mostrou o potencial dessa planta como bioindicador de 

metais traços, devido às características peculiares da família Bromeliaceae de absorver 

nutrientes e água diretamente da atmosfera através dos tricomas foliares, o que acaba por 

facilitar também a assimilação de poluentes.  

Outro grupo de bromélias, conhecidas como bromélias tanque, acumulam água e 

nutrientes em sua roseta foliar, atraindo diversos organismos que utilizam o conteúdo do 

reservatório como abrigo, para forragear e reproduzir, deixando restos de suas atividades 

metabólicas nos tanques, formando uma complexa rede ecológica.  

Essas características fazem das bromélias um importante grupo a ser considerado na 

escolha das espécies a serem utilizadas para caracterizar o ambiente, pois além de fornecer 

dados sobre a poluição atmosférica, por meio da análise foliar, a água das bromélias tanque 

pode fornecer também dados sobre o ambiente que a circunda e as interações da fauna 

associada ao fitotelma e o impacto das características limnológicas do tanque sobre a mesma. 

Dessa forma, nesta pesquisa buscou-se determinar a concentração de metais no 

fitotelma e nas folhas da espécie de bromélia Aechmea blanchetiana (Baker) L.B., verificar se 
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há correlação entre as concentrações de metais na água e nas folhas e adicionalmente testar 

fotômetros de mão para determinação de cromo VI e níquel.  
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2. Revisão de Literatura 

2.1 Bromélias 

A Aechmea blanchetiana (Baker) L.B é uma espécie da família Bromeliaceae, um 

importante táxon vegetal, com 58 gêneros e 3.172 espécies (LUTHER, 2008). Esta família 

distribui-se por toda região neotropical, com exceção de uma espécie, Pitcairnia feliciana, 

que ocorre no continente africano (RIOS, 2008).  

No Brasil as bromélias se destacam como um dos principais componentes da flora e da 

fitofisionomia, com 44 gêneros e 1292 espécies catalogadas (FORZZA, 2013). Só na Mata 

Atlântica encontram-se aproximadamente 75% de todas as espécies de bromélias do planeta 

(MARTINELLI, 2000). Podendo ser encontradas tanto em regiões quentes e secas, bem como 

em regiões frias e úmidas (RIOS, 2008). Apresenta escamas argênteas e compostas de um 

pedículo e um escudo exercem função de absorção de água e nutrientes e protegem contra a 

dessecação, pois a coloração aumenta a reflectância da luz solar na superfície foliar 

minimizando a transpiração (MOREIRA et al., 2006).  

Além disso, os diferentes tipos de hábito, que pode ser terrícola (vegetando no solo), 

rúpícola (vegetando sobre rochas nuas) ou epífita (vegetando em árvores) (PAULETTI, 

2002), o plano corporal básico - bauplan, o crescimento rápido do caule fitotelmático (caule 

que permite o acúmulo de água) e o fato de algumas espécies fixarem carbono pelo 

metabolismo ácido das crassuláceas – CAM (via metabólica), que é uma alternativa mais 

eficiente em ambientes áridos, garante a esse grupo uma ampla plasticidade adaptativa 

(BENZING, 2000) (RIOS, 2008). 

Em geral as bromélias são plantas herbáceas, embora Puya raimondii, encontrada nos 

Andes, meça entre 8-10 metros de altura (HORNUNG-LEONI & SOSA, 2004). As folhas são 

simples e embricadas, distribuídas em forma de roseta, com margens foliares inteiras, serradas 

ou serrilhadas; possuindo brácteas vistosas e com colorações; tendo flores bissexuais, corola e 

cálice trímeros, livres ou conatos; estames em duas séries (3+3), livres, conatos ou adnatos; 

gineceu gamocarpelar 3-mera; o ovário variando de súpero a ínfero com placentação axilar, 

possuindo estilete terminal trífido; óvulos numerosos; nectáreos septais e fruto do tipo cápsula 

ou baga, as sementes são aladas, plumosas ou nuas (SOUSA  & LORENZZI, 2008). 

O embricamento das folhas em muitas espécies, conhecidas como bromélias-tanque, 

forma um reservatório (fitotelmata) onde se acumula água e nutrientes. Este microhabitat é 

utilizado como abrigo, para forragear e reproduzir por diversos organismos, como algas, 
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bactérias, anfíbios, répteis e insetos (SCHUTTZ et al., 2012). Esses organismos deixam restos 

de suas atividades metabólicas no reservatório, que juntamente com os resíduos do ambiente 

ao redor, são carreados pelo escoamento das chuvas alterando as propriedades da água, 

tornando-o um local rico em nutrientes e um importante microhabitat nos ecossistemas dos 

quais fazem parte (CAMBUÍ, 2009).  

Como muitas bromélias a A. blanchetiana (Baker) L.B (Figura 1) também possui um 

reservatório e é uma espécie de bromélia nativa do Brasil, comumente encontrada em áreas de 

restingas no estado da Bahia e Espírito Santo, onde apresenta hábito terrícola e coloração 

amarelada. Quando presente em ambientes de Mata, sua cor é verde e o hábito é epifítico 

(ZAMPIERI et al., 2012). A inflorescência é simples e vistosa, de forma piramidal, com 

pétalas e sépalas, ovário ínfero, fruto do tipo baga e colorido intenso (Souza & Lorenzzi, 

2008).  

 

Figura 1. Espécime de A. blanchetiana (Baker) L.B fotografada durante as coletas no 

Município de Ilhéus. 

 

Bromélias tanque A. blanchetiana (Baker) L.B podem absorver o conteúdo do tanque 

através dos tricomas foliares, podendo ser classificadas de acordo com a capacidade de 

absorção dos tricomas e raízes, ficando assim: espécies terrestres que possuem raízes que 

absorvem água e nutrientes e tricomas não absorvente; bromélias terrestres com reservatório 

de água e raízes axilares; bromélias terrestres ou epífitas com reduzido papel de captação de 

água e nutrientes das raízes, presença de reservatório de água, predominância de metabolismo 

CAM e alguns tricomas absorventes; bromélias epífitas com tanques, predominância de 

metabolismo C3 (via metabólica para fixação de carbono), alta densidade de pelos absorventes 
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de água e nutrientes nas bases foliares e raízes com função de fiação; bromélias CAM epífitas 

ou rupícolas com pelos absorventes em toda superfície foliar e raízes grampiformes 

(BENZING, 2000).  

O potencial de absorção de água e nutrientes através dos tricomas foliares tem sido 

alvo de importantes pesquisas nesta família, pois por este mecanismo a planta também capta 

poluentes atmosféricos, o que torna o grupo um importante indicador da poluição. 

Especialmente as do gênero Tillandsia, epífitas que utilizam os pelos absorventes, presentes 

em toda a superfície foliar como única fonte de retirar água e nutrientes do meio onde vivem 

(BENZING, 2000).  

2.2 Monitoramento Ambiental com Plantas 

O biomonitoramento com plantas é uma ferramenta que auxilia no mapeamento espacial 

e temporal da poluição atmosférica e das oscilações naturais ocorridas nos ecossistemas 

(CALLISTO & MORENO, 2005) e só é possível porque as espécies evoluíram e se 

adaptaram dentro de um sistema no qual encontrou condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento. Cada organismo possui um nível de tolerância fisiológica determinada por 

fatores genéticos. Perturbações no ecossistema podem influenciar estes organismos de 

diferentes formas em diferentes espécies e a resposta exibida pelo organismo pode ser 

utilizada como critério de classificação (PEDROSO, 2007).  

Desta forma existem plantas: Bioindicadoras – que apresentam sintomas visíveis como 

necroses, cloroses e distúrbios fisiológicos, tais como redução no crescimento, redução no 

número e diâmetro das flores; Biosensoras – que apresentam efeitos não visíveis, 

apresentando alterações moleculares, celulares, fisiológicas e bioquímicas; Bioacumuladoras 

– plantas que também não apresentam sintomas visíveis, e são menos sensíveis aos poluentes 

aéreos, porém acumulam partículas de poeira e gases dentro dos seus tecidos; e 

Biointegradoras – aquelas que indicam o impacto da poluição por intermédio do 

aparecimento, desaparecimento ou mudança na densidade da população ou até de 

comunidades.  

Essa classificação, mais a facilidade de manipular, tratar e padronizar a amostra, baixo 

custo, uniformidade genética e possibilidade de avaliação estatística colaboram na escolha das 

espécies a serem utilizadas na caracterização do ambiente (JOHNSON et al. 1993).  

Nesse sentido as bromélias são consideradas boas matrizes para caracterizar o ambiente 

e atualmente vem sendo muito utilizadas também como bioindicadores/ biomonitores da 

poluição atmosféricas (Tabela 1) (NOGUEIRA, 2006). 
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Tabela 1: Levantamento de estudos com espécies de Bromélias utilizadas para biomonitoramento. 

Título da Pesquisa Espécie Substâncias analisadas Referência 

Seleção de epífitas acumuladoras de 

elementos químicos na Mata Atlântica 

Aechmea coelestis, Bilbergia amoema, 

Canistropsis bilbergioides, Nidulariun 

cf. inocentii, Nidularium kriesgreenie, 

Phymatidium cf. tillandsoides, 

Tillandsia stricta, Vriesea carinata, 

Vriesea ensiformes, Vriesea incurvata, 

Vriesea vagans 

Ba, Br, Cálcio, Ce, Co, Cs, 

Ferro, Hg, K, Na, Rb, Sc, Se, 

Sr, Sm e Zn. 

ELIAS, 2006 

Avaliação da Poluição Atmosférica por 

Metais na Região Metropolitana de São 

Paulo Utilizando a Bromélia Tillandsia 

usneoides L. como Biomonitor 

 

 

Tillandsia usneoides 

Al, Ti, V, Cl, Mg, Mn, As, 

Ba, Br, Co, Cr, Fe, K, Mo, 

Na, Rb, Sb, Sc, Th, Zn, La, 

Ce, Nd, Sm, Eu, Tb e Yb. 

NOGUEIRA, 2006. 

 

Uso de Bromeliáceas em 

Biomonitoramento Atmosférico 

 

Tillandsia streptocarpa Baker 

e Tillandsia pohliana Mez 

Fe, Ni, Cr, K, Zn, Cu e Pb. DRAGUNSKI et al,. 

2009. 

The Use of Tropical Bromeliads 

(Tillandsia spp.) for Monitoring 

Atmospheric Pollution in the Town of 

Florence, Italy 

 

 

Tillandsia bulbosa e Tillandsia 

caput-medusae 

 

Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos 

BRIGHIGNA et al., 

2002. 

 

Methane Emissions From Tank Bromeliads in 

Neotropical Forests 

 

Bromélias tanque (diversas 

espécies) 

Metano GUNTARS et al., 

2010. 
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2.3 Técnicas Instrumentais de Análise Ambiental 

Desde que os métodos instrumentais foram criados tem havido um constante progresso 

no desenvolvimento de metodologias para determinação e quantificação de elementos 

(SARDANS et al., 2010). A escolha de um método instrumental adequado deve considerar a 

sensibilidade, especificidade e exatidão; rapidez de análise e facilidade de operação 

possibilidade de automação; custo do equipamento e confiabilidade nos resultados 

(BEZERRA, 2003).  

As técnicas instrumentais têm-se destacado muito nos últimos anos pelos avanços 

tecnológicos, tanto na montagem de sistemas analíticos mais robustos e de menor tamanho, 

quanto no desenvolvimento de softwares de operação e tratamento de dados que otimizam o 

tempo de análise e de interpretação dos resultados obtidos (VAZ JR., 2010).  

  As técnicas de análise química instrumental podem ser agrupadas em três grandes 

áreas principais: Cromatografia, Eletroquímica e Espectroscopia, (MENDHAM et al., 2002): 

Cromatografia: processo de separação, normalmente utilizado para identificar os 

componentes de misturas, embora possa ser utilizadas para determinar quantitativamente  uma 

substância. 

Eletroquímica: baseiam-se em processos de oxidação-redução onde as espécies 

eletroativas do meio oferecem resposta à aplicação de um potencial elétrico para o 

monitoramento da corrente elétrica, ou para a obtenção do valor do potencial do analito em 

comparação ao potencial de um eletrodo de referência. 

Eletroscopia: a resposta analítica é dada pela interação do analito, orgânico ou 

inorgânico, com a radiação eletromagnética em diferentes comprimentos de onda.  

Entre as técnicas instrumentais mais utilizadas, encontra-se a Espectrometria de 

Absorção Atômica com Chama ( Flame Atomic Absortion Spectrometry - FAAS) e a 

fotometria de chama que são técnicas espectrométricas. Estas técnicas baseiam-se na 

introdução de uma amostra em solução em uma chama na forma de um aerossol. A amostra 

contendo cátions metálicos é inserida em uma chama e analisada pela quantidade de radiação 

emitida pelas espécies atômicas ou iônicas excitadas. Os elementos, ao receberem energia de 

uma chama, geram espécies excitadas que, ao retornarem para o estado fundamental, liberam 

parte da energia recebida na forma de radiação, em comprimentos de onda característicos para 

cada elemento químico, e a intensidade da luz emitida é proporcional à concentração desta 

espécie química de interesse (SKOOG, 2002). 
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Embora as técnicas instrumentais sejam rápidas, sensíveis, versáteis e eficientes, 

apresentam alto custo, treinamento operacional, necessita de locais específicos para sua 

execução, manutenção adequada e exige padrões analíticos específicos (EWING, 1972). Além 

disso, durante a etapa de coleta, armazenamento e transporte o material pode sofrer 

contaminação que é uma das causas mais comuns de erro em análises químicas (SKOOG et 

al. 2006).  

Para reduzir as dificuldades de aquisição, manuseio e mitigar os erros, muitos 

pesquisadores tem se dedicado a criação de instrumentos que permitam a análise de 

substâncias in loco (RIBEIRO, 2011). Entre estes equipamentos encontra-se o fotômetro 

portátil, que também é um método espectroscópico, portanto utiliza os mesmo princípios de 

outros instrumentos espectroscópicos, como o fotômetro de chama e o FAAS, contudo 

permite que a análise ocorra no local de coleta da amostra. 
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3.OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Caracterizar os parâmetros físicos e químicos na água e folhas de Aechmea 

blanchetiana (Baker) L.B em uma área de mata atlântica. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar a concentração dos metais (ferro, cálcio, cobre, cromo, potássio, 

manganês, níquel, sódio, e zinco) em água e folhas e folhas de Aechmea blanchetiana 

(Baker) L.B; 

 

 Verificar se há correlação entre as concentrações de metais na água e nas folhas; 

 

 Avaliar a fotômetros portáteis para leitura de cromo VI e níquel na água. 
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4. Caracterização das Áreas Estudadas 

As coletas foram realizadas em 10 pontos (Tabela 2) no litoral sul da Bahia, nos 

municípios de Ilhéus, na Vila de Serra Grande em Uruçuca e Itacaré (Figura 2), no bioma 

Mata Atlântica, mais especificamente às margens da BA 001. Os pontos foram demarcados 

com GPS modelo GPSmap 62s da Garmim. 

 

 

Figura 2. Localização geográfica dos pontos de coleta. 

 

A região possui clima tropical úmido, com pequena ou nenhuma deficiência hídrica 

mensal, com médias pluviométricas de 2000 a 2400 mm anuais e com pequenas oscilações de 

temperatura do ar, entre 20
o 

C e 25
o 

C ao longo do ano (SANTANA, 2003). As florestas 

úmidas desta região são caracterizadas por árvores altas, com folhas sempre-verdes e 

abundância de epífitas e conservam ainda uma grande diversidade de espécies da fauna 

(ARAÚJO et al., 1998). 

Ilhéus é o maior entre os municípios estudados, ocupando uma área de 1.760,111 km
2
, 

estando localizado entre os paralelos de 14
o 

26’ Sul e a linha da costa e entre os meridianos de 

39º 02' e 39º 30' Oeste, possui a maior extensão de litoral da Bahia e sua população é de 

182.350 habitantes (IBGE, 2014) (SANTANA, 2003). Sua economia baseia-se na agricultura, 

sendo o principal produtor de cacau do estado; turismo e indústrias, abrigando um polo de 
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informática; sendo também um importante centro regional de serviços. Atualmente Ilhéus 

possui importantes empreendimentos como o Porto Sul, o novo aeroporto internacional, a 

chegada da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL) e o funcionamento da Zona de Processamento de 

Exportações (ZPE), além da duplicação da BR- 415 (ILHÉUS, 2014). 

Serra Grande localiza-se entre as cidades de Ilhéus e Itacaré, às margens da BA 001, 

fazendo parte da porção costeira do Município de Uruçuca. O município possui uma área de 

391,975 km
2
 e uma população de 21.924 habitantes (IBGE, 2014) e se destaca por ser o 

segundo município da Bahia e o quarto do Brasil em área com remanescente de Mata 

Atlântica, assim como, possui 85% de seu território em área de unidades de conservação 

(APA Itacaré Serra Grande, APA Lagoa Encantada e Parque Estadual Serra do Conduru). O 

distrito de Serra Grande é um grande atrativo turístico pelas suas belas praias que se mistura 

com a Mata Atlântica, único local da costa brasileira que ainda tem pesca de jangada 

(URUÇUCA, 2014) 

Itacaré ocupa uma área de 730,27 Km
2
, a 14

o
18’ de latitude Sul e 39° 02’ de longitude 

Oeste do Meridiano de Greenwich (OLIVEIRA, 2007) possui uma área de 737,869 km
2
 e 

uma população de 27.198 (IBGE, 2014), o município possui economia agrícola e ganhou 

destaque no turismo a partir dos anos de 1990, sendo um importante destino de ecoturismo do 

estado, pois assim como Serra Grande abriga uma diversidade de belezas naturais. 

Atualmente a atividade é a principal fonte de renda do município (OLIVEIRA, 2007). 
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Tabela 2. Pontos de coleta georreferenciados. 

Ponto Município Coordenadas Caracterização 

1 Itacaré 14º 18’ 43.9’’ 

39º 01’ 26.0’’ 

Entroncamento da rodovia BA 001, que 

liga os municípios de Ilheus, Itacaré e 

Camamu. Ponto encontra-se na rotatória 

da rodovia, solo avermelhado, presença de 

conchas de Achatina fulica, aranhas, 

lagartos e rãs dentro das bromélias. 

 

2 Itacaré 14
o 
22’ 46.0’’ 

39
o
 01’21.1’’ 

Rodovia Ilhéus-Itacaré (BA 001). Solo 

avermelhado e vegetação ao redor das 

bromélias, presença de folhas em 

decomposição dentro das bromélias. 

 

3 Itacaré 14
o 
24’ 17.5’’ 

39
o
 02’ 49.1’’ 

Rodovia Ilhéus-Itacaré (BA 001). 

Próximo a entrada da Cachoeira Tijuípe.  

Solo avermelhado. 

 

4 Uruçuca  14
o
 27’ 40.5’’ 

39
o
 02’ 22.1’’ 

Rodovia Ilhéus-Itacaré (BA 001). 

Próxima a entrada da Vila de Serra 

Grande. Solo avermelhado, grande 

quantidade de algas na água das 

bromélias. 

  

5 Uruçuca  14
o
 29’ 53.0 

39
o
 02’ 17.8’’ 

Rodovia Ilhéus-Itacaré (BA 001). Entrada 

de fazenda. solo escuro  arenoso. 

6 Ilhéus 14º 30’ 23.3’’ 

39º 02’ 38.9’’ 

Rodovia Ilhéus-Itacaré (BA 001). Solo 

escuro e arenoso, próximo a praia. 

7 Ilhéus 14
o
 32’ 11.2’’ 

39
o
 02’ 27.9’’ 

Km 30 da Rodovia Ilhéus-Itacaré (BA 

001), entrada de uma pousada. Solo 

escuro, próximo à vegetação fechada. 

 

8 Ilhéus 14
o
 37’ 40.4’’ 

39
o
 03’ 55.7’’ 

Rodovia Ilhéus-Itacaré (BA 001), entrada 

de um condomínio. Solo escuro e arenoso. 

Próximo à praia. Presença de vegetação 

em decomposição, restos de concha e 

animais (pássaros, insetos, moluscos, 

anelídeos, anfíbios, etc.). 

 

9 Ilhéus 14º 40’ 39.0’’ 

39º 04’ 12.1’’ 

Rodovia Ilhéus-Itacaré (BA 001), entrada 

de fazenda. Solo escuro, presença de 

vegetação em decomposição dentro da 

água. 

 

10 Ilhéus 14
o
 42’ 52.9’’ 

39
o
 04’ 12.4’’ 

Km 2,5 da Rodovia Ilhéus-Uruçuca, na 

entrada da cidade de Ilhéus. Área 

industrial da cidade de Ilhéus. Solo 

avermelhado. 
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5. Procedimentos Experimentais 

5.1 Coleta, Armazenamento e Digestão 

A água foi coletada e armazenada com material descontaminado em banho ácido, 

depois foi refrigerada a 4
o 

C até a análise. As folhas foram cortadas, pesadas (obtenção de 

peso úmido) e secas em estufa por 24 horas a 100 
o
C e novamente pesadas (obtenção de peso 

seco). Depois foram digeridas em 2,0 mL de peróxido de hidrogênio (H2O2 PA) e 3,0 mL de 

ácido nítrico (HNO3 65% PA) no bloco digestor, em seguida foi filtrada e avolumada para 10 

ml com água deionizada. A determinação de sódio e potássio em água e folhas foi realizada no 

Fotômetro de Chama. Os outros metais (Na e K) foram determinados por Espectrofotometria de 

Absorção Atômica por Chama (FAAS). 

5.2 Análise Estatística 

O tratamento estatístico foi feito por meio de análise de correlação e PCA nos 

programas SAS 9.1 (2003) e Statistica 8.0 (STATSOFT INC., 2008). 

Com os resultados foram confeccionados dois artigos científicos que compõe o capítulo 

1 e 2 desta dissertação. Em cada capítulo foi adotada a formatação textual exigida pelo 

Programa de Pós-Graduação Genética, Biodiversidade e Conservação.
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6. Capítulo 1. Determinação de metais em água e folhas de Aechmea blanchetiana 

(Baker) L.B. em uma região de mata atlântica 
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Resumo: Algumas bromélias possuem um reservatório, formado pelo embricamento de suas 

folhas, onde acumula água e nutrientes, atraindo diversas formas de vida que dependem das 

condições do tanque das bromélias pra sobreviver. Além disso, algumas bromélias possuem a 

capacidade de captar água e nutrientes através de tricomas foliares. Dessa forma, o objetivo 

desta pesquisa foi determinar as concentrações de ferro (Fe), cálcio (Ca), cobre (Cu), cromo 

(Cr), manganês (Mn), níquel (Ni), potássio (K), sódio (Na) e zinco (Zn) na água do 

reservatório e nas folhas de bromélias-tanque da espécie Aechmea blanchetiana (Baker) L.B e 

verificar se os metais presentes na água podem ser absorvidos pelas folhas. A pesquisa foi 

realizada em 10 pontos na rodovia BA 001 entre os municípios de Ilhéus a Itacaré. As 

amostras foram submetidas à análise com Espectrofotômetro de Absorção Atômica com 

Chama (FAAS) e Fotometria de Chama. Os metais Cu, Cr e Ni estiveram abaixo do limite de 

detecção do equipamento. Houve correlação estatisticamente significante (p ≤ 5) das 

concentrações de Fe, Ca, Mn e Zn na água e na folha. A análise de PCA não mostrou 

agrupamentos claros entre as amostras e a análise de correlação indicaram que as folhas de A. 

blanchetiana parecem absorver  ferro, cálcio e manganês da água do tanque. 

 

Palavras Chave: Bromeliaceae, Biomonitoramento, Fitotelma e Correlação. 

 

Abstract: Some bromeliads have a reservoir, formed by the imbrication of their leaves, which 

accumulates water and nutrients, attracting diverse life forms that depend on the conditions of 

the bromeliads’ tank to survive. In addition, some bromeliads are able to capture water and 

nutrients through leaf trichomes. Thus, the aim of this research was to determine the 

concentrations of iron (Fe), calcium (Ca), copper (Cu), chromium (Cr), manganese (Mn), 

nickel (Ni), potassium (K), sodium (Na) and zinc (Zn) in the tank water and leaves of tank-

bromeliads of the Aechmea blanchetiana (Baker) L.B species and verify if the metals found in 

the water can be absorbed by the leaves. The samples were subjected to analysis with 

Spectrophotometer Flame Atomic Absorption (FAAS) and flame photometry. The Cu, Cr and 

Ni metals were below the detection limit of the equipment. There was a statistically 

significant correlation (p ≤ 5) concentrations of Fe, Ca, Mn and Zn in water and leaf. The 

PCA analysis showed no clear groupings between samples and the correlation analysis 

indicated that the leaves of A. blanchetiana seem to absorb iron, calcium and manganese from 

the water tank. 

Keywords: Bromeliaceae, Biomonitoring, Phytotelma and Correlation. 
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Introdução 

A Aechmea blanchetiana (Baker) L.B é uma espécie da família Bromeliaceae Juss., um 

importante táxon vegetal, com 58 gêneros e 3.172 espécies (LUTHER, 2008). A disposição de 

suas folhas em roseta forma um reservatório onde se acumula água e nutrientes, criando um 

microhabitat que abriga diversas formas de vida. Muitas vezes esses organismos dependem 

exclusivamente das bromélias para forragear, reproduzir e se abrigar (BENZING, 2000) 

deixando restos de suas atividades biológicas na roseta, alterando as propriedades da água do 

reservatório. Além disso, o escoamento da água das chuvas trazem resíduos provenientes do 

ambiente ao redor das bromélias (CAMBUÍ, 2009). 

Estudos mostram que algumas espécies de bromélias podem absorver partes do conteúdo 

do reservatório, pois, tem um sistema de captação diferente de outros vegetais, que 

normalmente absorve as substâncias pelas raízes. Nesta família, a captação de nutrientes 

também ocorre pelos tricomas foliares, especialmente as bromélias epífitas, que utilizam essas 

estruturas como única forma de obtenção de água e nutrientes da atmosfera (BENZING, 

2000). Os tricomas foliares acabam absorvendo também poluentes atmosféricos e por isso 

essas bromélias tem sido utilizadas para monitorar o ambiente. 

O uso de organismos para mapear espacial e temporalmente a poluição atmosférica, 

através do biomonitoramento, tem sido cada vez mais frequente nesses estudos (CALLISTO 

& MORENO, 2005). Algumas espécies químicas normalmente são essenciais para os 

processos biológicos, mas a concentração destas espécies pode diferenciar o caráter essencial 

do toxicológico. Doses mais altas que a capacidade de assimilação dos organismos tem efeito 

tóxico, assim como níveis abaixo do necessário levam a uma resposta deficiente 

(MANAHAN, 2013). Entre as diversas substâncias tóxicas, encontram-se alguns metais que 

ocorrem naturalmente em níveis de parte por milhão (ppm) ou concentrações menores 

(LACERDA et al., 2004). 

A análise da qualidade da água do reservatório indica as condições do sistema aquático 

(SUNDFELD-PENIDO, 2010), fornecendo dados que contribuem para a compreensão da 

complexidade de interações verificadas nos organismos terrestres com a mesma (WETZEL, 

1993). Desse modo, o objetivo desse estudo foi determinar e correlacionar à concentração de 

metais em água e folhas (ferro, cálcio, cobre, cromo, manganês, níquel, potássio, sódio e 

zinco) de A. blanchetiana. 
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Caracterização da Área 

As coletas aconteceram ao longo de 10 pontos (Figura 1) na BA001 entre os 

municípios de Ilhéus e Itacaré. A região pertence ao domínio morfoclimático da Mata 

Atlântica e caracteriza-se por possuir clima tropical úmido, com pequena ou nenhuma 

deficiência hídrica mensal, com médias pluviométricas de 2000 a 2400 mm anuais e com 

pequenas oscilações de temperatura do ar, entre 20
o 

C e 25
o 

C ao longo do ano (SANTANA, 

2003). 

 

Figura 1. Pontos de coleta localizados no mapa por meio de georreferenciamento. 

 

Material e Métodos 

Coleta e Análise do material  

Em cada ponto coletou-se três amostras de água e folhas (cada bromélia foi considerada 

uma unidade amostral de água e folha). As amostras de água foram armazenadas a 4º C. As 

folhas foram secas e digeridas e também acondicionadas em refrigerador. 

A determinação de Na e K em água e folhas foi realizada no Fotômetro de Chama e os 

metais Fe, Ca, Mn e Zn foram determinados por Espectrofotometria de Absorção Atômica 

com Chama (FAAS).  

Análise estatística 

Utilizou-se estatística descritiva para tratar os dados e a análises foram baseadas no 

coeficiente de variação (CV) é uma medida de dispersão utilizada para estimar a precisão de 

um experimento, o CV deve estar em torno de 20 % em torno da média verdadeira (SANTOS, 

et al., 2009).  
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Para verificar as correlações entre metais na água e nas folhas, visando determinar 

possíveis padrões de transferência de metais entre essas duas matrizes utilizou-se o 

coeficiente de correlação de Pearson, com índice de significância estatística p<0,05. Os testes 

foram tratados no software estatístico SAS 9.1 (2003).  

O diagnóstico da influência dos fatores ambientais sobre as características físicas e 

químicas das bromélias foi analisado por meio da análise de componentes principais (PCA), 

cuja função é ordenar dados em poucas variáveis (GOTELLI & ELLISON, 2011). A 

interpretação foi realizada pela observação do tamanho do vetor em relação à PC nos gráficos 

de loadings indica a importância de uma determinada variável na modelagem da PC. 

Loadings distantes da origem do sistema cartesiano representam variáveis com grande 

importância na descrição do comportamento dos dados (VALASQUES, 2014). A PCA foi 

realizada no programa estatístico Statistica 8.0 (STATSOFT INC., 2008). 

 

Parâmetros Operacionais: Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

Este é um fator crítico em um método para análise de traços no FAAS. Pois o limite de 

detecção é uma forma de verificar qual a menor quantidade de analito na amostra teste que 

pode ser verdadeiramente distinguida de zero e o limite de quantificação verifica a 

concentração do analito que produz um sinal de três a cinco vezes a razão sinal/ruído do 

equipamento. 

A IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) recomenda expressar o 

limite de detecção matematicamente como três vezes o desvio padrão do valor do sinal 

analítico correspondente ao branco (Sbr), dividido pela inclinação da curva analítica (SKOOG, 

2002). O limite de quantificação pode ser calculado de forma semelhante ao LD, sendo 

utilizado dez vezes o desvio padrão do valor do sinal analítico correspondente ao branco (SBr) 

dividido pela inclinação da curva analítica.  
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Tabela 1. Equação das curvas analíticas obtidas para folha e água. 

Resultados e Discussão 

Parâmetros Operacionais: linearidade 

As curvas de calibração dos elementos analisados (Ca, Cu, Fe, Mn e Zn) tiveram 

valores de R
2
 próximos a 0,999 (Tabela 1), ou seja, a correlação entre o sinal analítico e as 

soluções apresentaram linearidade próximas a 100 %, com a reta tocando todos os pontos 

da curva (Figura 2). 

 

 

Elemento Curva analítica R
2
 

Ca y = 0,0862x + 0,0025 0,9995 

Cu y = 0,1084x + 0,0104 0,9987 

Fe y = 0,0413x + 0,0049 0,9987 

Mn y = 0,1244x + 0,0173 0,9976 

Zn y = 0,4036x + 0,052 0,9988 

 

Representação gráfica das curvas de calibração para os metais analisados em água e 

folha: 
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Figura 2. Representação gráfica das curvas de calibração. 

 

Parâmetros Operacionais: LD e LQ 

Os limites de detecção e quantificação (Tabela 2) foram obtidos a partir da leitura do 

branco e foram essenciais para estabelecer a capacidade analítica na determinação 

qualitativa e quantitativa das substâncias analisadas. 

Tabela 2. Limite de detecção e quantificação calculados para o método proposto. 

Metal LD (µg/L) LQ(µg/L) 

Fe 0,035085 0,116949 

Cu 0,0116979 0,03893 

Mn 0,016857 0,05619 

Zn 0,008726 0,029088 

n= 10 (Número de brancos para cada elemento analisado) 

 

Determinação de metais 

Entre os metais analisados na água e nas folhas foi possível determinar as concentrações 

de Ca, Fe, Mn, Zn, K e Na (Tabela 3 e 4). Os metais Ni Cr e Cu estiveram abaixo do LD do 

equipamento, sendo que Cu foi detectado em apenas uma amostra de folhas. 
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Tabela 3. Resultados da análise da água. 

Amostras 

            Conc. (µg/ml)                  Conc.(mg/ml) OD 

(mg/L) 
pH 

Tágua 

(ºC) Fe Zn Mn Ca Na K 

P1B1 2,30 0,56 0,91 7,22 6 4 8,8 6,30 25,8 

P1B2 7,56 0,45 2,65 17,37 4 5 13,1 2,55 25,8 

P2B1 7,34 0,16 1,03 3,66 5 5 17,7 4,25 29,2 

P2B2 17,75 0,41 1,61 7,91 < LQ 165 20,7 2,80 32,5 

P3B1 4,41 0,17 2,07 3,54 5 147 24,8 3,49 29,1 

P3B2 7,80 0,19 1,69 3,02 2 6 26,7 2,54 31,0 

P3B3 5,18 0,36 3,75 5,54 6 149 12,0 2,91 27,2 

P4B1 4,29 0,25 1,26 8,03 5 1 12,5 3,37 33,9 

P4B2 6,32 0,24 1,16 5,46 3 6 7,9 4,15 35,7 

P4B3 3,97 0,21 0,69 6,47 1 23 12,8 4,12 44,3 

P5B1 1,53 0,03 0,30 2,38 4 4 7,6 3,69 33,5 

P5B2 0,83 < LQ 0,61 3,16 24 800 8,8 1,08 32,6 

P5B3 2,38 0,19 2,74 4,74 6 < LQ 10,1 4,02 35,6 

P6B1 1,75 0,15 6,69 5,06 4 3 11,8 2,48 34,7 

P6B2 1,89 0,47 5,26 7,02 < LQ 108 11,3 2,57 33,3 

P6B3 2,54 0,05 6,68 4,24 < LQ 29 10,3 2,70 34,6 

P7B1 1,50 0,09 1,13 4,10 2 60 9,2 0,70 30,2 

P7B2 0,66 < LQ 0,30 1,22 < LQ 135 4,5 3,68 29,6 

P7B3 4,09 0,19 0,59 3,50 5 5 5,5 2,63 30,6 

P8B1 3,71 1,92 1,35 5,09 2 4 7,9 1,92 27,8 

P8B2 5,06 0,15 1,44 12,78 2 28 14,0 3,14 30,2 

P8B3 4,41 0,31 1,81 9,14 1 60 16,4 1,49 32,7 

P9B1 2,79 0,11 1,89 3,94 6 4 3,3 3,62 30,8 

P9B2 1,31 0,05 1,34 5,46 1 140 13,6 2,76 31,8 

P9B3 1,19 0,11 1,33 4,32 5 26 6,0 2,49 29,2 

P10B1 5,55 0,35 2,93 9,15 2 108 3,4 2,60 29,5 

P10B2 5,81 0,24 1,26 4,10 3 129 4,8 2,63 28,1 

P10B3 1,77 0,23 1,03 5,32 4 48 6,3 3,29 29,0 
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Tabela 4. Resultado das folhas 

Amostra 
                                   Concentração (µg/ml)                                 Concentração (mg/ml) 

Fe Cu Zn Mn Ca Na K 

P1B1 595,76 < LQ 7,36 6,33 30,44 1230 103296 

P1B2 377,85 < LQ 5,17 17,06 73,78 14613 204579 

P2B1 366,95 < LQ < LQ 7,08 15,52 9766 351563 

P2B2 887,53 < LQ 4,19 10,44 32,93 9629 361098 

P3B1 220,46 < LQ < LQ 13,30 14,90 9676 237059 

P3B2 389,95 < LQ < LQ 11,12 12,88 1225 622244 

P3B3 259,20 < LQ 3,35 24,18 23,98 4998 504748 

P4B1 214,41 < LQ < LQ 8,31 33,20 9556 100334 

P4B2 316,10 < LQ < LQ 7,81 22,97 4857 412822 

P4B3 198,67 < LQ < LQ 4,95 26,96 4815 154068 

P5B1 76,39 < LQ < LQ < LQ 9,96 14368 19157 

P5B2 41,28 < LQ < LQ 4,46 13,21 9611 129745 

P5B3 118,77 < LQ < LQ 17,24 19,79 24085 96339 

P6B1 87,29 < LQ < LQ 41,01 21,20 19324 140097 

P6B2 94,55 < LQ 5,56 33,07 29,92 4921 516732 

P6B3 127,24 < LQ < LQ 42,08 18,26 9995 764618 

P7B1 75,18 < LQ < LQ 7,84 17,67 9930 139027 

P7B2 32,81 < LQ < LQ < LQ 5,38 1995 129676 

P7B3 204,72 < LQ < LQ 4,37 14,61 9615 615385 

P8B1 185,35 < LQ 34,10 9,03 21,54 654617 14656 

P8B2 253,15 < LQ < LQ 9,43 53,15 14444 134810 

P8B3 220,46 < LQ 2,44 11,79 38,51 9751 394929 

P9B1 139,35 < LQ < LQ 12,49 16,95 9916 495786 

P9B2 65,50 2,12 < LQ 8,92 22,95 9704 135856 

P9B3 59,44 < LQ < LQ 8,86 18,16 19380 465116 

P10B1 277,36 < LQ 3,25 18,81 38,96 9852 251232 

P10B2 290,68 < LQ < LQ 8,64 17,68 19871 402385 

P10B3 88,50 < LQ < LQ 6,98 22,05 100478 14354 

 

Os metais Ni, Cr e Cu são encontrados em pequenas quantidades em amostras 

ambientais não contaminadas, e a técnica empregada para quantificar esses elementos não foi 

a mais adequada para análise de metais em quantidades traço (BUDZIAK et al., 2003).  

A detecção de Fe, Ca, Mn, Na e K na água e nas folhas se deve ao fato desses elementos 

serem encontrados em maior abundância nessas matrizes. Contudo, Zn apesar de ser um 

elemento normalmente encontrado em concentrações de 20 µg/g em plantas (KERBAUY, 

2004), esteve abaixo do limite de quantificação em aproximadamente 68 % das amostras de 
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folhas (ESTEVEZ, 1998). Em bromélias o Zn já foi encontrado em concentrações de 25 a 200 

µg/g (BENZING 1990, JONES et al. 1991; MILLS & JONES 1996 apud GIAMPAOLI, 

2006). A baixa concentração de zinco pode indicar uma deficiência desse mineral nas 

bromélias analisadas (KERBAUY, 2004; MARENCO & LOPES, 2007; TAIZ & ZEIGER, 

2009). Na água este metal esteve abaixo do limite de detecção em duas amostras, o que é 

esperado, uma vez que esse metal costuma estar abaixo de 1 µg/mL em águas naturais 

(CETESB, 2009).  

A presença de Fe, Ca, K, Mn e Na assim como de zinco, possivelmente estar associada 

à poeira do solo, a atividades metabólicas da fauna associada, decomposição de matéria 

orgânica, restos de conchas e outros compostos. Além disso, há o spray marinho, que contêm 

elementos como K, Na e Zn que pode ter influências em alguns pontos mais próximos a praia 

(ESTEVES, 1998; MIGLIAVACCA et al., 2005; CETESB, 2009). 

Estas mesmas características somadas as variações fenológicas, ao clima e a posição da 

planta em relação à vegetação circundante, já foram observadas por GUIMARÃES-SOUZA, 

et al. (2006) como fatores que interferem nas características da água de bromélias, o que pode 

justificar o alto coeficiente de variação encontrados entre os resultados das amostras de água 

num mesmo ponto (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Estatística descritiva de metais entre amostras por ponto na água (média em mg/L para Na e K, Fe, Ca, 

Mn e Zn estão em µg/ml). 

Ponto  Fe Ca Mn Na K Zn 

P1 

 

Média 4.93 12.29 1.78 5.00 4.50 0.50 

CV 75.44 58.37 69.12 28.28 15.71 15.40 

P2 Média 12.54 5.78 1.32 2.5 85.00 0.28 

 CV 58.67 51.94 31.06 141.42 133.1 62.02 

P3 Média 5.79 4.03 2.50 4.33 100.60 0.24 

 CV 30.65 32.98 43.79 48.03 81.40 43.50 

P4 Média 4.86 6.65 1.03 3.00 10.00 0.23 

 CV 26.22 19.46 29.35 66.60 115.30 8.92 

P5 Média 1.58 3.42 1.21 11.33 268.00 0.73 

 CV 49.12 35.08 109.17 97.19 171.91 139.28 

P6 Média 2.06 5.44 6.21 1.33 46.66 0.22 

 CV 26.22 26.25 13.24 173.00 117.17 98.23 

P7 Média 2.08 2.94 0.67 2.33 66.60 0.09 

 CV 85.81 51.68 62.55 107.80 97.88 101.83 

P8 Média 4.309 9.00 1.53 1.66 30.60 0.79 

 CV 15.36 42.72 15.89 34.64 91.61 123.40 

P9 Média 1.76 4.57 1.52 4.00 56.60 0.09 

 CV 50.53 17.29 21.08 66.14 128.80 38.49 

P10 Média 4.37 6.19 1.74 5.00 95.00 0.27 

 CV 51.66 42.56 59.59 33.30 44.24 24.35 
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A ausência de um padrão de distribuição dos metais na água e nas folhas pode ser 

visualizada nos gráficos de escores (Figuras 3 e 5) e loadings (Figuras 4 e 6) da PCA. Para o 

tratamento de PCs da água também foram avaliados os dados referentes à temperatura da 

água, pH e oxigênio dissolvido, em virtude desses parâmetros estarem relacionados a 

concentração de metais na água (Campos, et al. 1998).
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Figura 3: Gráfico dos escores de PC1 versus PC2 para as amostras de água.   Figura 4: Gráfico dos loadings de PC1 versus PC2 para as amostras de água 
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Figura 5: Gráfico dos escores de PC1 versus PC2 para as amostras de folhas.       Figura 6: Gráfico dos loadings de PC1 versus PC2 para as 

amostras de folhas.   
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A análise de correlação de Pearson mostrou uma correlação alta para Fe, Ca e Mn 

(Tabela 7) na água e folhas, o que pode indicar que as A. blanchetiana das áreas estudadas 

podem estar absorvendo estes nutrientes do tanque através dos tricomas foliares, indicada por 

Benzing (2000) como uma característica peculiar a algumas bromélias. A correlação também 

foi alta para Zn, embora este metal estivesse abaixo do LQ em 68 % das amostras de folhas. 

Nas amostras de folhas em que foi quantificado o Zn esteve mais alto que na água. Não sendo 

possível identificar o porquê desse resultado. Talvez a alta correlação de alguns metais entre 

água e folhas justifique em parte o alto coeficiente de variação também visualizado em 

plantas (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Estatística descritiva de metais entre amostras por ponto nas folhas (média em mg/L para Na e K, Fe, 

Ca, Mn e Zn estão em µg/ml). 

Ponto  Fe  Ca K   Mn  Na  Zn  

P1 

 

Média 486.00 52.11 153937.5  11.60 7921.5 6.20 

CV 31.65 58.81 46.52  64.87 119.46 24.71 

P2 Média 627.24 24.22 356330.5  8.76 9697.5 2.09 

 CV 58.68 50.81 1.89  27.12 0.99 141.42 

P3 Média 289.87 17.25 454683.6  16.20 5299.6 1.11 

 CV 30.63 34.26 43.41  43.18 79.88 173.20 

P4 Média 243.00 27.71 222408  7.02 6409.3 0 

 CV 26.22 18.60 75.122  25.81 42.51 - 

P5 Média 78.80 14.32 81747  7.23 16021.3 0 

 CV 49.23 34.97 69.38  123.70 46.04 - 

P6 Média 103.00 23.12 473815.6  38.72 11413.3 1.85 

 CV 20.65 26.22 66.36  12.71 64.00 173.20 

P7 Média 104.20 12.55 294696  4.07 7180 0 

 CV 85.92 50.96 94.25  96.52 62.57 - 

P8 Média 219.60 37.73 181465  10.08 226270.6 12.18 

 CV 15.43 41.92 107.11  14.79 163.94 156.10 

P9 Média 88.09 19.35 365586  10.09 13000 0 

 CV 50.50 16.39 54.58  20.60 42.5 - 

P1 Média 218.80 26.23 222657  11.47 43400 1.08 

 CV 51.67 42.84 87.84  55.80 114.47 173.20 

 

A correlação negativa encontrada para o Na e K pode estar relacionada à alta demanda 

destes metais na planta, uma vez que o K é co-fator de mais de 40 enzimas e o principal 

cátion utilizado no estabelecimento da turgidez e manutenção da eletronulidade celular e o Na 
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pode substituir o K em algumas funções, estes dois nutrientes também estão envolvidos em 

reações redox (ZEIGER & TAIZ, 2009). 

 

Tabela 7. Correlação entre as concentrações de metais na água e nas folhas. 

 Fe Ca Mn Zn Na K 

Correlação 0,8717 0,9997 0,9979 0,9798 - 0.0753 - 0,11027 

* p ˂ .0001 ˂ .0001 ˂ .0001 ˂ .0001 0.7032 0.6028 

* As correlações são significativas se p <0,05. 
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Considerações Finais 

As concentrações de Cu, Cr e Ni não foram quantificáveis porque as concentrações 

desses metais na água e nas folhas foram muito baixas. Em contrapartida, houve determinação 

de Fe, Ca, K, Mn, Na e Zn, o que se explica devido ao fato desses metais estarem em maior 

concentração em ambientes naturais. 

Observou-se que embora tenha Zn no tanque, este não esteve presente em todas as 

amostras de folhas, o que indica outras vias de absorção deste metal. 

Houve correlação positiva entre a concentração dos metais Fe, Ca e Mn, o que sugere 

que a A. blanchetiana pode assimilar estes metais diretamente do reservatório de água.  
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7. Capítulo 2. Determinação da concentração de cromo VI e níquel em água de 

bromélias tanque utilizando fotômetros portáteis 
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Resumo: O desenvolvimento de novas tecnologias que permitam a análise da água in loco 

evitando a alteração e contaminação das amostras oriundas da manipulação durante as fases de 

coleta, transporte e armazenamento. Estas tecnologias ainda são pouco usadas, pois não são 

consideradas confiáveis, sendo necessários testes comparando análises com estes equipamentos e 

os equipamentos tradicionais, além de repetições das análises com o novo equipamento para 

verificar a precisão dos resultados. O objetivo desta pesquisa foi comparar os resultados obtidos 

em fotômetros de portáteis com os resultados obtidos por uma técnica tradicional e comparar os 

resultados das repetições das amostras com o próprio fotômetro de mão. Todos os resultados 

obtidos pela técnica tradicional estiveram abaixo do limite de detecção do equipamento. Os 

resultados com fotômetros portáteis mostrou que algumas amostras de Ni e todas as amostras de 

Cr foram detectadas no fotômetro portátil. A comparação dos resultados entre as técnicas  

tradicional e o fotômetro portátil mostrou que a maior parte das amostras de Ni tiveram resultados 

semelhantes, enquanto que para foram todas diferentes. Desse modo, percebeu-se que o fotômetro 

de Níquel HI 726 - Gama Alta e o fotômetro Cromo VI HI 723 – Gama Alta não tiveram precisão 

os mesmos resultados que a técnica tradicional, ou seja, não foram eficazes na detecção destes 

elementos. 

Palavras-chave: Metais, Cromo VI, Níquel e Validação. 

 

Abstract: The development of new technologies that allow the analysis of water in loco avoids 

samples alteration and contamination due to manipulation during the phases of collection, 

transportation and storage. These technologies are still poorly used because they are not 

considered reliable, thus, tests comparing analyzes with these devices to traditional equipment are 

necessary, besides repeating the analyses with the new equipment to verify the accuracy of the 

results. The aim of this research was to compare the results obtained in hand-held photometers - 

"Lab-on-a-chip" technology - with the results obtained by a traditional technique and compare the 

results of the samples’ repetitions with the hand-held photometer. The portable photometer results 

showed that some samples of Ni and Cr of all samples were found in portable photometer. The 

comparison of results between traditional techniques and portable photometer showed that most 

of the Ni samples showed similar results, while for all were different. Thus, it was realized that the 

photometer Nickel 726 HI - High Range Photometer Chromium VI and HI 723 - High Range 

were not precisely the same results as the traditional, ie technique were not effective in detecting 

these elements. 

Keywords: Metals, Crhomium VI, Nickel and Validation. 
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Introdução 

Inicialmente a maior parte das análises químicas era realizada por meio da separação 

prévia dos componentes químicos, utilizando técnicas de precipitação, extração ou destilação. 

Os compostos eram então identificados pela cor, solubilidade, ponto de fusão ou ebulição, 

usando titulação ou titrimetria e medindo a massa (gravimetria) (MENDHAM et al., 2002). À 

medida que a ciência avançou as análises químicas começaram a ser feitas também com a 

ajuda de instrumentos (CIENFUEGOS & VAITSMAN, 2000). 

As técnicas instrumentais mais empregadas são as cromatográficas, usadas para separar 

componentes de uma amostra, baseadas nas diferentes interações entre as moléculas, as 

eletroquímicas, baseadas em reações de oxirredução (HARRIS, 2011) e as espectroscópicas 

baseadas nas propriedades da luz e outras formas de radiação eletromagnética e as baseadas 

nas propriedades elétricas. Essas técnicas em geral são mais rápidas, sensíveis, versáteis e 

eficientes. Entretanto, apresentam alto custo, treinamento operacional, necessita de locais 

específicos para sua execução, manutenção adequada e exige padrões analíticos específicos 

(EWING,1972).  

O uso de equipamentos como fotômetros portáteis, de baixo custo e simples manuseio têm 

proporcionado muitas vantagens (GAIÃO et al., 2005),  principalmente por permitirem que a 

análise seja feita in loco, minimizando riscos de modificações e contaminações atribuídas ao 

transporte e manuseio, principais fatores responsáveis por erros nas análises químicas 

(CETESB, 2011), (SKOOG, 2006), além disso, uma variedade de estudos mostrou que esses 

equipamentos consomem pequenos volumes de reagentes e amostras e a obtenção de 

resultados é mais rápida do que quando são empregados métodos tradicionais (CHIN et al., 

2012). 

A validação desses métodos, ou seja, o desenvolvimento, a adaptação ou implementação 

do mesmo, envolve processo de avaliação que meça sua eficiência na rotina do laboratório. 

Uma das formas de validar um método é através da exatidão, confirmada pela proximidade 

dos resultados encontrados em um determinado método, em relação a um valor verdadeiro de 

referência ou a um valor aceito como o mais provável. Também pode ser avaliada pela 

comparação com outro método validado ou por meio de testes de recuperação de quantidades 

conhecidas do analito adicionado na matriz (SKOOG, 2006). 

O objetivo da validação consiste em demonstrar que o método analítico é adequado para o 

seu propósito e deve obedecer aos seguintes critérios: Especificidade/Seletividade; Ampla 
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faixa dinâmica de trabalho; Linearidade; Sensibilidade; Exatidão; Precisão (repetitividade, 

precisão intermediária e reprodutividade); e Robustez (BRITO et al,, 2003). 

Desse modo, para determinar a concentração de níquel e cromo na água de bromélias 

tanque empregou-se o uso de fotômetros portáteis modelo Checker HC (Níquel HI 726 - 

Gama Alta e Cromo VI HI 723 – Gama Alta) fabricados pela Hanna Instruments e comparou-

se com os resultados obtidos por Espectrofotometria de Absorção Atômica por Chama 

(FAAS) com o objetivo de avaliar a viabilidade do uso destes instrumentos em pesquisas que 

envolvam análise de corpos hídricos. 

Material e Métodos 

Foram utilizados fotômetros portáteis modelo Checker HC fabricados pela Hanna 

Intruments para as leituras em campo. Os fotômetros portáteis da linha Checker HC (Figura 1) 

tem 64 g, dimensões de: 81,5 x 61,0 x 37,5 mm.  Possui capacidade para uma cubeta de 10 

mL, tanto para colocar a amostra de água que servirá como branco analítico como para 

colocar a amostra de água misturada ao reagente, que é fotômetro – específico. A fonte de luz 

consiste de uma lâmpada diodo e o receptor uma fotocélula de silício. Possui botão único para 

zerar e medir e funciona com pilhas AAA e o resultado é mostrado no visor de cristal líquido. 

Cada leitura dura aproximadamente 10 minutos. 

O fotômetro de Níquel HI 726 - Gama Alta é uma adaptação do método fotométrico e tem 

capacidade de ler concentrações de níquel entre 0,00 e 7,00 g/L e a reação entre o níquel e o 

reagente confere uma cor azul à amostra. 

O fotômetro Cromo VI HI 723 – Gama Alta é uma adaptação do método ASTM Manual 

da água e tecnologia ambiental, D 1687-92, método difenilcarboidraze. Há sinal para 

concentrações entre 0 e 990 pp (partes por bilhão) e a reação entre o cromo VI e o reagente 

produz uma cor púrpura à amostra. 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1. Imagem do fotômetro portátil modelo Checker HC com reagentes e cubetas (Imagem do site da 

empresa) 
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No laboratório as leituras foram feitas com Espectrometria de Absorção Atômica com 

Chama (FAAS). No total foram analisadas 10 amostras. As leituras de níquel foram feitas in 

loco, e as de cromo VI foram feitas in loco e em laboratório. Todas as análises foram feitas 

em triplicata. Para o cromo, as leituras que foram feitas no laboratório foram realizadas em 

dois tempos diferentes, um em até 10 minutos de contato entre a amostra e o reagente e outra 

após 10 minutos de contato, pois segundo especificação do fabricante a presença de vanádio 

na amostra pode gerar interferência na análise quando a amostra esta misturada a menos de 10 

minutos com o reagente.  

Os dados foram analisados baseados pela capacidade de detecção dos fotômetros 

portáteis e no Coeficiente de Variação (CV) dos resultados obtidos. O Coeficiente de 

Variação é uma medida de dispersão utilizada para estimar a precisão de um experimento e o 

CV deve estar em torno de 20 % da média verdadeira dos resultados, o que não aconteceu a 

maior parte dos resultados (SANTOS, et al., 2009). A análise foi realizada no programa 

estatístico SAS 9.1 (2003). 

Resultados e Discussão 

A análise com fotômetros portáteis mostrou que Cr foi detectado em todas as amostras e 

Ni em apenas 37 % das amostras (Tabela 1). O coeficiente de variação apresentou-se alto nas 

análises de CrVI e Ni (Tabela 4), ou seja, ultrapassou os 20 % apontados por SANTOS, et al. 

(2009) como critério de confiabilidade do resultado.  

Não houve detecção de Ni em 63 % das amostras com os fotômetros de mão.  Os 

resultados das análises de Ni e CrVI no Espectrofotômetro de Absorção Atômica por Chama 

(FAAS) estiveram abaixo do limite de quantificação em todas as amostras, indicando que as 

concentrações de Cr e Ni nas amostras eram muito baixas para serem quantificadas neste 

equipamento. Segundo BUDZIAK et al. (2003) a técnica de FAAS não é a mais adequada 

para quantificar esses elementos quando estes se encontram em concentrações muito baixas. PPGGBC
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Tabela 1. Resultado obtidos com as leituras nos fotômetros de mão para leitura de Ni e CRVI e o CV obtido na análise descritiva. 

A Niquel (in loco) Cromo (in loco) Cr – 10 Cr+10 

 ppb  g/L  g/L  g/L  

 R 1 R 2 R3 CV R1 R2 R3 CV R1 R2 R3 CV R1 R2 R3 CV 

1 <LQ <LQ <LQ - 15 27 19 30.0 20 7 1 104.0 8 12 1 79.5 

2 0.08 0.08  0.04 34.4  23 10 10 52.3 15 19 17 7 0 12 7 153.6 

3 <LQ 0.01 0.00 173.2  20 1  7 104.0 12 4 0 114.5 1 11 <LQ 152 

4* 0.04  0.10  0.12  107.8  <LQ  <LQ <LQ - <LQ <LQ 7 173.2 2 <LQ <LQ 173.2 

5 0.02 <LQ <LQ 173.2 13 2 4 92.5 27 8 10 69.0 16 2 20 74.6 

6 <LQ <LQ <LQ - 8 7 <LQ 87.1 2 9 12 66.93 <LQ 5 9 96.6 

7 <LQ <LQ <LQ - 7 13 16 38.1 9 0 2 128.88 7 0 5 90.1 

8 <LQ <LQ <LQ - <LQ 6 3 100.0 10 2 5 71.31 2 9 5 65.84 

9  <LQ <LQ <LQ - 18 21 13 23.3 7 6 11 33.07 2 2 13 112.0 

10 <LQ <LQ <LQ - 21 33 32 23.2 23 14 7 54.68 2 11 20 81.1 

A = amostra; Cr – 10 = Cr com menos de 10 minutos; Cr + 10 = Cr com mais de 10 minutos; R= Repetição; CV= coeficiente de variação.
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Deste modo os fotômetros portáteis de Níquel HI 726 - Gama Alta e Cromo VI HI 723 – 

Gama Alta não mostraram  exatidão nos resultados das amostras de água de bromélia, mas 

mostraram-se eficazes na detecção destes elementos mesmo quando em pequena quantidade. 
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8. Considerações Gerais 

As concentrações de Cu, Cr e Ni não foram quantificáveis, provavelmente porque as 

concentrações desses metais na água e nas folhas foram muito baixas. Em contrapartida, 

houve determinação de Fe, Ca, K, Mn, Na e Zn, o que se explica devido ao fato desses metais 

estarem em maior concentração em ambientes naturais. 

 

Houve correlação positiva entre a concentração dos metais Fe, Ca e Mn, o que sugere 

que a A. blanchetiana pode assimilar estes metais diretamente do reservatório de água.  

 

Observou-se que embora tenha Zn no tanque, este não esteve presente em todas as 

amostras de folhas, o que indica outras vias de absorção deste metal. 

 

O fotômetro de Níquel HI 726 - Gama Alta e o fotômetro Cromo VI HI 723 – Gama Alta 

mostraram-se eficazes detecção na maior parte das amostras, mas quando foram comparadas 

com os resultados obtidos pelo FAAS, que é considerada uma técnica analítica confiável, 

verificou-se que os fotômetros foram inexatos, mesmo com o Ni tendo um número grande de 

amostras com resultados similares. 

PPGGBC


