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RESUMO 
 
O planeta Terra tem como uma de suas características fundamentais o grande volume de água que 
recobre sua superfície. Grande parte dessa água é salgada e compõe os oceanos ou está congelada 
nos polos e cobrindo elevações rochosas. A água doce disponível se divide em: lagos, rios, represas, 
aquíferos que estão sendo poluídos por atividades humanas. Esses ecossistemas aquáticos 
continentais são habitados por uma biota diversificada que possui importante papel ecológico. Uma 
parte desta biodiversidade é composta por plantas aquáticas (macrófitas) que assim como as outras 
plantas tem a capacidade de absorver espécies químicas simples do ambiente e através da 
fotossíntese produzir compostos orgânicos complexos. Sua grande capacidade de absorver íons e 
moléculas diversas faz com que principalmente elementos tóxicos se acumulem em seus tecidos, 
sendo transferidos a outros níveis tróficos, mas também lhes dá a capacidade de promover a 
descontaminação das águas. O Rio das Contas é um dos mais importantes recursos hídricos do 
Estado da Bahia e em seu percurso passa por biomas de Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica 
abrigando rica biodiversidade local. Suas águas estão sendo degradadas por atividades industriais, 
curtumes, mineração e liberação de esgoto. Dentre os principais contaminantes destacam-se os 
elementos tóxicos metálicos. Executou-se então a determinação de diversos parâmetros 
relacionados com a qualidade das águas no baixo-médio Rio das Contas por meio de fotometria de 
absorção e colorimetria. Também foram determinadas as concentrações de cromo, ferro e níquel em 
água, sedimentos e macrófitas. Os dados foram submetidos à análise de variância, análise de 
agrupamentos e análise de componentes principais. Os resultados demonstram impactos 
importantes na qualidade da água principalmente nas áreas mais populosas e industrializadas. 
Muitas variáveis como oxigênio dissolvido, cor, total de sólidos dissolvidos, concentração de ferro, 
fluoretos e fósforo apresentaram valores acima do permitido na legislação. A análise de variância 
demonstrou que as macrófitas são boas indicadoras da concentração de ferro nos sedimentos, 
sobretudo Pistia stratiotes. Durante os períodos de menor precipitação à montante parece haver 
impactos mais severos nos sítios a jusante do empreendimento minerador. 
 

PALAVRAS CHAVE: Cromo, elementos tóxicos, ferro, níquel, plantas aquáticas, poluição 
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ABSTRACT 

The most part of Earth planet's surface is covering of water. Much of this water is salty and makes 
up the oceans or it's frozen at the poles and covering mountains. Available freshwater is divided 
into lakes, rivers, reservoirs and aquifers and it is being heavily degraded by human activities. 
These freshwater ecosystems are inhabited by diverse groups of organisms that has important 
ecological role. A portion of this biodiversity is the aquatic plants (macrophytes) that absorb simple 
chemical substances of environment to produce complex organic compounds through 
photosynthesis. It's great ability to absorb several ions and molecules causes mainly toxic elements 
accumulate in their tissues, being transfered to other trophic levels. However, also gives them the 
ability to promote the decontamination of waters. The river Rio das Contas is an important water 
resource and its watershed is one of the most important of the Bahia state. It also goes through the 
Cerrado (Brazilian savanna), Caatinga (Brazilian semi-arid vegetation) and Atlantic rainforest 
sheltering rich local biodiversity. Its waters are being degraded by impacts caused mainly by 
industries, tanning, mining and release of sewage. Among the main contaminants highlight the toxic 
metallic elements. Several parameters related to the quality of water were determined in the middle 
and bottom sections of Rio das Contas by absorption photometry. Also were determined 
concentrations of chromium, iron and nickel in water, sediment and macrophytes using the flame 
atomic absorptions spectrometry. Data were analyzed by ANOVA, cluster analysis and principal 
component analysis. The results show important impacts on the quality of water especially in the 
more populated areas and witch major human activity. Many variables such as dissolved oxygen, 
color of water, total dissolved solids, iron, fluoride and phosphorus concentrations showed values 
above those permitted by law. The statistical analysis showed Pistia stratiotes are better indicator of 
iron concentration in the sediments. During periods of lower rainfall amount it seems to be most 
severe impacts at sites downstream of the mining. 
 

KEYWORDS: Chromium, Contas River, heavy metals, iron, aquatic weeds, nickel. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Embora a maior parte de nosso planeta seja constituída por água, apenas parte dela está 

disponível para os seres vivos. A crescente poluição das águas é inegável e atinge proporções 

mais dramáticas nos continentes, onde o pequeno volume de água doce, em estado líquido, 

tem sua disponibilidade reduzida pela contaminação. 

Os ecossistemas aquáticos continentais são sistemas complexos e interligados por fluxos 

de matéria que ocorrem entre seus diversos compartimentos e ecossistemas terrestres. Esses 

fluxos são responsáveis pela transferência de partículas, matéria orgânica e elementos 

químicos que predominam no sentido solo-água-sedimentos e também na direção nascente- 

estuário. 

O aumento das concentrações de espécies químicas tóxicas poluentes, oriundas das 

atividades antrópicas tem afetado os organismos aquáticos e isso representa séria ameaça à 

estrutura de comunidades biológicas, provocando perdas de biodiversidade e econômicas. 

As plantas aquáticas normalmente refletem a composição do ambiente onde estão 

inseridas, reagindo à presença de poluentes. Algumas espécies são sensíveis a determinados 

compostos, podendo se extinguir, enquanto outras são tolerantes e tornam-se dominantes em 

locais contaminados. Nesse sentido, ambas podem ser utilizadas em programas de 

caracterização e monitoramento ambiental. 

As macrófitas são plantas aquáticas eficientes na absorção de metais dissolvidos o que 

potencializa a transferência destes para herbívoros e seus predadores. Essa cadeia de eventos 

pode favorecer o acúmulo de diversas espécies químicas nos organismos consumidores, 

provocando a biomagnificação e ameaçando o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Nesse 

contexto as macrófitas possuem grande potencial como bioindicadoras e fitorremediadoras da 

qualidade ambiental de recursos hídricos. 

A ausência de informações científicas confiáveis sobre muitas das nossas bacias 

hidrográficas e sua possível contaminação dificultam a gestão adequada dos recursos hídricos. 

Isso torna os estudos sobre a poluição da água e seus impactos em macrófitas, importantes 

contribuições à ciência da conservação e à gestão dos ambientes aquáticos. 

Neste estudo buscou-se verificar a possibilidade de uso das macrófitas Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms., Egeria densa Planchón, Pistia stratiotes L. e Salvinia auriculata  

Aubl. para avaliar a contaminação do médio-baixo Rio das Contas. A determinação das 

concentrações de Fe, Cr, F, Cl, I, P e PO4
-3 em água foi realizada com técnicas colorimétricas. 
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As concentrações de Fe, Cr e Ni em água, sedimentos e tecidos de macrófitas foram 

determinadas por Espectrometria de Absorção Atômica por Chama (FAAS). 

Os dados foram analisados por meio de testes de correlação, análise de regressão, 

análise de variância (ANOVA), análise de componentes principais (PCA) e análise 

hierárquica de agrupamentos (HGA). 

Os resultados e conclusões descritos neste trabalho caracterizam a situação atual da 

contaminação de diversos sítios do Rio das Contas, demonstrando a ligação das atividades 

antrópicas e a presença de metais na água, no compartimento sedimentar e nas macrófitas 

analisadas. Nesse contexto, os resultados podem subsidiar estudos mais avançados sobre a 

contaminação local e também ações concretas de manejo e recuperação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ÁGUA: DISPONIBILIDADE, IMPORTÂNCIA E CARACTERÍSTICAS 
A Terra tem boa parte de sua massa superficial constituída de água sendo mais de dois 

terços deste total salgada (Odum & Barret, 2008). Do restante mais de 77% da água doce está 

congelada e 22% são águas subterrâneas. Desta forma, apenas 0,05% fluem em lagos e rios 

sendo este, portanto, o recurso mais diretamente acessível aos seres humanos (Lanna, 1995; 

Atkins, 2006; Francisco & Carvalho, 2004; Lampert & Sommer, 2007). Segundo Corson 

(1996) a água doce do planeta se distribui de forma bastante desigual, o que reduz sua 

disponibilidade drasticamente em determinadas regiões áridas e semiáridas.  

O Brasil detém 8% da água doce do mundo, mas sua grande extensão territorial 

favorece a existência de grandes variações no regime de chuvas e na disponibilidade hídrica. 

Com exceção das regiões semiáridas, no Brasil não existem atualmente grandes dificuldades 

para suprir as necessidades humanas. Apesar disso, a grande concentração demográfica em 

algumas regiões pode provocar degradação de mananciais que resulta em escassez local 

(Francisco & Carvalho, 2004; Vivacqua, 2005). 

As águas superficiais são consideradas recursos hídricos quando seu uso é 

economicamente viável sendo importantes para diversos usos humanos, tais como: pesca, 

recreação, transporte, higiene, agricultura, entre outros (Esteves, 1998; Rebouças, 2002). 

A água utilizada especificamente para suprir as necessidades humanas é retirada de 

bacias hidrográficas e são denominadas águas interiores por se apresentarem em domínio 

terrestre (Rebouças, 2002). Estas águas interiores têm seu volume constantemente renovado 

pelo ciclo hidrológico, mas esse mecanismo apresenta enorme variabilidade espaço-temporal 

que em função da precariedade do gerenciamento dos recursos hídricos pode levar algumas 

regiões a conviverem com escassez sazonal (Corson, 1996; Vieira, 2002; Rebouças, 2002). 

Bacias hidrográficas são sistemas abertos e interligados formados por diversos tipos de 

reservatórios de água superficiais ou subterrâneos. Apresentam um percurso contínuo na 

direção nascente-foz, arrastando ao longo do sistema todos os elementos que são liberados em 

alguma de suas unidades (Odum & Barret, 2008). 

As características físico-químicas e de qualidade das águas variam muito em função de 

sua origem, circulação, percolação, ambientes de estocagem e fatores antrópicos. Assim, para 

executar as ações de manejo que visam à restauração da qualidade dos recursos hídricos 

naturais é necessário distinguir as características naturais daquelas devidas à ação humana 

(Manahan, 1999; Odum & Barret, 2008). 
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A caracterização e classificação de um recurso hídrico podem ser feitas a partir de uma 

amostra cujos constituintes são características físicas, químicas e microbiológicas a depender 

do objetivo da análise (Rocha et al., 2004). 

Água doce é aquela em que o total de sólidos dissolvidos (TDS) não ultrapassa 1.000 

mg L-1. Este também é o valor máximo permitido (VMP) de íons e partículas solúveis em 

água potável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (Rebouças, 2002). 

Os constituintes da qualidade da água são classificados de acordo com sua abundância 

em uma amostra, os que estão presentes em concentrações acima de 5,0 mg L-1 são ditos 

majoritários. Quando um constituinte é encontrado em teores que vão de 0,01 a 5,0 mg L-1 são 

ditos minoritários e quando estão presentes na amostra em concentrações menores do que 

0,01 mg L-1 são chamados de traços. A maior parte dos constituintes de uma amostra de água 

se encontra em forma iônica. Elementos potencialmente tóxicos são em geral classificados 

como traços e por vezes chamados de metais traços, embora suas concentrações possam variar 

muito em diferentes trechos de uma bacia hidrográfica (Manahan, 1998; Rebouças, 2002; 

Rocha et al., 2004; Marins et al., 2007). 

 No Brasil ocorreram grandes mudanças no processo de gestão das bacias hidrográficas 

nos últimos 20 anos, apesar disso, ainda existem problemas a serem superados como a 

liberação de esgoto doméstico e industrial que inserem no sistema uma grande quantidade de 

elementos potencialmente tóxicos. As barragens e represas, cujas finalidades originais são 

regularização do fluxo de rios tornam-se extremamente importantes em regiões semiáridas, 

representam uma forma de fragmentação de hábitat dentro de uma bacia hidrográfica, 

podendo promover perdas de biodiversidade (Frison et al., 2003; Marins et al., 2007; Prado & 

Severi 2010). 

2.2 POLUIÇÃO POR ELEMENTOS TÓXICOS 
A poluição ocorre quando uma ou mais espécies químicas têm sua concentração 

aumentada para valores além dos normalmente encontrados na natureza, o que geralmente é 

produzido pelas atividades antropogênicas. A água é considerada poluída quando se torna 

inadequada para algum uso específico e sua despoluição torna-se muito difícil em função dos 

custos. O lançamento de resíduos tóxicos está entre os maiores problemas de poluição da 

água, pois esses resíduos provocam diversos efeitos nocivos aos ecossistemas. Dentre os 

resíduos relacionados a atividades humanas os elementos tóxicos podem ser destacados como 

problemas específicos associados aos cursos de água (Vuori, 1995; Corson, 1996; Baldantoni 

et al., 2004). 
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As águas superficiais, principalmente de regiões populosas apresentam significativas 

alterações nas concentrações de certos elementos, como nitrogênio, potássio, sódio, 

halogênios, além de elementos metálicos pouco comuns à maioria das bacias hidrográficas em 

seu estado natural (Cooper et al., 1919; Corson, 1996; Tiffany et al., 1969). Elementos como 

ferro, cromo, zinco, níquel, alumínio, cádmio, entre outros, apresentam suas concentrações 

aumentadas em águas superficiais devido principalmente às movimentações de terra, 

atividade industrial, agricultura, mineração e emissões provenientes de veículos automotores 

(Spiro & Stigliani, 2009). 

Alguns elementos químicos designados por várias nomenclaturas, como “metais 

traços”, “metais pesados”, e atualmente “elementos tóxicos”, são importantes por sua 

toxicidade, mesmo em baixas concentrações (Fávaro et al., 2000). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) classifica flúor (F), chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), Arsênio (As), 

alumínio (Al), lítio (Li) e estrôncio (Sn) como elementos potencialmente tóxicos, contudo, a 

toxicidade de um elemento depende de sua concentração e de sua biodisponibilidade (Fávaro 

et al., 2000). 

O termo “metais pesados” tem sido considerado inadequado para definir estes 

elementos, pois entre eles podem se encontrar elementos com densidade menor do que 6 g 

cm-3 e elementos classificados como metais, semimetais e não metais (Freire, 2005). Assim o 

termo “elementos tóxicos” tem sido mais utilizado na literatura. Os elementos tóxicos 

metálicos são o quarto tipo de poluente mais frequente em áreas contaminadas do Estado de 

São Paulo e representam um sério problema de contaminação da água em diversos locais do 

mundo (CETESB, 1997; Baldantoni et al., 2004). 

Elementos traço normalmente se acumulam no sedimento e podem ser liberados a 

depender das condições ambientais (mudança do pH, precipitação, mudança no oxigênio 

dissolvido e na temperatura). Esses elementos podem sofrer um processo de acumulação lenta 

e gradativa na biota aquática. É importante mensurar e acompanhar a evolução da dinâmica 

desses elementos nos ecossistemas aquáticos como forma de elucidar suas fontes e realizar o 

manejo adequado (Wetzel & Likens, 2000; Spiro & Stigliani, 2009). 

Os sedimentos são reservatórios ambientais importantes de matéria orgânica e 

inorgânica em ambientes aquáticos e podem promover a contaminação da biota (Esteves, 

1998). Por sua capacidade de retratar condições históricas da influência de atividades 

antrópicas e desempenhar papel fundamental na redistribuição de espécies químicas nocivas 

os sedimentos são considerados importantes na avaliação da contaminação de rios e lagos 
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(Hart & Lake, 1987; Marins et al., 2007; Esteves, 1998; Silva, 2007). 

Diferentemente do que ocorre em outros países, no Brasil a maioria dos lagos e rios 

recebem efluentes que transportam para o seu interior material de diversas fontes, inclusive 

poluentes que podem provocar aumento das concentrações de elementos potencialmente 

tóxicos nos sedimentos (Esteves, 1998; Palma-Silva et al., 2006; Barbosa et al., 2012). 

As concentrações máximas permitidas de elementos potencialmente tóxicos na água são 

definidas pela resolução CONAMA 357/2005, que regulamenta apenas os padrões de 

qualidade de águas superficiais destinadas ao consumo humano e à proteção da vida aquática. 

Os padrões de qualidade dos sedimentos são definidos na resolução CONAMA 344/2004. As 

referidas resoluções baseiam-se em padrões estabelecidos por agências ambientais 

internacionais ou de países desenvolvidos, o que torna os estudos que buscam elucidar a 

influência da contaminação das águas e da biota no Brasil importantes para subsidiar futuras 

ações de aperfeiçoamento na legislação (CONAMA 2005). 

2.3 ELEMENTOS TÓXICOS EM PLANTAS 
Em virtude de não serem degradados, os elementos tóxicos podem permanecer no solo 

ou na água por um longo período sendo absorvidos por diversas espécies de plantas. 

Entretanto, o conteúdo de determinados elementos minerais (incluindo metais tóxicos) em 

plantas pode variar muito de espécie para espécie (Raven et al., 1996; Oliveira, 2003; Larcher, 

2006).  

Atualmente, em virtude do crescimento populacional e do aumento das atividades 

antrópicas, a exposição a substâncias fitotóxicas (incluindo elementos metálicos) é maior do 

que no passado. Embora alguns dos elementos também sirvam às plantas como nutrientes, em 

altas concentrações muitos deles podem causar estresse, limitando seu desenvolvimento e 

suas chances de sobrevivência (Raven et al., 1996; Larcher, 2006). 

Os vegetais interagem com várias frações do ambiente como o solo e a atmosfera, 

retirando delas, água, sais minerais e elementos tóxicos (Freire, 2005). As fontes de elementos 

tóxicos para as plantas podem ser diversas: o material particulado proveniente de estradas, 

herbicidas, adubos nos quais os metais são encontrados como contaminantes e água 

contaminada utilizada na irrigação (Santos et al., 2002; Freire, 2005).  

Os elementos tóxicos geralmente apresentam efeitos deletérios às plantas por 

interferirem no transporte eletrônico da respiração e fotossíntese ou promoverem inativação 

de enzimas gerando radicais livres que podem destruir os pigmentos fotossintéticos 

prejudicando a liberação de oxigênio realizada por macrófitas para a água (Salisbury & Ross, 
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1992; Panda & Choudhury, 2005; Paiva & De- Oliveira, 2006; Larcher, 2006; Gurevitch et 

al., 2009; Ghani, 2011; Yildiz et al., 2011). A interferência de elementos tóxicos na 

fotossíntese impede a planta de produzir os nutrientes orgânicos de que necessita, reduzindo 

sua produtividade e comprometendo a capacidade suporte de todo o ecossistema (Raven et al., 

1996; Shulze et al., 2005; Gurevitch et al., 2009). 

Algumas plantas resistentes a elementos tóxicos são utilizadas na prospecção de 

minerais, pois são extremamente eficientes em acumular esses elementos em seus tecidos. 

Outras, conhecidas como hiper-acumuladoras são utilizadas como fitorremediadoras de solos 

contaminados. No entanto, os mecanismos de tolerância de plantas à contaminação por metais 

ainda não estão totalmente esclarecidos (Freire, 2005). 

Os efeitos de elementos tóxicos são bem conhecidos em plantas de interesse 

econômicos como é o caso das plantas cultivadas para alimentação ou medicinais. Há 

exemplos de estudos com Níquel e Cádmio em Soja (Glicine max L.) que revelaram que estes 

elementos afetam a produtividade desta espécie vegetal. (Raven et al., 1996; Malan & Farrant, 

1998). Em outras plantas, como o tomateiro, pode ocorrer bioacumulação de elementos 

tóxicos nos frutos (Santos et al., 2002). 

O Ferro, por exemplo, é um elemento metálico muito importante para o 

desenvolvimento das plantas, no entanto quando em excesso na água o ferro pode ser 

deletério, pois além de interferir na dinâmica de outros elementos como fósforo, causa danos 

ao DNA, proteínas e lipídios através da geração de radicais livres (Vuori, 1995; Raven et al., 

1996; Connolly & Guerrinot, 2002). 

A resistência das plantas aos efeitos tóxicos dos metais possui base genética, pois a 

expressão de determinados genes promove a produção de substâncias que formam complexos 

com esses elementos (Salisbury & Ross, 1992). As fitoquelatinas são pequenos peptídeos 

ricos em cisteína que estão envolvidas na resistência das plantas aos elementos tóxicos (Souza 

et al., 2011). Apesar disso, em plantas sensíveis ou em altas doses alguns elementos podem 

provocar sintomas visíveis como manchas claras nas folhas, necrose, escurecimento das 

folhas, redução do ritmo de crescimento da planta, alterações na germinação e aumento nas 

taxas de mutagênese (Ayeni et al., 2010). 

Embora estudos mais abrangentes sobre a dinâmica de bioacumulação de elementos 

tóxicos e seus efeitos sejam importantes para o manejo agrícola e ambiental (Santos et al., 

2002) eles são raros no Brasil (Thomaz & Bini, 2003) 
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2.4 IMPACTO DAS ATIVIDADES ANTRÓPICAS POR ESGOTO E MINERAÇÃO 
NOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 
As águas interiores se encontram em processo de degradação em várias partes do 

mundo, incluindo o Brasil (Fang & Stefan, 2009; Ismail, 2011; Cardoso-Silva et al., 2013). 

Essa degradação pode ocorrer por meio da contaminação por íons metálicos lixiviados de 

lixões, aterros, vazamentos, mineração, esgotos e outras fontes (Spiro & Stigliani, 2009).  

Após a revolução industrial, o aumento na demanda por diversos minérios fez com que 

se intensificassem as modificações induzidas pelo ser humano nos ecossistemas (Borges et al., 

2007; Rao & Charette, 2011). Esse processo levou a instalação de várias mineradoras em 

diversas regiões do planeta incluindo o Brasil onde a atividade mineradora existe desde o 

período colonial (Silva, 2007; Vieira, 2011). Atualmente a mineração tem se expandido para 

além de suas áreas tradicionais (Minas Gerais, Pará e São Paulo) e recentemente o estado da 

Bahia tem despertado interesse de empresas em explorar diversos tipos de minerais como 

Vanádio, Níquel e Urânio (De-Ferran, 2007). 

Essa atividade produz grandes impactos locais que atingem o solo, a água, a biota e 

interferem nas relações sócio-espaciais. Os impactos estão relacionados com a instalação, 

operação e desativação das mineradoras e persistem mesmo em zonas de mineração 

abandonadas se não houver um processo de recuperação das áreas degradadas (Silva, 2007; 

Vieira, 2011; Jarvis & Mayes 2012). 

Durante a fase de operação de uma mina, as águas residuais normalmente são um dos 

maiores problemas de contaminação ambiental, afetando a estrutura das comunidades 

aquáticas através da elevação dos conteúdos de fósforo, elementos metálicos, redução do 

oxigênio dissolvido e drenagem ácida (Vuori, 1995; Salomons, 1995; Owens, 2008; Saviour, 

2012; Allert et al., 2012). 

Caso não haja um processo de recuperação adequado, após o encerramento das 

atividades de mineração, podem ocorrer processos como a drenagem ácida, que geralmente 

representa um problema em empreendimentos mineradores abandonados e é considerada uma 

das mais difíceis de ser remediada em função de sua persistência por longos períodos nos 

sítios contaminados (Younger, 1997; Demchak, 2004; Spiro & Stigliani, 2009; Jarvis & 

Mayes, 2012). 

Outro tipo relevante de contaminação das águas interiores é o da água utilizada nas 

residências que acaba sendo contaminada com uma série de substâncias químicas utilizadas 

na limpeza doméstica e também por dejetos humanos (Corson, 1996; Baird, 2002; Rocha et 

al., 2004). Quanto mais populosa e industrializada é uma região, maior sua demanda de água e 

PPGGBC



23 
 

consequentemente maior a poluição dos recursos hídricos adjacentes. Apesar do 

desenvolvimento de tecnologias eficientes no tratamento de esgoto esta ainda representa um 

problema presente na maioria das bacias hidrográficas brasileiras. A baixa eficiência dos 

órgãos gestores dos recursos hídricos e de fiscalização ambiental permite a ocorrência de 

atividades humanas que apresentam grande potencial de contaminação das águas (Esteves 

1998; Baird, 2002; Barbosa et al., 2012). 

Outro impacto relevante é o promovido pela agricultura, pois este é um setor da 

economia que também faz uso de grandes quantidades de água, principalmente na irrigação. 

Em virtude do uso de agrotóxicos e fertilizantes a água utilizada nos campos de produção 

agrícola pode apresentar-se contaminada por diversos tipos de produtos orgânicos e 

inorgânicos e alterar a composição das águas naturais (Tiffany et al., 1969; Rocha et al., 2004; 

Veiga et al., 2006). 

A água é atualmente um recurso disputado em diversos locais do mundo e a 

continuidade de sua disponibilidade depende de ações que aumentem a eficiência de seu uso e 

a manutenção de sua qualidade. Em virtude de sua vulnerabilidade os recursos hídricos 

localizados em áreas de semiárido devem receber especial atenção (Rebouças, 2002; Barbosa 

et al., 2012). 

2.5 RISCO ASSOCIADO À CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR CROMO, 
FERRO E NÍQUEL 
Em condições naturais os elementos cromo (Cr), ferro (Fe) e níquel (Ni) não apresentam 

riscos à saúde humana e à biodiversidade por estarem presentes em concentrações muito 

reduzidas ou se apresentarem em formas químicas pouco tóxicas. As modificações induzidas 

pela humanidade nos ciclos naturais destes elementos aumentam os riscos de exposição às 

suas formas químicas mais perigosas. Em virtude disso a preocupação com a liberação de 

elementos tóxicos em ambientes dulcícolas tem aumentado bastante (Hart & Lake, 1987; 

Forbes & Forbes, 1994; Rocha et al., 2004; Zhou et al., 2008). 

No Brasil a maioria dos estudos sobre os efeitos dos elementos tóxicos é realizada com 

animais e micro-organismos, geralmente exóticos, sendo baixa a proporção de estudos 

envolvendo plantas, principalmente nativas. A toxicidade de muitas substâncias orgânicas já 

esta bem determinada, mas para elementos tóxicos, principalmente os metálicos este trabalho 

ainda está apenas começando no Brasil. A toxicidade dos elementos depende de sua 

concentração e de sua biodisponibilidade no ambiente, bem como da susceptibilidade dos 

organismos (Dornfeld et al., 2006; Shulze et al., 2005; Krull & Barros, 2012; Kreutz et al., 
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2012).  

Os elementos tóxicos metálicos Cr e Ni são considerados litófilos, pois apresentam 

tendência a se acumular em solos e sedimentos, entretanto a disponibilidade desses elementos 

na água doce pode aumentar em função de atividades humanas como: extração mineral, 

produção de cimento, curtumes e metalurgia (Stumm & Morgan, 1996). 

O cromo não é relatado na literatura como elemento essencial às plantas (Panda & 

Choudhury, 2005) sendo considerado tóxico quando sua concentração está acima de 10-3 mg 

g-1 (White & Brown, 2010). Em sua forma trivalente normalmente está ligado à matéria 

orgânica e não oferece riscos à saúde humana. Sua forma hexavalente, no entanto, é 

considerada muito tóxica (Silva & Pedroso, 2001), sendo capaz de provocar redução do 

crescimento, da produtividade e aumento de mutagênese (Ayeni et al., 2010). A concentração 

de cromo necessária para provocar o surgimento de cada efeito varia de acordo com as 

condições ambientais e a espécie biológica (Larcher, 2006; Ayeni et al., 2010). Em plantas a 

disponibilidade do cromo hexavalente através do solo ou da água já induz modificações 

perceptíveis (Panda & Choudhury, 2005). As emissões de cromo hexavalente no ambiente 

estão associadas principalmente à atividade mineradora, curtumes e indústria de cromagem 

(Freitas & Melnikov, 2006) 

O ferro (Fe) é considerado elemento essencial às plantas estando envolvido em diversos 

processos metabólicos, como fotossíntese e respiração, sendo por isso considerado um dos 

elementos traço bioativos mais importantes. Sua deficiência pode provocar clorose em folhas 

jovens. No entanto, este elemento é relatado como tóxico quando presente na matéria seca em 

concentrações acima de 0,5 mg g-1. Em concentrações tóxicas pode provocar escurecimento 

das folhas, espessamento das raízes e surgimento de manchas marrons nas folhas (Salisbury & 

Ross, 1992; Stumm & Morgan, 1996; White & Brown, 2010; Ayeni et al., 2010). O Fe pode 

ter sua biodisponibilidade aumentada em condições aeróbias e se acumular ao longo das 

cadeias alimentares e também provocar superpopulação de microalgas nos corpos hídricos 

(Vuori, 1995). 

O níquel foi reconhecido recentemente como um elemento essencial às plantas 

cultivadas (Salisbury & Ross, 1992), é importante no funcionamento da urease, enzima 

responsável por destruir o excesso de uréia do corpo das plantas. Este elemento tem efeito na 

fixação de nitrogênio das leguminosas e potencializa a resistência das plantas às doenças 

(Paiva et al., 2002). Apesar de sua importância, o níquel é requerido pelas plantas em doses 

muito baixas, da ordem de 10-3 µmol g-1 (Furlani, 2004) e pode ser tóxico em uma 
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concentração acima de 20.10-3 mg g-1 na matéria seca (White & Brown, 2010) ou 100 mg dm-3 

de solo (Kabata-Pendias & Pendias, 1984). Dentre os efeitos relatados em diversas espécies 

cultivadas estão o acúmulo de pectinas, redução da concentração de clorofila, redução ou 

aumento de atividade enzimática, alterações mitóticas em raízes, nanismo, necrose, clorose e 

redução da área foliar. O níquel pode interferir na absorção de outros nutrientes, como ferro, 

zinco, cobre em muitas espécies de plantas, no entanto, esta interferência varia de espécie para 

espécie (Paiva et al., 2002; Ayeni et al., 2010).  

De maneira geral podemos admitir que embora a toxicidade do ferro, do cromo e do 

níquel dependa do organismo e da concentração, o cromo será sempre mais tóxico do que o 

níquel para organismos fotossintetizantes. O ferro é mais tóxico que o cromo e o níquel 

apenas para algas e fungos. O Cromo é mais tóxico que o níquel a angiospermas, mas o ferro 

não apresenta toxicidade a estes organismos (Nieboer & Richardson, 1980; Raven et al., 

1996). 

A concentração máxima permitida ou valor máximo permitido na legislação para estes 

elementos varia de acordo com a classificação estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) para as águas superficiais. O CONAMA divide as águas superficiais 

em classes de qualidade (conjunto de condições e padrões de qualidade de água necessários 

ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros). As águas do Rio das Contas 

podem ser classificadas como de Classe 2, pois podem ser destinadas ao abastecimento 

humano após tratamento convencional e são utilizadas para atividades de recreação, 

piscicultura, pesca, irrigação de hortaliças, entre outros usos descritos na resolução CONAMA 

357/2005.  

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), define valores máximos 

permitidos (VMP) para ferro, cromo e níquel em águas de Classe 2: 0,3 mg L-1, 0,05 mg L-1 e 

0,025mg L-1 respectivamente. Em países desenvolvidos, por exemplo, o nível de cromo 

permitido em águas varia de 2.5 µg L-1 a 20 µg L-1, já o níquel tem seus níveis de 

permissibilidade na água variando entre 7.5 µg L-1 a 25 µg L-1 (CONAMA, 2005). 

2.6 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
As formas tradicionais de monitoramento são baseadas em análises físicas e químicas o 

que exige uma quantidade de insumos, equipamentos e pessoal altamente qualificado para sua 

realização, além de constituírem uma abordagem limitada. Tudo isso envolve custos elevados 

o que dificulta sua aplicação em larga escala (Rocha et al., 2004).  

Nas ultimas décadas surgiram técnicas de monitoramento que se baseiam no 
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conhecimento da biologia de organismos que utilizam a água como meio de vida, dispersão e 

reprodução (Borges et al., 2007). Esses organismos podem se tornar dominantes ou raros e até 

mesmo ausentes em ambientes poluídos (Dornfield et al., 2006). A poluição dos recursos 

hídricos está normalmente associada à redução da biodiversidade (Monkolski et al., 2006). 

A qualidade da água pode afetar individualmente os organismos, provocando 

deformações, mutações, acúmulo de metais, aumento ou redução do tamanho das populações 

de organismos ou mudanças nas características sexuais (Dornfield et al., 2006). Esses efeitos, 

chamados de biomarcadores (Van Gestel & Van Brummenlen, 1995), podem ocorrer mesmo 

quando os lançamentos de resíduos estão dentro das normas estabelecidas por autoridades 

ambientais e se devem a bioacumulação (Grassi, 2001). Desta maneira, deve haver um 

aumento na demanda por métodos de caracterização ambiental que envolva organismos vivos 

em função da crescente preocupação com a recuperação e conservação dos recursos hídricos e 

sua biodiversidade associada. No Brasil, os estudos sobre os efeitos de contaminantes na biota 

têm privilegiado testes de laboratório em organismos exóticos e geralmente se restringem a 

um pequeno número de organismos, ignorando as populações e as comunidades biológicas 

(Krull & Barros, 2012). 

O uso de organismos biológicos no monitoramento de ecossistemas aquáticos começou 

no inicio do século XX, e tem ganhado importância com a crescente degradação dos recursos 

hídricos. É considerado eficiente na avaliação dos impactos da acumulação dos poluentes, seu 

fluxo através das cadeias alimentares bem como seus efeitos cumulativos e sinecológicos. 

Contudo, o desconhecimento da biologia e ecologia de inúmeras espécies tropicais, 

principalmente vegetais aquáticos, representa uma barreira ao uso sistemático de organismos 

na avaliação e no monitoramento ambiental em nosso país (Lanna, 1995; Dornfield et al., 

2006; Borges, 2010). 

2.7 MACRÓFITAS 
A flora que habita as águas doces é muito diversa e em geral recebe a denominação de 

macrófitas aquáticas. Embora alguns autores definam as macrófitas como plantas vasculares 

que vivem submersas ou flutuam, habitando água doce ou salobra outros costumam incluir 

nesta definição vários táxons de plantas avasculares e mesmo algas verdes macroscópicas. As 

macrófitas aquáticas vasculares são derivadas de plantas terrestres que surgiram no Cretáceo e 

apresentam alta diversidade nos neotrópicos (Cook, 1974; Wetzel & Likens, 2000; Pedralli, 

2003; Padial et al., 2008; Chambers et al., 2008). 

Numa comunidade aquática existem diversos tipos de macrófitas, algumas estão 

PPGGBC



27 
 

constantemente submersas, outras flutuam e outras ainda vivem parcialmente submersas, mas 

possuem partes flutuantes como folhas. Apesar da diversidade de táxons e tipos ecológicos há 

um grande número de caracteres comuns partilhados por estas plantas que constituem uma 

adaptação ao meio de vida aquático ou anfíbio. São plantas que se caracterizam pela redução 

de tecidos vasculares, presença de aerênquima, epiderme com cutícula pouco espessa e 

reduzida quantidade de tecidos de sustentação (Spencer et al., 1997; Pedralli & Teixeira, 

2003; Larcher, 2006). 

Estas plantas possuem alta taxa de crescimento e incorporação de nutrientes minerais e 

grande importância ecológica, econômica e medicinal. Além disso, são consideradas 

bioindicadoras da qualidade da água e promovem a despoluição de rios e lagos, podem 

também ser utilizadas na alimentação de animais, na produção de biogás, de biomassa, de 

adubo para o solo e no tratamento de águas residuais (Esteves, 1998; Pedralli & Teixeira 

2003; Baldantoni et al., 2004; Pistori, 2005; Andrade et al., 2007; et al., 2007; Uka & 

Chukwuka, 2010). 

As macrófitas aquáticas são importantes na cadeia de detritos de ambientes límnicos por 

servirem de alimento e abrigo para inúmeras espécies. Animais como moluscos, insetos, aves, 

peixes, anuros, cobras e mamíferos normalmente se alimentam das macrófitas ou de sua fauna 

associada. Os bancos de macrófitas são também berçários de inúmeros animais. Em suas 

raízes as macrófitas abrigam grande riqueza de espécies de micro-organismos (algas e 

protistas) e de invertebrados que servem de alimento a peixes predadores. Toda essa 

biodiversidade associada às macrófitas aumenta a complexidade do habitat aquático, 

favorecendo a diversidade de peixes e contribuindo de forma indireta com a manutenção dos 

recursos pesqueiros. (Sánchez-Botelho & Araújo-Lima, 2000; Camargo et al., 2003; Prado et 

al., 2010; Milani et al., 2010; Guedes et al., 2011). 

Entretanto, a ocorrência de superpopulação de macrófitas prejudica o aproveitamento 

dos recursos hídricos, pois o crescimento exacerbado desses organismos implementa o teor de 

matéria orgânica na água e eleva o consumo aeróbio, reduzindo a quantidade de oxigênio 

dissolvido na água (Raven et al. 1996; Thomaz et al., 2003). 

Além disso, diversas espécies de macrófitas são consideradas daninhas devido a sua 

rápida proliferação sendo difícil controlar suas populações, pois os métodos químicos e físicos 

de controle apresentam baixa eficiência atribuída principalmente ao pouco conhecimento 

sobre a biologia e ecologia dessas plantas (Thomaz & Bini, 1999). Espécies invasoras podem 

ser extremamente deletérias, eliminando espécies nativas e abrigando animais e micróbios 
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patogênicos. O excesso de macrófitas, principalmente as flutuantes livres, pode prejudicar a 

penetração da luz e reduzir a produtividade das submersas reduzindo a diversidade local de 

organismos (Agostinho et al., 2003). 

A atividade antrópica, ao adicionar fósforo e potássio aos ecossistemas aquáticos de 

água doce provoca crescimento descontrolado de algas e macrófitas (Camargo et al., 2003; 

Thomaz et al., 2003). A variação no nível de reservatórios pode afetar de diferentes formas 

essas plantas, em geral beneficiamento as formas flutuantes livres e prejudicando as 

submersas (Thomaz, 2006). 

Para comparar a qualidade da água de diversos recursos hídricos órgãos ambientais 

utilizam um índice baseado em inúmeros parâmetros físico-químicos, o chamado Índice de 

qualidade da água (IQA). A ocorrência de certas espécies de macrófitas e sua dinâmica de 

crescimento apresenta-se relacionada com o IQA, demonstrando o potencial para a utilização 

destas espécies como indicadores da qualidade da água (Pedralli, 2003; Macedo et al., 2012). 

Contudo, a plasticidade fenotípica de algumas espécies, a variabilidade natural nas 

características limnológicas e a ausência de estudos sistemáticos e de longo prazo sobre a 

influência dos impactos antrópicos nestes ecossistemas, dificultam o uso das macrófitas como 

instrumento de monitoramento da qualidade das águas (Thomaz et al., 2003; Camargo et al., 

2003). 

Pedralli & Teixeira (2003) destacam a necessidade de se integrar dados físicos e 

biológicos nos estudos envolvendo macrófitas aquáticas, enquanto Tomaz (2006) aponta a 

importância de unir dados de campo com estudos em laboratório para o entendimento 

completo e preciso dos mecanismos ecológicos e fisiológicos que explicam a distribuição das 

macrófitas aquáticas nos diversos ecossistemas. Padial et al. (2008) relatam a insuficiência de 

dados sobre macrófitas para subsidiar programas de conservação. 

Apesar do aumento do interesse por pesquisas com macrófitas aquáticas que ocorreu a 

partir da década de 1980, as pesquisas se concentravam no efeito que estas plantas podem ter 

nas águas superficiais, deixando de lado aspectos evolutivos e ecológicos importantes 

relacionados a esta comunidade vegetal (Thomaz & Bini, 2003). No entanto, houve um 

aumento recente na diversidade dos temas de trabalhos envolvendo macrófitas aquáticas, 

sendo registrados inúmeros trabalhos com temas como: dinâmica populacional e controle de 

populações, conteúdo de elementos tóxicos, fauna associada e efeitos de herbicidas no 

controle de macrófitas aquáticas. 

Como bioacumuladoras e fitorremediadoras de metais pesados essas plantas são capazes 
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de contribuir com a redução de material particulado na água, controlar vetores importantes de 

doenças de veiculação hídrica e, no caso das submersas, promovem o aumento do teor de 

oxigênio dissolvido nas águas continentais (Pedralli & Teixeira, 2003; Andrade et al., 2007). 

2.7.1 Eichhornia crassipes (Mart) Solms 

Monocotiledônea da família Pontederiaceae, ordem Commelinales (Judd et al., 2009), 

E. crassipes (Figura 1) é uma angiosperma aquática flutuante popularmente conhecida como 

“aguapé” ou “baronesa”. Sua alta capacidade de flutuação é devida à presença de aerênquima 

em todos os seus órgãos. Suas folhas são anfiestomáticas e apresentam pecíolo inflado. Essa 

planta apresenta grande capacidade de se reproduzir assexuadamente e rápido crescimento, 

sendo considerado um problema ambiental em rios e represas, pois além de modificar as 

condições originais dos ecossistemas abriga caramujos transmissores da esquistossomose 

(Pedralli & Teixeira, 2003; Lorenzi, 2008).  

O aguapé pode ocupar grande parte da superfície em corpos d’água dificultando a 

navegação, a pesca e outras atividades. Sua capacidade de ocupar intensivamente a superfície 

impede a entrada de luminosidade nas camadas mais profundas do recurso hídrico, 

prejudicando outros organismos fotossintetizantes que vivem submersos. Há relatos de efeitos 

alelopáticos de E. crassipes sobre algas de água doce. Também é um problema para os 

reservatórios artificiais, pois aumenta a evaporação superficial. Sua produtividade é 

extremamente alta sendo considerada uma metalófita acumuladora de Ferro (Larcher, 2006; 

Bärtels, 2007; Lorenzi, 2008; Souza & Lorenzi, 2012). 
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Figura 1: Banco de macrófitas na Barragem do Funil, Rio das Contas com Eichhornia crassipes (A) e detalhe de 
E. crassipes (B) mostrando os pecíolos inflados (Aerênquima) e a inflorescência (C). Fonte: O autor. 
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2.7.2 Egeria densa Planch.  

Egeria densa Planch. (Figura 2), também conhecida como elódea, é uma espécie de 

angiosperma (Monocotiledônea) aquática que pertence à família Hidrocharitaceae, ordem 

Alismatales. Esta família possui distribuição cosmopolita com 18 gêneros e mais de 120 

espécies dulcícolas ou de água salgada que surgiram pela primeira vez no final do Cretáceo. 

No Brasil, ocorrem quinze espécies distribuídas em seis gêneros (Judd et al., 2009; Souza & 

Lorenzi, 2012; Chen et al., 2012).  

E. densa é uma espécie nativa da América do Sul utilizada comercialmente como planta 

de aquário. Em virtude de sua propagação vegetativa e de seu crescimento rápido, torna-se 

invasora, ocupando vastas áreas e modificando a ecologia e os usos dos reservatórios que 

passam a ocupar (Lorenzi, 2008).  

Embora esteja sempre submersa, suas flores ficam na superfície da água, sendo 

polinizadas por diversos insetos. Essas plantas também apresentam mecanismos alternativos 

de polinização como a explosão das anteras o que libera os grãos de pólen na água (Judd et 

al., 2009).  

É uma planta que apresenta elevada taxa de crescimento entre quatro e doze dias de 

cultivo, apresenta preferência por locais com maior incidência luminosa quando comparada 

com outras plantas do mesmo gênero. Diferentes fatores, em diferentes escalas podem 

explicar a distribuição dessas macrófitas aquáticas em reservatórios, o estudo e a compreensão 

desses fatores podem contribuir para definir estratégias de manejo visando evitar o 

crescimento descontrolado destas populações (Camargo et al., 2003; Thomaz, 2006).  
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Figura 2: Banco de macrófitas com Egeria densa na Barragem de Pedra, Rio das Contas (A) com flores na 
superfície da água (B) e detalhe da flor (C). Fonte: O autor. 
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2.7.3 Pistia stratiotes L.  

Pistia stratiotes L., popularmente conhecida como “alface d'água” (Figura 3), é uma 

angiosperma flutuante da família Araceae, ordem Alismatales. A família Araceae agrupa 3000 

espécies (100 gêneros) de ampla distribuição. No Brasil é possível encontrar 450 espécies 

distribuídas em 36 gêneros (Judd et al., 2009; Souza & Lorenzi, 2012).  

Algumas plantas do gênero Pistia estão entre as menores angiospermas que existem. 

Nativa da América tropical, P. stratiotes é considerada daninha por sua alta capacidade de 

propagação vegetativa. Está presente em mananciais poluídos e tem potencial para alterar 

drasticamente a ecologia dos mananciais que consegue invadir elevando consideravelmente a 

taxa de evaporação da água (Bärtels, 2007; Lorenzi, 2008). 

 

Figura 3: Banco de macrófitas com Pistia stratiotes em Ipiaú, Rio das Contas BA (A), e P. stratiotes em detalhe 
de vista superficial (B) e lateral (C). Fonte: O autor. 
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2.7.4 Salvinia auriculata Aubl. 

Salvinia auriculata Aubl. (Salviniales, Salviniaceae) é uma pteridófita aquática 

flutuante livre de pequeno tamanho e rápido crescimento (Figura 4). É uma planta nativa, mas 

não endêmica do Brasil conhecida popularmente como “orelha de rato”. Apresenta 

produtividade elevada em ecossistemas aquáticos eutróficos. A rápida reprodução por meio de 

propagação vegetativa (Figura 4C) e a alta produtividade de espécies do gênero Salvinia, 

fazem com que se tornem dominantes ou parcialmente dominantes em locais com excesso de 

nutrientes. Esses vegetais causam diversos problemas, principalmente a atividades de 

produção de energia hidroelétrica e navegação. As plantas do gênero Salvinia são monilófitas 

(samambaias) heterosporadas, com folhas inteiras, pequenas (<15mm) e flutuantes (Michell & 

Tur, 1975; Moozhil & Pallauf, 1986; Judd et al., 2009). 

No Brasil, S. auriculata, é amplamente distribuída, estando presente em locais 

impactados por atividades antrópicas. S. auriculata cresce melhor em pH 6,0, a uma 

temperatura média de 25o C, com concentrações de nitrogênio em torno de 2 mg NH4-N L−1 e 

de fósforo em torno de 5.01 mg PO4-P L−1 (Cary & Weerts, 1984).  
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Figura 4: Banco de macrófitas com Salvinia auriculata no reservatório do Funil, Rio das Contas-BA (A), as 
folhas impermeáveis permitem sua flutuação (B) e apresentam propagação vegetativa (C). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 
Avaliar a contaminação da água e dos sedimentos do médio-baixo Rio das Contas 

(Bahia) por diversos elementos potencialmente tóxicos e a influência da degradação das águas 

sobre as concentrações de cromo (Cr), ferro (Fe) e níquel (Ni) em Egeria densa, Eichhornia 

crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia auriculata. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar concentrações de metais ferro, cromo e níquel nos digeridos ácidos de 

macrófitas aquáticas e sedimentos no trecho médio-baixo do Rio das Contas. 

 Estudar a existência de possíveis relações dos metais acumulados em E. densa, E. 

crassipes, P. stratiotes e S. molesta, e a contaminação da água e dos sedimentos; 

 Comparar e avaliar a influência das atividades antrópicas na contaminação dos diferentes 

segmentos do médio-baixo Rio de Contas. 

 Avaliar o potencial de Egeria densa, Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia 

auriculata na caracterização da contaminação de ambientes aquáticos por cromo, ferro e 

níquel. 

4 ÁREA DE ESTUDO 
A bacia hidrográfica do Rio das Contas apresenta 75% de sua área em clima semiárido e 

está cercada pelos planaltos de Maracás, de Vitória da Conquista e Chapada Diamantina no 

trecho localizado a jusante de Jequié (Volkoff & Ribeiro, 1979). Esta distribuição de planaltos 

delimita uma planície extensa que é drenada pelo Rio das Contas. Assim, a área é um 

importante dreno localizado entre diversos divisores de água e recebe influência dos planaltos 

circunvizinhos. A região pode ser dividida em três domínios geológicos distintos: Domínio 

Jequié-Mutuípe-Maracás, onde predominam feldspatos e minerais de Ferro e Magnésio; 

Domínio Ipiaú, onde predominam rochas constituídas por anfibolitos, rochas de quartzo-

feldspato e veios de Ferro; e Domínio da Costa do Atlântico: possui rochas quartzíticas, 

formações ferrosas, barita e lâminas de manganês (Volkoff & Ribeiro, 1979; Barbosa et al., 

1993). 

O Rio das Contas (Figura 5) se origina na Chapada Diamantina, em seu caminho até a 

foz, passa por áreas com variados índices pluviométricos indo de áreas secas, em domínios 

morfoclimáticos de Caatinga (Ituaçu, Jussiape, Jequié) até áreas onde há predomínio de 

formações Florestais Tropicais (Jitaúna, Ipiaú, Itagiba, Barra do Rocha, Aurelino Leal, 

Ubaitaba e Itacaré) (Chiapetti, 2009; De-Paula et al., 2010).  
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Uma das unidades territoriais e administrativas mais importantes do trecho estudado é o 

município de Jequié que ocupa uma área de 3.227 km2 situada em 13 º 52 'S e 40 º 4' W, a 

uma distância de 112 km do Oceano Atlântico e 216 m acima do nível do mar (Tabela 1 e 2). 

Possui grande importância econômica regional (Tabela 1). É uma região de clima semiárido 

tropical, com temperatura média anual de 24 º C precipitação pluviométrica de 500 a 800 mm. 

A vegetação natural predominante é constituída por pequenas árvores de folha caduca, 

arbustos, cactos e gramíneas. No entanto, algumas áreas rurais do município estão cobertas 

pela floresta tropical ou florestas secundárias, onde a precipitação está entre 750 e 1.000 mm. 

A região apresenta normalmente uma estação seca que pode durar até seis meses e pode 

apresentar ampla variabilidade de precipitação ao longo do ano. É considerada uma área de 

transição entre biomas da Caatinga e Cerrado. A população em 2010 passava dos 152 mil 

habitantes, dos quais 21% vivem em áreas rurais (Volkoff & Ribeiro, 1979; Silva e Soares, 

2010; IBGE, 2010).  

A economia de Jequié já foi baseada no cultivo do cacau, de banana e na criação de 

bovinos e suínos e atualmente sua economia é baseada no setor de serviços e na indústria 

(Tabela 1). Considerada oitava economia da Bahia, representa zona de crescente interesse por 

parte de empreendimentos mineradores e industriais (SESAB, 2001; Silva & Soares, 2010). 

O Rio das Contas é o mais importante recurso hídrico de Jequié e tem sido poluído por 

esgoto e despejos industriais (Brito et al., 2003). 

O município de Jitaúna localiza-se em áreas de Mata Atlântica e apresenta economia 

baseada no setor de serviços. É um dos menores em extensão territorial (218,92km²) com 

densidade populacional de 64,48 hab km-2. Possui índice de desenvolvimento humano (IDH) 

de 0,62 e índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) de 2,6. 

Ipiaú é o segundo município mais populoso localizado dentro da área de estudo. Possui 

uma economia baseada no comércio e na agricultura, mas há também a presença da Indústria 

de alimentos. 

O município de Itagibá é o segundo maior (788.829 Km²) e apresenta baixa densidade 

demográfica (19,26 hab km²). Sua economia baseada na agricultura e mineração de níquel. 

Seu IDEB (3,7) é o maior dentre os municípios estudados (IBGE, 2010). 

Com apenas 208,35 Km² Barra do Rocha é o município de menor área territorial e 

também o menos populoso (6.174 habitantes) e com menor PIB (Tabela 1). No entanto, possui 

o segundo melhor índice de desenvolvimento do ensino básico (IDEB) dentre os municípios 

localizados na área de estudo (IBGE, 2010). 
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Ubatã tem sua economia baseada no setor de serviços. Localiza-se no bioma Mata 

Atlântica e possui apenas 268,00 km² de área territorial com a segunda maior densidade 

populacional de 93,22 hab km-². Embora possua o terceiro melhor IDH (0,64) seu IDEB (2,6) 

não está entre os melhores da região. 

Aurelino Leal é um município pouco populoso localizado em áreas de Mata Atlântica e 

sua economia é baseada na agropecuária e nos serviços. Apresenta uma densidade 

demográfica de 29,70 hab km-² e um dos menores índices de desenvolvimento humano (IDH) 

dentro dos municípios estudados, contudo, seu índice de desenvolvimento do ensino básico 

(IDEB) é um dos maiores (IBGE, 2010). 

Itacaré é um importante pólo turístico regional, abrigando o terceiro maior contingente 

populacional (24.794 hab) e o quarto maior PIB da área de estudo, onde se localiza a foz do 

Rio das Contas. 

 

PPGGBC



39 
 

  

Tabela 1: Informações socioeconômicas dos municípios localizados na área de estudo.  
Município Área (Km²) POP DD IDH IDEB PIB-I* PIB-A* PIB-S* PIB-T* 

Jequié 3.227,34 152.138 47,07 0,69 2,7 240.099 21.883 1.188.359 1.450.241 

Jitaúna 218,92 13.691 64,48 0,62 2,6 6.144 10.204 44.129 60.477 

Ipiaú 267,32 44.465 166,05 0,66 2,7 61.894 14.371 198.320 274.585 

Itagibá 788.829 15.193 19,26 0.62 3,7 24.157 170.269 70.924 265.350 

Barra do Rocha 208,35 6.174 30,30 0,58 3,4 2.791 8.790 19.664 31.245 

Ubatã 268,00 20.449 93,22 0,64 2,6 13.072 7.591 84.638 105.302 

Aurelino Leal 457,74 13.326 29,70 0,57 3,3 5.601 11.739 28.526 45.886 

Itacaré 737,86 24.794 32,96 0,59 3,3 13.135 17.323 75.766 106.224 

*Valores adicionados aos PIB de 2010, expressos em reais. DD = Densidade Demográfica em habitantes/Km², IDH = Índice de Desenvolvimento Humano, POP = População 

Total, IDEB = Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, PIB-I = Produto Interno Bruto da Indústria (Setor Terciário), PIB-A = Produtor Interno Bruto do Setor 

Agrícola e Pecuarista(Setor Primário), PIB-S = Produto Interno Bruto do Setor de Serviços(Setor Terciário), PIB-T = Produto Interno Bruto Total. (Fonte: IBGE, 2010; Inep, 

2011). 
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5 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

5.1 DESCONTAMINAÇÃO DE MATERIAL 
O procedimento de descontaminação é extremamente importante para evitar 

interferência por meio de contaminantes adsorvidos no material utilizado na preparação, 

armazenamento ou análise de metais traço (Skoog et al., 2002). 

Todo o material que entrou em contato com as amostras passou por descontaminação 

em banho ácido (HNO3 A 5%) por 24h, sendo posteriormente enxaguados em água 

deionizada e colocados para secar em local isento de poeira. 

5.2 COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA 
A combinação da evolução das técnicas analíticas e do crescimento do interesse da 

sociedade pela temática ambiental fez com que ganhassem importância as pesquisas com 

diagnóstico de contaminações dos recursos hídricos. Diversos elementos que antes não 

podiam ser mensurados devido à sensibilidade dos métodos, atualmente podem ser 

mensurados em ambientes aquáticos graças a técnicas mais sensíveis, eficazes e de baixo 

custo (Stumm & Morgan, 1996; Rocha et al., 2004).  

Os procedimentos tradicionais de determinação da concentração de elementos e 

substâncias na água envolvem a coleta das amostras e seu transporte para o laboratório, o que 

facilita a ocorrência de contaminação e perda de elementos voláteis. Os métodos ideais 

realizam a análise no próprio local de coleta, o que se tornou possível com a evolução 

tecnológica dos equipamentos (Skoog et al., 2004; Rocha et al., 2004). 

Diversos parâmetros físico-químicos, como a acidez (pH), a temperatura (T), o oxigênio 

dissolvido (OD), o total de sólidos dissolvidos (TDS) e a condutividade (COND), já podem 

ser medidos de forma automática por equipamentos portáteis. Neste estudo utilizamos o 

medidor multiparamétrico pH-1500 (Instruterm) com os respectivos eletrodos para mensurar 

estes parâmetros nas amostras de água.  

As concentrações de nitrito (NO2
-2), ferro (Fe+²), cloro livre (Cl), fósforo (P), fosfato 

(PO4
3-), cromo (Cr+6), fluoretos (F-) e Iodo (I) foram mensuradas in loco com o auxílio de 

fotômetros portáteis da linha Checker-HC fabricados pela Hanna Instruments (Tabela 3.1). 

As coletas de água foram feitas em 10 pontos amostrais definidos de forma a abranger 

áreas rurais e urbanas dos municípios de Jequié, Jitaúna, Ipiaú, Barra do Rocha, Ubatã, 

Aurelino Leal e Itacaré (Figura 5 e Tabela 2 do Capítulo I) durante janeiro de 2012 e janeiro 

de 2013. A distância média entre um ponto e outro foi de 17 km, exceto nos pontos à jusante e 

a montante da mineradora que distavam 4 km (2 kilometros a jusante e 2 kilometros a 

PPGGBC



41 
 

montante). 

O procedimento de coleta foi o mesmo em todas as localidades e seguiu as 

recomendações da CETESB (1987). Amostras de água foram coletadas a 2m da margem a 

uma profundidade de aproximadamente 50 cm. A coleta foi feita com auxílio de um braço 

coletor onde o recipiente plástico era fixado. Procedia-se à lavagem do recipiente em água 

ambiente por três vezes tomando-se o cuidado de não levantar partículas do sedimento. Após 

a coleta as amostras de água foram filtradas e divididas em duas subamostras. Uma delas foi 

utilizada ainda no local para determinação, em tréplicas, dos parâmetros Temperatura (T), cor 

da água (COR), total de sólidos dissolvidos (TDS), acidez, (pH), oxigênio dissolvido (OD) e 

também as concentrações de ferro (Fe+2), cromo (Cr+6), cloro livre (Cl), fluoretos (F), 

iodetos(I),fósforo (P), fosfato (PO4
-3) e  nitrito (NO2

-) . A outra foi acidificada a 5% com ácido 

nítrico (Fmaia) de grau analítico e armazenada a 4°C para leitura dos analitos no FAAS.  

5.3 COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS DE SEDIMENTOS 
A coleta de sedimento foi realizada nos mesmos pontos onde foram coletadas as 

amostras de água (Tabela 2). Em cada sítio foram coletadas três amostras que foram 

misturadas para compor a amostra final. Estas amostras foram armazenadas a 4° C até o 

momento da digestão ácida e determinação das concentrações dos analitos. 

As amostras de sedimento foram secas em estufa a 80º C por um período de 24h, após 

este período foram submetidas à trituração mecânica em cadinho de porcelana para 

homogeneização e redução do tamanho das partículas. Foram então peneiradas em tamise de 

náilon (65µm) para retirada de materiais grosseiros e armazenadas em recipientes de 

polietileno até o momento da Digestão em Faze Única (DFU). 

5.4 COLETA E PROCESSAMENTO DE MATERIAL VEGETAL 
As amostras de E. crassipes, E. densa e S. molesta. e P. stratiotes foram coletadas nos 

mesmo pontos onde foi realizada a coleta de água e sedimentos. Em cada sítio foram 

coletadas 5 plantas inteiras que foram lavadas na própria água do local para retirar o excesso 

de areia e partículas. Foram descartadas plantas que demonstravam senescência, clorose ou 

herbivoria. O processamento das amostras ocorreu no laboratório onde todas as amostras 

tiveram seu peso úmido determinado e foram então secas em estufa a 80o C durante 24h, após 

este período determinou-se o seu peso seco. 

 Após a Secagem completa, as amostras foram trituradas em cadinhos de porcelana, 

peneiradas em tamise de 65µm, acondicionadas em recipiente de polietileno e armazenadas 

em geladeira a 4º C. Para a determinação do teor de elementos metálicos por espectroscopia 
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de absorção atômica por chama (FAAS) é necessário que a amostra esteja em solução. A 

digestão das amostras pode ser realizada por diferentes métodos (Skoog et al., 2004; Harris, 

2008). Utilizamos o protocolo ISO 11466.3 (Pena-Icart et al., 2011) com pequenas 

modificações (sem adição de HCl) para a digestão das amostras (DFU). A DFU foi realizada 

por meio da digestão ácida de 0,15g da amostra em 1,0 mL de peróxido de hidrogênio de grau 

analítico (H2O2, PA) e 3,5 mL de ácido nítrico (HNO3, 65% PA) em béquer de 50,0 mL sobre 

placa aquecedora a 150°C por um período de 4 a 6 horas. Após a digestão as amostras foram 

filtradas e acondicionadas em tubos de plástico, o volume de todas as amostras foi completado 

para 10,0 ml por diluição em água ultra pura (18MΩ .cm-1 de resistividade específica). Todas 

as amostras foram armazenadas em geladeira a 4° C para posterior determinação dos 

elementos de interesse.  

5.5 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS NA ÁGUA 
Para a determinação dos parâmetros: OD, TDS, pH e COND água coletada seguindo o 

descrito no item 5.2 foi filtrada submetida a análise com equipamento PH-1500 da marca 

Instruterm, utilizando os respectivos eletrodos. Para a determinação do parâmetro COR e 

concentrações de cloro livre (Cl), nitrito (NO2
-²), iodo (I), fósforo (P), fosfato (PO4

-3), ferro 

(Fe+²), cromo (Cr+6) e fluoretos (F-) foram utilizados fotômetros portáteis da linha Checker 

(Hanna Instruments) com os respectivos Kits de reagentes (Tabela 3).  

Para determinação do parâmetro COR foi utilizado o colorímetro Checker HI-727, o 

método utilizado é o de Platina-Cobalto apresentando Limites de quantificação de 0 a 500 mg 

L-1Pt, resolução de 5 mg L-1Pt e precisão de 5,0%. 

A determinação das concentrações de Cloro livre foi realizada com colorímetro Checker 

HI-701 pelo método USEPA 330.5 adaptado apresentando limites de detecção de zero a 2,5 

mg L-1, resolução de 0,01 mg L-1 e precisão de 3,0%. 

As concentrações de Cromo hexavalente foram determinadas com o colorímetro HI-723 

e respectivo reagente (Difenilcarbohidrazida). Este método apresenta limite de detecção de 

zero a 999,0 µg L-1, resolução de 1,0 µg L-1 e precisão de 4,0%. 

O fósforo (P) teve suas concentrações determinadas com uso do Checker HI-736 com 

ácido ascórbico que apresenta limite de detecção que vai de zero a 200,0 µg L-1, resolução de 

1,0 µg L-1 e precisão de 5,0%. 

A determinação das concentrações de Fosfato (PO4
-3) foi realizada com o Checker HI-

713 com Ácido ascórbico. O limite de detecção variou de zero a 2,5 mg L-1, com resolução de 

0,01 mg L-1 e precisão de 4,0%. 
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O ferro (Fe+²) teve suas concentrações determinadas com o colorímetro HI-721 com 

reagente fenantrolina (EPA315B) que apresenta limite de detecção indo de zero a 5,0 mg.L-1, 

resolução de 0,01 mg L-1 e precisão de 2,0% 

A determinação das concentrações de iodo (I) na água foi executada com equipamento 

Checker HI-718 utilizando como reagente o N,N-dietil-p-fenileno-diamina (DPD) que 

apresenta limites de detecção de zero a 12,5mg L-1, resolução de 0,1 mg.L-1 e precisão de 

5,0%. 

O nitrito teve suas concentrações determinadas com o Checker HI-764 e o reagente foi o N-

(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride conforme definido pela EPA-354.1. Este 

método apresenta limites de quantificação que vai de zero a 200 µg L-1, resolução de 1,0 µg L-

1 e precisão de 4,0%.  
 

5.6 DETERMINAÇÃO DE CROMO, FERRO E NÍQUEL EM ÁGUA, 
SEDIMENTOS E MACRÓFITAS AQUÁTICAS. 
A determinação de elementos-traço em amostras ambientais pode ser realizada por 

diversos métodos. As medidas realizadas com absorção ou emissão de radiação 

eletromagnética são amplamente empregadas em análises químicas (Skoog et al, 2004). Os 

métodos baseados em absorção atômica são altamente específicos em função das energias de 

transição eletrônica serem únicas para cada elemento químico. A espectrometria de absorção 

atômica (AAS) é uma forma sensível de determinação de mais de 60 elementos metálicos ou 

metaloides, e em condições normais os erros relativos associados a este método de análise 

química não excedem 2%. Para a maioria dos elementos, em espectroscopia de absorção 

atômica por chama (FAAS) este limite fica entre 1,0 a 20,0 ng mL-1. O cromo (Cr) possui 

limites de detecção em FAAS em torno de 3,0 ng mL-1, já níquel(Ni) e ferro (Fe) apresentam 

limite de detecção igual a 5,0 ng mL-1. Uma desvantagem da determinação por FAAS é 

necessidade das amostras se encontrarem em solução aquosa, o que exige sua dissolução em 

ácidos ou substâncias oxidantes. Este procedimento, chamado de abertura da amostra, ou 

digestão da amostra deve ser executado com extremo cuidado par evitar a contaminação da 

amostra ou perda de analito por meio de volatilização (Skoog et al., 2004; Ribeiro et al., 

2008).  

A determinação das concentrações de cromo, ferro e níquel foi realizada em 

espectrômetro de absorção atômica por chama (FAAS) Perkin-Elmer modelo AnalysTM 200.  
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5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

Muitos estudos eram simplesmente impossíveis ou trabalhosamente restritivos antes do 

surgimento do processamento eletrônico de dados. Com a evolução da computação eletrônica 

foi possível realizar o processamento eletrônico de um número muito grande de variáveis, o 

que possibilitou o surgimento de novas e poderosas técnicas de análise estatística. A estatística 

descritiva nos permite expressar nossos dados de forma mais objetiva e precisa, mas análises 

mais profundas e principalmente a busca por relações entre muitas variáveis pode ser difícil 

sem recorrer à análise multivariada de dados (Magalhães & Lima, 2002; Hair-Jr et al., 2010; 

Skoog et al.,2004; Valentin, 2012).  

Diversas técnicas de análise multivariada de dados permitem a identificação de padrões 

de variação espacial e temporal na distribuição de dados. Um exemplo é a análise hierárquica 

de agrupamentos (HGA), que é utilizada para construir agrupamentos com base na 

similaridade das variáveis. A análise de componentes principais (PCA) é uma metodologia 

estatística simples e robusta para estudos que envolvem a análise de grande quantidade de 

dados através da redução de dimensionalidade. A análise de componentes principais é uma 

ferramenta muito utilizada nos estudos de análise ambiental (Charkhabi et al., 2008; Valentin, 

2012). 

Neste estudo, a HGA e a PCA foram fundamentais na interpretação dos agrupamentos e 

na identificação de semelhanças e diferenças entre os sítios de coleta no Rio de Contas, 

conforme também atestou Correia (2012). 

Foram testadas as correlações entre as concentrações dos elementos Fe, Ni, Cr na água, 

no sedimento e nos tecidos das diferentes espécies de macrófitas (E. crassipes, E. densa, P. 

stratiotes e S. Molesta) visando determinar possíveis padrões de transferência de elementos 

entre os compartimentos do Rio das Contas. Também foram testadas as correlações entre as 

concentrações dos elementos potencialmente tóxicos e nutrientes com os outros parâmetros 

físico-químicos analisados (pH, OD. TDS, COR, COND). 

Com os resultados foram confeccionados dois artigos científicos que compõem os 

capítulos 1 e 2 desta dissertação de mestrado. O capítulo I será submetido à revista científica 

Acta Limnológica Brasiliensia e o capítulo II submetido ao periódico Hoehnea. Em cada 

capítulo, foi adotada a formatação textual exigida pelo respectivo periódico. 
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7 CAPÍTULO I: Análise de Parâmetros Físico-químicos da água no Médio-Baixo Rio 
das Contas – Bahia - Brasil 
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Resumo: Objetivo: O presente estudo busca avaliar a qualidade da água do médio-baixo Rio das Contas, Bahia , 
Brasil. Métodos: Parâmetros relacionados com a qualidade da água foram determinados por meio de medidor 
multiparamétrico, fotometria e colorimetria, em Janeiro de 2012 e Janeiro de 2013 no médio-baixo Rio das 
Contas - BA. Resultados: A análise multivariada de dados revelou-se eficiente no agrupamento de locais com 
diferentes níveis de impacto identificando regiões prioritárias para intervenção. Os resultados demonstram que o 
trecho analisado apresenta regiões impactadas por mineração, esgotos domésticos e uso intensivo do solo para 
agricultura. Em vários locais foram detectadas inconformidade com a legislação ambiental, principalmente nas 
concentrações de ferro, no total de sólidos em solução, no oxigênio dissolvido e na concentração de fluoretos. 
Conclusões: Os impactos antrópicos podem ser maximizados pelo estresse ambiental na parte da bacia 
localizada no semiárido, principalmente em períodos de menor precipitação. A recomposição da mata ripária, 
redução na liberação de desejos e mudanças nas técnicas agrícolas reduziria a degradação da água em diversos 
trechos do Rio das Contas.  
 

Palavras-chave: elementos tóxicos, nutrientes, bacia hidrográfica, biodiversidade, poluição. 

 
 
 

Abstract: Aime: This study aimed to evaluate the water quality of the middle and lower portion of the Rio Das 
Contas river – Bahia, Brazil. Methods: Parameters related with water quality were determined using 
multiparametric equipments and colorimetric methods, in January 2012 and January 2013 in the medium-low 
portion of Rio Das Contas River. Results: Multivariate analysis revealed itself efficient in grouping sites with 
different levels of impact by identifying priority areas for intervention. The results demonstrate that the stretch 
has analyzed regions impacted by mining, domestic sewage and others human activities. In several locations was 
detected nonconformity with environmental legislation, especially in the concentrations of iron, total dissolved 
solids, dissolved oxygen and fluoride. Conclusions: The impacts are maximized by environmental stress in the 
basin located in the semiarid portion of river during low rainfall. Monitoring of river water quality and 
management measures are indicated in reducing impacts: Restoration of riparian vegetation, controlling the 
release of organic wastes and changes in agricultural techniques is necessary to reduce the damage for quality 
water in the Rio Das Contas River. 
 
 

Keywords: toxic elements, nutrients, watershed, water quality, pollution 
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7.1 Introdução 

Cobrindo a maior parte do nosso planeta a água é um recurso fundamental à 

sobrevivência dos organismos e sua qualidade é tão importante quanto sua quantidade 

(Fiorruci e Benedetti-Filho, 2005; Spiro e Stigliani, 2009). 

A degradação dos recursos hídricos pode ocorrer através da implementação de 

empreendimentos industriais, agropecuários ou pelo simples aumento da densidade 

populacional que eleva a emissão de dejetos (Lewis e Morris, 1986; Olivares-Rieumont et al., 

2005). 

No caso do Brasil, onde a maior parte do esgoto doméstico é descarregada nos rios a 

água pode ter seu uso limitado uma vez que sua despoluição apresenta custos elevados e 

dificuldades técnicas (Mallin et al., 2000; Tebutt, 1998; Stumm e Morgan, 1996; Macedo e 

Sipaúba-Tavares, 2010; Barbosa et al., 2012). 

A poluição da água geralmente é proporcional à área urbana e à densidade populacional 

de uma bacia hidrográfica e pode afetar a vida aquática através da mudança na composição 

das comunidades, provocando extinção local de espécies e redução nos recursos pesqueiros 

que podem comprometer o potencial natural de regeneração dos recursos hídricos (Cooper et 

al., 1919; Mallin et al. 2000; Camargo, 2003; Fiorucci e Benedetti-Filho, 2005; Palma-Silva et 

al., 2006; Vitória et al., 2010). 

A qualidade da água depende da concentração de certas espécies químicas e pode se 

tornar inadequada para diversos usos em função da poluição. Muitas dessas substâncias 

podem ter origem natural ou antrópica e incluem vários tipos de elementos potencialmente 

tóxicos (Vuori, 1995; Stumm e Morgan, 1996; Fang e Stefan, 2009; De-Paula et al., 2010). 

O cromo (Cr) é potencialmente tóxico em sua forma hexavalente. Em plantas pode 

provocar queda na concentração de clorofila e liberação de radicais livres. Apresenta-se 

geralmente mais concentrado em sedimentos e no solo de regiões contaminadas. Está 

normalmente associado a atividades antrópicas como curtumes, indústria de cromagem e lixo 

urbano. O ferro (Fe) pode ter origem natural ou antrópica e é um nutriente importante para 

animais e plantas, contudo, em concentrações elevadas, pode ser tóxico a vários organismos, 

principalmente os fotossintetizantes (Mahan, 2000; Santos-Júnior e Costacurta, 2001; Becker 

e Asch, 2005; Andrade et al., 2007; Kalantari, 2008; Alves et al., 2010). 

Outras espécies químicas, como iodetos, cloretos, fluoretos, compostos nitrogenados e 

fosfatados são fundamentais ao metabolismo de diversos organismos e também podem, em 

excesso, provocar desequilíbrios ecológicos e afetar a saúde das pessoas (Baird, 2002; Behera 

e Balamugesh, 2004; Chatterjee et al., 2004; Neto e Korn, 2006; Borges, 2007; Lyn, 2008; 
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Onyeghala et al., 2010; Kreutz et al., 2012). 

A avaliação da contaminação da água é considerada deficitária em bacias hidrográficas 

de médio porte no Brasil, incluindo a bacia hidrográfica do Rio das contas, o que impede a 

gestão adequada dos ecossistemas aquáticos (Resh e Unzicker, 1975, De-Paula et al., 2010). 

Em virtude disso, o presente estudo representa uma contribuição importante para a 

caracterização da contaminação do médio-baixo Rio das Contas por diversas espécies 

químicas e pode servir de modelo para a caracterização ambiental de ecossistemas similares, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão hídrica. 

7.2 Material e Métodos 
Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do Rio das Contas (BHRC) possui uma área total de 55.000 km², 

sendo considerada uma das mais importantes do Estado da Bahia (Figura 5). A porção do Rio 

das Contas que vai da Barragem de Pedra à sua foz possui uma população estimada em 

aproximadamente 275mil habitantes com atividades econômicas que vão de agricultura, 

mineração, indústria e produção de energia (IBGE, 2009; De-Paula et al., 2010). 
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 1 
Figura 5: Localização geográfica da bacia hidrográfica do Rio das Contas e dos pontos de coleta de água durante o mês de Janeiro de 2012 e Janeiro de 2013. (P = Barragem de Pedra, 2 
M = Mineradora, F = Barragem do Funil) 3 
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Sendo o único rio perene em toda a bacia, o Rio das Contas torna-se extremamente 1 

importante nas áreas de semiárido. No trecho estudado existem duas grandes barragens: a 2 

Barragem de Pedra e a Represa do Funil (Tabela 2), que são utilizadas para geração de 3 

energia, irrigação, pesca, lazer, entre outros usos. Problemas como ocupações irregulares das 4 

margens, derrubada da mata ripária e poluição são relatados com freqüência no Rio das 5 

Contas (De-Paula et al., 2010). 6 
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Tabela 2: Georreferenciamento e caracterização dos pontos de coletas na porção do médio e baixo Rio das Contas – BA. 1 
Ponto Município Coordenadas Altitude (m) Caracterização 

1 Jequié 13°51'36.00"S 
40°14'40.02"O 

237 Área rural com presença de barragem e reservatório, pouco habitada, sem presença de indústrias na região, 
casas de veraneio, lazer, irrigação. 

2 Jequié 13°52'25.13"S 
40° 4'38.80"O 

186 Área urbana impactada por usos  humanos, presença de curtume desativado, sem mata ciliar co m 
habitações nas duas margens e presença de entulho. 

3 Jitaúna 14° 1'12.61"S 
39°53'21.76"O 

160 Área urbana com sinais de despejo de esgoto, ausência de mata ciliar, criação de animais e próxima de 
rodovia. 

4 Ipiaú 14° 9'27.98"S 
39°41'51.12"O 

132 Área rural, ausência de mata ciliar, presença de árvores esparsas na margem, próximo a fazendas e a áreas 
de preservação, leito do rio coberto por macrófitas. 

5 Itagibá 14°10'45.47"S 
39°40'25.07"O 

126 Área rural, após (2, 0 km) área de mineração de níquel nas proximidades, presença de olaria em uma das 
margens, sem mata ciliar, abundante presença de macrófitas. 

6 Barra do Rocha 14°12'37.70"S 
39°35'58.84"O 

119 Área urbana, habitações próximas, presença de pastagem próxima a uma das margens, próximo a rodovia. 

7 Ubatã 14°13'53.26"S 
39°28'7.58"O 

96 Área rural. Reservatório de ge ração de energia (Funil), presença de fazendas de cacau no e ntorno. 
Presença de Mata ciliar e grande quantidade de macrófitas. 

8 Aurelino Leal 14°19'0.90"S 
39°18'51.83"O 

44 Área urbana, com construções nas margens, próximo de rodovia, presença de empresas  diversas e postos 
de combustíveis. 

9 Itacaré 14°20'23.26"S 
39° 8'28.30"O 

43 Área rural, com presença de ma ta ciliar nas duas margens, rio com  corredeiras, sem casas ou 
empreendimentos industriais próximos, pratica de turismos e esportes aquáticos. 

10 Itacaré 14°17'15.81"S 
39° 2'48.84"O 

10 Área rural, próximo a rodovia, margens com mata ciliar de um lado e  pastagens do outro. Área pouco 
habitada próximo à Foz. 
 

 2 
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Coleta e Análise da Água 

As amostras de água foram coletadas, em tréplicas, nos pontos listados na Tabela 2. As 

amostras foram retiradas a 2,0 m da margem com auxílio de um braço coletor e recipiente plástico 

acoplado, sendo filtradas e acondicionadas em garrafas de polietileno (500,0 mL). A coleta de dados 

foi realizada em Janeiro de 2012 (Jan/12) e Janeiro de 2013 (Jan/13). 

Os parâmetros físico-químicos foram mensurados em cada sítio de coleta com uso de medidor 

multiparamétrico pH-1500 (Instruterm) com os respectivos eletrodos para medida de acidez (pH), 

Temperatura (T), total de sólidos dissolvidos (TDS), condutividade (COND) e oxigênio dissolvido 

(OD). A variável cor da água (COR) foi mensurada por meio de colorímetro Hanna Instruments da 

linha Checker-HC (Tabela 3). As concentrações de nitrito (NO2
-2), ferro (Fe+²), cloro livre (Cl), 

fósforo (P), fosfato (PO4
3-), cromo (Cr), fluoretos (F-) e Iodo (I) foram mensuradas também in loco 

com auxílio de fotômetros portáteis da linha Checker-HC (Hanna Instruments) (Tabela 3). Todos os 

recipientes que entraram em contato com as amostras passaram por descontaminação em banho 

ácido (HNO3 – 65%, PA). Essas variáveis foram comparadas com a Resolução CONAMA 357/2005 

para verificar a sua adequação à legislação ambiental brasileira. 

 
Tabela 3: Síntese dos métodos utilizados na determinação de parâmetros químicos e concentrações de espécies químicas 
da água com equipamentos da Linha Checker (Hanna Instruments) (LD = Limite de detecção). 

Parâmetro Unidade Método LD Resolução Precisão 

Cor mg.L-1Pt. Platina Cobalto – 
Colorimétrico 0 – 500 5 5,00% 

Cloro livre mg.L-1 USEPA 330.5 Adaptado 0 – 2,5 0,01 3,00% 
Cromo µg.L-1 Difenilcarbohidrazida 0 – 999 1 4,00% 
Fósforo µg.L-1 Ácido Ascórbico 0 – 200 1 5,00% 

Fosfato mg.L-1 Ácido Ascórbico – 
adaptado 0 – 2,5 0,01 4,00% 

Ferro  mg.L-1 EPA (315B) – adaptado 0 – 5,0 0,01 2,00% 
Iodo mg.L-1 DPD – adaptado 0 – 12,5 0,1 5,00% 

Nitrito µg.L-1 EPA (354.1) – 
Diazotiadation 0 – 200 1 4,00% 

* Fonte: Manuais de instrução dos equipamentos 

 

Análise de Dados 

Os dados foram analisados por meio de técnicas estatísticas descritivas, análise hierárquica de 

agrupamentos (HGA) e análise de componentes principais (PCA) no Software Statística 7.0. As 

tabelas e figuras foram construídas no Microsoft Excel (2003) e Open Office Draw (Oracle). Para a 

análise de agrupamentos foi utilizada a distância euclidiana com ligação simples e o corte para 

seleção dos agrupamentos significativos foi realizado usando a média da matriz de distância. Toda a 

análise estatística foi realizada com base nas variáveis descritas na Tabela 4. 
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7.3 Resultados e Discussão 
Variáveis físico-químicas 

As variáveis físico-químicas estão sumarizados na Tabela 4. 

PPGGBC



 

64 
 

Tabela 4: Variáveis físico-químicas nos pontos de coleta no médio-baixo Rio das Contas para Janeiro de 2012 e Janeiro de 2013. 
Período LOCAL T COR TDS COND pH OD Cl** Cr+6 Fe-2 NO2

- I PO4
-3 P F- 

UNIDADES  °C mg.L-1Pt mg.L-1 mS  mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 

 1 28,0 5,00 137,00 0,21 7,60 5,70 0,210 0,013 ND 0,016 1,000 0,280 0,018 0,500 

 
2 23,1 22,00 172,00 0,24 7,40 5,60 0,000 0,003 0,210 0,010 0,500 0,180 0,105* 0,100 

 
3 26,0 55,00 107,00 0,16 7,60 5,80 0,260 0,021 0,530* 0,016 0,500 0,230 0,135* 0,200 

 4 28,4 35,00 303,00 0,18 6,60 3,70* 0,000 0,004 ND 0,004 0,600 0,240 0,051 0,200 
JANEIDO DE 2012 5 29,4 50,00 660,00* 0,95 7,10 4,10* 0,640 0,009 0,210 ND 0,800 0,800 0,200* 0,200 

 6 18,0 30,00 101,00 0,15 7,90 4,50* 0,020 0,005 0,500* 0,007 0,400 0,180 0,051 0,400 

 7 26,1 15,00 106,00 0,15 6,60 4,50* 0,130 0,017 0,190 0,004 0,200 0,300 0,130* 0,400 

 8 30,0 35,00 99,00 0,15 8,10 5,50* 0,190 0,004 0,420* 0,003 0,500 0,280 0,055 0,600 

 9 28,8 40,00 88,00 0,13 7,90 5,80 0,010 0,001 ND ND 0,300 0,400 0,028 ND 

 10 29,0 60,00 124,00 0,15 7,30 4,30* 0,090 0,001 1,000* 0,005 1,200 0,150 0,083 0,300 

 MÉDIA  26,7 34,70 189,70 0,25 7,41 4,95* 0,16 0,01 0,31 0,01 0,60 0,30 0,09 0,29 

 
DP 3,6 17,54 176,92 0,25 0,52 0,81 0,20 0,01 0,32 0,01 0,31 0,19 0,06 0,19 

 1 27,3 51,67 163,00 0,24 6,53 5,00 0,083 0,000 ND 0,007 0,533 0,587 0,053 ND 

 2 29,8 223,33* 227,00 0,34 7,80 6,60 0,100 0,006 0,153 0,003 0,500 0,430 0,078 0,100 

 3 31,5 80,00* 298,00 0,45 7,20 3,70* 0,043 0,005 ND ND 0,500 0,823 0,200* ND 

 4 34,6 110,00* 285,00 0,42 7,10 4,10* 0,093 ND ND ND 1,133 0,317 0,077 0,300 

 5 30,5 110,00* 277,00 0,41 7,37 4,00* 0,247 0,002 0,137 0,007 1,800 0,313 0,042 0,400 
JANEIRO DE 2013 6 33,5 111,67* 153,00 0,23 7,00 4,80* 0,513 ND 0,157 0,003 2,100 0,693 0,200* 1,700* 

 7 34,8 165,00* 147,00 0,21 6,80 3,50* 0,103 ND 1,447* 0,005 0,633 0,880 0,202* 1,900* 

 8 31,0 123,33* 110,00 0,17 6,58 4,30* 1,177 ND ND 0,007 3,833 0,363 0,125* 0,300 

 
9 30,5 146,67* 106,00 0,16 6,50 4,80* 0,290 0,006 0,053 0,005 0,900 0,670 0,200* 0,300 

 10 29,3 215,50* 131,00 0,19 6,60 3,80* 0,743 0,020 0,333* 0,010 1,500 0,213 0,143* 0,500 

 MÉDIA  31,3 133,72* 189,70 0,28 6,95 4,46* 0,339 0,004 0,228 0,005 1,343 0,529 0,132* 0,550 

 DP 2,4 54,98 74,91 0,11 0,43 0,91 0,370 0,006 0,441 0,003 1,045 0,233 0,066 0,680 
CONAMA 357  - 75 500 - 6 – 9 5** - *** 0.05 0.3 1,00 -  - 0.1 1,40 

* Em desconformidade com o padrão CONAMA. ** Cloro livre. ***CONAMA especifica apenas Cloro total e Cloro residual. ND= não detectado. (COR = cor da água; TDS = Total de Sólidos dissolvidos; COND= 

Condutância; pH=acidez; OD= Oxigênio Dissolvido; Cl = Cloro Livre; Cr+6=Cromo; Fe -2= Ferro; NO2
--=Nitrito; I = Iodo; PO4

-3 = Fosfato; P = Fósforo; F = Fluoretos. PPGGBC
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No médio e baixo Rio das Contas houve menor precipitação em Jan/12 em relação a 

Jan/2013. Também foram registradas precipitações menores nas áreas de Caatinga nos dois 

períodos de coleta (Figura 6). Este resultado era esperado uma vez que no trecho avaliado 

existem dois domínios morfoclimáticos distintos (De-Paula et al., 2010), a Caatinga, que vai 

da Barragem da Pedra (ponto 1) até a cidade de Jitaúna (ponto 3) e Mata Atlântica (MA) que 

vai desse ponto até a foz (pontos 3 a 10) (Figura 5 e 6). Uma implicação dessa divisão é que 

as mesmas ações antrópicas podem ter impactos diferentes em virtude das diferenças de 

precipitação existentes tanto nos dois períodos de coleta quanto entre os diferentes domínios 

morfoclimáticos (De-Paula et al., 2012). A média das temperaturas para Jan/12 foi de 

26,7±3,6 °C e para Jan/13 foi de 31,3±2,4 °C tendo valores similares aos registrado por 

Correia (2012) na mesma região em 2011. 

 
Figura 6: Médias de precipitação durante os meses de coleta dos parâmetros físico-químicos no médio-baixo do 
Rio das Contas. Reservatório da Pedra (RP) e no Reservatório do Funil (RF). 

 

A dinâmica diferenciada na precipitação pode tornar mais perceptível os impactos 

durante os períodos mais secos, quando o Rio das Contas apresenta menor volume (Figuras 5 

e 6). Neste sentido a regularização do fluxo promovida pelas barragens pode contribuir para 

reduzir a severidade dos impactos para as comunidades humanas e a biota. Contudo, as 

barragens representam um tipo de fragmentação de hábitat e podem ter impactos sobre as 

comunidades biológicas (Rimbaldi e Oliveira, 2003). Nas coletas realizadas em Jan/13 
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obtiveram-se os maiores valores para a concentração de diversas espécies químicas, algumas 

com médias duas vezes superiores à encontrada em Jan/12 o que é explicado pela maior 

precipitação neste período que resultou em aumento no escoamento superficial. 

Os parâmetros de qualidade da água doce são definidos pela resolução CONAMA 

357/2005 (Tabela 4). A referida resolução estabelece valores máximos ou mínimos permitidos 

(VMPs) para diversas variáveis. Os VMPs podem variar em função da classificação das águas 

doces que é feita de acordo com seu uso potencial e futuro. O Rio das Contas é considerado 

um rio de classe 2 por que entre seus usos preponderantes estão a piscicultura, a irrigação de 

hortaliças, a pesca, entre outros usos que envolvem contato primário com a água. 

Em Jan/12, a variável cor da água (COR) não ultrapassou o valor máximo permitido 

(VMP) em nenhum ponto, mas em Jan/13 esteve acima do VMP em todos os pontos, exceto 

no primeiro (Tabela 4). O maior valor para a COR foi detectado em Jequié em Jan/13. Essa 

variação pode ser explicada pelo maior escoamento superficial urbano, onde a chuva lava as 

áreas urbanizadas e transporta para o rio material particulado e dejetos acumulados. 

A variável total de sólidos dissolvidos (TDS) apresentou médias similares nos dois 

períodos analisados, contudo em Jan/12 o valor encontrado no ponto 5 (660,00 mg L-1) 

apresentou-se acima do valor máximo permitido (VMP) (500,00 mg L-1). A variável COND 

apresentou comportamento similar à TDS já que as duas variáveis estão altamente 

correlacionadas (Tabela 4). Os valores de condutância encontrados neste trabalho variaram de 

0,15 a 0,95 mS.cm-1 estando dentro da faixa de variação encontrada por Correia (2012) (0,15 

a 2,95 mS.cm-1) em coletas realizadas durante o ano de 2011. Entretanto, diferentemente do 

que aconteceu no trabalho de Correia (2012) os maiores valores não foram encontrados na 

foz, mas no ponto 5 em Jan/12 e no ponto 3 em Jan/13. O ponto 5 está localizado após uma 

mineradora de níquel e o ponto 3 está localizado em uma área urbana que não apresenta 

tratamento de esgoto com muitas casas situadas muito próximas do leito do Rio das Contas, o 

que, aliado ao fato de que em 2012 o nível do Rio das Contas esteve muito abaixo do normal 

em virtude de uma seca muito prolongada, pode explicar os valores extremos encontrados 

neste ponto. 

Na BHRC foram registrados valores de TDS que apresentavam grande variação indo 

desde 3,4 a 746,67 mg L-1 (Da-Silva, 2006). Valores muito elevados para o total de sólidos 

dissolvidos estão associados a emissões não naturais de íons que podem ter sido patrocinadas 

por mineração, disposição inadequada de lixo urbano, movimentações de terra e escoamento 

superficial proveniente de áreas urbanas ou agropastoris (De-Paula et al.,2012; Saviour, 
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2012). Como este ponto está em uma área rural e não foram visualizados depósitos de lixo nas 

proximidades a maior parte deste impacto pode estar ligada à presença da atividade 

mineradora e aos lixiviados de áreas de pastagem e agricultura adjacentes (Tabela 2) uma vez 

que a mata ripária, que geralmente constitui um filtro natural, apresenta-se parcialmente 

degradada (Saviour, 2012). 

O oxigênio dissolvido (OD) esteve abaixo do valor mínimo permitido (5,0 mg L-1) em 

quatro pontos, em Jan/12 e em oito pontos, em Jan/13 (Tabela 4). Correia (2012), trabalhando 

em pontos distintos na mesma área em 2011, obteve valores de OD variando de 5,0 a 8,0 

mg.L-1. Em períodos de secas extremas podem ocorrer em rios intermitentes na bacia 

hidrográfica do Rio das Contas (BHRC) valores baixos como 1,9mg.L-1, bem como valores 

elevados (18,7mg.L-1) como os registrados por Da-Silva (2006). Esses valores são mais 

prováveis de acontecerem em rios intermitentes e que sofrem impactos antrópicos. No baixo 

Rio das Contas, foram registrados valores de OD variando de 6,1 a 8,01 mg. L-1 (Lima, 2010). 

Atividades como liberação de esgoto, de dejetos industriais e mineração estão entre atividades 

muito relatadas com a queda nos teores de oxigênio dissolvido em águas naturais (Fang & 

Stefan, 2009). Contudo, normalmente em áreas de semiárido o OD das águas fica acima de 

4,0 mg.L-1 (Barbosa et al., 2012), mas valores abaixo deste foram registrados na área de 

estudo, mesmo em áreas dentro do bioma Mata Atlântica, como no ponto 3 em Jan/12 e nos 

pontos 4, 7 e 10 em Jan/13, demonstrando o impacto de atividades antrópicas sobre o 

conteúdo de oxigênio dissolvido no Rio das Contas (Tabela 4). Estes valores 

excepcionalmente baixos podem ser conseqüência do volume excepcionalmente reduzido de 

água Jan/12 e bem como do maior escoamento superficial em Jan/13. 

O cromo, cujas principais fontes não naturais são a queima de lixo doméstico, a 

mineração, os curtumes e os fertilizantes é mais perigoso e solúvel em sua forma hexavalente, 

que normalmente é convertida na forma trivalente pela matéria orgânica (Hall e Golding, 

1988; Silva e Pedroso, 2001; Frois et al., 2010). As concentrações de cromo variaram de não 

detectado (ND) a 0,020 mg.L-1, indicando que na água de alguns sítios, as concentrações de 

Cr estão próximas das esperadas para áreas não contaminadas (0,0004 mg.L-1) (Alves et al., 

2010). Estes valores são confirmados por Correia (2012) que encontrou o Cr abaixo do LQ na 

água do mesmo trecho do Rio das Contas em 2011. Isso demonstra a dificuldade de se 

detectar alguns elementos traços em amostras de água, mesmo em locais com impactos 

humanos evidentes, o que pode ser explicado por processos de sedimentação e 

fitorremediação dos elementos metálicos que podem estar se concentrando nos sedimentos. 

Isso torna os sedimentos importantes na caracterização do histórico de contaminação de 
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recursos hídricos sendo então recomendado o uso deste compartimento ambiental em estudos 

de monitoramento de elementos potencialmente tóxicos que se apresentam como traços em 

amostras de água (Santos-Júnior e Costacurta, 2001; Andrade et al., 2007; Alves et al., 2010). 

Atividades antrópicas como a mineração tem o potencial de causar diversos impactos 

agudos locais como redução do pH e do OD, elevação da COND, TDS e da concentração de 

diversos metais, especialmente ferro e níquel (Beamish, 1975; Salomons, 1995; Tiwary, 2001; 

Pedrosa e Caetano, 2002; Fiorucci e Benedetti-Filho, 2005; Saviour, 2012). Destes impactos, 

apenas a redução do pH não foi encontrada no Rio das Contas. O impacto no ponto 5, onde há 

mineração e atividades agrícolas fica bem demonstrado pelo número de variáveis em 

desconformidade com a resolução CONAMA 357/2005 no período de Jan/12 (Tabela 4) e 

Jan/13 (Tabela 4), contudo, em virtude do alto grau de degradação da mata ripária e do solo 

raso e pouco permeável que se encontra na maior parte da BHRC é possível que haja uma 

grande contribuição do escoamento superficial de áreas com agricultura e pastagens 

localizadas no entorno deste ponto. 

O Ferro (Fe) é necessário à manutenção da saúde e sua presença na água pode ser 

considerada benéfica, mas concentrações elevadas podem causar doenças (Mahan, 2000). A 

atividade mineradora normalmente eleva o conteúdo de ferro e outros metais nas águas do 

entorno podendo gerar efeitos nocivos à estrutura dos ecossistemas (Vuori, 1995). O Fe 

disponível no meio aquático pode ser absorvido pela biota aquática e transferido para os 

demais níveis da cadeia alimentar pelo processo de biomagnificação trófica (Vitória et al., 

2010). Na água do alto Rio das Contas foram registrados teores de Fe variando de 0,1 a 0,5 

mg.L-1 (Nunes et al, 2007). Correia (2012) trabalhando no médio-baixo Rio das Contas 

encontrou valores de Fe que variavam de abaixo do limite de quantificação (< LQ) a 0,473 

mg L-1 e que também superaram o VMP em alguns sítios. O ferro esteve acima do VMP na 

água de diversos pontos do Rio das Contas principalmente durante Jan/12. Em Jan/13 merece 

destaque a elevada concentração de Fe no ponto 7 (Reservatório do Funil) que indica ser esse 

um sítio importante de acúmulo deste metal na água e possivelmente nos sedimentos (Tabela 

4). Desta forma fica demonstrado o impacto por ferro em diversos sítios do médio-baixo Rio 

das Contas.  

O cloro (Cl) livre apresentou concentrações maiores no segundo período de coleta, 

Jan/13, que podem ser atribuídas ao maior escoamento superficial provocado pela 

precipitação que transporta os cloretos para dentro dos corpos d’água (Tabela 4 e Figura 6). 

O iodo (I) teve seu maior valor (1,2 mg L-1) no ponto 10 em Jan/12 (próximo da foz), 

enquanto em Jan/13 sua maior concentração foi no ponto 8 (3,83 mg L-1). Como o oceano é 
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uma importante fonte natural de iodo, espera-se que suas concentrações sejam maiores em 

regiões próximas da foz. Embora não possua VMP definido na resolução CONAMA 

357/2005 e seja considerado benéfico ao organismo, pode ser tóxico se ingerido em doses 

maiores do que 1,5 mg.dia-1. Águas contaminadas com Iodo também podem reduzir a 

produtividade de plantas cultivadas (Paulikova et al., 2002; Caffagni et al., 2011). Neste 

sentido, por apresentarem elevadas concentrações em Jan/13, os pontos 6 e 8 podem ser 

considerados contaminados e novos estudos devem buscar a elucidação das fontes desta 

contaminação. 

Os valores de pH e nitrito (NO2
-), não se apresentaram em desacordo com a legislação 

ambiental em nenhum dos pontos analisados durante os períodos de jan/12 e jan/13. 

Entretanto, as concentrações de nitrito têm aumentado bastante em águas naturais 

principalmente em regiões agrícolas ou populosas com despejo de esgoto (Lewis e Morris, 

1986). Embora não tenha excedido o VMP em nenhum dos sítios estudados, o nitrito 

apresenta maiores concentrações nos pontos 1 a 3 em Jan/12, onde está localizada a Barragem 

da Pedra, alguns centros urbanos importantes e regiões agrícolas (Tabela 2; Tabela 3). O NO2
- 

pode causar problemas à saúde humana e também ser tóxico para organismos aquáticos 

(Lewis e Morris, 1986; Chatterjee et al., 2004; Kreutz et al., 2012) de forma que suas 

concentrações devem ser monitorados nestes sítios e novos estudos devem ser conduzidos 

visando identificar as suas fontes predominantes. 

O fosfato apresentou valores maiores em Jan/13, enquanto o fósforo (P) esteve acima do 

VMP nos pontos 2, 3, 5, e 7em Jan/12 e nos pontos 3,6,7, 8, 9, e 10 em Jan/13. O excesso de 

compostos fosfatados na água pode provocar proliferação de populações de bactérias 

patogênicas elevando a incidência de doenças de veiculação hídrica na população (Miettinen e 

Martikainen, 1997; Corson, 1996). O esgoto doméstico, que é uma das principais fontes de 

compostos fosfatados e nitrogenados, possui também potencial genotóxico sendo deletério 

para os organismos aquáticos (Cabanelas e Moreira, 2012). Os pontos 3 (Jitaúna) e 7 

(Reservatório do Funil) devem receber maior atenção dos gestores ambientais pois 

apresentaram concentrações de fósforo acima do VMP nos dois períodos de coletas indicando 

serem pontos onde pode estar havendo liberação de dejetos industriais e domésticos. 

No Brasil a maior parte do esgoto bruto é descarregada nos cursos de água provocando 

alterações de suas propriedades físico-químicas, o que resulta na elevação das concentrações 

de fósforo (P), fosfato (PO4
-3), nitrito (NO2

-), metais pesados e redução do oxigênio dissolvido 

(OD) (Macedo e Sipaúba-Tavares, 2010). Então as emissões de compostos fosfatados podem 

ser ao menos parcialmente atribuída à liberação de esgoto, o que pode explicar as 
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concentrações de P e PO4
-3 nos pontos 2, 3, 5, e 7 em Jan/12 e em 3,6,7, 8 , 9 e 10 em Jan/13 

(Tabela 4), contudo, não podemos descartar a contribuição de atividades como a mineração no 

ponto 5 e da agricultura, pecuária e indústria em outros pontos. 

Os fluoretos, cujas principais fontes antrópicas são dejetos industriais, queima de carvão 

e fertilizantes estiveram acima do VMP (1,4 mg L-1) em apenas dois pontos no segundo 

período de coletas (Tabela 4). Contudo, concentrações acima de 0,5 mg L-1 afetam 

principalmente peixes e invertebrados aquáticos de água doce (Camargo, 2003). Esta 

concentração foi superada no ponto 8 durante Jan/12 (Tabela 3) e nos pontos 7 e 8 durante 

Jan/13 comprovando que, em função de sua toxicidade, os níveis de fluoretos representam 

uma ameaça à biodiversidade local, principalmente porque possuem a capacidade de se 

acumular nas cadeiras alimentares (Camargo, 2003; Chowhan e Flora, 2010) e estudos 

complementares devem ser conduzidos para evidenciar as possíveis fontes pontuais dos 

fluoretos. 

 
Analise hierárquica de agrupamentos (HGA) 

A análise multivariada de dados (PCA e HGA) foi eficiente em agrupar os sítios de 

coleta por semelhança. As duas análises tiveram concordância completa para os dados de 

Jan/12 e foram parcialmente concordantes para Jan/13. 

O diagrama da análise de agrupamento dos pontos de coleta para o primeiro período 

revelou dois agrupamentos, SA e SB. SA compõe um grupo com um único elemento (ponto 

5), SB compõe um agrupamento contendo todos os outros nove pontos (Figura 7). O ponto 5 

está localizado dois quilômetros a jusante de uma mineradora de níquel (Tabela 2) (é cercado 

por áreas agropastoris e com mata ripária parcialmente degradada) e em virtude do método de 

agrupamento pode ser considerado o menos semelhante em relação aos outros pontos. De 

fato, a análise da Tabela 4 demonstra que este ponto foi que obteve o maior número de 

variáveis fora dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental além de ser o ponto que 

registrou valores extremos para as variáveis COND e TDS. PPGGBC
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variáveis.  

Figura 7: Diagrama da análise Hierárquica de Agrupamento (HGA) para os parâmetros físico-químicos no médio-baixo Rio das Contas em 

Janeiro de 2012. Agrupamentos baseados na distância de ligação Euclidiana simples 
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O diagrama para os dados de Jan/13 evidenciou dois agrupamentos, CA e CB (Figura 

8). O grupo CA é formado pelos pontos (3, 4 e 5). O grupo CB é formado pelos demais 

pontos. Os pontos que formam o agrupamento CA, estão a jusante dos municípios de Jitaúna 

(ponto 3) e Ipiaú (ponto 4) e o ponto 5 está a jusante da mineradora. O agrupamento CB reúne 

os pontos que possuem o maior número de inconformidades com a legislação ambiental em 

Jan/13 (Tabela 4). Enquanto o agrupamento CA apenas 3 variáveis estão fora dos padrões 

estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05. Com a maior precipitação neste período o 

escoamento superficial torna menos evidente o impacto local da mineração uma vez que os 

lixiviados de áreas urbana, pastagens e de áreas agrícolas passam a contribuir com o aporte de 

espécies químicas dissolvidas na água. Nas áreas onde há maior precipitação (baixo Rio das 

Contas) notamos que este processo ocorre de forma mais intensa, elevando o teor de diversos 

elementos e compostos, o que contribui para que estes pontos apresentem um grande número 

de variáveis em desconformidade com a legislação ambiental. O ponto 1 (Barragem de Pedra) 

não apresentou nenhuma variável em desconformidade com a resolução CONAMA 357/2005 

o que pode ser explicado pela baixa densidade populacional do entorno, bem como pela 

ausência de industrias e agricultura em suas adjacências. Neste ponto predominam atividade 

de lazer e piscicultura. 
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 1 
Figura 8: Diagrama da Análise Hierárquica de Agrupamentos (HGA) para os parâmetros físico-químicos no médio-baixo Rio das Contas em Janeiro de 2013. Agrupamentos 2 
baseados na distância Euclidiana e ligação simples. 3 
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Análise de Componentes Principais (PCA) 

A formação dos agrupamentos SA e SB (Figura 7) é confirmada pela PCA e foi 

determinada principalmente pelas variáveis TDS, COND, OD, Cl, Fe e P conforme demonstra 

a projeção das variáveis nos eixos dos PCs (Figura 9B). A análise de componentes principais 

(PCA) para o primeiro período corroborou a análise hierárquica de agrupamento com a 

separação nítida do ponto 5 (SA) no eixo do PC1 em relação aos outros pontos (SB) (Figura 7 

e Figura 9A). As variáveis COND, TDS, P, PO4
-3 e Cl foram as principais responsáveis pela 

separação do ponto 5 (Figura 9B). O gráfico de loadings (figura 9B) evidencia a correlação 

entre as variáveis TDS, COND, OD, Cl, Fe e P que são os responsáveis pelo destaque do 

ponto 5 no eixo do PC1, entretanto, no eixo do PC2, nota-se a dissimilaridade esperada para o 

ponto 10 em função de sua proximidade com ambientes marinhos e também do ponto 1 como 

um ponto que recebe poucos impactos antrópicos, tendo as variáveis Fe e COR grande 

influência no distanciamento do ponto 10 dos demais e as variáveis NO2
- Cr e OD 

influenciado o destaque do ponto 1 (Figura 7 e Figura 9B). 

 

PPGGBC



 

75 
 

 
Figura 9: (A)Representação gráfica da Análise de Componentes Principais (PCA) para os parâmetros físico-químicos no médio-baixo Rio das Contas em Janeiro de 2012 e 
(B) Gráfico de Loadings. 
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A formação dos agrupamentos CA e CB na HGA foi apenas parcialmente confirmada 

pela PCA e sofre influência principalmente das variáveis pH, COND e TDS (Figura 10B). Os 

pontos 1 e 2 destacam-se do agrupamento CB (Figura 8) e no PCA juntam-se aos pontos 3, 4 

e 5 ficando a direita do eixo do PC1 (Figura 10A). Ainda em relação ao eixo do PC1 é 

possível perceber que os pontos 1 a 5 se agrupam à direita deste eixo, enquanto os pontos 6 a 

10 se agrupam à esquerda. Em relação ao eixo do PC2 o destaque é para o ponto 7 que se 

destaca dos demais principalmente por causa do comportamento das variáveis P, Fe+2 e PO4
-3. 

A projeção das variáveis no plano dos PCs (Figura 10B) mostrou que as variáveis COND, pH 

e TDS estão fortemente correlacionadas entre si e foram as principais responsáveis pelo 

agrupamento dos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 na análise de componentes principais para os dados 

coletados em Jan/13.Note-se neste caso que os pontos 1 a 5 são os que apresentam menor 

número de inconformidades com a legislação ambiental (CONAMA 357/05) e que os pontos 

6 a 10 são os que apresentam maior número de variáveis fora dos padrões (Tabela 4). De 

forma que podemos atribuir à elevação das concentrações de determinadas espécies químicas 

patrocinadas pelo maior escoamento superficial nestas áreas a formação destes dois conjuntos 

de pontos amostrais no eixo do PC1. 
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Figura 10: Representação gráfica da Análise de Componentes Principais (A) para os parâmetros físico-químicos no médio-baixo Rio de Contas em Janeiro de 2013 e 

gráfico de 
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As mudanças ambientais provocadas pelas atividades antropogênicas são inegáveis e 

similares em todos os ecossistemas aquáticos, geralmente elevam o estresse ambiental e 

aumentam a susceptibilidade da biota aos impactos antropogênicos. Provocam perdas de 

biodiversidade através das mudanças nas cadeias tróficas e na estrutura das comunidades 

biológicas (Vuori, 1995; Fang e Stefan, 2009; Clasen et al., 2010; Barbosa et al., 2012). 

Existem indicadores de que estes processos também estão ocorrendo no médio-baixo Rio das 

Contas. 

7.5 Conclusões 
As condições climáticas, geológicas e o tipo de uso do solo predominante nos diferentes 

trechos do médio-baixo Rio das Contas determinam magnitudes diferenciadas para os 

impactos antropogênicos. 

A atividade mineradora e a liberação de esgotos provavelmente representam impactos 

importantes no trecho do médio-baixo Rio das Contas, principalmente durante os períodos de 

menor precipitação. 

O gerenciamento ambiental executado é insuficiente para evitar a degradação da 

qualidade das águas do Rio das Contas no trecho analisado e pode ser aperfeiçoado com o uso 

das informações oriundas de trabalhos científicos realizados na bacia hidrográfica do Rio das 

Contas. 

 

Perspectivas 

Em virtude dos rios possuírem capacidade de autodepuração a reversão do quadro de 

contaminação do médio-baixo Rio das Contas é possível através de uma série de ações 

adequadas de manejo (Vuori, 1995; Andrade, 2010). 

A recomposição da vegetação ripária evitaria a entrada excessiva de espécies químicas 

lixiviadas do solo ou introduzidas por atividades antrópicas e reduziria o impacto de 

assoreamento já perceptível em alguns pontos da BHRC (Borges et al., 2007; Moran, 2009; 

De-Paula et al., 2010).  

O aporte de cloretos, metais, fósforo, compostos nitrogenados e outros poluentes 

poderia ser reduzido por mudanças nas práticas agrícolas, pelo tratamento adequado dos 

resíduos industriais e domésticos e pela disposição adequada do lixo urbano. 

A colheita sistemática de macrófitas também poderia contribuir com a redução da 

quantidade de elementos tóxicos e nutrientes na água e nos sedimentos do Rio das Contas 

uma vez que essas plantas são fitorremediadoras (Schindler, 2006; Andrade et al., 2007; 
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Vitória et al., 2010; De-Paula et al., 2010). A biomassa das macrófitas poderia ser utilizada na 

geração de energia ou imobilizada na produção de matérias primas para construção civil e 

derivados de celulose ou papel. 
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ABSTRACT: (Evaluation Of Cr, Fe and Ni concentration in water, macrophytes and sediments in 
low-middle Rio das Contas river – BA) To evaluate if four macrophytes may be used in 
characterization of pollution of rivers by three potentially toxic elements (Cr, Fe and Ni), we 
studied its accumulation in these organisms. Evaluate the concentration of Cr, Fe and Ni in water, 
sediment and macrophytes in 10 points along the Rio das Contas River - Bahia. The determination 
of metal elements was performed by flame atomic absorption spectrometry. The concentration of Cr 
and Ni in sediments are correlated (r=0,98; p=0,0001). All macrophytes are recommended like 
indicators of nickel in sediments. E. densa, S. auriculata and principally Pistia stratiotes is 
recommended as indicators of iron in sediments (r = 0.94; p<0,05). There are points where the 
concentration of iron in the Rio das Contas River exceeds the standard established in Brazilian 
environmental legislation. Macrophytes can be used in sets to indicate the presence of nickel and 
iron on watersheds and dams. 
 
 
Keywords: Toxic elements, contamination, water pollution, macrophytes, toxic metals 

 
 

RESUMO: (Avaliação da concentração de Cr, Fe e Ni em água, macrófitas e sedimentos no baixo-
médio Rio das Contas – BA) Com objetivo de avaliar se quatro espécies de macrófitas poderiam ser 
utilizadas como indicadores da contaminação de rios por três elementos potencialmente tóxicos (Cr, 
Fe e Ni), estudamos sua acumulação nestes organismos. Avaliou-se a concentração de Cr, Fe e Ni 
em água, sedimentos e macrófitas em 10 pontos ao longo do Rio de Contas – Bahia. A determinação 
dos elementos metálicos foi realizada por meio de espectrometria de absorção atômica. Todas as 
macrófitas são recomendadas como indicadores de níquel em sedimentos. Pistia stratiotes é 
recomendada como indicador de ferro em sedimentos (r=0,98; R²= 0,97). Existem pontos onde a 
concentração de ferro no Rio de Contas excede o padrão estabelecido no CONAMA357/05 para 
várias espécies químicas. As macrófitas podem ser utilizadas em conjuntos para indicar a presença 
de cromo, níquel e ferro em bacias hidrográficas e reservatórios. 
 
PALAVRAS CHAVE: Elementos tóxicos, contaminação, águas superficiais, poluição das águas, 
plantas aquáticas 
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8.1 Introdução 
As plantas se distribuem por todos os ambientes da Terra, incluindo os ambientes aquáticos, 

formando comunidades diversas e importantes na manutenção da estrutura dos ecossistemas. Os 

vegetais aquáticos recebem a denominação de macrófitas e vivem total ou parcialmente submersos 

(Esteves 1998, Raven 2007, Andrade et al. 2007, Gurevitch 2009, Ferreira et al. 2010, Moura-Júnior 

et al. 2010; Silva & Zickel 2010).  

Em geral apresentam elevada produtividade, rápido crescimento e propagação vegetativa 

sendo capazes de invadir e modificar o funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Suas populações 

podem apresentar crescimento descontrolado em ambientes que passam pelo processo de 

eutrofização. Por sua capacidade de absorver o excesso de elementos potencialmente tóxicos e 

nutrientes realizam a limpeza das águas. Também são consideradas indicadoras de contaminação, 

pois normalmente refletem a constituição elementar dos ambientes onde se inserem e possuem um 

grande potencial econômico pouco explorado (Pompêo & Moschini 2003, Pedralli 2003, (Diniz et 

al. 2005, Henry-Silva e Camargo, 2005, Thomaz 2006, Desmet et al. 2006, Andrade et al. 2007, 

Lorenzi 2008, Franklin et al. 2008, Zhou et al. 2008, Ayeni et al. 2010, Meyer et al. 2011, Silva et 

al. 2013). 

Apesar dos impactos que promovem em rios e reservatórios as macrófitas servem de abrigo e 

alimento para inúmeros organismos e aumentam a complexidade dos ecossistemas aquáticos, 

favorecendo a biodiversidade, contudo, devido à sua grande capacidade de biossorção e 

bioconcentração podem transferir grandes quantidades de metais potencialmente tóxicos para os 

sedimentos e para outros níveis das cadeias alimentares (Andrade et al. 2007; Odum 2008; Lorenzi 

2008, Trindade et al. 2010). 

Os elementos cromo (Cr), ferro (Fe) e níquel (Ni), servem como nutrientes a vários 

organismos, mas quando passam de certos limites de concentração afetam negativamente o seu 

crescimento e desenvolvimento. No Brasil, a liberação de esgoto e a mineração de Ni, Fe e outros 

metais de alto valor econômico têm contribuído para a contaminação dos ambientes terrestres e 

aquáticos (Fageria et al. 1990, Salisbury & Ross 1992, , Mariotti et al. 1996, Muniz & Oliveira-

Filho, 2006, Gad et al. 2007, Gurevith et al. 2009). 

O cromo é um elemento metálico necessário em pequenas doses para animais e 

microorganismos, normalmente se associa à matéria orgânica e não apresenta nenhuma função 

essencial conhecida no metabolismo vegetal. Entretanto, em alguns estados de oxidação é 

considerado gerador de radicais livres. Em concentrações acima de 20 mg L-1 o Cr é tóxico à soja 

(Glicine Max (L.) Merr.) e à outras plantas. As principais fontes antrópicas de Cr são a mineração, a 

disposição inadequada de lixo, a metalurgia e os curtumes (Salisbury & Ross 1992, Castilhos et al. 
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2001, Behera & Balamugesh 2004, Shanker et al. 2005, Olivares-Rieumont et al. 2005, Singh et al. 

2006,  Spiro & Stigliani 2009). 

A toxicidade do níquel varia de acordo com o organismo, mas em geral concentrações acima 

de 12.0 mg L-1 afetam plantas e animais aquáticos, através da interação com outros elementos 

essenciais como cálcio, cobre e zinco. As fontes antrópicas mais importantes de níquel são as 

industriais, o lixo urbano e a movimentação de terras (Cataldo et al. 1978, Peterson & Rauser 1979, 

Nielsen 1980, Khan & Khan 2010). 

Considerado um macronutriente importante, o ferro apresenta toxicidade para vários 

organismos, mas é tóxico para plantas apenas em concentrações acima de 2000 mg L-¹, afetando 

principalmente o funcionamento da fotossíntese. As emissões antrópicas mais importantes de ferro 

são a mineração, as movimentações de terra, os rejeitos industriais e a agricultura (Vuori 1995, 

Becker & Asch 2005, Kalantari, 2008, Gurevith et al. 2009). 

Objetivou-se com este trabalho caracterizar os níveis dos elementos Cr, Fe e Ni na água, nos 

sedimentos e em quatro espécies de macrófitas aquáticas (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-

Laub., Egeria densa Planch., Pistia stratiotes L. e Salvinia auriculata Aubl.) (Figura 11) no trecho 

médio e baixo do Rio de Contas e verificar o potencial destas espécies como indicadoras do estado 

de contaminação das águas por estes elementos potencialmente tóxicos. 
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Figura 11: Macrófitas aquáticas coletadas no médio-baixo Rio das Contas- BA durante o mês de 
Janeiro de 2012. A = Eichhornia crassipes, B= Egeria densa, C= Salvinia auriculata, D= Pistia 
stratiotes. 

 

8.2 Material e métodos 
Área de Estudo: A porção do Rio de Contas que vai da Barragem de Pedra à sua foz (Figura 

12), banha municípios que possuem população total de 275mil habitantes (Brasil 2009), com 

atividades econômicas que vão de agricultura, mineração, pecuária, atividades industriais, irrigação 

e produção de energia (De-Paula et al. 2010). Sendo o único rio perene de sua bacia, o Rio das 

Contas é extremamente importante no fornecimento de água para os organismos e às populações 

humanas, especialmente durante a estação seca (Prado & Severi 2010). A Bacia Hidrográfica do Rio 

das Contas (BHRC) apresenta grande heterogeneidade em fatores como precipitação, velocidade de 

fluxo e interconecta quatro domínios morfoclimáticos: Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e biomas 

costeiros favorecendo a existência de elevada diversidade biológica (De-Paula et al. 2010). Em 

conseqüência da presença de aglomerações humanas ao longo do trecho estudado da BHRC pode-se 

encontrar poluição das águas causadas por atividades como: liberação de esgoto, agricultura, 

pecuária e mineração. A região apresenta subsolo rico em minérios e há uma mineradora de níquel 

instalada no município de Itagibá desde 2009 (Figura 12, Tabela 5). 

PPGGBC



 

89 
 

 
Figura 12: Localização da área de estudo com os pontos (1 a 10) de coleta das macrófitas aquáticas (Janeiro de 2012) no Rio das Contas- Ba. (P = Barragem da Pedra, M = 
Mineradora, F = Barragem do Funil) 
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Tabela 5: Localização e caracterização dos pontos de coleta de macrófitas e sedimentos na porção média e baixa do Rio 
das Contas- BA 

 

Pontos Município Coordenadas 
Geográficas/Altitude 

Descrição 

1  Jequié 13°51'36.00"S 
 40°14'40.02"O 
Altitude: 237m 

Reservatório da Barragem de Pedra. Geração de Energia elétrica, 
lazer e irrigação. Zona rural pouco habitada, ausência de mata ciliar. 

2  Jequié  13°52'25.13"S 
 40° 4'38.80"O 
Altitude: 186m 

Zona urbana, antigo curtume, com despejo de lixo e entulho na 
margem. Ausência de mata ciliar, presença de pequenos curtumes 
artesanais. 

3  Jitaúna  14° 1'12.61"S 
 39°53'21.76"O 
Altitude: 160m 

Zona urbana. Despejo de esgoto, ausência de mata ciliar, criação de 
animais, próximo de rodovia. 

4 Ipiaú  14° 9'27.98"S 
 39°41'51.12"O 
Altitude: 132m 

Zona rural, com mata ripária descontínua e degradada em apenas 
uma das margens, fazendas áreas de preservação próximas. Presença 
de grande número de macrófitas aquáticas. 

5 Itagibá  14°10'45.47"S 
 39°40'25.07"O 
Altitude: 126m 

Zona rural, Após empreendimento minerador de níquel e olaria, 
ausência de mata ciliar, abundante presença de macrófitas aquáticas. 

6 Barra do Rocha  14°12'37.70"S 
 39°35'58.84"O 
Altitude: 119m 

Zona urbana. Presença de casas próxima à margem direita do rio. 
Fazendas de gado na margem oposta à da cidade. 

7 Ubatã 14°13'53.26"S 
 39°28'7.58"O 
Altitude: 96m 

Zona rural com presença de mata ciliar. Reservatório do Funil com 
grande quantidade de macrófitas flutuantes: Geração de energia. 
Presença de fazendas de cacau no entorno. 

8 Aurelino Leal  14°19'0.90"S 
 39°18'51.83"O 
Altitude: 44m 

Zona urbana. Construções nas margens do rio. Próximo de rodovias. 
Poucas macrófitas aquáticas.  

9 Itacaré  14°20'23.26"S 
 39° 8'28.30"O 
Altitude: 10m 

Zona rural com presença de mata ciliar e corredeiras. Sem casas ou 
empreendimentos industriais próximos. Local de prática de turismo 
e esportes aquáticos. 

10 Itacaré 14°17'15.81"S 
 39° 2'48.84"O 
Altitude: 43m 

Zona rural próxima de estrada de rodagem. Presença de mata ciliar 
de um lado e fazendas de gado de outro. Área pouco habitada 
próximo à foz.  
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Amostragem e Análise Química: Todas as coletas ocorreram durante o mês de janeiro de 2012. 

As macrófitas (Figura 12) foram coletadas em subamostras (5 plantas por espécie) e misturadas para 

formar uma amostra composta. Foram coletadas manualmente a 2,0 m da margem, lavadas na 

própria água do rio para retirada de materiais aderidos e acondicionadas em recipientes isentos de 

contaminação. As amostras de sedimentos foram coletadas em tréplicas, a 2,0 m da margem com 

coletor de PVC, retirando-se galhos, folhas e pedras manualmente e misturadas para compor uma 

única amostra composta em cada ponto. Todas as amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos e conduzidas ao laboratório onde foram secas em estufa por 24h (80°C), maceradas, 

peneiradas em tamise de 65µm e acondicionadas em recipientes isentos de contaminação para 

posterior digestão ácida. 

A digestão ácida das amostras foi realizada em tréplicas, colocando-se 0,15g de amostra seca 

(sedimento ou planta) em l,0 mL de peróxido de hidrogênio (H2O2) e 3,5 mL de ácido nítrico 

(HNO3, 65%) em béquer de 50mL sobre placa aquecedora a 150°C por um período de 4 a 6 horas. 

Após a digestão as amostras foram filtradas e acondicionadas em tubos de polietileno. O volume de 

todas as amostras foi completado para 10,0 mL por diluição em água ultra pura (18 MΩ.cm-1 de 

resistividade específica). A descontaminação das vidrarias e recipientes que entraram em contato 

com as amostras foi realizada em banho ácido (HNO3 a 5%) por 24h. 

As concentrações dos elementos Cr, Fe e Ni foram determinadas em espectrômetro de 

absorção atômica em chama (FAAS), modelo Analyst 200 (Perkim-Elmer) equipado com corredor 

de fundo de deutério. Foram empregadas lâmpadas de cátodo oco dos respectivos elementos, 

seguindo as recomendações dos fabricantes. Para as leituras das absorbâncias foram utilizados os 

seguintes comprimentos de ondas: 357,9 nm (Cr), 248,3 nm (Fe) e 232,0 nm (Ni). A largura da 

fenda de saída do monocromador utilizada para a dosagem de cromo foi 0,7 nm; para ferro e níquel 

foi de 0,2 nm. A altura do queimador foi de 13,5mm. A mistura gasosa para manter a chama foi 

composta por acetileno (2,0 L.min-1) e ar (23,5 L.min-1). A vazão de aspiração do nebulizador foi de 

5,0 mL.min-1. 

As curvas analíticas foram obtidas com uso de soluções de referência preparadas por diluição 

de soluções-padrão de Cr, Fe e Ni (Fluka Analytical) com concentrações 1000 µg.mL-1. Os limites 

de quantificação de Cr, Fe e Ni, foram em sedimentos respectivamente 11,0 µg.g-1; 1,8 µg.g-1; 1,9 

µg.g-1 e em água: 1,1 µg.g-1; 0,18 µg.g-1; 0,19 µg.L-1. Material de referência certificado foi utilizado 

para validação da metodologia (folha de maçã, SRM 1515, National Institute of Standards and 

Technology - NIST). 

Análise de dados: A análise dos dados foi realizada por meio de técnicas descritivas, análise 

de variância (ANOVA), análise de regressão e correlação linear de Pearson realizadas no programa 

Bioestat (Ayres et al. 2000). Em todas as análises estatísticas foi utilizado o nível de confiança de 
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90% (α = 0,10).  

8.3 Resultados e discussão 
A ausência de diferenças significativas (Teste t, p=0,071) entre as concentrações (em µg.g-1) 

de cromo, ferro e níquel nas amostras certificadas (0,38 ±0,06; 79±8; 0,98±0,10) e os valores 

certificados (0,3; 83±5 e 0,91±0,12) demonstra que o método adotado é válido para o nível de 

confiança escolhido.  

A legislação ambiental brasileira, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), fixa valores máximos permitidos (VMPs) para diversas espécies químicas 

potencialmente tóxicas que variam de acordo com o uso a que se destinam os recursos hídricos. A 

resolução CONAMA 357/2005 define os VMPs para os elementos cromo, ferro e níquel, em águas 

de Classe 2, e a resolução CONAMA 344/2004 define os VMPs desses elementos em sedimentos 

(Tabela 6). A classificação das águas superficiais é feita com base em um conjunto de condições e 

parâmetros necessários ao atendimento de seus usos preponderantes, atuais e futuros. As águas ditas 

de Classe 2 são as que podem ser destinadas ao abastecimento humano após tratamento 

convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, à irrigação de 

hortaliças, vegetação frutífera e de parques, à aquicultura e pesca (CONAMA 2005).  

 
Tabela 6: Valores máximos permitidos (VMPs) para Cromo, Ferro e Níquel em Água de Classe 2, de acordo com a 
Resolução CONAMA 357/2005 e em sedimentos (CONAMA 344/2004). 

 Cromo (Total) Ferro (total) Níquel 

VMP (água) 0,05mg.L-1 0,3 mg.L-1 0,025 mg.L-1 

VMP (Sedimento) 90 µg.g-1  - 35,9 µg.g-1 

 

 

Água: Nunes et al.(2007), trabalhando na região do alto Rio das Contas, encontraram 

concentrações médias de Fe em torno de 0,1 mg L-1, valor bem abaixo dos encontrada no baixo-

médio Rio das Contas onde a concentração variou de 0,12 a 0,39 mg.L-1 (Tabela 7) e também 

abaixo dos encontrados por Correia (2012) (<LQ a 0,47 mg L-1). Nos pontos três e quatro a 

concentração de Fe ultrapassou o limite estabelecido pelo órgão ambiental (0,3 mg L-1), o que 

também aconteceu em outros trabalhos realizados na mesma porção da bacia (Correia, 2012). Os 

referidos pontos estão localizado a jusante de trechos urbanos importantes como Jequié (ponto 2), 

Jitaúna e Ipiaú, o que pode explicar os teores de ferro encontrado na água desses sítios. Segundo 

Volkoff e Ribeiro (1979) a presença constante do ferro no Rio das Contas se deve às interações 

entre a geomorfologia local e os impactos das atividades humanas. 
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Tabela 7: Concentração de elementos tóxicos cromo (Cr), ferro (Fe) e níquel (Ni) em macrófitas aquáticas e no sedimento (µg.g-1 de matéria seca), e água (mg.L-1) no Rio das Contas 
– BA, durante o mês de janeiro de 2012. 
Esp./Ponto 
amostral  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MÉDIA DESVIO 

 Cr NC 11,11 4,51 9,58 4,68 6,82 10,91 3,05 9,33 23,98 9,33 6,23 

E. crassipes Fe NC 2188,80 1220,63 1903,46 2489,23 999,35 515,40 1459,64 1635,63 753,69 1462,87 659,4 

 Ni NC 10,00 4,38 9,31 8,18 10,26 7,21 5,75 9,29 11,65 8,45 2,31 

 Cr 6,86 NC NC 5,64 4,41 NC 4,41 4,41 12,58 9,54 6,83 3,15 

E. densa Fe 2298,59 NC NC 3444,67 3284,49 NC 2974,28 3266,44 3574,39 968,14 2830,14 921,84 

 Ni 15,06 NC NC 17,49 4,13 NC 19,31 11,42 19,31 13,29 14,29 5,38 

 Cr NC NC NC 5,64 5,64 1,96 21,60 1,96 12,58 1,67 7,29 7,38 

P. stratiotes Fe NC NC NC 3148,56 2263,62 3259,67 3603,72 3259,67 3624,03 772,31 2847,37 1020,84 

 Ni NC NC NC 8,38 7,47 7,77 18,09 7,77 13,84 5,85 9,88 4,4 

 Cr NC NC 9,31 8,09 4,41 12,58 14,22 5,23 14,22 9,07 9,64 3,78 

S. molesta Fe NC NC 3319,46 3427,75 3497,13 3621,77 3372,47 3652,23 3591,88 1000,49 3185,4 890,93 

 Ni NC NC 2,92 11,11 6,56 16,27 10,81 8,38 10,20 10,00 9,53 3,86 

 Cr 17,49 11,76 11,76 6,86 28,6 6,86 36,27 130,23** 7,68 36,75 29,43 37,3 

Sedimento  Fe 3432,26 2533,22 3268,7 2675,35 905,54 2941,57 3548,45 3801,13 3152,51 1028,88 2728,76 1004,88 

 Ni 13,24 1,7 4,73 1,7 15,16 4,74 10,81 76,38* 3,83 22,12 15,44 22,43 

 Cr <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ - - 

Água Fe 0,160 0,120 0,350* 0,390* 0,270 0,210 0,140 0,130 0,200 0,120 0,21 0,1 

 Ni <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ - - 

*Valores acima do permitido pela Resolução CONAMA 357. **Valores acima do permitido na Resol. CONAMA 344/2005; LQ = 0,1 µg.ml-1; NC = não coletado. 
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O cromo e o níquel foram detectados, mas não puderam ser quantificados na água por se 

apresentarem abaixo do limite de quantificação do FAAS que é de 0,0001 mg.L-1. Estas baixas 

concentrações de Cr e Ni podem estar associadas a processos naturais de biorremediação e 

sedimentação, pois são elementos litófilos apresentando maior tendência de sedimentação em 

relação ao ferro. 

Vários estudos evidenciam a contaminação de ecossistemas aquáticos e sua biota pelos 

mesmos elementos estudados neste trabalho. Ribeiro et al.(2012) estudaram a contaminação da água 

de trechos do Rio São Francisco, na região de Três Marias (MG) por metais traço, encontrando 

valores de cromo variando entre 0,5 e 3,5 mg L-1 e níquel entre 0,2 a 1,6 mg L-1. Nascimento & 

Barbosa (2005) encontraram nas águas subterrâneas de Salvador, valores de cromo variando entre 

0,0001 e 0,0004mg L-1. As concentrações de Cromo e Níquel nas águas do Rio das Contas estão 

dentro do esperado para águas naturais não contaminadas por esses elementos, que oscilam de não 

detectado a 0,0004 mg.L-1 para ambos os elementos (Cotta et al. 2006, Alves et al. 2010). 
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Sedimentos: No compartimento sedimentar detectou-se uma forte correlação positiva entre os 

elementos Cr e Ni (r=0,98, p=0,0001), corroborada pela análise de regressão (R²= 0,97) o que 

evidencia a provável existência de processos comuns de emissão antrópica e sedimentação(Tabela 

8, Figura 13). 

 

 
Figura 13: Representação gráfica da regressão linear entre as concentrações de cromo (Cr) e níquel (Ni) 
no sedimento do médio-baixo Rio das Contas, em µg.g-1, com equação da reta de regressão e coeficiente 
de determinação (R²). Valores expressos em µg.g-1 de matéria seca. 
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Tabela 8: Correlações de Pearson para as concentrações dos elementos Cr, Fe e Ni na água, sedimentos e macrófitas do médio-baixo 
do Rio das Contas – BA, em Janeiro de 2012. 

Amostra Elemento E. crassipes E. densa P. stratiotes S. molesta Sedimento 
      Cr Fe Ni 
 Cr -0,21 -0,42 -0,23 -0,49 1,0 0,22 0,98* 

Sedimento Fe -0,32 0,43 0,94* 0,60  1,0 0,19 
 Ni -0,35 -0,37 -0,28 -0,15   1,0 
 Cr** - - - - -  - 

Água Fe 0,32 0,52 0,19 0,35  -0,06 
 - 

 Ni** - - - - - - - 
*correlações significativas (p<0,05), **concentrações abaixo do Limite de quantificação (LQ). 
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O sedimento é considerado um compartimento importante dos ecossistemas aquáticos por 

abrigar inúmeras espécies de seres vivos e poder acumular nutrientes e poluentes (Palmer et al. 

1997, Palmer et al. 2000, Kruopiene 2007, Olubunmi & Olorunsola 2010, Kim et al. 2011). 

O cromo, que normalmente não é detectado no sedimento de áreas preservadas (Cotta et al. 

2006) apresentou-se com concentrações médias de 6,86 a 130,23µg g-1 nos sedimentos do Rio das 

Contas que está abaixo do valor (37,3µg.g-1) definido como limiar abaixo do qual há baixa 

probabilidade de efeitos deletérios à biota (CONAMA 344/2004). Este elemento também foi 

detectado neste trecho do Rio das Contas, embora em outros sítios, por Correia (2012) em 

concentrações que variaram de 20,0 a 100,0 µg g-1 estando inclusive acima do permitido na 

resolução CONAMA 344/04 em alguns sítios. Embora os valores detectados no atual estudo 

estejam de acordo com a legislação, estão acima do que normalmente é amostrado em sedimentos 

de águas doces livres de impactos antrópicos (Cotta et al. 2006). Desta forma, podemos concluir 

que ao menos em alguns sítios do médio Rio das Contas houve e talvez continue havendo liberações 

de cromo para o ambiente. No ponto dois foram visualizados pequenos curtumes clandestinos 

próximos às margens do Rio das Contas, sobretudo no trecho próximo à cidade de Jequié (Figura 

11). Este mesmo município abrigou durante muito tempo um curtume de grande porte que 

atualmente está desativado. A indústria de curtumes é uma das principais fontes antrópicas de 

cromo (Shanker et al. 2005) o que pode explicar a elevada concentração de Cr no ponto dois, 

entretanto existem outros pontos com maiores concentrações para os quais não foi possível 

identificar uma fonte específica (Tabela 5 e Tabela 7). 

Não há padrão definido para Fe em sedimentos de águas doces na Resolução CONAMA 

344/2004. Entretanto, através da comparação das concentrações de Fe encontradas nos sedimentos 

do Rio das Contas (905,54µ.g-1a 3801,13 µ.g-1) com a de áreas não contaminadas onde variam 

normalmente de 478,91 a 2587 µg.g-1 (Cotta et al. 2006) é possível perceber que as entradas de Fe 

estão acima do esperado para entradas naturais, o que comprova a contaminação do sedimento do 

Rio das Contas por Fe na maioria dos sítios analisados. Correia (2012) encontrou concentrações 

similares de Fe para o médio-baixo Rio das Contas (1000,0 µ.g-1 a 4500,0 µ.g-1), demonstrando que 

as emissões antrópicas representam importantes aportes de ferro neste trecho da bacia hidrográfica. 

No caso do Ni, os valores das concentrações encontradas nos sedimentos do Rio das Contas 

(1,7 a 76,38 µg g-1 )(Tabela 7) estão próximos dos encontrada por Correia (2012) (9,0 µ.g-1 a 55,0 

µ.g-1) e na maioria dos sítios encontram-se acima das detectadas em áreas de preservação (4,41 

µg.g-1) e também das detectadas em áreas reconhecidamente impactadas (12,48 µg g-1) (Cotta et al. 

2006 ; Onofre et al. 2007, Correia, 2012). Entretanto, a resolução CONAMA 344/2004 indica que 

abaixo de 18,0 µg.g-1 é pouco provável que o níquel provoque impactos à biota. Este valor foi 

superado apenas nos pontos oito e dez, sendo que no primeiro ficou acima do valor considerado 
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deletério para organismos aquáticos (35,9 µg.g.-1) o que também ocorreu em estudos anteriores 

(Correia, 2012). 

Houve grande variação nos teores de Cr, Fe e Ni nos sedimentos dos diferentes sítios 

analisados (Tabela 7), que em alguns trechos foram semelhantes às esperadas para áreas não 

contaminadas e em outros estiveram fora dos padrões estabelecidos pela legislação. Isso demonstra 

a contaminação em diversos dos sítios estudados, no entanto também é possível inferir que existem 

sítios que apresentam baixo nível de contaminação (Tabela 7). 

Macrófitas: A partir da água, os elementos tóxicos sofrem um processo de concentração nos 

tecidos das macrófitas que ao se decomporem os transferem para os sedimentos (César et al. 2010, 

Larcher 2006, Caffagni et al. 2011) (Figura 13), de forma que mesmo não sendo detectados na 

análise da água (Campaneli et al. 2010), são detectados, por vezes em concentrações elevadas, na 

biota e nos sedimentos do Rio das Contas (Tabela 7). 

A biodisponibilidade de elementos tóxicos aos seres vivos depende de muitos fatores bióticos 

e abióticos. Uma forma de se verificar o potencial destes elementos em comunidades biológicas é 

avaliar seus níveis e efeitos em organismos produtores, que constituem a base das cadeias 

alimentares (Muniz & Oliveira-Filho 2006, Owens 2007, Odum & Barret, 2008). 

Em leguminosas, por exemplo, concentrações de níquel acima de 5,8 µg.g-1 de matéria seca 

apresentam efeitos fitotóxicos como redução na fixação de nitrogênio e perdas de produtividade 

(Castilhos et al. 2001). Concentrações superiores a essa foram detectadas em todas as macrófitas em 

diversos dos sítios coletados (Tabela 6, Figura 19) evidenciando o risco de uso da água e dos 

sedimentos de alguns sítios do Rio das Contas para finalidades agrícolas já que algumas plantas 

cultivadas apresentam também capacidade de bioacumulação de metais (Salisbury & Ross 1992, 

Raven et al. 2007, Vitória et al. 2010). 

A presença de grande quantidade de macrófitas no Rio das Contas provavelmente promove a 

fitorremediação natural e a deposição de Cr, Fe e Ni nos sedimentos a partir da morte e 

decomposição destas macrófitas (Apiratikul et al. 2004; Da-Silva 2006, Andrade et al. 2007, Zhou 

et al. 2008; Wolff et al. 2012, Silva et al. 2013). Essa é também a possível explicação para os níveis 

de Cr e Ni estarem abaixo do limite de quantificação na água e elevados em sedimentos e 

macrófitas (Tabela 7), embora não possam ser descartados processos naturais de sedimentação.  

Embora isso também possa ocorrer com o Fe, sua elevada concentração na água pode ser 

explicada pela interação entre a geomorfologia local e as atividades antrópicas que favorecem a sua 

maior disponibilidade (Volkoff & Ribeiro 1979, De-Paula et al. 2010). 

Apesar de serem bioacumuladoras e sensíveis aos efeitos fitotóxicos do cromo (Thilakar et al. 

2012) a correlação entre as concentrações de cromo nas macrófitas estudadas e no sedimento foi 

baixa (Tabela 8). A análise de variância (ANOVA + Tukey) mostrou que apesar de não haverem 
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diferenças significativas entre as médias das concentrações de cromo nas macrófitas, esta divergiu 

significativamente da concentração de cromo nos sedimentos (Figura 14). 

 
Figura 14: Box Plot da concentração de Cromo (Cr) em E. crassipes (EC), E. densa (ED), P. 
stratiotes, (PE) e S. auriculata (SA),  a média geral de todas as macrófitas (MCr) e sedimentos(SED) 
coletadas no médio-baixo Rio das Contas, em janeiro de 2012. As letras minúsculas (a, b) representam 
o resultado da análise de variância para as médias (ANOVA, p=0,003). Valores expressos em µg.g-1 de 
matéria seca. 
 

As amostras de P. stratiotes E. densa e S. auriculata não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas em relação às concentrações de ferro (Fe) nos sedimentos (Figura 

15). Entretanto, somente P. stratiotes possui significativa correlação linear (r=0,94; p<0,05) (Tabela 

8). Essa planta pode, portanto ser utilizada na caracterização da contaminação dos sedimentos por 

Fe.  PPGGBC
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Figura 15: Box Plot da concentração de Ferro (Fe) em E. crassipes (EC), E. densa (ED), P. stratiotes, 
(PE), S. auriculata (SA), a média geral de todas as macrófitas (MFe) e sedimentos (SED) coletadas no 
médio-baixo Rio das Contas, em janeiro de 2012. As letras minúsculas (a, b) representam o resultado da 
análise de variância para as médias (ANOVA, p=0,003). Valores expressos em µg.g-1 de matéria seca. 

 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) indicam o potencial de S. auriculada, E. 

crassipes, E. densa e P. stratiotes como indicadoras da concentração de níquel nos sedimentos 

(Figura 16). Salvinia auriculata e outras espécies do gênero são reconhecidas como indicadoras de 

elementos tóxicos, principalmente metais (Wolff et al. 2012). Entretanto este é um dos primeiros 

trabalhos em que as demais espécies foram analisadas como indicadoras do nível de contaminação 

de Cr, Fe e Ni em sedimentos nos mesmos sítios e em conjunto, demonstrando as similaridades que 

estas plantas possuem em relação ao acúmulo de elementos metálicos potencialmente tóxicos. PPGGBC



 

101 
 

 
Figura 16: Box Plot da concentração de Níquel (Ni) em E. crassipes (EC), E. densa (ED), P. stratiotes, 
(PE) e S. auriculata (SA) a média geral de todas as macrófitas (MFe) e sedimentos(SED) coletadas no 
médio-baixo Rio das Contas, em janeiro de 2012. A letra minúscula (a) representa o resultado da análise 
de variância para as médias (ANOVA, p=0,68). Valores expressos em µg.g-1 de matéria seca 

 

Corrêa et al. (2002) determinaram as concentrações de metais tóxicos em E. densa no 

município de Botucatu- SP. Estes autores encontraram valores que vão de 6,5 µ .g-1 a 25,7 µg g-1 de 

Ni e de 2,6 µg g-1 a 3,9 µg g-1 de Cr. Nas amostras de E. densa do Rio das Contas, encontramos 

valores de Ni variando de 4,13 a 19,31 µg g-1 e Cr variando de 4,41 a 12,58 µg g-1, demonstrando 

que o níquel apresenta concentrações semelhantes às encontradas por Corrêa et al. (2002) (Tabela 

7), mas o Cr apresenta valores superiores aos encontrados pelos mesmos autores, que consideram o 

seu sítio de estudo uma área impactada. Indicando então que os resultados obtidos para E. densa, 

comprovam a existência de contaminação no Rio das Contas e corroboram os resultados da análise 

dos sedimentos (Tabela 7).  

Podemos então considerar que E. densa, S. auriculata e principalmente P. stratiotes podem 

ser utilizadas como indicadora da concentração de ferro nos sedimentos do Rio das Contas, uma vez 

que as concentrações desse elemento em seus tecidos não diferem significativamente dos valores 

encontrados nos sedimentos (Figura 15). Ao contrário das outras macrófitas, E. crassipes não 

poderia ser utilizada na caracterização da contaminação dos sedimentos por ferro, pois as 

concentrações de Fe em seus tecidos diferem de forma significativa das encontradas no sedimento e 

nas outras macrófitas(Figura 15). 

No Rio das Contas, E. crassipes apresentou concentrações menores de Fe (515,4 a 2489,23 
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µg.g-1) do que os encontrados por Campaneli et al (2010) em plantas de dois rios da região Sudeste 

do Brasil, onde os níveis de Fe variaram de 1197,00 a 5539,00 µg.g-1 demonstra-se assim a 

contaminação moderada por Fe em E. crassipes do Rio das Contas. Entretanto as amostras do Rio 

das Contas apresentaram concentrações maiores de Cr (variando de 3,05 a 11,11 µg.g-1) em 

comparação com o estudo citado (2,66 a 7,05 µg.g-1). Para Ni os valores obtidos no Rio das Contas 

(5,75 a 10,06 µg.g-1) foram também maiores que os de Campaneli et al. (2010)( 0,87 e 3,70 µg.g-1), 

de forma que podemos considerar a maioria dos sítios do médio-baixo Rio das Contas 

contaminados por Ni e também por Cr. 

 

8.4 Considerações Finais 
Estudos anteriores comprovam a contaminação da água, dos sedimentos, anuros e peixes por 

Cr, Fe e Ni no médio-baixo Rio das Contas (Correia 2012, De-Jesus, 2013). As quatro espécies de 

macrófitas aquáticas também estão acumulando estes elementos em níveis acima do esperado para 

áreas não impactadas, de forma que podemos prever que outros níveis da cadeia trópica também 

podem estar sendo impactados. 

Estas macrófitas podem ser utilizadas no monitoramento de Ni e outros elementos tóxicos em 

regiões com presença de atividades que promovam a liberação desses elementos no ambiente ou em 

barragens onde os elementos tendem a se acumular. 

O uso concomitante de diversas espécies de macrófitas pode facilitar a comparação entre 

bacias hidrográficas, ou diferentes sítios de uma bacia hidrográfica, já que estas plantas respondem 

a inúmeros impactos antrópicos. 

Pistia stratiotes é uma espécie indicada como indicadora do conteúdo de Fe nos sedimentos.  

O uso de E. crassipes, E. densa, P. stratiotes e S. auriculata é indicado para a caracterização 

da contaminação de rios pelo elemento níquel (Ni), principalmente onde exista atividade antrópica 

como: mineração, indústrias, liberação de efluentes domésticos, locais com elevada densidade 

populacional e barragens. 

São recomendados estudos sistemáticos e de longa duração que incluam também outros 

elementos tóxicos na bacia hidrográfica do Rio das Contas para fazer a adequada caracterização de 

sua contaminação e subsidiar ações de gerenciamento com vistas à melhoria da qualidade da água e 

à conservação da biota aquática. 
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CONCLUSÕES GERAIS DA DISSERTAÇÃO: 
 

Podemos concluir que existe necessidade de monitoramento sistemático da qualidade das 

águas do Rio das Contas, visando subsidiar ações eficientes e adequadas de manejo, principalmente 

em pontos considerados estratégicos como a jusante de cidades, zonas industriais e 

empreendimentos mineradores. 

A bacia hidrográfica do Rio das Contas apresenta trechos com diferentes condições 

climáticas, geológicas, uso do solo e impactos antrópicos que devem ser levados em consideração 

pelos órgãos gestores dos recursos hídricos quando foram planejar as ações de manejo que visem a 

restauração ou preservação da qualidade das águas. 

No entanto, recomendam-se estudos de longa duração para detectar padrões sazonais e 

tendências na dinâmica da contaminação da água e dos sedimentos 

O uso de macrofitas é recomendado no monitoramento de Fe (Pistia stratiotes) e Ni (E. 

crassipes, E. densa, P. stratiotes e S. auriculata) em regiões com presença de mineração, curtumes e 

liberação de esgotos. 

O uso concomitante de diversas espécies de macrófitas pode facilitar a comparação entre 

diversos sítios ou áreas de estudo já que estas plantas respondem a inúmeros impactos antrópicos 
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