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RESULTADOS e 

DISCUSSÃO 

 

“Os bons pensamentos produzem bons frutos,  

e os maus pensamentos produzem maus frutos...  

e o homem é o seu próprio jardineiro.” 

James Allen 
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4.1 Sedimento da lagoa Galo Bravo e Rio Pardo: 

Foi feita a análise do sedimento da lagoa Galo Bravo, onde foram 

coletadas as espécies de A. trapesialis, e do Rio Pardo, no município de 

Serra Azul, onde foram coletadas as espécies de C. fluminea. A mediana 

da granulometria dos sedimentos encontram-se na tabela 4.1.  

O resultado da granulometria do sedimento da lagoa Galo bravo 

mostrou uma maior porcentagem de areia, no total 61,26%, não sendo 

desprezível a quantidade de silte/argila, podendo, assim, ser classificado 

como um sedimento franco arenoso (LEMOS e SANTOS, 1996).  

A mediana da quantidade de matéria orgânica foi 1,385g ou 13,85%, 

caracterizando um solo mineral, pois apresenta menos de 20% de matéria 

orgânica (MONIZ, 1972). 

A granulometria do sedimento do Rio Pardo apresentou maior 

porcentagem de silte/ argila, no total 59,024%, podendo, assim, ser 

classificado como um sedimento silto- argiloso ou argilo- siltoso (LEMOS 

e SANTOS, 1996).  

A mediana da quantidade de matéria orgânica foi 2,932g ou 29,32%, 

caracterizando um solo orgânico, pois apresenta mais de 20% de matéria 

orgânica (MONIZ, 1972). 

 

 

Tabela 4.1: Resultado da granulometria por peneiramento dos 

sedimentos da lagoa Galo Bravo e do rio Pardo (município de Serra Azul). 
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Peso Retido (g) Peso Retido (%) 
Tipo de 

grânulo 

Malha da 

Peneira 
Galo 

Bravo 

Rio Pardo Galo 

Bravo 

Rio Pardo 

Grânulo 2,00 mm 0,978 0 1,96 0 

Areia Grossa 1,00 mm 3,677 0 7,38 0 

Areia Média 500 µm 4,793 0,792 9,63 1,584 

Areia Fina 250 µm 9,200 0,768 18,48 1,536 

Areia Muito Fina 125 µm 10,996 18,921 22,09 37,854 

Silte e Argila <125 µm 20,132 29,502 40,44 59,024 

 

 

4.2 Características físico-químicas da água da 

lagoa Galo Bravo e do rio Pardo:  

As coletas de campo na lagoa Galo Bravo, foram esporádicas durante 

o ano, mostrando variações na temperatura, o que deve ser levado em 

consideração durante o período de aclimatação. Na tabela 4.2 tem-se o 

valor médio e o desvio- padrão dos dados físico-químicos. 

 

Tabela 4.2: Média e desvio-padrão dos dados físico-químicos da água 

da lagoa Galo Bravo (n=5 amostras). 

 Temperatura 

(oC) 

Oxigênio Dissolvido 

(mg/L) 

% de 

Saturação  

O2 

Condutividade 

(µS) pH 

Média 28,24 6,58 73,94 78,30 6,91 

Desvio-padrão 4,18 2,41 10,20 29,72 0,47 
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A coleta de bivalves C. fluminea, no rio Pardo, foi feita no período de 

seca, estando os dados físico-químicos apresentados na tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Dados físico-químicos da água do rio Pardo. 

Temperatura 

água (oC) 

Oxigênio Dissolvido 

(mg/L) 

% de 

Saturação  

O2 

Condutividade 

(µS) 
 pH  

19,8 10,7 117 56,4 7,15 

 

4.3 Sensibilidade à aclimatação:  

Durante o período de aclimatação (48 horas) não foi observada 

mortalidade dos animais. Este intervalo, que antecede o tratamento, é 

também fundamental para que ocorra a depuração, ou seja, eliminação 

do conteúdo intestinal dos moluscos. Segundo GUNKEL and STREIT 

(1980) alguns contaminantes presentes na água, como a atrazina, se 

estabilizam rapidamente nos organismos, cerca de 6 horas, mas também 

podem ser eliminados rapidamente quando os mesmos são colocados em 

água limpa. Dessa forma, estes dados asseguram que o período de 

aclimatação de 48 horas, despendido antes de iniciar os experimentos, 

pode ser considerado eficiente para eliminação de possíveis resíduos de 

contaminantes. Verificou-se que os bivalves A. trapesialis foram 

resistentes e se aclimataram de maneira satisfatória nas telas plásticas de 

13 mm, não sendo observada mortalidade no período que antecedeu o 

tratamento. Os bivalves da espécie C. fluminea também se aclimataram 

muito bem, não sendo observada mortalidade. Como já foi apresentado 

no capítulo anterior, não foi necessário o uso das telas plásticas, uma vez 
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que estes organismos apresentam um comportamento de deslocamento 

entre as malhas.  

Quanto à sensibilidade ao diluente utilizado, foi observado em alguns 

experimentos de CL50 e de bioacumulação, que os bivalves A. trapesialis 

do grupo controle, onde foi adicionado etanol, eliminavam uma 

quantidade excessiva de muco que se aderia na tela plástica. Acredita-se 

que o muco eliminado é uma reação de defesa dos organismos e que a 

atrazina adicionada pode ficar retida no mesmo. Dessa forma, nos testes 

de bioacumulação, o diluente etanol foi substituído por água no 

experimento 2 com A. trapesialis e no experimento 1 com C. fluminea.  

 

4.4 Validação do método: 

Na determinação das condições analíticas foi analisado o espectro de 

absorção do herbicida atrazina, como pode ser observado na figura 4.1. O 

espectro mostra que a absorção máxima de UV, para a atrazina, ocorre a 

222nm. Assim, o comprimento de onda escolhido para as análises, 230 

nm, é adequado, usando a fase móvel metanol-água (6:4). 



Resultados e Discussão 

 45

Spectrum at time 11,18 min.
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Figura 4.1: Espectro de absorção do UV para a atrazina em metanol: 

água (6:4) 

 

Outro fator importante na validação do método, foi a verificação da 

presença de interferentes que tenham o mesmo tempo de retenção da 

atrazina, o que foi observado analisando-se um bivalve controle e um 

bivalve enriquecido com a atrazina. A figura 4.2 mostra os cromatogramas 

de alíquotas do bivalve do grupo controle, sendo o cromatograma A 

considerado o branco, e o cromatograma B também uma amostra de 

branco, porém enriquecida com atrazina na concentração de 0,1 

µg/100mg de bivalve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrazina 
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Figura 4.2: Cromatograma de um bivalve A. trapesialis controle (A) e 

cromatograma da mesma espécie enriquecida com atrazina na 

concentração de 0,1 µg/100mg de bivalve (B). Fase móvel: metanol: água 

(6:4), fluxo de 1 mL/min, detecção: 230nm. 
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4.4.1 Curva de calibração: 

Na análise de atrazina, a concentração nas amostras é determinada a 

partir de curvas de calibração, obtidas pela análise de bivalves controles 

enriquecidos com concentrações crescentes de atrazina. 

A figura 4.3 mostra a relação linear entre a concentração de atrazina, 

extraída de 100mg de bivalve, e a resposta em altura do pico, tendo sido 

obtido coeficiente de correlação (R) de 0,99949. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Curva de calibração para análise de atrazina no 

intervalo de concentrações de 0,1 a 2,0 µg/100mg de bivalve da espécie 

A. trapesialis. 
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4.4.2 Linearidade:  

Na avaliação da linearidade, os valores das concentrações de 

atrazina analisadas são superiores aos empregados para a construção 

das curvas de calibração. O gráfico da linearidade encontra-se na figura 

4.4, indicando que o método analítico mostrou ser linear na faixa de 

concentração de 0,1 a 8,0 µg/100mg de bivalve. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4: Curva de calibração referente à linearidade, obtida para o 

intervalo de concentrações de atrazina de 0,1 a 8,0 µg/100mg de bivalve 

da espécie A. trapesialis. 

 

 4.4.3 Recuperação:  

Os cálculos de recuperação foram feitos a partir da curva de 

calibração que não foi submetida ao procedimento de extração e os 

resultados encontram-se na tabela 4.4. 

Através destes resultados, verifica-se que houve uma boa 

recuperação da atrazina nos tecidos, estando os valores entre 70-110%, 
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considerado aceitável na literatura (CAUSON, 1997). O coeficiente de 

variação obtido foi menor que 10%, dado que também está de acordo 

com a literatura. 

 

Tabela 4.4: Recuperação do método de análise de atrazina no 

molusco bivalve A. trapesialis. 

  Concentração de 

atrazina 

(µg/100mg de bivalve) 

% de atrazina 

recuperada 

0,1 85,2 

0,5 87,1 

1,0 78,2 

2,0 76,5 

Média 81,7 

Desvio Padrão 5,1 

Coeficiente de Variação 6,3 

4.4.4 Precisão: 

A precisão interensaio foi avaliada por 5 dias consecutivos, em 

duplicatas, e a precisão intra-ensaio, com n=10, foi realizada no mesmo 

dia. Os dados encontram-se na tabela 4.5. 

Pelos resultados apresentados, verifica-se que os coeficientes de 

variação ficaram dentro da faixa admissível, ±15%, indicando que os 

valores obtidos foram precisos.  
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Tabela 4.5: Avaliação da precisão do método para análise de atrazina 

no molusco bivalve A. trapesialis. 

 
Parâmetro  Valores obtidos 

Precisão intra-ensaio  

Concentração  

(µg/100mg de bivalve) 
0,279 

N 10 

CV(%) 5,35 

Precisão interensaio  

Concentração  

(µg/100mg de bivalve) 
0,274 

N 10 

CV(%) 4,69 

 

4.4.5 Limite de quantificação: 

Amostras de bivalve controle, da espécie A. trapesialis (n=5), foram 

enriquecidas com atrazina nas concentrações de 0,01 e 0,03 µg/100mg e 

analisadas. Os resultados encontram-se na tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6: Limite de quantificação do método. Os valores em negrito 

são referentes à concentração considerada limite para quantificação. 

Concentração  

(µg/100mg de bivalve) Parâmetro  

0,01 0,03 

N 5 5 

CV(%) 36,54 5,86 

Exatidão(%) 34 18,3 
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Pelos resultados pode-se observar que o coeficiente de variação foi 

superior a 10% para a concentração de 0,01 µg/100mg de bivalve, 

indicando que o limite para quantificação de atrazina, nesta espécie de 

molusco bivalve, é de 0,03 µg/100mg de bivalve. Alguns autores 

consideram uma variação de ±15% para o coeficiente de variação  para o 

limite de quantificação (CAUSON, 1997). 

  

4.5 Bioacumulação e Fator de Bioconcentração:  

O processo de bioacumulação deve ser discutido não apenas no 

contexto de poluição ambiental antropogênica, mas como um resultado da  

evolução entre os organismos e as substâncias químicas que levam à 

armazenagem ou ao metabolismo de elementos nutricionais. Enquanto 

que, para íons e compostos hidrofílicos, há mecanismos de captação ou 

defesa celular bem desenvolvidos ao longo da evolução, compostos 

lipofílicos freqüentemente invadem as células passivamente, levando-as à 

morte, uma vez que não há mecanismos de defesa bem desenvolvido, 

para estas substâncias, durante a evolução. A bioacumulação é um 

importante processo para compreender a persistência de substâncias 

químicas no ecossistema como um todo, uma vez que elas podem se fixar 

nos tecidos dos organismos e, através da cadeia alimentar, se tornar um 

risco à saúde humana (STREIT, 1992).  

Para definir o potencial de bioacumulação de uma substância em um 

organismo, inicialmente, faz-se necessário definir alguns conceitos. A 
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bioacumulação pode ser descrita como um processo dinâmico de 

captação, passiva e ativa, e concentração de um composto químico em 

um organismo. O termo bioconcentração, algumas vezes utilizado como 

sinônimo de bioacumulação, indica a captação direta de substâncias 

químicas do ambiente por um organismo (através das brânquias, por 

exemplo). Neste sentido, o termo "biomagnificação" é a transferência, via 

cadeia alimentar, destas substâncias (STREIT, 1992). A bioacumulação 

pode ser quantificada através do fator de bioconcentração (BCF- 

Bioconcentration Factor), utilizado em estudos ambientais para estimar o 

potencial de bioconcentração, em função do tempo, de praguicidas em 

organismos aquáticos. Em geral, o BCF é a razão da concentração do 

químico, no bivalve, pela concentração do químico na água. Para um 

determinado produto químico, esta razão pode variar de acordo com o 

organismo estudado e seu conteúdo de lipídeo, do laboratório, e das 

condições testadas e com o Kow da substância (coeficiente de partição 

octanol- água) (FRANKE, 1996).  

Com relação aos organismos utilizados como monitores, destacamos 

os moluscos bivalves, que apresentam uma série de vantagens que os 

tornam bioacumuladores eficientes, dentre elas, apresentam deficiência 

em enzimas degradativas, como algumas oxidases que podem 

metabolizar compostos orgânicos (PHILLIPS and RAINBOW, 1994) e, 

teor lipídico de 4,8%, com desvio padrão de 0,82% (n=6), para a espécie 

A. trapesialis (SILVA, 2000). Com relação à atrazina, seu log Kow é 2,68, 

sendo considerada uma substância com potencial de bioacumulação. 
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4.5.1 Anodontites trapesialis 
 

A tabela 4.7 apresenta os resultados da concentração de atrazina 

acumulada nos tecidos do bivalve A. trapesialis nos experimentos 1, 2 e 3, 

expostos de 6 a 96 horas e a figura 4.5 ilustra os resultados dos 

experimentos 2 e 3. Os valores encontrados são de amostras analisadas 

em duplicatas. A massa de bivalve corresponde ao peso seco da parte 

mole do molusco, conforme recomendado o uso de peso seco por 

MÄKELÄ and OIKARI (1995). 

Os resultados da análise dos bivalves do experimento 1 apresentaram 

concentrações de atrazina abaixo do limite de quantificação determinado 

pelo método (0,3µg/g bivalve). Em alguns bivalves não foi detectado 

resíduo do herbicida. Porém, a concentração de atrazina, do início para o 

final do experimento (96 horas), dos 4 aquários, apresentou uma redução 

média de 19%, indicando que esta, provavelmente, foi assimilada pelos 

bivalves nas partes moles, concha e/ou na cavidade palial. 

No experimento 2 e 3, as concentrações de atrazina nos tecidos dos 

bivalves dos 4 aquários variaram entre si durante o experimento. Isso 

indica que pode haver um processo de captação, com uma simultânea 

secreção de atrazina pelos bivalves. Processo semelhante foi observado 

para molusco gastrópoda de água doce, segundo GUNKEL and STREIT 

(1980), onde ocorreu uma captação e eliminação de atrazina até atingir 

um processo de equilíbrio. 



Resultados e Discussão 

 54

 

 

 

Tabela 4.7: Concentração de atrazina na água dos aquários, no início 

e final dos experimentos, e bioacumulação de atrazina nos tecidos dos 

bivalves A. trapesialis dos experimentos 1, 2 e 3. 

 

Bioacumulação em A. trapesialis (µg atrazina/g de bivalve) 

[atz] água 

(µg/mL) 
Tempo de exposição (horas)a 

Exp 

Início Final 6 12 24 36 48 72 96 

0,024 0,018 0,057 0,101 0,051 - 0,065 - nd 

0,027 0,020 0,071 0,066 0,066 - nd - nd 

0,050 0,038 0,102 0,066 0,091 - 0,088 - 0,093 
1 

0,040 0,039 0,127 0,089 nd - 0,105 - 0,063 

1b 0,08 0,04 0,49 0,79 0,48 0,68 0,53   

2 b 0,30 0,25 1,47 3,52 2,05 3,10 2,75   2 

3 b 1,21 0,31 2,86 2,21 2,25 3,50 2,13   

3c 1,66 1,42 - - 2,38 - 2,28 2,22 1,96 

Exp: experimento, atz: atrazina. nd: não detectado, em itálico: valores abaixo do 

limite de quantificação. a: as separações no tempo de exposição equivalem a intervalos 

de 24 horas, b: aquários do experimento 2, c: os 4 bivalves substitutos que permaneram 

por 30 dias no aquário apresentaram uma média de 0,86µg/g de atrazina nos seus 

tecidos.  
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 Figura 4.5: Bioacumulação de atrazina nos tecidos dos bivalves A. 

trapesialis do experimento 2 e 3. *n=4; atz, atrazina; biv, bivalve. As legendas 

correspondem à concentração de atrazina na água do aquário.   
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Assim como em gastrópoda, considera-se que a absorção de atrazina 

ocorre, principalmente, via brânquias. Segundo STREIT (1992), como 

regra geral, as brânquias são áreas que estabelecem uma interface com a 

água, sendo permeáveis a íons, oxigênio dissolvido e amônia, permitindo, 

também, a passagem de contaminantes químicos. Por outro lado, pode-se 

inferir que a secreção da atrazina, nos moluscos bivalves, ocorra pela 

ação das glândulas pericardiais, órgão excretor presente em praticamente 

todos lamelibrânquias (WHITE, 1942).  

Com relação ao tempo de bioacumulação, foi observada uma rápida 

assimilação de atrazina, já nas primeiras horas de exposição, através da 

observação dos bivalves expostos durante 6 horas a esse herbicida. Fato 

semelhante foi observado por GUNKEL and STREIT (1980), no 

gastrópoda Ancylus fluviatilis Müll., onde foi atingido o equilíbrio na 

bioacumulação após 5 minutos de exposição ao mesmo herbicida. 

Cofirmando estes achados, MACKAY et al., 1992, citado por XANG et al., 

1996, revelam que substâncias químicas orgânicas hidrofóbicas, que 

possuem log Kow menor que 102, como a atrazina, têm a característica de 

atingirem o equilíbrio, na acumulação, em aproximadamente 4 horas. 

Com relação ao experimento 3, como já apresentado no delineamento 

dos experimentos, os 4 bivalves expostos por 24, 48, 72 e 96 horas, 

respectivamente, quando retirados do aquário, foram substituídos por 

outros indivíduos que permaneceram, no mesmo, por um período de 30 

dias. A análise de atrazina apresentou 0,86 µg/g desse herbicida nos seus 

tecidos (n=4). Essa concentração corresponde a menos da metade 

acumulada pelos bivalves expostos durante as 24, 48, 72 e 96 horas.  
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Resultado semelhante foi observado na espécie de peixe Tilapia 

sparrmanii, em experimentos de exposição crônica, por quatro semanas, 

à 3,38 µg/mL de atrazina, quando comparados com experimentos de 72 

horas de duração expostos à mesma concentração de atrazina (PREEZ 

and VUREN, 1992). Isso indica que curtos períodos de exposição à 

atrazina, para o desenvolvimento de testes de bioacumulação, podem ser 

mais eficientes que longos períodos. 

Ainda segundo GUNKEL and STREIT (1980), quando o equilíbrio de 

uma substância entre o meio e o organismo é atingido rapidamente, como 

mostrado para a atrazina, por exemplo, ocorre, por outro lado, uma rápida 

eliminação do resíduo pelo organismo quando eles forem colocados em 

uma água sem a presença do contaminante. Apesar da capacidade de 

eliminar a atrazina quando exposto em água limpa, foram observadas, no 

molusco gastropoda Physa acuta, alterações irreversíveis nas células 

epiteliais do rim, após 10 dias de descontaminação da atrazina (0,1 

µg/mL) (ROSÉS et al., 1999). Esta irreversibilidade revela a transição 

para um processo estressante que pode aumentar a taxa de mortalidade 

destes organismos a longo prazo.  

O mecanismo celular de acumulação e toxicidade de poluentes 

orgânicos tem sido investigado pelo Plymouth Marine Laboratory (Annual 

Report 1997), que vem desenvolvendo modelos com ênfase na captação 

por endocitose (assimilação através da invaginação da membrana 

celular). Neste sentido, os estudos revelam que os poluentes químicos 

podem ser acumulados nos lisossomos, tendo sido demonstrado que a 

indução de danos nestes é um fator significante que leva à lesão celular. 
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Por outro lado, tem sido postulado que o seqüestro de poluentes, que 

ocorre nos lisossomos, têm uma função de proteção durante a 

desintoxicação do poluente. Esta hipótese se aplica às células das 

glândulas digestivas de moluscos, onde há um sistema lisossomal bem 

desenvolvido, podendo resistir a consideráveis concentrações de 

poluentes tóxicos (Annual Report 1997). Provavelmente estes dados 

justificam a resistência às altas concentrações de nas espécies de 

moluscos bivalves utilizadas neste trabalho. 

Nos bivalves do grupo controle, dos experimentos 1, 2 e 3, não foi 

detectado resíduo de atrazina. 

 

Com relação à análise de água dos aquários, observando a 

concentração de atrazina para os experimentos 2 e 3, foi verificada uma 

redução de aproximadamente 39% na concentração de atrazina, na água, 

entre o início e final dos experimentos que, provavelmente, foi assimilada 

pelos bivalves, nas partes moles, concha e/ou na cavidade palial. A figura 

4.6 ilustra os cromatogramas de uma amostra de água controle e de um 

aquário com atrazina. Observa-se que não há interferentes com o mesmo 

tempo de retenção da atrazina na amostra de água controle, indicando 

que o pico encontrado na amostra tratada, no comprimento de onda de 

230 nm, refere-se à este herbicida. A média dos dados físico-químicos 

dos aquários estão apresentados na tabela 4.8. 
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Figura 4.6: Cromatogramas de amostras de água de um aquário 

controle (A), e de um aquário com 0,3 µg/mL de atrazina (B). 

 

 

A 

B Atrazina 
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Tabela 4.8: Média e desvio-padrão dos dados físico-químicos da água 

dos aquários com A. trapesialis (n=16). 

 
Temperatura 

(oC) 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/L) 

% de 

Saturação  

O2 

Condutividade 

(µS) 
pH 

Média 22,76 7,38 84,94 100,75 7,66 

Desvio-padrão 2,50 1,00 8,72 21,33 0,30 

 

 

Com relação ao fator de bioconcentração, BCF, que expressa o risco 

de contaminação do ambiente, foram feitos os cálculos para os 

experimentos 2 e 3, utilizando-se os organismos expostos à atrazina 48 e 

96 horas, respectivamente. Os tempos observados para o cálculo do BCF 

correspondem ao momento em que foram retirados bivalves e amostras 

de água do aquário para a análise, simultaneamente. Os resultados estão 

apresentados na tabela 4.9.  

 

Tabela 4.9: Fator de bioconcentração da atrazina pelo bivalve A. 

trapesialis dos experimentos 2 e 3. 

Experimento 

Concentração 

de atrazina no 

bivalve (µg/g) 

Concentração de 

atrazina na água 

(µg/mL) 

Fator de 

Bioconcentração 

0,53 0,04 13,25 

2,75 0,25 11,00 2 (48h) 

2,13 0,31 6,87 

3 (96h) 1,96 1,42 1,38 
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Os dados indicam que o maior valor de BCF ocorreu no bivalve 

exposto à menor concentração de atrazina. Quanto maior a concentração 

desta, na água do aquário, menor o valor de BCF observado, como pode 

ser verificado na tabela 4.9. Esses dados sugerem que o bivalve A. 

trapesialis apresenta bioacumulação mais eficiente quando exposto a 

baixas concentrações de atrazina. FRANKE (1996) obteve resultados 

semelhantes no BCF de fenol em peixes, onde a uma concentração de 

6000 µg/L o BCF foi 1,9, e a 2,5 µg/L o BCF foi 14.500. Segundo o 

mesmo autor, utilizando-se a mesma substância, com outras espécies de 

peixe, a bioconcentração encontrada nos tecidos e a mortalidade foram 

diferentes, sendo explicada à partir da sensibilidade variável entre as 

espécies, conteúdo de lipídeo e respostas fisiológicas (metabolismo e 

proteínas ligantes). 

Altos valores de BCF para baixas concentrações de atrazina no 

ambiente, utilizando um molusco de água doce, também foram verificados 

por STREIT (1978), citado por STREIT (1992), através de uma isoterma 

de absorção. A concentração da atrazina, no molusco, foi uma função 

linear crescente que representava o dobro da função da concentração de 

atrazina na água, sendo observado, por outro lado, valores decrescentes 

para o BCF. 

Além destas considerações de variações ecofisiológicas e 

comportamentais entre as espécies, os moluscos bivalves, 

provavelmente, devem ter mecanismos de defesa à alta concentração de 

atrazina na água e podem responder através do fechamento das valvas, 

diminuição da taxa de filtração, e/ou excreção da atrazina através de 
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órgãos excretores como as glândulas pericardiais. Essas considerações 

mereceriam um estudo mais aprofundado em uma perspectiva futura, 

uma vez que a literatura não apresenta investigações neste sentido com 

moluscos bivalves de água doce. 

Dessa forma, os experimentos desenvolvidos com A. trapesialis 

demostraram que essa espécie foi capaz de bioacumular o herbicida 

atrazina dissolvido na água do aquário, podendo ser considerado um 

biomonitor para esse herbicida, fornecendo o BCF da atrazina para 48 e 

96 horas. 

 

Experimento de bioacumulação de atrazina nas 

diferentes partes de A. trapesialis: 

Neste experimento foi observado que a estrutura do bivalve A. 

trapesialis, onde ocorreu maior acumulação de atrazina foi a massa 

visceral, conforme pode-se observar na figura 4.7 e na tabela 4.10. A 

média da concentração de atrazina na massa visceral de quatro grupos 

analisados, com duas estruturas em cada grupo, foi de 1,303 µg/g de 

bivalve. Em seguida, o pé e os músculos acumularam as seguintes 

concentrações de atrazina: 1,228 µg/g de bivalve, o manto e o sifão 0,783 

µg/g de bivalve, as brânquias 0,508 µg/g de bivalve e o palpo labial 0,328 

µg/g de bivalve. No grupo controle não foi detectado resíduo de atrazina. 

A análise estatística aplicada (One Way ANOVA, método de Student-

Newman-Keuls) indicou que há uma diferença significativa na 

concentração de atrazina do manto e sifão, da massa visceral e do pé e 

músculos, quando comparadas com o palpo labial e brânquias. Por outro 
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lado, não foi observada diferença estatisticamente significante, entre a 

concentração de atrazina do manto e sifão, da massa visceral e do pé e 

músculos. O teste foi realizado ao nível de confiança de 95%.  

 

Tabela 4.10: Concentração de atrazina nos quatro grupos das 

diferentes estruturas do bivalve A. trapesialis, média e desvio padrão. 

 Concentração de atrazina (ug/g de bivalve) 
Grupo de 
Bivalves* 

Manto e 
sifão 

Palpo 
Labial Brânquias Massa 

Visceral 
Pé e 

músculos 
1 0,72 0,36 0,5 1,09 1,33 

2 0,67 0,32 0,4 2,27 0,89 

3 0,6 0,27 0,3 1,27 1,44 

4 1,14 0,36 0,83 0,58 1,25 

Média 0,783 0,328 0,508 1,303 1,228 

Desvio Padrão 0,243 0,043 0,230 0,708 0,238 

* Estruturas analisadas 2 a 2. 

 

Segundo GUNKEL and STREIT (1980), mecanismos distintos de 

captação de pesticidas pela água devem ser considerados. Uma rápida 

captação de atrazina pode ocorrer em órgãos diretamente expostos a um 

pesticida, como as brânquias ou a pele. Outro mecanismo de captação é 

o transporte de atrazina através das brânquias, via sistema circulatório, o 

que leva a uma alta taxa de acumulação em órgãos com maior 

vascularização e também com alta afinidade pela atrazina, ou seja, com 

maior porcentagem de lipídeos. 
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Figura 4.7: Gráfico de barras ilustrando a concentração média de 

atrazina nas diferentes estruturas do bivalve A. trapesialis e o desvio 

padrão. 

 

O peixe da espécie Coregonus fera, após 5 minutos de exposição a 

50 µg/L de atrazina, 19% do resíduo total estava localizado nas brânquias 

e sangue, diminuindo para 10% conforme o equilíbrio foi sendo atingido. 

Com relação à velocidade, os órgãos onde ocorreram uma rápida 

bioacumulação de atrazina foram o fígado, a massa cefálica, as 

brânquias, o intestino e a vesícula biliar (GUNKEL and STREIT, 1980). 

Estudos de bioconcentração de atrazina, na tilápia da espécie Tilapia 

sparrmanii, mostraram uma maior acumulação nos ovários e fígado, a 

qual aumentou, significativamente, com o aumento da concentração a que 

foi exposta, podendo, esta alta bioacumulação, ser atribuída às 

concentrações de lipídeo relativamente maiores nestes órgãos (PREEZ 

and VUREN, 1992). O fígado é um órgão importante na regulação e 
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desintoxicação de substâncias no sangue, como a atrazina. Estes 

compostos são estocados, resultando em um aumento na concentração. 

As gônadas são órgãos bioacumuladores potenciais de poluentes 

orgânicos, uma vez que ocorre alta deposição de lipídeos durante a 

oogênese e espermatogênese (FLETCHER et al., 1978, citado por 

PREEZ and VUREN, 1992). 

No presente trabalho, uma das partes analisadas no molusco bivalve 

A. trapesialis, foi a massa visceral. Os órgãos internos não foram 

dissecados, uma vez que apresentam grande fragilidade. A massa 

visceral comporta o aparelho digestivo (estômago e intestino), o pericárdio 

(circunda o coração e a parte terminal do intestino), o sistema excretor 

(rim e ducto renal), sistema nervoso (células ganglionares cerebral e 

visceral) e sistema reprodutor. O pé possibilita ao bivalve uma locomoção 

vertical ou horizontal no substrato, que são consideradas lentas quando 

comparada com outras espécies (HEBLING, 1976). Este movimento 

ocorre à partir da contração de músculos retratores pedais e de um 

sistema hidráulico envolvendo a hemolinfa. As brânquias são estruturas 

utilizadas na alimentação e na respiração dos bivalves, possuindo um 

mecanismo de transporte de água através dos espaços interfilamentares, 

retendo as partículas em suspensão e carregando-as para a superfície 

frontal dos filamentos ou para a base das demibrânquias, em direção aos 

palpos labiais e boca (JΦRGENSEN, 1975). 

Neste sentido, a alta concentração de atrazina encontrada na massa 

visceral, nos pés e no manto e sifão de A. trapesialis são semelhantes 

aqueles encontrados em peixes (PREEZ and VUREN, 1992). Na massa 
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visceral dos bivalves encontram-se os órgãos que, provavelmente, 

apresentam a maior concentração de lipídeos, o pé apresenta grande 

vascularização e circulação de hemolinfa (através do sistema circulatório 

aberto), podendo transportar contaminantes, e o manto e sifão, que são 

as estruturas diretamente em contato com a atrazina dissolvida na água.  

As menores concentrações de atrazina encontradas nas brânquias e 

no palpo labial, provavelmente, se devem ao tempo de exposição, 24 

horas, intervalo onde considera-se que a bioacumulação tenha atingido 

um equilíbrio e os órgãos internos acumularam maior concentração de 

atrazina que as brânquias e palpo labial, semelhante ao observado para o 

peixe da espécie Coregonus fera (GUNKEL and STREIT, 1980).  

As figuras 4.8 e 4.9 trazem os cromatogramas das estruturas do 

bivalve A. trapesialis, utilizadas como controle e com atrazina, 

respectivamente. Pode-se observar que não há interferentes que 

coincidem com o tempo de retenção da atrazina.  
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Figura 4.8: Cromatogramas das partes do bivalve A. trapesilais controle.  
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Figura 4.9: Cromatogramas das partes do bivalve A. trapesilais com 

atrazina. TR, Tempo de Retenção da atrazina. A seta indica o pico da 

atrazina. 
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5.5.2 Corbicula fluminea 
 

A tabela 4.11 e a figura 4.10 apresentam os resultados da 

concentração de atrazina acumulada nos tecidos dos bivalves C. 

fluminea, expostos de 6 a 48 horas. Os resultados são de amostras 

compostas de 5 bivalves, analisadas em duplicatas. A massa de bivalve 

corresponde ao peso seco da parte mole do molusco, conforme 

recomendado por MÄKELÄ and OIKARI (1995). A figura 4.11 ilustra um 

cromatograma controle de C. fluminea e um cromatograma de bivalve 

exposto à atrazina em aquário, onde pode ser observada a presença do 

herbicida bioacumulado. 

 

Tabela 4.11: Concentração de atrazina na água dos aquários, no 

início e final do experimento, bioacumulação de atrazina nos tecidos dos 

bivalves C. fluminea e BCF para 48h de experimento. 

Bioacumulação em C. flumineaa (µg atrazina/g de bivalve) 

[atz] água 
(µg/mL) Tempo de exposição (horas) Aquá-

rio 
Início Final 6 12 24 36 48 

BCF (48h) 

1 0,061 0,046 0,44 0,76 0,57 0,55 0,55 11,9 

2 0,343 0,316 23,27 2,94 2,01 2,32 3,11 9,8 

a: Amostras compostas de 5 bivalves.  
 

Os bivalves C. fluminea, assim como os bivalves da espécie A. 

trapesialis, bioacumularam a atrazina presente na água do aquário. A 

quantidade desse herbicida, assimilado pelos organismos, variou ao longo 

do tempo de exposição, conforme os resultados apresentados na tabela 

4.11.  
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Figura 4.10: Bioacumulação de atrazina nos tecidos dos bivalves C. 

fluminea dos aquários 1 e 2. atz, atrazina; biv, bivalve. As legendas 

correspondem à concentração de atrazina na água do aquário. 
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Figura 4.11: Cromatograma de um bivalve C. fluminea controle (A) e 

cromatograma da mesma espécie exposta à atrazina em aquário (B). 

Fase móvel: metanol: água (6:4), fluxo de 1 mL/min, detecção: 230nm. 
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No aquário 1, onde os bivalves estavam expostos a 0,061 µg/mL de 

atrazina, a amostra exposta por 12h apresentou maior bioacumulação do 

herbicida. Ao contrário, no aquário 2, a amostra de 6h apresentou maior 

bioacumulação de atrazina: 23,27 µg/g de bivalve, valor, praticamente, 

dez vezes maior que o observado para as outras amostras desta mesma 

espécie. Provavelmente, esta quantidade excessiva acumulada deve-se a 

variações em algum indivíduo da amostra composta, que poderia ter 

maior concentração de lipídeos e, dessa forma, reter mais atrazina, ou por 

características fisiológicas, ter apresentado maior filtração da água, e 

consequentemente, entrou em contato com maior quantidade do 

herbicida. De maneira geral, o experimento com a espécie C. fluminea 

apresentou as maiores concentrações de atrazina nas amostras 

analisadas até 12 h, concordando com dados obtidos em A. trapesialis, e 

portanto, a discussão desta última espécie pode ser aplicada à primeira. 

Novamente, como para a espécie A. trapesialis, houve uma variação na 

concentração de atrazina nas amostras de um mesmo aquário, indicando 

que pode haver um processo de captação, com uma simultânea secreção 

de atrazina pelos bivalves, conforme o processo descrito por GUNKEL 

and STREIT (1980) para gastrópodas de água doce. Acredita-se que o 

processo celular de captação da atrazina por C. fluminea seja semelhante 

ao discutido para a espécie A. trapesialis. 

Com relação ao BCF da atrazina para C. fluminea, apresentado na 

tabela 5.11, o maior valor foi observado para a amostra exposta à menor 

concentração, BCF= 11,9, quando comparado com a amostra exposta a 

0,316 µg/mL, maior concentração de atrazina, BCF= 9,8. Esses dados 
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sugerem que esta espécie de bivalve possui uma bioacumulação mais 

eficiente quando exposta a menores concentrações de atrazina. A análise 

da água dos aquários 1 e 2, no início e final do experimento, por 48 horas, 

apresentou uma maior redução na concentração de atrazina no aquário 1- 

24,6%, entre o início e final do experimento, quando comparado com o 

aquário 2, cuja redução foi de 7,9%. Estes dados indicam que a atrazina, 

pode ter sido foi assimilada pelos bivalves nas partes moles, concha e/ou 

na cavidade palial, como em A. trapesialis. Provavelmente, a maior 

capacidade de bioacumulação de C. fluminea em concentrações menores 

de atrazina, conforme sugerido acima, explique a maior redução da 

concentração deste herbicida observada no aquário 1.  

Corbicula fluminea tem grande importância econômica, fazendo parte 

da alimentação de populações asiáticas, além de servir como isca após 

ser retirado da concha (NAUMANN, 1996). Portanto, a capacidade de 

bioacumulação do herbicida atrazina, observada nesta espécie, leva a 

discussões com relação à biomagnificação deste herbicida ao longo da 

cadeia alimentar, sendo um risco à saúde humana. Atualmente, esta 

espécie pode ser encontrada na Ásia, América do Norte e do Sul, Europa 

e em partes da África (NAUMANN, 1996). Acredita-se que a grande 

expansão geográfica da espécie C. fluminea tenha sido feita por 

imigrantes asiáticos. 

A tabela 4.12 apresenta os dados físico-químicos da água dos 

aquários do experimento com C. fluminea. 

Dessa forma, os experimentos desenvolvidos com esta espécie, 

demostraram que este bivalve foi capaz de bioacumular a atrazina 
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dissolvida na água do aquário, sendo considerado um biomonitor para 

esse herbicida, podendo bioacumular até 11 vezes a concentração de 

atrazina em seu tecido com relação à concentração da água (BCF para 48 

horas).  

 

Tabela 4.12: Média e desvio-padrão dos dados físico-químicos da 

água dos aquários com C. fluminea (n=3). 

 
Temperatura 

(oC) 

Oxigênio Dissolvido 

(mg/L) 

% de 

Saturação  

O2 

Condutividade 

(µS) 
pH 

Média 17,67 8,80 92,67 113,87 7,41 

Desvio-padrão 0,25 0,17 2,31 65,17 0,47 
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4.6 Teste de toxicidade aguda: 

Os resultados obtidos nos testes de toxicidade aguda, para o bivalve 

límnico A. trapesiais, demonstraram que esta espécie é muito resistente 

ao herbicida atrazina, mesmo nos experimentos com duração superior a 

96 horas. Embora o teste preliminar não tenha apresentado mortalidade 

no grupo controle, durante os experimentos o etanol demonstrou elevada 

toxicidade, refletida na mortalidade de 100% dos animais do grupo 

controle, após 120 horas. Este resultado nos levou à alteração do diluente 

para acetona que, no primeiro teste, não apresentou mortalidade dos 

organismos controle. Apesar da alteração do diluente, os testes de 

toxicidade aguda não se mostraram reprodutíveis. Alguns fatores foram 

determinantes para não continuarem os experimentos de CL50. Um deles 

foi o intervalo de concentrações de atrazina utilizada nesses 

experimentos, que variaram de 100 a 600 µg atrazina/ mL, valores que, 

até o momento, não foram observados no ambiente aquático. Um 

segundo fator é a resistência do bivalve adulto às altas concentrações de 

atrazina durante intervalos de tempo superior a 96 horas. A mortalidade 

era observada somente após longos períodos, não correspondendo ao 

objetivo do teste de CL50,  que é determinar concentrações que causam 

mortalidade durante curtos períodos de duração. Em geral, utilizam-se 

espécies mais sensíveis a um contaminante. A literatura apresenta, por 

exemplo, experimentos com larvas de moluscos para o desenvolvimento 

de testes de CL50 (PHELPS, 1994). Um dos valores de CL50 encontrado 

neste trabalho para A. trapesialis adulto foi 319,22 µg/mL atrazina, para 
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144 horas. Nesta concentração, muitas espécies mais sensíveis à 

atrazina não teriam sobrevivido em intervalos de tempo menores, como 

copepodos, cujo CL50- 96h é 0,12 µg/mL de atrazina (FORGET et al., 

1998). Um outro fator foi a quantidade de resíduo de atrazina acumulada 

ao final de cada experimento, que chegava a 70 litros de água com até 

600 µg/mL. Dessa forma, a obtenção de um valor de CL50, para esta 

espécie de molusco bivalve, em sua fase adulta, provavelmente não se 

aplica como parâmetro ambiental.  

Para o cálculo dos valores de CL50, embora não tenham sido 

reprodutíveis, foi utilizado o programa estatístico Trimmed Spearman-

Karber Method, versão 1.5. 

O comprimento médio dos animais foi de 10,72 ± 1,7 cm e o peso 

(incluindo a concha), foi de 61,48 ± 39,75 g. Considerando que o volume 

de água de mina, utilizada nos recipientes, foi de 17 L e que foram 

colocados 5 moluscos por recipientes, obteve-se uma biomassa total de 

18,08 g/L. 

 Uma vez que o bivalve C. fluminea pode ser encontrado em 

diferentes tipos de sedimentos e em condições físico-químicas adversas, 

acredita-se que esta espécie seja mais resistente ao herbicida atrazina do 

que A. trapesialis e, por isso, não foram desenvolvidos os experimentos 

de toxicidade aguda com C. fluminea. Testes de toxicidade da atrazina 

foram desenvolvidos utilizando-se larvas de C. fluminea, que são mais 

bsensíveis a este herbicida (PHELPS, 1994). 

 


