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RESUMO GERAL

A contaminação ambiental provocada pela inserção demasiada de metais pesados no ambiente
tem sido cada vez mais recorrente. Os metais pesados, quando introduzidos no meio aquático,
podem estar dissolvidos na água, complexados a partículas orgânicas e/ou inorgânicas
presentes tanto na coluna d’água quanto no sedimento, além de serem absorvidos pela biota.
No estado de Minas Gerais, o rompimento da barragem da Samarco Mineração liberou no
ambiente a lama de rejeitos da mineração, constituída por elevadas concentrações de metais
pesados, afetando cerca de 663,2 Km de corpos hídricos nos estados de Minas Gerais e
Espírito Santo. Impactos ambientais dessa magnitude exigem avaliações e monitoramento da
qualidade do ambiente, através de análises físico-químicas nos compartimentos abióticos e
bióticos. Nestes últimos, alguns grupos podem ser mais eficientes que outros, a depender da
finalidade da avaliação, visto que os metais pesados atuam de forma distinta nos diferentes
táxons. Por conta disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar se larvas de anfíbios anuros são
eficientes na acumulação de metais pesados de ambientes impactados, verificar se o seu
ecomorfotipo interfere nos níveis de metais encontrados e correlacionar essas concentrações a
possíveis efeitos no tamanho destes organismos, avaliado através da massa. As coletas de
água, sedimento e girinos foram realizadas em dois pontos situados no Espírito Santo e em 12
pontos localizados em Minas Gerais. Desses pontos, 7 foram diretamente afetados pelo rejeito
e 7 não tiveram contato direto. Analisamos os metais Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti,
V e Zn através da técnica de espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado (ICPOptical Emission Spectrometer) em girinos com intestino e sem intestino para atestar que as
concentrações de metais não foram provenientes apenas do conteúdo intestinal. Girinos
bentônicos mostraram concentrações mais elevadas que os girinos nectônicos, com exceção
para Cd. A maior concentração de metais nos girinos bentônicos pode estar atrelada a
associação do grupo com os metais adsorvidos ao sedimento que é o compartimento com
maiores concentrações de contaminantes químicos. A análise dos girinos sem intestino
mostrou que os nectônicos tiveram concentrações de metais mais altas que os bentônicos, com
exceção para os metais Ba e Fe. Os resultados referentes ao fator de bioacumulação
demonstraram que os metais dissolvidos na água estão mais disponíveis para os girinos do
que os metais adsorvidos ao sedimento. Isso pode induzir as maiores concentrações de metais
nos tecidos dos girinos que se encontram na coluna d’água. Houve correlação significativa e
negativa entre massa e concentração dos metais Cr e Zn para espécie Bokermannohyla
circumdata, Cr para Boana faber, Al, Ba, Mn e Zn para Scinax fuscovarius e Physalaemus
crombiei. Girinos, portanto, são bons bioindicadores para contaminação ambiental de metais
pesados. No geral, evidenciamos que as concentrações de metais no ambiente afetam as
concentrações desses nos indivíduos, o que pode acarretar futuras mudanças morfológicos e
fisiológicas nesses organismos, devido as reações metabólicas em conjunto com esses
contaminantes.
Palavras-chave: bentônico, nectônico, contaminação ambiental, metais pesados
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ABSTRACT

The ambiental’s contamination by the excessive insertion of heavy metals in the environment
has been increasingly recurrent. The heavy metals, when introduced in the aquatic
environment, may be dissolved in the water, complexed to organics particles and/or
inorganics in the water column and in the sediment, besids being absorbed by the biota. In
Minas Gerais’ state, the rupture of Samarco Mineração’s dam releases in the environment the
mud of mining’s waste formed by high concentrations of heavy metals, affecting almost 663,2
Km of water bodies in Minas Gerais and Espírito Santo states. Environmental impacts of this
magnitude requires evaluations and monitoring of the environment quality, through physicchemical analyses in the abiotic and biotic compartments. At the latter, some groups can be
more efficients than others, depending of the evaluation’s purpose, since heavy metals acts in
distinct ways in the differents taxons. Because of this, the job object was evaluate if anuran
larvaes are efficients in heavy metal’s accumulation of impacted environment, check if their
eco morphotype interfere in the levels of founded metals and correlate these concentrations to
possible effects on size of these bodies, evaluated through the mass. The water sediment and
tadpole collection were accomplished in two points situated in Espírito Santo and 12 points
located in Minas Gerais. Of these points, 7 were directly affected by the tailings and 7 doesn’t
have directly contact. We analysed the metals Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V, and
Zn through the spectrometry technique of atomic emission by coupled plasma (HCL – Optical
Emission Spectrometer) in tadpole with and without intestine for attest that metals
concentrations didn’t come only from the intestinal content. Benthic tadpoles showed
concentrations higher than nectonic tadpoles, except Cd. The high metals concentration in the
benthic tadpoles can be linked to the group’s association with the metals adsorbed to sediment
what is the compartment with bigger chemicals contaminants’ concentrations. The tadpoles
without intestine analysis shows that nectonic had metals concentrations higher than the
benthic, except metals Ba and Fe. The regarding results to the bioaccumulation factor
demonstrated that metals dissolved in water are more available to tadpoles than metals
adsorbed to sediment. This can induce bigger concentrations of metals in tadpoles tissues that
are found in water column. There was significant and negative correlation between mass and
metals concentration Cr e Zn for Bokermannohyla circumdata species, Cr for Boana faber,
Al, Ba, Mn, and Zn for Scinax fuscovarius and Physalaemus crombiei. Tadpoles therefore, are
good bioindicators for ambiental contamination of heavy metals. In general, emphasize that
metals concentration in environment affect the concentration of these in individuals, what can
entail in future morphological and physiological changes in these bodies, because of
metabolic reaction in set with these contaminants.
Key words: benthic, nectonic, environmental contamination, heavy metals
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Contaminação Ambiental e Mineração

O avanço tecnológico, que tanto tem trazido benefícios e agregado comodidade a
civilização, caminha intimamente ligado a poluição ambiental, visto que a produção em larga
escala dos bens materiais tem sua matéria-prima extraída da natureza. Esse sistema gera
grandes quantidades de resíduos liberados de forma inadequada no meio e, muitas vezes,
provoca danos à fauna e flora locais, além de prejuízos à saúde humana (Cunha & Guerra,
2012).
Dentre os diversos tipos de atividade poluidora, a mineração pode ser considerada a
prática mais danosa, pois além dos impactos decorrentes de suas instalações, a extração de
minerais libera uma carga altíssima de metais pesados na superfície terrestre, que podem ali
persistir por tempo indeterminado (Penna, 2012).
Quando instalada, uma mineradora altera intensamente a área minerada devido a
aberturas das cavas, disposição de material estéril (inerte ou não aproveitável) proveniente do
decapeamento superficial e da disposição de rejeitos decorrentes dos processos de tratamento
ou beneficiamento ( Paulo & Silva, 2007; Ibram, 2015). Estes, por sua vez, podem ser
denominados de lama, quando apresentam granulometria fina ou de granulares, cuja
granulometria está acima de 0,074 mm (Duarte, 2008). Quanto aos métodos de disposição, os
rejeitos podem ser depositados em: i) minas subterrâneas, ii) em cavas exauridas de minas, iii)
em pilhas, iv) por empilhamento a seco, v) por disposição em pasta e vi) em barragens de
contenção de rejeitos. Esta última tem sido as mais utilizadas devido a redução dos custos de
implantação (Ibram, 2016). A preocupação acerca da importância da melhor acomodação para
esses rejeitos está atrelado a sua composição que na maioria das vezes apresenta substâncias
que, se depositados no solo ou liberadas nos sistemas hídricos, podem acarretar sérios
prejuízos ao ambiente.
No Brasil, a atividade de mineração é considerada uma das práticas mais importantes
que sustentam a economia do país. Em 2013, foram contabilizadas 8.870 mineradoras e dos
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minerais extraídos, o minério de ferro é o principal produto de exportação. Para sua
exploração, há quatro jazidas minerais distribuídas nos estados do Pará, Bahia, Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul (Ibram, 2015).

Metais Pesados

Os metais pesados são elementos químicos encontrados naturalmente no ambiente,
visto que fazem parte dos ciclos biogeoquímicos da Terra. Caracterizam-se por apresentarem
elevada reflexibilidade, condutividade elétrica, condutividade térmica, maleabilidade
(Klaassen & Watkins III, 2012) e densidade acima de 5g/cm³ (Järup, 2003). São elementos
que estão associados a contaminação e toxicidade. Isto porque algumas das atividades
humanas aumentam a disponibilidade desses elementos no ambiente e, por serem altamente
reativos e não degradáveis em sua forma elementar, acarretam prejuízos para os seres vivos
(Ana, 2011).
Dentre os metais pesados existentes, os mais comumente utilizados comercialmente
são: Cd (cádmio), Cr (cromo), Cu (cobre), Mn (manganês), Ni (níquel), Pb (chumbo), Fe
(ferro), Al (alumínio), Ba (bário), V (vanádio), Ti (titânio) e Zn (zinco). Desses, o Cd, Pb e Ti
são considerados tóxicos, por não apresentarem nenhuma função metabólica além de serem
prejudiciais ao organismo e os demais, Cr, Cu, Mn, Ni, Fe, V e Zn são considerados
elementos essenciais por participarem de importantes atividades metabólicas, mas apresentam
potencial tóxico quando estão em elevadas concentrações (Lima & Merçon, 2011), pois
possuem a capacidade de reagir com o oxigênio (Benassi, 2004), induzindo a degradação
oxidativa dos lipídios da membrana celular, danos ao DNA (Gastaldo et al. 2009), além de
interferir nas atividades proteicas. A transferrina, por exemplo, é uma glicoproteína que
auxilia no transporte do ferro através da membrana celular, porém, na presença do alumínio e
manganês, os sítios de ligações destinados ao ferro podem ser ocupados por esses metais
(Klaassen & Watkins III, 2012).
Quando liberados no ambiente aquático, os metais pesados podem ocupar diferentes
compartimentos como: água, sedimento e biota. Sua disponibilidade vai depender das
características físico químicas do local onde se encontram (Sisinno & Oliveira-Filho, 2013).
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Na água, os metais podem estar dissolvidos ou particulado (Zagatto & Bertoletti,
2006). Na primeira situação, estes apresentam-se ligados a compostos orgânicos em solução e
na segunda, estão associados a matéria orgânica ou argilas que por apresentarem cargas
elétricas em sua estrutura, tem alta capacidade de troca catiônica e por isso os metais se
adsorvem aos argilominerais com maior facilidade (Förstner & Wittmann, 1983). Metais na
forma iônica hidratados e ligados a hidroxilas constituem formas biodisponível dos metais
que podem ser absorvidos pela biota (Chovanec et al., 2003).
Já no sedimento, os metais estão geralmente insolúveis, entretanto estes contaminantes
podem tornar-se biodisponíveis, visto que imobilização dos metais nesse compartimento é
relativamente instável e pode ocorrer através de agentes químicos e biológicos, causando
toxicidade aos seres vivos ali viventes (Jesus et al, 2004). Agentes químicos com pH tem
forte influência nessa mobilidade, pois ambientes alcalinos provoca a precipitação dos metais,
tornando-os insolúveis. Porém tal situação pode ser alterada sob a influência de outros fatores
químicos como a diminuição de oxigênio e consequentemente a solubilização desses metais.
Por isso, ambientes com concentrações de metais semelhantes podem variar quanto a
ocorrência de toxicidade em virtude da especiação química do metal (Bevilacqua et al, 1996).
No meio biótico, os metais pesados podem bioacumular, ou seja, quando suas
concentrações aumentam progressivamente no organismo ou parte dele; biomagnificar,
quando essas substâncias apresentam-se em maiores concentrações a medida que avançam o
topo da cadeia alimentar; e bioconcentrar, processo no qual os indivíduos apresentam maior
concentração de compostos químicos tóxicos do que o ambiente no qual se encontra (Sisinno
& Oliveira-Filho, 2013). É possível calcular o fator de bioconcentração através da relação
entre a concentração de metais presente na biota pela concentração de metais presente na água
e sedimento. Entretanto, a toxicidade decorrente da bioconcentração e bioacumulação,
depende de fatores como idade, sexo do indivíduo, da duração, frequência e via de exposição
do contaminante (Azevedo & Chasin, 2003).

Ecotoxicologia Aquática

O ramo da toxicologia que estuda a presença e os efeitos dos contaminantes químicos
nos seus diversos compartimentos dentro de um ecossistema aquático é a ecotoxicologia
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aquática. Esta ciência surgiu para auxiliar os demais métodos utilizados na realização de
avaliação de contaminação ambiental, pois percebeu-se que análises físico-químicas
referentes apenas aos compartimentos abióticos não respondiam de forma satisfatória à
qualidade do ambiente em questão, visto que, não respondia acerca dos possíveis efeitos dos
contaminantes, aos organismos presentes no ecossistema avaliado (Silva et al., 2001).
O termo ecotoxicologia foi proposto pela primeira vez em 1969 pelo toxicologista
Rene Truhaut (Truhaut, 1977). Na década de 80, as agencias ambientais, principalmente dos
EUA e Europa deram início a padronização de protocolos para testes de toxicidade utilizando
organismos aquáticos (OECD 1984-2004). Em 1975, o Brasil aderiu a padronização dos
métodos de ensaio de toxicidade aguda com peixes, produzida pelo Comitê Técnico de
Qualidade das Águas da International Organization for Standardization (ISO), juntamente
com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB) (Magalhães & Ferrão-Filho, 2008).
Inicialmente, os testes de toxicidade respondiam somente a respeito da sobrevivência,
crescimento e reprodução de uma única espécie submetida a ensaios em laboratórios. As
respostas, neste caso, provinham de dois tipos de experimentos: agudo, no qual os indivíduos
eram expostos a elevadas dosagens de determinado composto químico para medir a
concentração letal; e crônicos, que consistia na manutenção dos organismos em baixas
concentrações dos compostos químicos por um período mais longo de tempo, avaliando seus
efeitos sobre as taxas de crescimento e reprodução dos organismos (Sisinno & Oliveira-Filho,
2013). Posteriormente outros fatores foram observados, como efeito a nível bioquímico,
celular e fisiológico. Para tanto, alguns biomarcadores têm auxiliado na descrição de como os
indivíduos estão sendo prejudicados por determinado contaminante (Lam & Gray, 2003).
Além disso, os ensaios que antes eram restritos aos laboratórios com apenas uma espécie,
passaram a ser realizados também a níveis de comunidade em ambientes externos.
Uma avaliação mais abrangente, acrescida de vários grupos de seres vivos, foi
necessária frente às diferentes respostas que estes organismos manifestavam diante às
mudanças da qualidade do ecossistema (Sisinno & Oliveira-Filho, 2013). A partir deste
momento, foi possível determinar os diferentes tipos de bioindicadores ambientais.
Indicadores ecológicos (apontadores) são considerados bioindicadores capazes de responder
ao impacto da poluição mediante mudanças no tamanho de sua população através da sua
proliferação, como é o caso da floração de algas nocivas, causadoras da maré vermelha, ou
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ausência da população, como já foi registrado por Pimenta et al. (2016) através da avaliação
da composição de comunidades bentônicas, cujo índice de diversidade foi reduzido decorrente
da antropização dos ecossistemas aquáticos mais próximos a ambientes urbanos. Os
organismos testes, são bioindicadores já padronizados e utilizados em testes de toxicidade
(bioensaios) em laboratório toxicológico e ecotoxicológico. Existem normas estabelecidas
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para avaliações ecotoxicológicas de
várias espécies, dentre elas: Daphnia similis, D. magnas (crustáceos) e Danio rerio,
Pimephales promelas (peixes). E guia da OCDE (2008) para testar produtos químicos com a
espécie de anfíbio anuro, Xenopus laevis. Esta e outras espécies de anuros podem servir
também como biomonitores, bioindicadores capazes de demonstrar o impacto do
desequilíbrio ambiental de forma qualitativa e quantitativa. Girinos das espécies Hyla
chrysoscelis, Rana sphenocephala, Acris crepitans, and Gastrophryne olivácea quando
expostos a concentrações do inseticida clorpirifós, apresentou redução na produção da
colinesterase, na eficiência natatória e no tamanho da massa (Widdera & Bidwell, 2008).

Anfíbios Anuros

Há algumas décadas atrás, tem-se observado o declínio nas populações de anfíbios e
uma das supostas causas é atribuída a contaminação ambiental por parte de agrotóxicos,
metais pesados ou outros tipos de substâncias químicas tóxicas (Beebee & Griffiths, 2005).
A dependência da maioria das espécies de anfíbios anuros por ambientes aquáticos,
principalmente em épocas reprodutivas (Wells, 2007), os tornam ainda mais vulneráveis aos
prejuízos decorrentes da contaminação ambiental. A pele permeável altamente vascularizada
propicia uma maior absorção de substâncias presentes no meio. A maioria das espécies
apresentam uma fase larval livre natante e, para estas larvas, as brânquias e o hábito alimentar
servem como vias adicionais para entrada de substâncias indesejáveis. A fase embrionária dos
girinos de Scinax ruber são mais resistentes a concentrações de Cu do que as larvas no estágio
19 e 21 que apresentam suas brânquias expostas e os girinos dessa mesma espécie
apresentaram maior resistência do que girinos de Rhinella granulosa (Franco-de-Sá & Val,
2014).
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A morfologia, fisiologia e comportamento dos girinos, estão relacionados ao modo de
vida dos mesmos (Cadotte et al., 2011). Assim, é possível estabelecer algumas características
ecológicas, como hábito alimentar e posição na qual se encontram no corpo d’água.
McDiarmid & Altig (1999) já reconheceram através da ecomorfologia, 21 ecomorfotipos de
girinos, sendo dois destes, os mais comuns: os bentônicos aqueles associados ao fundo dos
corpos d’água e os nectônicos, os que vivem na coluna d’água.
Grupos diferentes de organismos podem responder à concentração de contaminantes
químicos de forma diferenciada. A partir das características de cada grupo, é possível escolher
qual melhor se adequa a avaliação ambiental em questão. Se o objetivo for mensurar o quanto
de contaminante químico os organismos estão concentrando em relação ao meio faz-se apenas
análises das concentrações desses contaminantes nos tecidos. Já para saber se estas
concentrações estão afetando os indivíduos, acrescenta-se critérios biológicos (mudanças
morfológicas, fisiológicas ou bioquímicas) na avaliação.
Comumente, o sedimento é o compartimento ambiental que abriga maiores
concentrações de metais pesados, devido a fatores físico-químico que provocam a
precipitação e adsorção desses metais a partículas sedimentares (Carmo, 2011). Por isso,
espécies bentônicas, por estarem em maior parte do tempo em contato com o sedimento,
assimilam contaminantes químicos através da ingestão dessas partículas, contato direto com
as superfícies corporais e pelas vias respiratórias e assim, tendem a acumular mais metais
pesados (Peltzer et al., 2013) que os girinos que ocupam a coluna d’água.
Muitos estudos tem demonstrado o quanto os anfíbios anuros são eficientes como
bioindicadores, devido a sua sensibilidade tanto de acumular quanto de apresentar
modificações biológicas em decorrência dessas concentrações. Além disso, o grupo pode
dispor de uma quantidade significativa de indivíduos para análise, já que de uma desova pode
eclodir centenas de girinos (Wells, 2007) que no ecossistema constitui uma grande biomassa
de recurso alimentar aos indivíduos dos níveis tróficos seguintes (Mann, 2005).
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A preocupação decorrente dos efeitos nocivos da contaminação tem motivado a busca por
ferramentas para a avaliação da qualidade ambiental. Esse trabalho teve como objetivo avaliar
o potencial bioacumulador de girinos de diferentes ecomorfotipos, através das concentrações
de metais pesados nos indivíduos ocorrentes em áreas afetadas pelo rejeito de minério de
ferro. Analisamos as concentrações de Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V e Zn
dissolvidos, no sedimento e em girinos bentônicos e nectônicos, com intestino e sem intestino.
Girinos foram coletados em corpos d’água diretamente afetados pelo rejeito (n = 7) e em
outros por onde a lama do rejeito não passou (N = 7). Não houve diferenças de concentrações
de metais pesados entre os pontos amostrais para água e sedimento. No entanto, girinos com
intestino provenientes dos pontos diretamente afetados pelo rejeito apresentaram maiores
concentrações de metais Al, Ba, Cd, Fe, Mn e Ti, tornando o grupo um potencial bioindicador
da qualidade ambiental. Os girinos com intestino e bentônicos apresentaram concentrações de
metais mais elevadas que os nectônicos, com exceção para o Cd. Os girinos sem intestino e
nectônicos concentraram mais metais que os bentônicos, com exceção para o Ba e Fe. A
maior concentração de metais nos girinos bentônicos com intestino pode estar atrelada a
associação do grupo com os metais adsorvidos ao sedimento e com maiores concentrações
nesse compartimento. Os resultados referentes ao fator de bioacumulação demonstraram que
os metais dissolvidos na água estão mais disponíveis para os girinos do que os metais
adsorvidos ao sedimento. Isso pode induzir as maiores concentrações de metais nos girinos
que usam a coluna d’água. Houve correlação significativa e negativa entre massa e
concentração dos metais Cr e Zn para espécie Bokermannohyla circumdata, Cr para Boana
faber, Al, Ba, Mn e Zn para Scinax fuscovarius e Physalaemus crombiei. No geral,
evidenciamos que as concentrações de metais no ambiente afetam as concentrações desses
nos indivíduos, o que pode acarretar futuras mudanças morfológicos e fisiológicas nesses
organismos, devido as reações metabólicas em conjunto com esses contaminantes.
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64

INTRODUÇÃO

65
66

A degradação ambiental provocada por altas concentrações de metais pesados tem

67

sido persistente e de difícil controle, pois os metais estão presentes em cerca de 90% de tudo

68

que é produzido pelo homem (Silvestre, 2007). Dentre os processos que aumentam a

69

disponibilidade desses metais no ambiente, a mineração é uma das mais eficientes, pois

70

durante a lavra, as substâncias formadoras das jazidas são rapidamente disponibilizadas no

71

meio através das vias aéreas, aquáticas e terrestres (Sisinno & Oliveira-Filho, 2013). A partir

72

daí, substâncias que deveriam estar no ambiente em baixas concentrações, alcançam níveis

73

elevados a ponto de serem prejudiciais à saúde do ecossistema ao longo de gerações (Tundisi

74

& Tundisi, 2008). Essas substâncias podem se acumular nos tecidos dos seres vivos,

75

acarretando danos celulares, pois inibem a ação de enzimas, reagem com o oxigênio e

76

modificam biomoléculas como DNA, dentre outras situações que interferem de forma

77

negativa na fisiologia do organismo (Klaassen & Watkins III, 2012).

78

Considerando os malefícios decorrentes de contaminantes químicos no ambiente,

79

avaliações da qualidade de ecossistemas aéreos, aquáticos e terrestres têm sido recorrentes

80

(Cunha & Guerra, 2012). Observa-se, no entanto, que as respostas provenientes apenas de

81

análises físico-químicas desses compartimentos não são confiáveis, pois estes podem sofrer

82

influência do momento da coleta, como, por exemplo, condições climáticas. Por isso, tem-se

83

atrelado o uso de organismos vivos como ferramentas adicionais na avaliação da qualidade

84

ambiental (Magalhães & Ferrão-Filho, 2008).

85

Para os ecossistemas aquáticos, vários grupos de animais são utilizados como

86

indicadores da qualidade ambiental (Pimenta et al., 2016) e, dentre eles, os anfíbios anuros

87

(Mann, 2005), cujos girinos estão propensos a acumular elevadas concentrações de

88

contaminantes químicos, devido a pele altamente permeável e o hábito alimentar (Degarady &

89

Halbrook, 2006). Girinos atuam, portanto, como potencial transportadores de contaminantes

90

ao longo das redes tróficas (Unrine et al., 2007). Embora, muitas vezes, os metais não tenham

91

efeito letal imediato, podem bioacumular ao longo do tempo, interferindo de forma crônica

92

nos aspectos fisiológicos e bioquímicos dos indivíduos (Lam & Gray, 2003; Peltzer et al.,

93

2013). Sabe-se que populações de anfíbios em todo o mundo têm entrado em declínio e uma

94

das causas possíveis é a dispersão de contaminantes químicos, incluindo metais pesados

95

(Beebee & Griffiths, 2005).
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96

Táxons diferentes podem reagir distintamente diante da contaminação ambiental; uns

97

são mais resistentes que outros (Franco-de-Sá & Val, 2014) e, a depender do tempo de

98

permanência no local, podem apresentar concentrações elevadas dessas substâncias (Singh et

99

al, 2016). Da mesma maneira, girinos de diferentes ecomorfotipos podem mostrar respostas

100

diferentes à contaminação ambiental. O ecomorfotipo associa a forma dos girinos ao uso do

101

habitat e comportamento. Assim, a partir da forma do corpo do girino, é possível inferir o

102

ambiente que ocupa e sugerir o uso do espaço e do recurso alimentar (Mcdiarmid & Altig,

103

1999a). McDiarmid & Altig (1999) reconheceram 21 ecomorfotipos de girinos, sendo os

104

bentônicos (associados ao fundo dos corpos d’água) e nectônicos (associados à coluna

105

d’água) os mais comuns (Mcdiarmid & Altig, 1999a).

106

Num mesmo ecossistema e conforme o ecomorfotipo, os girinos podem acumular

107

quantidades diferenciadas de metais pesados, pois a disponibilidade dos compostos químicos

108

na água e sedimentos variam conforme os fatores físico-químicos ambientais (Carmo et al,

109

2011). É consenso, no entanto, que, via de regra, o sedimento apresente concentrações de

110

metais mais altas que a água (Förstner & Wittmann, 1983). Consequentemente, girinos

111

raspadores de substratos podem acumular mais em relação aos girinos filtradores em

112

suspensão, caso os componentes químicos não estejam disponíveis na coluna d’água.

113

Assim sendo, este estudo teve como objetivo verificar como alguns metais pesados

114

afetam girinos de diferentes ecomoroftipos. Nossa hipótese é que girinos bentônicos

115

(rapadores de substrato) são mais sensíveis ao acúmulo de metais pesados que girinos

116

nectônicos (filtradores de suspensão). Além disso, a acumulação desses metais nos tecidos

117

deve gerar funcionamento fisiológico inapropriado, interferindo no crescimento. Espera-se

118

que girinos bentônicos apresentem maiores concentrações de metais pesados e que girinos

119

com maiores concentrações de metais apresentem menor massa.

120
121

MATERIAIS E MÉTODOS

122

Área de estudo

123
124

Realizamos este estudo nos municípios de Mariana (20° 22′ 40″ S e 43° 24′ 57″ W),

125

no estado de Minas Gerais, Baixo Guandu (19°31'07" S e 41°57'00" W) e Linhares (19° 23′

126

27″ S e 40° 4′ 19″ W), no estado do Espírito Santo, durante os meses de setembro, novembro

25

127

e dezembro de 2016. Estes municípios localizam-se no domínio da Mata Atlântica (Ab’Saber,

128

1974) e foram afetados pelo rompimento da barragem de rejeito da Samarco Mineração no dia

129

5 de novembro de 2015 (Figura 1).

130

O município de Mariana caracteriza-se por apresentar clima quente e temperado

131

(Kottek et al., 2006), com temperatura média de 20,4°C e pluviosidade média anual de 1307

132

mm (Climate-Data.Org). A topografia da região é caracterizada pela presença de planaltos e

133

escarpas que propiciam a formação de bolsões de ar frio e neblina. Os principais rios que

134

passam pela cidade são Rio do Carmo e Rio Gualaxo.

135

A 493 Km de Mariana, localiza-se o município de Linhares que apresenta temperatura

136

média de 24,2 °C e pluviosidade média anual de 1206 mm (Climate-Data.Org). Atualmente a

137

região passa por um descaracterização climática em virtude da modificação paisagística

138

associada, principalmente, à agropecuária. O município de Baixo Guandu caracteriza-se por

139

apresentar clima tropical quente semiúmido (Kottek et al., 2006), temperatura média é 25.0

140

°C e a média anual de pluviosidade é de 1156 mm (médias registradas no período de 1982 e

141

2012) (Climate-Data.Org).

142
143

Caracterização dos pontos amostrais

144
145

Escolhemos os pontos amostrais de acordo com a acessibilidade e com informações da

146

população a respeito de ambientes por onde foi registrada a passagem da lama após o

147

rompimento da barragem de Fundão. A partir disso, definimos os ambientes de coleta em dois

148

tipos: ambientes de contato direto com o rejeito (7 pontos) e ambiente de contato indireto com

149

o rejeito (7 pontos) (Tabela 1). Assumimos o contato indireto do rejeito pela possível

150

contaminação através do vento, material carregado pela chuva, ou lençol freático. Do total de

151

pontos, um ponto encontrava-se no município de Baixo Guandu, um em Linhares e os demais

152

em Mariana.

153

Dos pontos amostrados, apenas o ponto 2 e 5 tratavam-se de poças de águas lênticas

154

em leito de rio e córrego respectivamente. No geral, os pontos apresentavam vegetação nas

155

bordas e/ou no interior. A maioria dos pontos por onde a lama de rejeito passou foram corpos

156

d’água rasos e temporários. Os outros corpos d’água eram represas mais caudalosas e

157

permanentes (Figura 2).

158
159
160

Coleta de água superficial e sedimentos
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161

Em todos os pontos amostrais, medimos a condutividade, oxigênio dissolvido, pH e

162

sólidos totais dissolvidos através de multiparâmetro OAKTON (coleta no ES) e HORIBA

163

(coleta em MG) e a turbidez, com um turbidímetro, Hanna modelo HI-93703. Após a

164

obtenção dos parâmetros físico-químicos, em cada ponto coletamos amostras de 1L de água

165

em recipientes de polietileno, contendo 5 ml de HNO3 (a 65%). Mantivemos as amostras de

166

água refrigeradas até o laboratório. Coletamos amostras de sedimentos e as armazenamos em

167

sacos plásticos descartáveis de 1 L (Brandão et al., 2011).

168
169

Coleta de girinos

170
171

Capturamos os girinos com o auxílio de peneiras de 20 cm e 50 cm de diâmetro e os

172

mantivemos vivos em sacos plásticos, contendo água do local de coleta até o alojamento,

173

onde foram mortos por hipotermia. Para cada girino, identificamos a espécie e ecomorfotipo,

174

medimos e armazenamos individualmente em microtubos, onde foram congelados. De cada

175

espécie utilizada para análise de concentrações de metais, foram fixados em formalina 5%

176

alguns exemplares para material testemunho e depositados na Divisão de Anfíbios e Répteis

177

do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feria de Santana. Identificamos os girinos

178

com auxílio de uma chave de identificação para a região (Pimenta et al., 2014).

179
180

Procedimentos laboratoriais para água e sedimento

181
182

No Laboratório de Saneamento da Universidade Estadual de Feira de Santana

183

(LABOTEC/UEFS), foram feitas duplicatas de 200 ml das amostras de água, filtradas a vácuo

184

utilizando-se membranas de acetato de celulose com porosidade 0,45 μm. Em seguida,

185

colocamos os filtros e o material filtrado em vasos de teflon, adicionamos 3 ml de ácido

186

clorídrico (50%) e 1,0 ml de ácido nítrico (50 %) e levamos os vasos ao bloco digestor para

187

digestão da matéria orgânica (Jesus et al., 2015), sob uma temperatura de 100°C. Após a

188

digestão, avolumamos as amostras com água ultra pura em balões volumétricos de 25 ml, as

189

acondicionamos em vasos de polietileno e mantivemos refrigeradas até o momento da leitura

190

dos metais.

191

Secamos as amostras de sedimentos em estufas de fluxo contínuo. Peneiramos as

192

amostras secas em peneiras de malha de 2 mm. Em seguida, para cada amostra, retiramos 0,5

193

g de sedimento, e em vasos de teflon realizamos o mesmo processo nas amostras de água

194

(metais dissolvidos) para serem digeridas e posteriormente avolumadas.
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195
196
197
198

Procedimentos laboratoriais para os girinos

199

(precisão 0,0001g). Colocamos cada girino em um vaso de teflon acrescido de uma solução de

200

3 ml de ácido clorídrico (50%) e 1,0 ml de ácido nítrico (50 %) e levamos ao bloco digestor

201

para digestão da matéria orgânica, sob uma temperatura de 100°C. Após a digestão,

202

avolumamos as amostras com água ultra pura em balões volumétricos de 25 ml e as

203

acondicionamos em vasos de polietileno, onde as mantivemos refrigeradas até o momento da

204

leitura dos metais (Jesus et al., 2015).

No LABOTEC/UEFS, pesamos os girinos individualmente em balança digital

205

Para atestar que as concentrações de metais obtidas nos girinos não foram

206

provenientes apenas do conteúdo intestinal, antes da digestão, retiramos o intestino de 122

207

girinos de 13 espécies coletados nos pontos 7 ao 14. Porém para avaliar a relação entre as

208

concentrações de metais nos girinos e suas respectivas massas, utilizamos apenas as espécies

209

Bokermannohyla circumdata, Boana faber, Scinax fuscovarius e Physalaemus crombiei, por

210

causa do número amostral.

211
212

Determinação e quantificação dos metais

213
214

Averiguamos

a

capacidade

de

bioacumulação

através

da

avaliação

215

das concentrações de metais nos girinos completos e nos girinos sem o intestino. No

216

Laboratório de Ciência Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF),

217

realizamos a leitura de doze metais pesados: Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V e Zn,

218

através da técnica de espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado realizada pelo

219

ICP Optical Emission Spectrometer da marca Varian, modelo 720-ES.

220

O teor do metal [Me] analisado foi dado pela seguinte expressão:

221

[Me]= C x V x F/m

222

Onde:

223

C = concentração em µg/mL obtida através da curva de calibração do metal

224

V = volume total do extrato

225

F = fator de diluição do extrato original, quando necessário.

226

m = massa do material animal.

227

Determinamos o fator de bioacumulção a partir do quociente entre a concentração de

228

metais no girino e nos compartimentos nos quais se encontram: metais dissolvidos na

28

229

água [Metal no girino] / [Metal na água] e no sedimento [Metal no girino] / [Metal no

230

sedimento]. Valores ≥1 significam que o organismo está bioacumulando metal e valores <1

231

significam que os metais estão indisponíveis para os girinos (Gobas, 2001).

232

Análise estatística

233

Para testar o efeito das variáveis físico-químicas (condutividade, oxigênio dissolvido,

234

pH, turbidez e sólidos totais dissolvidos) sobre as concentrações de metais dissolvidos e no

235

sedimento,

236

(PERMANOVA) que testa simultaneamente a resposta de uma ou mais variáveis dentro de

237

um ou mais fatores, na base de qualquer medida de distância, utilizando métodos de

238

permutação, na qual a matriz inclui grupos e n unidades de observações (por grupo). Para esta

239

análise, utilizamos a matriz de similaridade de Bray-Curtis e foram computadas 9999

240

permutações. Para os testes, utilizamos o software R (R Core Team, 2011), usando o pacote

241

"vegan" (Oksanen et al. 2011) e o nível de significância p ≤ 0,05. Para verificar a existência

242

de associação entre alguns metais que apresentam afinidade entre si, realizamos uma

243

Correlação Linear de Pearson.

utilizamos

uma

Análise

de

Variância

Multivariada

por

Permutação

244

A partir do Modelo Linear Geral Misto (GLMM), testamos as diferenças de

245

concentrações de metais entre os diferentes ecomorfotipo. Esse teste permite predizer os

246

efeitos aleatórios na presença de efeitos fixos. Utilizamos como variável resposta a

247

concentração dos metais e a variável preditora o ecomorfotipo e os tipos de metais eram

248

minhas variáveis fixas. Consideramos os pontos de coleta e os indivíduos como variáveis

249

aleatórias. Os testes foram realizados no software R (R Core Team, 2011), usando o pacote

250

"lmer" (Bates et al., 2015) e o nível de significância p ≤ 0,05. Foi preciso logaritimizar os

251

dados para ajustar os resíduos.

252

Testamos a hipótese de que girinos com menor massa apresentam maiores

253

concentrações de metais pesados através de uma regressão linear simples. Utilizamos a

254

Correção de Bonferroni para evitar cometer o erro do tipo I, visto que foram realizados vários

255

testes com a mesma variável resposta. Nem todos os metais foram testados porque estavam

256

abaixo do limite de detecção e por isso reduzia o número amostral.

257

Para a espécie Bokermannohyla circumdata (n=13) realizamos os testes com os metais

258

Ba, Cr, Mn, Ti, Zn. Desses elementos, apenas para o Mn não foi preciso logaritmizar os

259

dados, pois os resíduos estavam dentro do padrão exigido para a realização do teste. Para
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260

Boana faber (n=10) o teste foi realizado com os metais Al, Ba, Cr, Fe e Mn, sendo os três

261

últimos logaritmizados para homogeneizar os resíduos. Para Scinax fuscovarius (n=17), o

262

teste foi realizado com os metais Al, Ba, Fe, Mn e Zn, apenas os dois últimos não foram

263

logaritmizados para ajuste dos resíduos. Para Physalaemus crombiei (n=13), os testes foram

264

realizados com os metais Al, Ba, Cr, Mn, Zn com exceção do Al, para os outros metais foi

265

necessário logaritmizar os dados. O nível de significância adotado foi p ≤ 0,05.

266
267

RESULTADOS

268

Concentração de metais pesados nos diferentes compartimentos ambientais

269

Água

270

De maneira geral, as variáveis condutividade, oxigênio dissolvido (OD), pH, turbidez

271

e sólidos totais dissolvidos (TDS) (Tabela 2) não apresentaram efeito sobre as concentrações

272

de metais pesados dissolvidos, particulados e no sedimento: pH (F(1) = 0,17; r2 = 0,004; p =

273

0,6), turbidez (F(1) = 0,11; r2 = 0,003; p = 0,7) e TDS (F(1) = 0,04; r2 = 0,001; p = 0,8).

274

Entretanto, o pH correlacionou-se positivamente com o OD (r = 0,8; p = 0,0001) e a

275

condutividade com os TDS (r = 0,9; p < 0,05).

276

Os metais Cd e V no material dissolvido da água apresentaram valores abaixo do

277

limite de detecção (LD) do aparelho (LD <0,0001 e LD <0,0008 respectivamente). Não houve

278

diferenças de concentrações de metais dissolvidos (Tabela 3) entre os pontos por onde o

279

rejeito passou e os demais pontos (F(1,12) = 1,27; p = 0,2).

280

As concentrações de Fe foram as mais altas entre os metais e fortemente

281

correlacionadas às concentrações de Al (r = 0,8; p < 0,05) e Ba (r = 0,8; p < 0,05).

282

Sedimento

283

O metal Cd analisado no sedimento não foi detectado pelo aparelho (LD <0.001) e as

284

concentrações dos demais não diferiram entre os pontos (F(1,12) = 1,53; p = 0,2) quanto a

285

passagem do rejeito (Tabela 4). Nesse compartimento, o Fe foi o metal que apresentou

286

maiores concentrações, porém não correlacionou-se com os outros metais.

287

Girinos
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288

Analisamos girinos de 20 espécies, sendo 13 bentônicas (Rhinella crucifer,

289

Bokermannohyla circumdata, Boana lundi, Boana sp., Boana crepitans, Boana faber, Boana

290

pardalis, Boana semilineata, Scinax luizotavioi, Leptodactylus fuscus, Physalaemus centralis,

291

Physalaemus crombiei, Physalaemus cuvieri) e 7 nectônicas (Dendropsophus elegans,

292

Dendropsophus minutus, Scinax eurydice, Scinax fuscovarius, Scinax aff. perereca, Scinax sp.,

293

Elachistocleis cesarii). Os metais Pb e V analisados nos girinos, apresentaram valores abaixo do

294

limite de detecção do aparelho (LD <0,001 e LD <0,004 respectivamente). Para os metais

295

quantificados (Tabela 5), houve diferença entre as concentrações presentes nos girinos dos

296

pontos afetados pela passagem do rejeito, dos demais (F(1,206) = 19,05; p = 0,001), sendo os

297

pontos afetados os mais representativos para as concentrações de Al, Ba, Cd, Fe, Mn e Ti

298

(Figura 3).

299

O intervalo de concentrações de metais nos girinos com intestino, ocorreu da seguinte

300

maneira: Fe (344,03 – 46.735,02 mg.Kg-1); Al (150,32 – 3.308,76 mg.Kg-1); Mn (20,32 –

301

821,87 mg.Kg-1); Cr (7,94 – 476,24 mg.Kg-1); Ti (8,93 – 150,21 mg.Kg-1); Ni (<0.004 – 121,9

302

mg.Kg-1); Zn (26,83 – 117,71 mg.Kg-1); Ba (14,70 – 77,80 mg.Kg-1); Cu (<0.004 – 23,25

303

mg.Kg-1); Cd (<0.001 – 4,17 mg.Kg-1). Essas concentrações foram influenciadas apenas pelo

304

ecomorfotipo dos girinos (χ2 = 3580,4; gl = 10; p < 0,05), sendo os girinos bentônicos aqueles

305

que apresentaram as mais elevadas concentração de metais, com exceção do Cd (Figura 4). O

306

tipo de metal não teve efeito sobre as concentrações (χ2 = 2,07; gl = 1; p = 0,15).

307

Nos girinos sem intestino, apenas o Cd apresentou-se abaixo do limite de detecção do

308

aparelho (LD <0,001). Para os demais metais (Tabela 6), o intervalo de concentração ocorreu

309

da seguinte forma: Fe (127,68 – 2225,20 mg.Kg-1); Cr (< 0,004 – 297,34 mg.Kg-1); Al (57,83

310

– 215,99 mg.Kg-1); Ni (< 0,004 – 151,71 mg.Kg-1); Mn (16,11 – 48,89 mg.Kg-1); Zn (22,49 –

311

46,30 mg.Kg-1); Ba (13,81 – 30,17 mg.Kg-1); Cu (< 0,004 – 18,87 mg.Kg-1); Ti (< 0,003 –

312

8,65 mg.Kg-1). As concentrações dessas substâncias foram influenciadas pelo ecomorfotipo

313

(χ2 = 1322.1; gl = 8; p < 0,05) e pelo tipo do metal (χ2 = 8,82; gl = 1; p = 0,002). Entre os

314

girinos sem intestino, os nectônicos exibiram maiores concentrações que os bentônicos

315

(Figura 5), com exceção do Ba e Fe.

316

2. Fator de bioacumulação

317

Com exceção de três metais (Ba, Cu e Fe) e em apenas dois pontos amostrais, o fator

318

de bioacumulação em girinos completos mostrou que estes organismos estão concentrando

319

metal em relação ao água (Tabela 7). Já para os girinos sem intestino, apenas o Cu do pontos

31

320

13 demonstrou que a água apresentava concentração mais elevada que os girinos (Tabela 8).

321

No entanto, em relação ao sedimento, a bioacumulação dos metais não foi tão notável tanto

322

para os girinos completos (Tabela 9) quanto para os girinos sem intestino (Tabela 10). Os

323

girinos com intestino acumularam na maioria dos pontos apenas Ba, Cr, Ni e Zn. Esses

324

metais, juntamente com o Cu acumularam nos girinos sem intestino

325

3. Relação das concentrações de metais pesados com a massa dos girinos

326

Girinos de espécies diferentes apresentaram diferentes relações entre sua massa e os

327

metais analisados. Girinos de Bokermannohyla circumdata apresentaram a massa do corpo

328

negativamente relacionada com Cr (F (1, 9) = 73,14; r2 = 0,8; b = -0,64; p < 0,05 e Zn (F (1, 11) =

329

134,1; r2 = 0,9; b = -1,48; p < 0,05) (Tabela 11) (Figura 6. A e B). Girinos de Boana faber

330

tiveram a massa negativamente relacionada apenas com o Cr (F(1,8) = 154,3; r2 = 0,9; p < 0,05;

331

b = -1,11) (Tabela 12) (Figura 6. C). Girinos de Scinax fuscovarius mostraram massa

332

relacionada negativamente com Al (F (1, 15) = 21,37; r2 = 0,5; b = -3,74; p = 0,003), Ba (F (1, 15)

333

= 136,2; r2 = 0,8; b = -1,05; p < 0,05), Mn (F (1,15) = 9,03; r2 = 0,3; b = -0,001; p = 0,008) e Zn

334

(F

335

Finalmente, girinos de Physalaemus crombiei tiveram a massa relacionada negativamente

336

com Al (F (1, 11) = 10,71; r2 = 0,4; b = -3,21; p = 0,007), Ba (F (1, 11) = 9,93; r2 = 0,4; b = -0,001;

337

p = 0,009), Mn (F (1, 11) = 10,73; r2 = 0,44; b = -0,001; p = 0,007), Zn (F (1, 11) = 18,48; r2 = 0,5;

338

b = -0,72; p = 0,001) (Tabela 14) (Figura 6. G, H e I).

339
340

DISCUSSÃO

341

Concentração de metais pesados nos diferentes compartimentos ambientais

(1,15)

= 16,65; r2 = 0,4; b = -0,0009; p = 0,0009) (Tabela 13) (Figura 6. D, E e F).

342

Os resultados mostraram altas concentrações de metais pesados nos três

343

compartimentos analisados (sedimento, água e girinos) e em todos os pontos amostrais,

344

resultado esperado dada a dimensão do desastre ocorrido em 5 de novembro de 2015, com o

345

rompimento da barragem de rejeito da mineradora de ferro Samarco (Ibama, 2015). No

346

sedimento e na água (fração dissolvida), as concentrações de metais pesados não mostraram

347

diferenças significativas entre os dois tipos de ambientes investigados (afetados diretamente e

348

afetados indiretamente pela lama do rejeito da mineradora). Provavelmente, a magnitude do

349

desastre ocorrido com o rompimento da barragem da lama de rejeito, classificado pela defesa

350

civil como “desastre de muito grande porte” e resultando na contaminação direta de 663,2 Km
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351

de corpos hídricos (Ibama, 2015), foi um dos determinantes das altas concentrações de metais

352

mesmo por onde a lama do rejeito não tenha passado. Embora a contaminação tenha seguido

353

o fluxo do rio, ela pode se propagar pelo ar e por infiltrações de águas subterrâneas que apesar

354

de ser considerado um processo lento, alguns fatores podem acelerar sua propagação (Aquino,

355

2000). Após a entrada no ambiente, os metais pesados podem permanecer imobilizados ou

356

disponíveis no meio. No geral, a maioria dos pontos tiveram pH alcalino, o que provocou a

357

precipitação e/ou associação desses metais com materiais em suspensão (Melo et al, 2012).

358

Esse resultado elevou os valores de concentrações desses metais no sedimento, que

359

naturalmente já apresenta maiores concentrações de metais pesados (Sparling, 2016) devido a

360

características geológicas da região.

361

Além da detecção de Cd que não foi detectado para o sedimento e água, os girinos

362

coletados nos dois tipos de ambiente mostrara m diferenças nas concentrações de metais. Os

363

metais Al, Ba, Cd, Fe, Mn e Ti tiveram concentrações mais elevadas nos pontos afetados

364

diretamente pelo rejeito, atestando a característica do compartimento biótico de conter

365

informações mais confiáveis, já que os resultados decorrentes dos compartimentos abióticos,

366

geralmente são de eventos referentes ao momento de coleta (Magalhães & Filho, 2008). Por

367

isso tem sido comum a utilização de compartimentos bióticos como ferramenta adicional para

368

detecção de metais pesados no ambiente. Por exemplo, em girinos de Pelophylax

369

kurtmuelleri, Kelepertzis et al. (2012) registrou concentrações mais elevadas dos metais Pb

370

(550 mgKg-1), Zn (609 mgKg-1), Cu (182 mgKg-1), Ni (163 mg Kg-1) e Cd (82 mg Kg-1)

371

provenientes de ambientes de mineração.

372

Entretanto, nos girinos, as concentrações de metais podem ser magnificadas pelo

373

conteúdo no trato intestinal, porção do corpo dos girinos com maiores concentrações (Burger,

374

2001). Com exceção apenas para o Cd, cujas concentrações na água e sedimento foram abaixo

375

do limite de detecção do aparelho, a presença de metais pesados no ambiente dá-se de

376

maneira heterogênea. Sendo assim, o Cd detectado nos girinos com intestino pode ter sido

377

decorrente do sedimento ou de metais particulados presente em outra matriz dentro do

378

ecossistema.

379

Nos girinos, em geral, as concentrações de Fe foram as mais elevadas dentre os

380

metais: 46.735,02 mg Kg-1 para os girinos com intestino e 2.225,20 mg Kg-1 para os girinos

381

sem intestino, resultados provavelmente associado à extração de ferro pela mineradora. Esse

382

metal é essencial para todos os vertebrados e muitos invertebrados que utilizam ferro para o
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383

transporte de oxigênio. Para os girinos, o clímax da metamorfose eleva os níveis de Fe no

384

fígado, pois dá-se início ao processo de transição das células sanguíneas (Osaki et al, 1974).

385

Porém, exposições agudas acidentais e sobrecarga crônica de ferro podem gerar toxicidade

386

nos animais de modo geral (Klaassen & Watkins III, 2012).

387

As concentrações dos metais variaram entre os girinos, em detrimento do

388

ecomorfotipo. A análise dos girinos inteiros mostraram que os bentônicos apresentaram

389

concentrações de metais mais elevadas do que os girinos nectônicos. Em contrapartida, ao

390

analisar girinos sem intestino, os nectônicos de maneira geral apresentaram concentrações de

391

metais pesados mais elevadas que os bentônicos. Girinos bentônicos, além do maior contato,

392

utilizam o sedimento como local de forrageio, ingerindo muitas partículas de minerais (areia,

393

silte e argila). Embora as concentrações de metais no sedimento sejam as maiores na maioria

394

dos ecossistemas (Tundisi & Tundisi 2008), normalmente estão associadas a outras partículas

395

sedimentares maiores, tornando estes minerais imobilizados e, portanto, excretados sem se

396

difundir para os tecidos desses girinos (Azevedo & Chasin, 2003). Ao contrário do sedimento,

397

os metais dissolvidos na água estão mais propensos a serem absorvidos pelas células dos

398

organismos (Azevedo & Chasin, 2003).

399

concentrações de metais mais elevadas do que outros compartimentos do corpo (Burger,

400

2001). Por isso, girinos de espécies bentônicas podem ser uma ferramenta mais eficiente na

401

determinação de metais pesados no ambiente, enquanto que girinos nectônicos podem

402

sinalizar melhor a incorporação dos metais pesados nos tecidos do corpo e posteriormente sua

403

interação com as reações metabólicas.

O intestino dos girinos, portanto, acumula

404

Girinos bentônicos, portanto, podem ser considerados portadores importantes de

405

contaminantes químicos na cadeia trófica, visto que seus predadores não fazem separação

406

entre o corpo e intestino de sua presa. Por outro lado, girinos nectônicos, após a metamorfose,

407

poderão levar quantidades maiores de metais para o meio terrestre que girinos bentônicos.

408

Fator de bioacumulação

409

Os resultados do FBC demonstraram que tanto os girinos com intestino quanto os

410

girinos sem intestino estão bioacumulando mais metais pesados em relação a água do que ao

411

sedimento. Tal fator pode ser decorrente da tendência dos metais de se concentrarem em

412

níveis mais elevados nesse compartimento (Sisinno & Oliveira-Filho, 2013). O FBC referente

413

aos metais Al, Fe, Mn e Ti caracterizaram muito bem essa situação, principalmente para os

414

girinos sem intestino.
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415

O Al é um metal solúvel tanto em meio ácido, gerando a espécie Al3+, como em meio

416

alcalino, gerando a espécie Al(OH)4-. Já o Fe, o meio alcalino não favorece a dissolução dos

417

minerais de ferro, gerando uma lama vermelha, cuja coloração avermelhada deve-se à

418

presença de elevado teor de óxidos de ferro não solubilizados (Ladeira et al., 2014), nesse

419

estudo a maioria dos pontos apresentaram pH variando de neutro a alcalino. O Mn é um metal

420

semelhante ao Fe e tende a se ligar a ele (Lima, 2009). Sendo assim, suas elevadas

421

concentrações no sedimento podem ser atribuídas a presença do Fe.

422

Relação das concentrações de metais pesados com a massa dos girinos

423

Alguns estudos já confirmaram a redução da biomassa dos girinos como um efeito

424

causado pelos metais. Por exemplo, Barry (2011) registrou menor massa e comprimento para

425

girinos de Bufo arabicus expostos a contrações de Cu. Ainda, Chai et al (2014), perceberam a

426

redução da glândula da tireóide em girinos da espécie Bufo gargarizans expostos a

427

concentrações de Cu, o que pode retardar o crescimento e metamorfose dos girinos, já que o

428

hormônio tem participação ativa nesse processo (Vieira, 2010).

429

Um ensaio ecotoxicológico realizado com Xenopus laevis mostrou que girinos

430

expostos a 10 mg Kg-1 de ZnO desenvolveram malformações na cauda, no intestino, olhos,

431

além da inibição do crescimento (Nations, 2011). No presente estudo, as concentrações de Zn

432

correlacionaram-se negativamente com a massa de três das quatro espécies estudadas:

433

Bokermannohyla circumdata, Scinax fuscovarius e Physalaemus crombiei. Não registramos

434

girinos com malformações na cauda e no olho. Há de se considerar, entretanto, que tais

435

deformidades deixariam os girinos mais susceptíveis à predação (Peltzer et al.2013).

436

A massa dos girinos de Scinax fuscovarius e Physalaemus crombiei apresentaram

437

correlação negativa com vários metais distintos. Além do Zn, metais como Al, Ba e Mn

438

demonstraram efeito significativo. Os dois primeiros são metais prejudiciais aos seres vivos

439

até em concentrações muito baixas (Klaassen & Watkins III, 2012). Em alguns grupos de

440

animais, o Al desencadeia desequilíbrio das funções cognitivas e motora e anormalidades

441

comportamentais (Klaassen & Watkins III, 2012). Girinos da espécie de Rana temporaria,

442

quando expostos a concentrações de Al apresentaram redução na massa corpórea e inchaço

443

nas câmaras branquiais (Cummins, 1986).

444

Os efeitos decorrentes das concentrações de metais pesados está atrelado a

445

propriedades físico-químicas no ambiente em que estão esses metais, da via de exposição,
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446

duração e frequência da exposição, espécies testadas e características individuais (Azevedo &

447

Chasin, 2003). Sendo assim, neste estudo, não podemos atribuir o efeito negativo da redução

448

da massa dos girinos apenas às concentrações de metais. Considerando que, de maneira geral,

449

os girinos acumularam mais de um metal, a menor massa associada a um ou mais metais pode

450

ser decorrente de efeitos sinérgicos (Sisinno & Oliveira-Filho, 2013). Portanto, para a

451

certificação de que o tamanho do girino, aqui medido pela massa, foi influenciado por um

452

único metal ou mais metais, são necessários testes controlados em laboratório.

453
454

Conclusão

455

Este estudo mostrou que girinos são potenciais bioindicadores de contaminação

456

ambiental por metais pesados. Girinos bentônicos são eficientes para mensurar concentrações

457

de metais pesados no ecossistema. Por sua vez, girinos nectônicos podem informar a respeito

458

de uma possível absorção desses metais e consequentemente mudanças morfológicas e

459

fisiológicas nesses organismos decorrentes das reações metabólicas em conjunto com esses

460

contaminantes.
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Figura 1. Pontos de coleta de material ao longo da bacia do Rio Doce.

Tundisi, JG & Tundisi, TM. 2008. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos.631p.
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Figura 2. Imagens dos 14 pontos onde foram encontrados e coletados girinos. (*) Pontos com
contato direto de rejeito proveniente do rompimento da Barragem. Pontos 1 e 2 (ES). Demais
pontos realizados em Mariana (MG).
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Figura 3. Média e desvio padrão de concentração de metais pesados em girinos de ambientes
diretamente afetados pela passagem de rejeito de lama(com) e indiretamente afetados (sem).
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Figura 4. Média e desvio padrão de metais pesados em girinos completos de diferentes
ecomorfotipos. (A) Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, Zn e (B) Fe.
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Figura 5. Média e desvio padrão de metais pesados em girinos sem intestino de diferentes
ecomorfotipos. (A) Al, Ba, Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, Zn e(B) Fe.
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Figura 6. Efeito das concentrações de metais sobre o tamanho da massa dos girinos das
espécies Bokermannohyla circumdata (A e B), Boana faber (C), Scinax fuscovarius (D, E e
F) e Physalaemus crombiei (G, H e I).
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701
702

TABELAS

703

Tabela 1. Pontos amostrais, com coordenadas geográficas e destaque para aqueles dentro da

704

área

de
PONTO

705

X

Y

Estado/Cidade/Distrito

1

19°31'35.82"

40° 48' 57.78"

ES/Baixo Guandu

2*
3
4*
5*
6
7*
8*
9*
10
11
12
13
14*

19°29'33.42"
20°19'25,7"
20°17'47,8"
20°17'51,9"
20°10'21,6"
20°16'19"
20°14'10,1"
20°16'46,4"
20°16'01,7"
20°22'47,1"
20°23'30,1"
20°23'34,1"
20°23'44,9"

39° 54' 56.1"
43°11'11,8
43°12'02,5"
43°11'42,2"
43°24'28"
43°25'29"
43°25'42,2"
43°02'13,6"
43°06'02,8"
43°17'34,7"
43°16'50,7"
43°16'53"
43°08'41,6"

ES/Linhares/Regência
MG/Mariana/Entre Furquim e Acaiaca
MG/Mariana/Paracatu de Baixo
MG/Mariana/Paracatu de Baixo
MG/Mariana/Santa Rita Durões
MG/Mariana/Bento Rodrigues
MG/Mariana/Bento Rodrigues
MG/ Mariana/ Barra Longa
MG/Mariana/Gesteira
MG/ Mariana/Cachoeira do Brumado
MG/ Mariana/Cachoeira do Brumado
MG/ Mariana/Cachoeira do Brumado
MG/Mariana/Barra Longa

contato direto do rejeito (*).

706
707
708
709
710
711
712
713
714

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos da água superficial, nos 14 pontos amostrais, que

715

apresentaram girinos. (*) Ponto com contato direto com o rejeito. (**) Água doce, classe 3.
Ponto

Condutividade
OD
-1
(ms)
(mgL )

pH

Turbidez
(NTU)

TDS
-1
(mg L )

47

716
717
718
719
720
721
722
723

1
2*
3
4*
5*
6
7*
8*
9*
10
11
12
13
14*

0,521
0,100
0,066
0,647
0,076
0,004
0,022
0,069
0,102
0,024
0,019
0,033
0,022
0,079

2,21
1,99
7,62
12,59
11,3
13,94
14,17
14,42
17,15
15,43
19,68
14,46
11,47
15,61

5
5
6,39
9,19
7,53
7,52
7,78
7,85
7,99
7,99
9,84
8,01
9,05
10,08

724
725
726

OD – Oxigênio Dissolvido; TDS – Sólidos Totais Dissolvido

232
13,98
23,5
275
17,91
8,08
24,8
882
644
199,8
129,3
177,6
44,2
140

274
0,06
43
417
49
3
14
45
67
14
11
20
14
50

48

727
728
729
730
731

Tabela 3. Média e desvio padrão das concentrações de metais (mg/L) dissolvidos nas águas superficiais dos 14 pontos amostrais. (*) Ponto com
contato direto com o rejeito (os maiores valores de cada metal estão em negrito) e concentração média de metais na água de acordo com o
CONAMA 454/2012, para águas da qualidade classe 3 (águas para abastecimento humano após tratamento convencional ou avançado, entre
outros). NI= não informado; d=metais dissolvidos; t=metais total.
Ponto

[Al] mg/L

[Ba] mg/L

[Cr] mg/L

[Cu] mg/L

[Fe] mg/L

[Mn] mg/L

[Ni] mg/L

[Pb] mg/L

[Ti] mg/L

[Zn] mg/L

29,33 ± 1,33
9,23 ± 3,44

7,82 ± 5,29
4,27 ± 1,21

0,50 ± 0,33

2,10 ± 1,38

0,97 ± 0,22

129,88 ± 66,03

4,71 ± 5,76

0,37 ± 0,17

0,53 ± 0,01
0,18 ± 0,04

4,38± 0,11

0,25 ± 0,16

615,30 ± 12,22
48,87 ± 17,85

6,49 ± 0,15

2*

72,17 ± 3,19
15,34 ± 8,43

3

13,91 ± 0,68

1,56 ± 0,15

1,17 ± 0,12

0,27 ± 0,04

133,21 ± 7,64

7,16 ± 0,77

0,31 ± 0,06

0,40 ± 0,03

0,16 ± 0,00

2,04 ± 0,09

4*

11,40 ± 1,59

3,00 ± 0,53

1,16 ± 0,25

0,46 ± 0,26

20,09 ± 1,94

4,12 ± 0,91

0,32 ± 0,09

0,14 ± 0,02

0,11 ± 0,01

1,40 ± 0,23

5*

28,09 ± 6,85

6,50 ± 0,74

1,70 ± 0,13

0,28 ± 0,02

396,24 ± 53,83

70,59 ± 10,20

0,39 ± 0,01

0,49 ± 0,11

0,70 ± 0,12

3,28 ± 0,64

1

6

7,35 ± 0,63

1,55 ± 0,35

1,78 ± 0,50

2,76 ± 0,96

19,46 ± 2,63

9,62 ± 0,55

0,40 ± 0,09

0,27 ± 0,02

0,18 ± 0,07

3,29 ± 0,21

7*

9,21 ± 2,10

3,58 ± 0,52

1,60 ± 0,56

0,47 ± 0,18

19,71 ± 2,10

9,00 ± 0,53

0,30 ± 0,14

0,19 ± 0,11

0,14 ± 0,00

4,62 ± 1,24

8*

14,37 ± 1,29

4,11 ± 0,15

1,77 ± 0,06

0,38 ± 0,01

42,42 ± 12,45

13,68 ± 1,01

0,27 ± 0,03

0,46 ± 0,05

0,26 ± 0,03

3,67 ± 0,27

9*

34,43 ± 4,99

4,07 ± 0,07

2,13 ± 0,49

0,46 ± 0,05

35,04 ± 2,18

8,93 ± 0,18

0,43 ± 0,20

0,33 ± 0,03

0,37 ± 0,01

4,79 ± 0,19

10

15,00 ± 0,46

3,63 ± 0,00

2,87 ± 0,15

0,39 ± 0,05

77,80 ± 1,20

8,19 ± 0,06

0,54 ± 0,48

0,32 ± 0,05

0,39 ± 0,05

4,51 ± 0,24

11

13,29 ± 0,85

2,55 ± 0,23

6,42 ± 2,60

0,35 ± 0,04

93,77 ± 11,91

8,30 ± 0,44

0,90 ± 0,79

0,14 ± 0,00

0,23 ± 0,01

4,04 ± 0,19

12

10,19 ± 1,03

2,47 ± 0,16

0,98 ± 0,08

0,37 ± 0,01

95,66 ± 1,15

6,68 ± 0,18

0,37 ± 0,06

0,18 ± 0,08

0,20 ± 0,05

5,33 ± 0,90

13

10,24 ± 0,48

2,65 ± 0,05

2,53 ± 0,09

63,73 ± 0,04

8,47 ± 0,16

13,06 ± 0,12

5,51 ± 0,61

1,77 ± 0,65

141,36 ± 0,05

25,32 ± 1,30

13,26 ± 0,08
0,61 ± 0,01

22,31 ± 0,09
0,37 ± 0,23

0,38 ± 0,01

14*

25,19 ± 0,46
1,37 ± 0,77

34,08 ± 0,49
6,71 ± 1,49

CONAMA

732
733
734
735

2,49 ± 1,35

0,2d

1,0t

0,05t

0,013d

5,0d

0,5t

0,025t

0,033 t

0,24 ± 0,01
NI

5,0t

49

736
737
738

Tabela 4. Média e desvio padrão das concentrações de metais no sedimento (mg/Kg) e concentração média permitida de metais em sedimentos
de acordo com o CONAMA 454/2012. (*) Ponto com contato direto com o rejeito. Os maiores valores de cada metal estão em negrito. (NI)
Valores não informado.

739
Ponto

[Al] mg/Kg

[Ba] mg/Kg

[Cr] mg/Kg

[Cu] mg/Kg

[Fe] mg/Kg

[Mn] mg/Kg

[Ni] mg/Kg

[Pb] mg/Kg

[Ti] mg/Kg

[V] mg/Kg

[Zn] mg/Kg

1

0,33% ± 0,17 %

11,27 ± 6,51

2,36 ± 1,35

0,38 ± 0,16

0,16% ± 0,08%

7,94 ± 4,15

2,57 ± 1,62

2,87 ± 1,17

166,27 ± 64,66

8,14 ± 3,84

4,49 ± 2,40

2*

0,05% ± 0,00 %

1,05 ± 0,10

0,48% ± 0,04%

95,22 ± 11,71

2,29 ± 0,23

2,99 ± 0,33

34,60 ± 0,70

4,35 ± 0,69

8,03 ± 1,56

3

0,83% ± 0,35%

10,50 ± 3,20

0,70% ± 0,70%

47,19 ± 16,01

3,55 ± 1,19

9,02 ± 1,80

277,76 ± 110,04

44,52 ± 11,05

15,58 ± 1,64

4*

0,17% ± 0,02%

4,87 ± 1,61

12,83% ± 1,59%

517,88 ± 145,38

3,61 ± 0,46

19,78 ± 3,05

65,68 ± 8,11

8,69 ± 1,15

23,03 ± 3,40

5*

0,22% ± 0,02%

26,12 ± 1,92

22,62 ± 8,76

3,97 ± 2,17

1,36% ± 0,31%

5,73 ± 0,53

228,92 ± 16,48

11,27 ± 0,01

15,26 ± 1,95

6

27,65 ± 0,67

36,53 ± 1,13

7,98 ± 0,11

10,27 ± 0,43

30,52 ± 1,64

160,23 ± 2,51

23,31 ± 0,49

34,06 ± 0,83

7*

2,04% ± 0,17%

43,09 ± 17,61

100,70 ± 2,29

13,12 ± 1,68

84,57 ± 3,48
21,93% ± 1,26% 1461,36 ± 67,67
21,25% ± 0,39% 1805,40 ± 995,92

3,11 ± 0,20

0,62% ± 0,00%

12,69 ± 1,48

36,24 ± 1,70

175,25 ± 32,19

31,03 ± 0,89

35,06 ± 2,35

8*

0,34% ± 0,05%

25,17 ± 0,1,43

23,64 ± 0,60

3,09 ± 0,25

22,74% ± 1,47%

502,15 ± 12,51

4,75 ± 0,25

30,69 ± 2,43

112,90 ± 12,33

12,55 ± 0,87

32,77 ± 0,55

9*

0,15% ± 0%

13,63 ± 0

15,47 ± 0

2,01 ± 0

8,14% ± 0%

276,38 ± 0

3,19 ± 0

14,08 ± 0

60,40 ± 0

6,21 ± 0

14,81 ± 0

10

1,27% ± 0,10%

57,37 ± 1,80

49,26 ± 1,75

8,00 ± 0,26

3,77% ± 0,40%

145,49 ± 11,97

4,84 ± 0,16

30,32 ± 2,86

800,59 ± 45,01

75,86 ± 6,38

27,76 ± 2,02

11

5,90% ± 0,47%

23,89 ± 0,08

627,98 ± 48,83

54,84 ± 0,41

9,03% ± 0,72%

235,95 ± 3,49

113,89 ± 1,39

27,94 ± 0,51

1121,73 ± 13,51

147,00 ± 0,11

56,04 ± 0,64

12

0,72% ± 0,30%

13,48 ± 3,17

110,84 ± 28,57

10,00 ± 2,37

1,50% ± 0,49%

45,66 ± 10,62

12,25 ± 3,03

7,54 ± 1,27

126,00 ± 32,64

25,87 ± 6,46

14,16 ± 3,75

13

3,06% ± 0,56%

59,62 ± 6,61

105,15 ± 3,11

8,13 ± 0,02

5,24% ± 0,48%

252,25 ± 8,16

9,85 ± 0,44

24,48 ± 0,51

244,21 ± 40,42

57,47 ± 0,29

31,77 ± 2,01

14*
CONAMA
(mg/Kg)

4,00% ± 0%

126,26 ± 0

126,19 ± 0

34,96 ± 0

9,34% ± 0%

921,04 ± 0

35,77 ± 0

42,26 ± 0

1209,80 ± 0

101,74 ± 0

83,62 ± 0

NI

NI

37,3 - 90

35,7 - 197

NI

NI

18 - 35,9

35 - 91,3

NI

-

123-315

740
741
742
743
744

8,98 ± 1,49
7,23 ± 0,70
20,41 ± 2,41

6,97 ± 0,76
52,43 ± 19,68
19,75 ± 2,42

50

745
746

Tabela 5. Média e desvio padrão das concentrações de metais nos girinos completos (mg/Kg). (*) Ponto com contato direto com o rejeito. Os
maiores valores de cada metal estão em negrito.

747
Ponto

748
749
750
751
752
753
754

[Al] mg/Kg

[Ba] mg/Kg

[Cd] mg/Kg

[Cr] mg/Kg

[Cu] mg/Kg

[Fe] mg/kg

[Mn] mg/Kg

[Ni] mg/Kg

[Ti] mg/Kg

[Zn] mg/Kg

1

150,32 ± 77,33

23,30 ± 9,67

<0.001

15,02 ± 8,91

<0.004

344,03 ± 173,60

20,32 ± 10,33

<0.004

8,93 ± 5,94

26,83 ± 15,29

2*

683,48 ± 143,15

49,85 ± 7,91

<0.001

34,12 ± 29,08

<0.004

4824,83 ± 1091,79

637,57 ± 128,54

8,21 ± 2,57

41,55 ± 8,88

29,63 ± 5,12

3

711,93 ± 379,30

20,30 ± 13,50

<0.001

97,01 ± 72,36

<0.004

4174,64 ± 1867,36

28,81 ± 14,06

37,57 ± 37,02

16,16 ± 8,55

32,39 ± 25,19

4*

1606,32 ± 994,72

64,61 ± 8,94

1,13 ± 1,09

12,24 ± 19,45

3,70 ± 1,13

35713,79 ± 19295,17

156,00 ± 98,20

5,57 ± 12,17

38,95 ± 34,88

33,21 ± 9,20

5*

3308,76 ± 676,55 77,80 ± 27,68
1842,28 ± 910,10 63,00 ± 13,02

4,17 ± 1,84
2,93 ± 0,79

164,51 ± 140,84

46,56 ± 35,55

150,21 ± 15,47
47,98 ± 19,03

7*

452,82 ± 217,49

27,03 ± 12,71

1,00 ± 0,37

8,12 ± 5,39

23,25 ± 14,35 34571,87 ± 7686,12 338,59 ± 41,31
10,03 ± 2,40 46735,02 ± 19689,85 821,87 ± 339,51
7,84 ± 13,97 20616,02 ± 20579,50 88,85 ± 54,83

54,56 ± 28,42

6

3,66 ± 2,22

18,33 ± 9,02

117,71 ± 175,09
31,51 ± 15,32

8*

1160,55 ± 337,15

21,43 ± 2,24

1,17 ± 0,35

12,65 ± 5,36

3,48 ± 0,74

40501,70 ± 13779,89

237,05 ± 49,80

3,81 ± 1,13

35,37 ± 8,10

46,61 ± 18,54

9*

810,78 ± 397,19

17,71 ± 5,90

0,60 ± 0,16

12,30 ± 3,96

2,99 ± 0,95

10636,44 ± 5062,42

73,15 ± 28,75

5,18 ± 1,27

37,46 ± 17,36

33,34 ± 13,00

10

517,88 ± 290,55

25,82 ± 5,67

<0.001

7,94 ± 3,57

3,27 ± 0,85

1937,06 ± 1443,81

81,32 ± 38,46

1,42 ± 1,10

18,13 ± 10,85

39,44 ± 18,24

11

1123,20 ± 348,76

16,87 ± 6,53

<0.001

49,91 ± 77,16

4,38 ± 3,45

3369,76 ± 1292,64

103,45 ± 55,61

30,02 ± 42,38

13,42 ± 6,73

27,07 ± 15,48

12

1315,82 ± 199,07

14,70 ± 6,42

<0.001

44,99 ± 33,21

7,03 ± 4,06

2390,41 ± 513,18

36,57 ± 17,80

12,53 ± 9,89

30,18 ± 5,00

34,61 ± 10,74

13

1115,1 ± 404,54

27,44 ± 12,33

<0.001

476,24 ± 800,17 13,20 ± 7,89

6828,88 ± 4102,50

126,99 ± 53,44

121,91 ± 197,36

43,96 ± 19,08

53,39 ± 20,60

14*

444,27 ± 251,26

39,28 ± 29,89

<0.001

2519,99 ± 1566,94

104,09 ± 54,36

14,04 ± 24,26

26,19 ± 10,42

57,36 ± 52,08

173,32 ± 93,96

37,56 ± 68,09

4,50 ± 1,64

98,08 ± 47,08

51

755
756

Tabela 6. Média e desvio padrão das concentrações de metais nos girinos cujos intestinos foram retirados (mg/Kg). (*) Ponto com contato direto
com o rejeito. Os maiores valores de cada metal estão em negrito.

757
Ponto
7*
8*
9*
10
11
12
13
14*

758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768

[Al] mg/Kg
107,23 ± 149,81
140,95 ± 72,62
134,97 ± 80,89
57,83 ± 27,91
120,1 ± 74,68
215,99 ± 398,15
181,89 ± 141,26
101,75 ± 41,74

[Ba] mg/Kg
[Cr] mg/Kg
[Cu] mg/Kg
[Fe] mg/kg
27,45 ± 17,94
4,50 ± 3,5
7,39 ± 13,99 1665,65 ± 4626,43
13,81 ± 0,40
2225,20 ± 1949,34
20,06 ± 14,87
15,45 ± 9,12
613,87 ± 340,68
30,17 ± 15,57
5,00 ± 3,49
2,50 ± 1,28
127,68 ± 59,39
16,35 ± 8,36
30,81 ± 59,49
4,76 ± 3,94
315,39 ± 254,88
14,79 ± 8,83
37,20 ± 68,65
10,48 ± 6,27
404,80 ± 574,65
26,60 ± 18,79 297,34 ± 770,43 18,87 ± 14,69 1431,70 ± 2638,51
15,09 ± 4,44 67,99 ± 126,81
5,22 ± 2,55
463,24 ± 69

[Mn] mg/Kg
27,54 ± 14,63
41,03 ± 7,99
29,75 ± 9,95
22,06 ± 12,60
27,42 ± 11,29
16,11 ± 8,51
48,89 ± 43,46
29,74 ± 13,45

[Ni] mg/Kg
1,66 ± 0,69
4,35 ± 1,40
17,55 ± 24,56
15,07 ± 19,24
151,71 ± 290,23
24,97 ± 38,00

[Ti] mg/Kg
5,32 ± 4,52
8,13 ± 2,64
6,26 ± 2,1
8,65 ± 6,90
5,56 ± 2,14

[Zn] mg/Kg
18,95 ± 10,98
25,25 ± 2,22
41,43 ± 29,02
26,78 ± 12,97
33,07 ± 16,97
34,45 ± 19,86
46,30 ± 24,70
22,49 ± 7,57

52

769
770

771
772
773
774
775
776
777

Tabela 7. Fator de bioacumulação entre concentrações de metais em girinos completos e na água dos 14 pontos amostrais onde foram coletados.
(*) Ponto com contato direto com o rejeito. Em negrito, os valores indicativos de que não está ocorrendo bioacumulação.
Ponto

Al

Ba

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Ti

Zn

1

2,08 ± 1,07

1,92 ± 1,14

_-

3,13 ± 1,59

-

16,86 ± 11,22

6,12 ± 3,49

2*

44,55 ± 9,33

0,79 ± 0,33
5,40 ± 0,86

7,99 ± 6,81

-

0,55 ± 0,28
98,72 ± 22,34

4,90 ± 0,99

1,56 ± 0,75

230,84 ± 49,36

11,90 ± 2,06

3

51,18 ± 47,86

13,01 ± 10,35

82,91 ± 90,57

15,79 ± 6,48

31,33 ± 24,88

4,02 ± 3,27

121,20 ± 104,33

101,03 ± 93,45

15,87 ± 11,48

4*

140,90 ± 125,69

21,53 ± 6,38

10,55 ± 13,81

7,52 ± 8,84

1777,69 ± 1511,62

37,86 ± 32,14

9,28 ± 21,38

330,49 ± 391,62

23,72 ± 19,88

5*

117,79 ± 24,09

11,96 ± 4,23

101,95 ± 55,27

83,04 ± 51,26

87,24 ± 19,40

4,79 ± 0,59

139,92 ± 72,89

214,59 ± 22,10

29,90 ± 14,36

6

250,65 ± 123,82

40,64 ± 8,40

92,42 ± 79,13

3,63 ± 0,87

2401,59 ± 1011,81

85,43 ± 35,29

116,42 ± 88,88

266,58 ± 105,74

35,78 ± 53,22

7*

44,20 ± 30,78

7,55 ± 3,55

5,07 ± 3,37

12,83 ± 26,77

1045,96 ± 1044,11

9,87 ± 6,09

6,57 ± 8,22

110,80 ± 76,66

6,82 ± 3,31

8*

80,76 ± 11,53

5,21 ± 1,45

7,15 ± 1,86

9,17 ± 3,67

954,77 ± 144,47

17,32 ± 3,21

14,14 ± 6,56

136,04 ± 46,94

12,70 ± 2,71

9*

23,54 ± 11,53

4,35 ± 1,45

5,77 ± 1,86

3,71 ± 3,67

303,55 ± 144,47

8,19 ± 3,21

6,88 ± 6,56

101,26 ± 46,94

6,96 ± 2,71

10

34,52 ± 19,37

7,11 ± 1,56

2,76 ± 1,24

8,40 ± 2,18

22,15 ± 18,21

10,22 ± 4,99

2,63 ± 2,04

43,08 ± 28,84

8,74 ± 4,04

11

79,66 ± 32,16

6,61 ± 2,56

7,77 ± 12,01

12,52 ± 9,87

35,93 ± 13,78

12,46 ± 6,70

33,36 ± 47,09

58,39 ± 29,27

6,70 ± 3,83

12

129,12 ± 127,30

5,95 ± 3,10

45,91 ± 36,02

19,01 ± 13,86

24,98 ± 19,05

5,47 ± 2,98

33,88 ± 29,05

150,90 ± 132,70

6,49 ± 2,94

13

109,71 ± 40,09

10,35 ± 4,65

188,23 ± 316,27

107,15 ± 64,37

14,99 ± 6,30

9,19 ± 14,88

115,69 ± 50,22

1,56 ± 0,60

14*

34,01 ± 19,23

7,13 ± 5,42

21,22 ± 38,47

0,52 ± 0,31
3,28 ± 1,20

17,82 ± 11,08

4,11 ± 2,14

23,02 ± 39,77

109,15 ± 43,44

8,54 ± 7,76

53

778
779

Tabela 8. Fator de bioacumulação entre concentrações de metais em girinos sem intestino e na água dos 14 pontos amostrais onde foram
coletados. Em negrito, os valores indicativos de que não está ocorrendo bioacumulação.
Ponto
7*
8*
9*
10
11
12
13
14*

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

Al
11,64 ± 16,26
9,8 ± 5,05
3,92 ± 2,34
3,85 ± 1,86
9,03 ± 5,61
21,18 ± 39,05
17,76 ± 13,79
7,79 ± 3,19

Ba
7,66 ± 5,01
3,36 ± 0,09
4,92 ± 3,65
8,31 ± 4,29
6,41 ± 3,28
5,98 ± 3,57
10,03 ± 7,09
2,73 ± 0,80

Cr
2,53 ± 2,26
2,15
7,25 ± 4,28
1,74 ± 1,21
4,80 ± 9,26
37,91 ± 69,94
117,52 ± 304,51
38,41 ± 71,64

Cu
15,72 ± 29,77
_
_
6,43 ± 3,30
13,60 ± 11,27
27,64 ± 16,53
0,74 ± 0,58
3,81 ± 1,86

Fe
84,50 ± 234,72
52,45 ± 4,95
17,51 ± 9,72
1,64 ± 0,76
4,05 ± 3,27
4,23 ± 6,00
22,46 ± 41,40
3,27 ± 3,69

Mn
3,06 ± 1,62
2,99 ± 0,58
3,33 ± 1,11
2,69 ± 1,53
3,30 ± 1,36
2,41 ± 1,27
5,77 ± 5,13
1,17 ± 0,53

Ni
Ti
5,56 ± 2,31 38,02 ± 32,28
_
31,29 ± 10,17
10,13 ± 3,26 16,91 ± 5,67
_
_
19,51 ± 27,29
_
40,01 ± 51,07
_
11,44 ± 21,88 22,78 ± 18,16
40,94 ± 62,30 23,17 ± 8,94

Zn
4,10 ± 2,37
6,88 ± 0,60
8,64 ± 6,05
5,93 ± 2,87
8,18 ± 4,20
6,45 ± 3,72
1,35 ± 0,72
3,35 ± 1,12

54

790
791

Tabela 9. Fator de bioacumulação entre concentrações de metais em girinos completos e sedimento dos 14 pontos amostrais onde foram
coletados. Em negrito, os valores indicativos de bioacumulação.
Ponto

792
793
794
795
796
797
798

Al

Ba

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Ti

Zn

1

0,04 ± 0,02

2,06 ± 0,85

6,36 ± 3,77

-

0,20 ±0,10

2,55 ± 1,30

-

0,05 ± 0,03

5,97 ± 3,40

2*

1,30 ± 0,27
0,02 ± 0,01

5,55 ± 0,88

4,89 ± 4,17

-

0,99 ± 0,22

1,50 ± 2,35

0,40 ± 0,16

0,09 ± 0,03

6,96 ± 6,19

1,20 ± 0,25
0,01 ± 0,00

3,69 ± 0,63

1,29 ± 0,39

6,69 ± 1,34
0,24 ± 0,08

3,58 ± 1,12

3
4*

0,80 ± 0,21

1,79 ± 0,66

6,27 ± 3,66

-

0,06 ± 0,01

0,10 ± 0,02

15,74 ± 10,25

0,49 ± 0,13

2,31 ± 1,09

5*

0,70 ± 0,62

2,47 ± 0,73

0,54 ± 0,70

0,93 ± 1,03

1,84 ± 1,56
0,23 ± 0,02

1,79 ± 2,78

0,15 ± 0,18

2,17 ± 1,82

2,91 ± 1,79
0,76 ± 0,18

2,61 ± 2,22
0,15 ± 0,03

5,31 ± 2,76

0,93 ± 0,09

2,87 ± 1,38

0,21 ± 0,09

0,45 ± 0,18

0,27 ± 0,10

2,53 ± 4,52

0,09 ± 0,09

0,17 ± 0,10

3,66 ± 2,80
0,77 ± 0,46

0,16 ± 0,07

3,35 ± 4,99
0,96 ± 0,46

0,49 ± 0,16

0,85 ± 0,18

1,19 ± 0,35

0,58 ± 0,13

3,14 ± 1,25

1,07 ± 0,26
0,01 ± 0,00

0,04 ± 0,02
0,01 ± 0,00

1,20 ± 0,46
0,70 ± 0,32

1,18 ± 0,25

6

0,53 ± 0,10

2,81 ± 1,00

4,74 ± 2,57

7*

0,09 ± 0,04

1,46 ± 0,30

8*

0,11 ± 0,08

1,07 ± 0,50

1,63 ± 1,39
0,34 ± 0,22

9*

0,76 ± 0,22

0,81 ± 0,34

10

0,06 ± 0,03

1,57 ± 0,16
0,30 ± 0,10

0,24 ± 0,08

1,73 ± 0,37
0,37 ± 0,11

0,28 ± 0,13

0,50 ± 0,19

11

0,00 ± 0,00

1,08 ± 0,23

0,01 ± 0,00

0,05 ± 0,01

0,02 ± 0,01

0,34 ± 0,16

12

0,14 ± 0,05

0,45 ± 0,69

0,43 ± 0,34

0,22 ± 0,08

0,10 ± 0,05

1,91 ± 1,09

0,04 ± 0,04

0,42 ± 0,33

0,86 ± 0,63

0,04 ± 0,03

2,26 ± 1,21
0,14 ± 0,07

2,45 ± 3,45

13

1,25 ± 0,48
0,24 ± 0,12

1,27 ± 1,09

0,12 ± 0,10

14*

0,02 ± 0,01

0,21 ± 0,09

3,77 ± 6,34

0,37 ± 0,22

0,07 ± 0,04

0,13 ± 0,05

3,40 ± 5,51

0,03 ± 0,01

1,08 ± 0,49
0,63 ± 0,24

55

799
800

Tabela 10. Fator de bioacumulação entre concentrações de metais em girinos sem intestino e no sedimento dos 14 pontos amostrais onde foram
coletados. Em negrito, os valores indicativos de bioacumulação.
Ponto
7*
8*
9*
10
11
12
13
14*

801
802
803
804
805
806
807
808

Al
0,00 ± 0,00
0,01 ± 0,00
0,08 ± 0,05
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,02 ± 0,05
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00

Ba
0,63 ± 0,41
0,27 ± 0,01
1,4 ± 1,09
0,52 ± 0,27
0,68 ± 0,35
1,09 ± 0,65
0,44 ± 0,31
0,11 ± 0,03

Cr
0,04 ± 0,03
0,57
0,99 ± 0,58
0,10 ± 0,07
0,04 ± 0,09
0,33 ± 0,61
2,82 ± 7,32
0,5 ± 1,00

Cu
0,56 ± 1,06
_
_
0,31 ± 0,16
0,08 ± 0,07
1,04 ± 0,62
2,32 ± 1,80
0,14 ± 0,07

Fe
0,00 ± 0,02
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,02 ± 0,03
0,02 ± 0,05
0,00 ± 0,00

Mn
Ni
0,01 ± 0,00 0,13 ± 0,05
0,03 ± 0,00
_
0,10 ± 0,03 1,36 ± 0,44
0,15 ± 0,08
_
0,11 ± 0,04 0,15 ± 0,21
0,35 ± 0,18 1,23 ± 1,57
0,19 ± 0,17 15,40 ± 29,46
0,03 ± 0,01 0,69 ± 1,06

Ti
0,03 ± 0,02
0,03 ± 000
0,10 ± 0,03
_
_
_
0,03 ± 0,02
0,00 ± 0,00

Zn
0,54 ± 0,31
0,51 ± 0,16
2,79 ± 1,95
0,96 ± 0,46
0,59 ± 0,30
2,43 ± 1,40
1,45 ± 0,26
0,26 ± 0,09

56

809
810

Tabela 11. Modelo Linear dos efeitos das concentrações de metais sobre a massa dos girinos
sem intestino. (*) Valor significativo.

Bokermannohyla circumdata

Metal
Ba
Cr
Mn
Ti
Zn

F
6.71
73.14
4.61
3.76
134.1

gl
1,11
1,9
1,11
1,8
1,11

r2
0.32
0.8
0.2
0.2
0.9

b
-1.91
-0.64
-0.008
-0.01
-1.48

p
0.02
< 0.01*
0.05
0.08
< 0.01*

811
812
813
814

Tabela 12. Modelo Linear dos efeitos das concentrações de metais sobre a massa dos girinos
sem intestino. (*) Valor significativo.

Boana faber

Metal
Al
Ba
Cr
Fe
Mn

F
0.75
1.32
154.3
3.32
6.13

gl
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

r2
-0.02
-0.12
0.9
0.2
0.3

b
-0.005
5.08
-1.11
-1.11
-1.55

p
0.4
0.9
< 0.01*
0.1
0.03

815
816
817

Tabela 13. Modelo Linear dos efeitos das concentrações de metais sobre a massa dos girinos
sem intestino. (*) Valor significativo.

Scinax fuscovarius

Metal
Al
Ba
Fe
Mn
Zn

F
34.9
136.2
2.24
9.03
16.65

gl
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

r2
0.6
0.8
0.07
0.3
0.4

b
-0.86
-1.05
-0.25
-0.001
-0.0009

p
< 0.01*
<0.01*
0.15
0.008*
0.0009*

818
819
820

Tabela 14. Modelo Linear e Modelo Linear Generalizado dos efeitos das concentrações de
metais sobre a massa dos girinos sem intestino. (*) Valor significativo.

Physalaemus crombiei

821

Metal
Al
Ba
Cr
Mn
Zn

F
10.71
9.93
1.35
10.73
18.48

gl
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11

r2
0.4
0.4
0.02
0.5
0.5

b
-3.21
-1.09
-0.09
-0.62
-0.72

p
0.007*
0.009*
0.2
0.002*
0.001*

57

822

APÊNDICE

823
824

Figura. A1. Pontos 1 (sem contato direto com o rejeito) e 2 referentes a coleta no estado do
ES.

825
826
827
828

Figura. A2. Pontos de coleta de material realizadas nas cabeceiras da Bacia do Rio Doce, no
Estado de Minas Gerais. Pontos 4, 5, 7, 8, 9 e 14 foram pontos que tiveram contato direto com
o rejeito proveniente do rompimento da Barragem.
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