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RESUMO 

As macrófitas aquáticas são plantas terrestres que retornaram e se adaptaram ao 
ambiente aquático. Elas estão presentes nos mais variados tipos de ambientes e 
participam ativamente na dinâmica ecológica atuando, entre outras funções, na 
ciclagem de nutrientes. As plantas aquáticas possuem um papel importante como 
bioindicadoras de poluição e são utilizadas em técnicas de fitorremediação, na 
recuperação de ambientes contaminados. Esta pesquisa visa avaliar o potencial 
bioindicador de macrófitas aquáticas no diagnostico ambiental de lagoas 
urbanizadas, para contaminação por metais pesados. O estudo foi realizado na 
Lagoa do Berreca, Feira de Santana - BA. Para realização do estudo foram 
coletadas macrófitas e água em 6 pontos distribuídos ao longo da lagoa. As 
amostras de macrófitas foram inicialmente desidratadas, moídas, peneiradas, 
pesadas e digeridas. As amostras de água destinadas as análises de metais 
pesados foram filtradas, avolumadas e digeridas. Foram analisados os metais Fe, 
Mn, Cr, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn e o macronutriente P, nas folhas raiz e rizoma 
separadamente. A quantificação dos metais pesados foi feita a partir de 
espectrometria de absorção atômica por chama e Espectrometria de emissão óptica 
com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES). As análises de água incluíram 
também parâmetros físico-químicos, sendo eles: potencial hidrogeniônico (pH), 
condutividade elétrica (CE), turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido (OD) e 
salinidade. Os resultados foram submetidos a correlação de Pearson e foram 
calculados o fator de translocação e bioacumulação para macrófitas. Os resultados 
das análises de água foram analisados com base na legislação brasileira 
estabelecida pela resolução 357/05 e 430/11 do CONAMA. Os resultados 
demonstraram que OD, CE e Turbidez estão não estavam dentro dos padrões 
definidos pela legislação. Dos metais analisados na água, Cd, Cu, Cr e Ni não foram 
detectados. O Pb foi detectado apenas no ponto 3. As maiores concentrações 
encontradas foram Mn>Fe>P>Zn. Nas macrófitas os metais se distribuíram seguindo 
a ordem decrescente, da seguinte forma: Folha P>Fe> Mn>Zn>Ni>Cr>Pb>Cu, Raiz 
Fe>P>Cr>Mn>Ni>Zn>Cu>Pb e Rizoma P>Fe>Zn>Mn>Cr>Ni>Cu>Pb. A correlação 
de Pearson mostrou forte relação entre os parâmetros físico-químicos e os metais 
pesados quantificados tanto na água quanto nas macrófitas. Correlações fortes 
também foram exercidas entre os metais nas três partes da planta. Os dados de 
translocação demonstraram baixa capacidade de translocar os metais, com exceção 
do Mn, que excedeu as taxas de translocação em todos os pontos. Em 
contrapartida, os dados de bioacumulação mostraram alta capacidade de 
acumulação de todos os metais analisados. De modo geral, as macrófitas aquáticas 
apresentam potencial bioindicador e podem ser utilizadas no processo de 
fitorremediação. Os dados ainda, demonstraram que a Lagoa do Berreca vem 
sofrendo com impactos decorrente do avanço da urbanização no seu entorno, assim 
como, em decorrência da deposição de efluentes e o recebimento de descargas de 
poluentes provindos da ligação com outros corpos hídricos. 

Palavras-Chave: Lagoas Urbanas, Corpos hídricos, Poluição, Geoquímica, Metais 

pesados 
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ABSTRACT 

Aquatic macrophytes are terrestrial plants that have returned and adapted to the 
aquatic environment. They are present in the most varied types of environments and 
actively participate in ecological dynamics, acting, among other functions, in nutrient 
cycling. Aquatic plants play an important role as pollution bioindicators and are used 
in phytoremediation techniques, in the recovery of contaminated environments. This 
research aims to evaluate the potential bioindicator of aquatic macrophytes in the 
environmental diagnosis of urbanized lakes for contamination by heavy metals. The 
study was carried out in Lagoa do Berreca, Feira de Santana - BA. To carry out the 
study, macrophytes and water were collected in 6 points distributed along the lake. 
Macrophyte samples were initially dehydrated, ground, sieved, weighed and 
digested. The water samples intended for heavy metal analysis were filtered, bulked 
and digested. The metals Fe, Mn, Cr, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn and the macronutrient P 
were analyzed in the root and rhizome leaves separately. The quantification of heavy 
metals was performed using flame atomic absorption spectrometry and Inductively 
Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP OES). The water analyzes also 
included physical-chemical parameters, namely: hydrogen potential (pH), electrical 
conductivity (EC), turbidity, temperature, dissolved oxygen (DO) and salinity. The 
results were submitted to Pearson correlation and the translocation factor and 
bioaccumulation for macrophytes were calculated. The results of the water analyzes 
were analyzed based on the Brazilian legislation established by CONAMA resolution 
357/05 and 430/11. The results showed that OD, CE and Turbidity were not within 
the standards defined by legislation. Of the metals analyzed in water, Cd, Cu, Cr and 
Ni were not detected. Pb was detected only at point 3. The highest concentrations 
found were Mn>Fe>P>Zn. In macrophytes, the metals were distributed in descending 
order, as follows: Leaf P>Fe> Mn>Zn>Ni>Cr>Pb>Cu, Root 
Fe>P>Cr>Mn>Ni>Zn>Cu>Pb and Rhizome P>Fe>Zn>Mn>Cr>Ni>Cu>Pb. Pearson's 
correlation showed a strong relationship between physicochemical parameters and 
heavy metals quantified in both water and macrophytes. Strong correlations were 
also exerted between the metals in the three parts of the plant. Translocation data 
demonstrated low ability to translocate metals, with the exception of Mn, which 
exceeded translocation rates at all points. On the other hand, the bioaccumulation 
data showed a high accumulation capacity of all analyzed metals. In general, aquatic 
macrophytes have bioindicator potential and can be used in the phytoremediation 
process. The data also showed that Lagoa do Berreca has been suffering from 
impacts resulting from the advance of urbanization in its surroundings, as well as, as 
a result of the deposition of effluents and the receipt of pollutant discharges from the 
connection with other water bodies. 

Keywords: Urban Lagoons, Water bodies, Pollution, Geochemistry, Heavy metals 
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1 INTRODUÇAO 

As macrófitas aquáticas são vegetais que tem a capacidade de habitar desde 

regiões semi alagadas, até áreas totalmente submersas, o que faz delas organismos 

com grande capacidade adaptativa e amplitude ecológica. Elas desempenham um 

papel ecológico importante nos ecossistemas aquáticos, tanto como área de refúgio 

e alimento para a biota aquática, como acumuladoras de nutrientes (SOARES, 

2006). 

As plantas aquáticas exercem influência sobre o metabolismo dos ecossistemas, 

atuando principalmente, na redução da turbulência das águas, que gera a 

sedimentação do material alóctone, atuam na ciclagem de nutrientes, constituem a 

principal comunidade produtora de matéria orgânica, dentre outros papeis 

(ESTEVES, 1998). Uma vez que essas plantas pertencem ao ambiente e utilizam de 

seus recursos para sobreviver, elas tendem a absorver os componentes existentes 

ali, e desta forma, podem se tornar indicadoras, dos elementos existentes no 

ambiente. 

A presença de macrófitas aquáticas em ambientes lóticos e lênticos é de 

extrema importância devido às suas diversas funções e, especialmente, ao seu 

potencial de absorverem o excesso de nutrientes e poluentes das águas (HEGEL; 

MELO, 2016). Muitas espécies de macrófitas são utilizadas em técnicas de 

fitorremediação na recuperação de ambientes aquáticos. Resultados promissores de 

fitorremediação já foram obtidos para metais pesados, hidrocarbonetos de petróleo, 

agrotóxicos, explosivos, solventes clorados e subprodutos tóxicos da indústria 

(PIRES, et al., 2003) 

Os metais constituem um grupo de elementos poluidores que apresentam ampla 

dispersão ambiental e têm sido extraídos e utilizados há milênios (IHA, 2014). 

,alguns desses metais são tóxicos aos organismos, entretanto sua toxicidade irá 

depender das concentrações e biodisponibilidade destes elementos. Os metais 

pesados ocorrem no ambiente de forma natural ou como resultado de alguma 

atividade antrópica, geralmente decorrente de atividade industrial. Quando 

depositados de forma indevida nos ambientes podem causar problemas, gerando 

contaminação. 
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Muitos metais em concentrações adequadas atuam como nutrientes para 

animais e vegetais. Entretanto, quando em concentrações elevadas, estes podem 

bioacumular nas espécies gerando problemas. Devido ao processo de 

bioacumulação, muitas espécies animais e vegetais tornam-se bioindicadores de 

poluição, podendo indicar a situação ambiental ao qual o local está submetido. O 

bioindicadores são muito importantes para checar as condições de saúde do 

ambiente. (VIANNA, 2015). 

Os poluentes podem ser depositados nos ambientes por diversos fatores, os 

principais são: a falta de saneamento, atividades industriais, através da utilização de 

agrotóxicos, dentre outros. Os ambientes aquáticos, incluindo rios, lagos, lagoas e 

demais áreas alagadas, representam um dos principais afetados por essas práticas 

provindas de atividades antrópicas. Nascimento e Heller (2005), destacam que os 

corpos hídricos são constantemente contaminados por despejos de esgoto 

domestico, resíduos industriais, descartes de produtos e entre outros.  

Dentre os ambientes aquáticos, os lênticos são mais vulneráveis a problemas de 

poluição da água devido à baixa capacidade de dispersão dos poluentes e à 

dificuldade de autopurificação (RAI, 2010 apud LIMA; FRANÇA; JESUS, 2018). As 

lagoas (ambiente lêntico) são recursos hídricos de grande importância, pois 

participam dos ciclos naturais e contribuem para a manutenção do equilíbrio 

ecológico.  

Feira de Santana é um município baiano que possui três bacias hidrográficas: 

sendo elas a Jacuípe, a Pojuca e Subaé, além de um conjunto significativo de 

lagoas, perfazendo cerca de 52 (CORREA NETO, et al., 2005). Ela representa a 

segunda maior cidade do Estado da Bahia, localizada a cerca de 108 km a noroeste 

de Salvador (CORREA NETO, et al., 2005) e está numa área de transição entre a 

zona da mata e o semiárido Brasileiro. 

Tendo em vista que as lagoas de Feira de Santana vêm sofrendo com processos 

antrópicos, que contribuem para a contaminação desses ambientes, e que pode-se 

observar a existência de macrófitas em seu interior, levanta-se o seguinte 

questionamento: De que forma as macrófitas aquáticas podem contribuir, enquanto 

bioindicadoras, no diagnostico ambiental da lagoa urbana do Berreca, para 
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contaminação por metais pesados? Com base nesse questionamento, é que se 

definem os objetivos que irão guiar este estudo. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o potencial bioindicador de macrófitas aquáticas no diagnostico ambiental de 

lagoas urbanizadas, para contaminação por metais pesados.  

2.2 Objetivos específicos:  

Avaliar a qualidade da água da Lagoa do Berreca; 

Determinar a concentração de metais pesados (Fe, Mn, Cr, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn e 

macronutriente P) na água da lagoa do Berreca; 

Determinar a concentração de metais pesados (Fe, Mn, Cr, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn e 

macronutriente P) nas macrófitas aquáticas presentes na lagoa do Berreca; 

Modelar, estatisticamente, a diferença de concentrações de metais nas diferentes 

partes das macrófitas aquáticas. 

3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Lagoas 

A limnologia é a ciência que trata da ecologia de sistemas aquáticos continentais, 

como lagos, lagoas e lagunas (ambientes lacustres), mas pode também ser aplicada 

a rios, estuários, baías e sistemas artificiais (PEDROSA& REZENDE, 1999). Suguio 

(1998) define ambientes lacustres como “ambiente de sedimentação caracterizado, 

em geral, por água doce de energia relativamente baixa, ligado a lagos e lagoas de 

várias dimensões”. 

Na literatura, muito se discute sobre as definições de lagos e lagoas e por muitas 

vezes seus conceitos se confundem. Dentro do que compete aos estudos 

limnológicos, lagos são definidos como corpos d’água interiores sem comunicação 

direta com o mar e suas águas têm em geral baixo teor de íons dissolvidos, quando 
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comparadas às águas oceânicas (ESTEVES, 1998). Já as lagoas, são definidas por 

Esteves (1998, p.11), como “corpos d’água rasos, de água doce, salobra ou salgada, 

em que a radiação solar pode alcançar o sedimento, possibilitando, 

consequentemente, o crescimento de macrófitas aquáticas em toda a sua extensão”. 

Desse modo, o autor considera a penetração da luz, como fator determinante na 

definição de lagoa e na sua diferenciação de lago. 

Guerra (1993) aborda o termo lagoa designando uma depressão com formas 

variadas de pouca profundidade, formada por águas doce ou salgada. Aqui 

trataremos lagoas como uma extensão de água pouco profunda, cercada por terra e 

vegetação ciliar e aquática, submersa e emersa (SANTOS, 2015), que podem ter ou 

não ligações com rios (ARAUJO, 2019). 

Algumas lagoas são temporárias e existem apenas na estação das águas, 

transformando-se em pastos por ocasião da estação seca (GUERRA, 1993). Esses 

ambientes representam áreas importantes para a manutenção da biodiversidade do 

local, uma vez que, as lagoas do semiárido são manchas de biodiversidade, não só 

em relação a fauna e a flora aquáticas, mas também por causa de outros animais e 

vegetais em suas proximidades (MALTCHIK, 2000). 

3.2 Contexto ambiental das lagoas em Feira de Santana 

A cidade de Feira de Santana possui inúmeras nascentes e devido a isso dispõe 

de vasto recurso hídrico. No seu meio urbano existem duas bacias hidrográficas 

(Pojuca e Subaé) e uma sub bacia (Jacuípe), compondo um meio ambiente com 

inúmeros riachos, rios e lagoas, que influenciam e são influenciados pela expansão 

urbana (SANTO, 2012). 

Os recursos hídricos em Feira de Santana são extremamente importantes, pois 

além de constituírem um recurso ambiental, as lagoas fazem parte da história da 

cidade (SANTOS, 2015). Ao longo dos anos a cidade vem enfrentando conflitos em 

relação ao uso dos seus recursos hídricos, isso fica claro quando olhamos para as 

lagoas.  

Feira de Santana possui um número expressivo de lagoas (cerca de 52) , 

entretanto diversos fatores ligados ao rápido crescimento urbano e ao mau uso 
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desses recursos vêm causando degradação desses corpos d’água. O 

comportamento humano, desde que passou a dominar os sistemas, tem uma 

tendência em sentido oposto à manutenção do equilíbrio ambiental (MORAES; 

JORDAO, 2002). Poluição das águas, aterramento para a instalação de grandes 

construções, ocupações irregulares, são alguns dos fatores que vem contribuindo 

para alterações físicas e ambientais.  

Desde 1992, o Código Municipal do Meio Ambiente de Feira de Santana, lei 

Complementar nº 1.612/92, prevê a criação de Áreas Sujeitas a Regime Específico – 

ASRE, Subcategoria de Áreas de Preservação dos Recursos Naturais – APRN, em 

nove lagoas da cidade, sendo elas: Lagoa Grande, Lagoa Salgada, Lagoa da 

Pindoba, Lagoa da Tábua, Lagoa do Mundéu, Lagoa do Pirrixi, Lagoa Seca, Lagoa 

Doce e Lagoa do Prato Raso. Entretanto, essa lei não foi o suficiente para barrar o 

avanço da urbanização para essas áreas. 

Conforme consta na Lei Federal N° 12.651/12 referente ao Código Florestal 

Brasileiro para as áreas de APPs e na Resolução CONAMA Nº 04/1985, as lagoas 

devem ter uma faixa de vegetação de 30m em zonas urbanas (SANTOS, 2015). O 

Código do Meio Ambiente de Feira de Santana, através da lei Complementar nº 

1.612/92, prevê uma faixa de 100 metros no entorno das lagoas, com exceção da 

lagoa Grande e lagoa do Prato Raso, nas quais essa faixa é de 50 metros. 

O Projeto de lei municipal de meio ambiente de Feira de Santana (Código do 

Meio Ambiente) de abril de 2018, prevê como área de valor ambiental para a criação 

de Áreas Sujeitas a Regime Específico – ASRE ou Unidades de Conservação – UC, 

“as lagoas e nascentes de Feira de Santana, situadas na zona urbana ou na zona 

rural, devendo ser definidas as medidas para recuperação, quando for o caso, e 

valorização desses corpos hídricos, legalmente protegidos como de preservação 

permanente” (Art. 107, I). Esse projeto, amplia a área de proteção, que antes era 

apenas para nove lagoas, para todas as lagoas existentes na cidade. 

3.3 Impacto e degradação dos corpos hídricos 

Os conceitos de impacto ambiental e degradação ambiental por vezes se 

confundem e são em alguns casos utilizados como sinônimos, entretanto os termos 
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apresentam suas particularidades que precisam ser observadas no ato de sua 

utilização. 

Segundo consta no Artigo 1º da resolução CONAMA nº 001 de 1986, impacto 

ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas (BRASIL, 1986). A partir dessa resolução define-se impacto 

ambiental como toda influência humana que gere alterações físicas, químicas e 

biológicas ao ambiente, podendo ela ser positiva ou negativa. 

Já a degradação ambiental é caracterizada como um impacto ambiental negativo 

(ARAUJO, 2019), e é definida na Política Nacional do Meio Ambiente, lei nº 

6.938/81, como uma alteração adversa das características do meio ambiente. A lei 

apresenta um conceito abrangente, mas confirma o caráter negativo da degradação. 

Em complemento a Política Nacional do Meio Ambiente, Sanchez (2013) define 

degradação ambiental como “qualquer alteração adversa dos processos, funções ou 

componentes ambientais (p.27)”. Entretanto ambos os conceitos não deixam claro 

se a adversidade seria gerada por via antrópica ou por meios naturais. 

Em corpos hídricos, os impactos ambientais podem ser diversos. Ocorre o uso 

inadequado do recurso, perda de área decorrente da ocupação humana, destruição 

da vegetação ciliar, poluição das águas, dentre outras. Inúmeras atividades 

antrópicas são capazes de introduzir no ambiente uma série de substâncias e 

materiais de diferentes características que ali não existiam ou que já estavam 

presentes, mas sob quantidades menores (SODRÉ, 2012). 

Dentre os impactos negativos gerados sobre os corpos hídricos, a poluição é 

umas das principais geradoras de impactos e degradação ambiental. O verbo poluir 

é de origem latina, polluere, e significa profanar, manchar, sujar. Poluir é profanar a 

natureza, sujando-a. Ela é entendida como uma condição do entorno dos seres 

vivos que lhes possa ser danosa (SANCHEZ, 2013). 

Poluição é definida como qualquer alteração da composição e das 

características do meio que cause perturbações nos ecossistemas, ou ainda, como 
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uma interferência danosa nos processos de transmissão de energia (BRILHANTE, 

1999). 

A disponibilização de agentes poluentes de forma continuada em corpos hídricos 

gera a perda da qualidade da água, tornando-a indisponível para o ser humano e 

prejudicando a biodiversidade local. Uma das principais causas da perda de 

qualidade da água é o processo de eutrofização artificial. Entende-se como 

eutrofização o enriquecimento em nutrientes dos ecossistemas aquáticos, que 

favorecem o desenvolvimento de organismos fotoautotróficos como algas verdes, 

cianobactérias e plantas aquáticas e conduz à deterioração da qualidade das águas 

(PATRONILHO, 2008). Este mesmo autor completa dizendo que, “o enriquecimento 

dos sistemas aquáticos com nutrientes pode ter uma origem natural ou artificial (p. 

31). 

A eutrofização artificial é aquela causada por ações humanas e tem impacto 

direto na qualidade das águas, com crescimento excessivo de plantas aquáticas 

típicas de ambientes poluídos e redução da concentração do oxigênio dissolvido na 

água, além da limitação da penetração da luz no corpo lêntico (ARAUJO, 2019). 

3.4 Geoquímica dos Metais Pesados 

Os estudos geoquímicos permitem determinar a existência, abundância e fluxo 

de elementos, através dos diferentes compartimentos da terra, possibilitando o 

acompanhamento de seus ciclos e averiguação de possíveis distúrbios. A 

geoquímica se expressa de forma qualitativa e quantitativa e é definida como a 

ciência que estuda a distribuição, migração e reações químicas de elementos nos 

sistemas ambientais naturais (GUEDES, 2012). 

Dentre as áreas da geoquímica, destaca-se a geoquímica ambiental que se 

dedica ao estudo da distribuição e migração de elementos químicos e de compostos 

inorgânicos e orgânicos naturais e artificiais potencialmente nocivos ao meio 

ambiente e ao homem (SANTOS, 2013). 

Os elementos químicos são estruturas basais e estão presentes em todos os 

ambientes existentes na terra. Alguns desses elementos podem representar algum 

grau de toxicidade para o homem, mesmo em pequenas concentrações, um 
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exemplo desses elementos são os metais pesados também chamados de 

elementos-traço. Os metais são dispersos com facilidade nos ambientes e podem 

ser bioconcentrados nos tecidos de diversos organismos causando riscos à saúde e 

a estabilidade do ecossistema aquático, mesmo em baixas concentrações 

(IHA,2014). Esses elementos podem ocorrer de forma natural no ambiente, sendo 

provenientes de rochas ou podem ser depositados, em decorrência de ações 

humanas. 

A acumulação de metais nos organismos, no decorrer do tempo, gera a 

transferência desses elementos ao longo da cadeia e está diretamente ligada a 

fração de metais biodisponíveis no meio (LIMA; MERÇON, 2011). 

Em um corpo hídrico, a toxicidade de um metal pesado varia em função do pH 

da água e do teor de matéria orgânica suspensa e dissolvida, tendo em vista que as 

interações com o carbono formam complexos que podem remover alguns íons 

metálicos da atividade biológica potencial (BAIRD; CANN, 2011). Dessa forma, 

quanto maior for a concentração biodisponível de metais no ambiente e a 

concentração de matéria orgânica, maior a chance de interferência ecológica e 

contaminação. 

3.5 Bioindicadores de poluição: Macrófitas Aquáticas 

As macrófitas aquáticas são plantas que crescem em regiões alagadas ou 

úmidas. Elas possuem grande capacidade de adaptação as diferentes áreas 

(úmidas ou totalmente alagadas, por exemplo) e participam de amplos processos 

ecológicos. Esteves (1998, p.103) denomina 5 grupos ecológicos de macrófitas 

quanto ao seu biótipo, sendo eles: macrófitas aquáticas emersas, aquáticas com 

folhas flutuantes, aquáticas submersas enraizadas, aquáticas submersas livres e 

aquáticas flutuantes.  

Ao contrário do que se pensa essas plantas nem sempre retratam perigo ou 

sinais de problemas evidentes. Os problemas que hoje vivenciamos com as 

macrófitas aquáticas são gerados principalmente pelas próprias atividades humanas. 

Assim, cabe ao homem equacioná-los com o mínimo transtorno aos múltiplos usos 
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do sistema, à qualidade da água e à biota, cada vez mais com vistas à 

sustentabilidade em longo prazo (POMPÊO, 2017). 

As macrófitas aquáticas estão presentes nos mais variados tipos de corpos 

d’água, e representam um importante elemento na dinâmica ecológica destes 

ambientes. Elas são fundamentais, para o metabolismo dos ecossistemas, para a 

ciclagem de nutrientes e para o fluxo de energia (POMPÊO, 2017). Elas 

representam um grupo importante na hierarquia trófica em ecossistemas aquáticos, 

uma vez que, impactos negativos sobre elas podem ter consequências duradouras, 

alterando toda a dinâmica do ecossistema aquático (SALOMÃO; AMÉRICO, 2018) 

Essas plantas podem absorver os mais variados tipos de nutrientes que quando 

em excesso no ambiente, podem representar agentes poluentes. , desta forma elas 

agem como bioacumuladoras tornando-se um fator indicativo da poluição local. A 

bioacumulação é um processo ativo, mediado metabolicamente, no qual ocorre a 

acumulação de substâncias especificamente em organismos vivos (OLIVEIRA, 

2012) 

Muitos elementos químicos (entre eles os metais pesados) em concentrações 

baixas atuam como nutrientes para as macrófitas, exercendo funções essenciais. 

Soares (2006) afirma que íons metálicos como: Cu²+, Zn²+,Mn²+, Fe²+, Ni²+Co²+ são 

micronutrientes essenciais para as plantas. Entretanto, quando presentes em 

excesso, todos esses metais são tóxicos, como os não essenciais (ex: Cd²+ e Pb²+). 

Uma vez que absorvem e bioacumulam elementos em sua biomassa, a 

presença destes, em concentrações elevadas no corpo da planta indica que eles 

estão disponíveis nos variados substratos do ambiente. Dessa forma, essas plantas 

se tornam espécies-chave em muitos ecossistemas e dão respostas frente às 

alterações ambientais (FERNANDES & SOUSA, 2018), ou seja, agem como 

bioindicadores de poluição dos ambientes nos quais estão presentes, e podem atuar 

como fator de orientação em processos de fitorremediação. Bioindicadores são 

organismos ou uma comunidade de organismos, sensíveis á poluição como fator de 

estresse, que respondem por meio de alterações em suas respostas fisiológicas ou 

pela acumulação de poluentes (CORRÊA, 2006). 
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Os bioindicadores possuem funções mais especificas e podem ser usados como 

ferramentas em diversos contextos como, mudanças climáticas, indicador de 

sucessão ecológica, degradação de solos, contaminação hídrica e até mesmo a 

destruição do ambiente (VIANNA, 2015). 

Por terem a capacidade de absorver metais do ambiente, as macrófitas 

aquáticas atuam como monitores de contaminação. São muitos os estudo que vem 

avaliando o potencial das macrófitas, como bioindicadores (Tabela 1). Além disso, 

auxiliam em processos que visem o acompanhamento e retirada do excesso desses 

elementos do ambiente. Entretanto a absorção de metais pelos vegetais não 

significa que foram eliminados na ciclagem do ecossistema, uma vez que quando a 

biomassa for decomposta, estes metais tornam-se novamente disponíveis (JESUS, 

et al., 2015). A implementação do manejo dessas plantas é importante para efetivar 

a biorremediação. É necessário que se estude com cuidado a destinação destas 

macrófitas devido a contaminação por metais pesados. 

Tabela01: Estudos que avaliam as macrófitas no processo de monitoramento 

ambiental  

REFERENCIA TITULO OBJETIVO METAIS 

CAMPÓ, et al 
(2020) 
 

Metal phytosorption 
potential of 
Hydrocotyleranunculoide
sfor mitigation of water 
pollution in high Andean 
wetlands of Peru 

Avaliar o potencial de 
fitoabsorção de metais 
provenientes de 
Hydrocotyleranunculoide
s, para mitigar a 
contaminação da água 
nas áreas úmidas altas 
andinas do Peru. 

Fe, Zn, Cu, 
Pb 

POLECHOŃSKA; 
KLINK; DAMBIEC 
(2019) 

Trace element 
accumulation in Salvinia 
natans from areas of 
various 

land use types 

Avaliar o conteúdo de 
oligoelementos em S. 
natans crescendo em 
populações naturais em 
áreas de vários tipos de 
uso do solo (florestal, 
agrícola, residencial e 
industrial) e avaliar sua 
eficiência de 
bioacumulação 

As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, 
Mn, Ni, Pb, 
Zn 

VELICHKOVA; 
SIRAKOV; 
SLAVCHEVA-
SIRAKOVA 

Bioaccumulation, growth 
and photosynthetic 
Response of a new 
found in Bulgaria 

Traçar o potencial das 
plantas aquáticas L. 
minuta e L. 
valdivianapara a 

Cu, Cd e Pb 
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(2018) invasive 
Species Lemna 
minutaand L. 
Valdivianato heavy 

Metal pollution 

bioacumulação de Cu, 
Cd e Pb a partir de água 
contaminada. 

LIMA; FRANÇA; 
JESUS 
(2018) 

Avaliação dos níveis de 
metais pesados no 
pantanal dos Marimbus, 
Bahia, Brasil 

Investigar a 
disponibilidade dos 
metais pesados nas 
águas e em 
SalviniaauriculataAubl. 
das áreas alagadas dos 
Marimbus, Bahia. 

Zn, Pb, Cr, 
Ni, Cu, Cd 

OLIVEIRA, et al 
(2018) 

Cadmium tolerance of 
Typha domingensisPers. 
(Typhaceae) as related 
to growth and leaf 
morphophysiology 

 
Avaliar a tolerância de T. 
domingensisao cádmio 

Cd 

COUTINHO; 
FIGUEIREDO; 
QUINÁGLIA 
(2017) 

Estudo de 
bioacumulação de 
elementos 
potencialmente tóxicos 
em amostras de 
macrófitas aquáticas 
flutuantes do 
reservatório 
Guarapiranga, São 
Paulo 

Avaliar os teores dos 
elementos 
potencialmente tóxicos 
As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Mn, Ni, Pb, Se e Zn em 
quatro espécies de 
macrófitas flutuantes em 
três pontos do 
reservatório 
Guarapiranga, com o 
objetivo de estimar a 
extensão da 
contaminação neste 
ambiente. 

As, Cd, Co, 
Cr, Cu, Hg, 
Mn, Ni, Pb, 
Se e Zn 

FERRER, et al 
(2017) 

Evaluation of the 
Sagittariamontevidensi
sCham. &Schltdl. as a 
bioindicator and 
phytoextractor of toxic 
metals 

 
Avaliar a capacidade de 
fitorremediação e 
bioindicação da 
macrófita aquática 
Sagittariamontevidensis 

 
Cr, Cu, Pb, 
Ni e Zn 

SILVÉRIO, J.M.de O 
(2017) 
 

O papel da macrófita 
aquática emersa 
Montrichardialinifera(ara
ceae) na ciclagem de 
fósforo e na 
bioacumulação de 
metais pesado em um 
sistema fluvial sob 
efeitos da urbanização 

Analisar o impacto da 
espécie macrófita 
aquática emersa Aninga 
(MontrichardiaLinifera, 
Araceae) em um sistema 
fluvial eutrofizado em 
área urbana, na tentativa 
de inferir o seu papel 
ecológico na dinâmica 
do fósforo na interface 
água-sedimento e no 
potencial de 
bioacumulação de 

P 
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metais pesados. 
 

COELHO, J. C 
(2017) 

Macrófitas aquáticas 
flutuantes na remoção 
de elementos químicos 
de água residuária 

Avaliar o potencial de 
três espécies de 
macrófitas aquáticas 
flutuantes 
Eichhorniacrassipes, 
PistiastratioteseSalviniaa
uriculata em remover os 
elementos químicos de 
água residuária. 

P, K, Ca, 
Mg, S, Cu, 
Fe, Mn, Zn, 
Al e Na 

DEMARCO, et al 
(2016) 

Seleção de macrófitas 
aquáticas com potencial 
de fitorremediação no 
Arroio Santa Bárbara, 
município de Pelotas/RS 

Analisar a capacidade 
de bioacumulação de 
metais pesados pelas 
macrófitas aquáticas 
encontradas no arroio 
Santa Bárbara, 
município de 
Pelotas/RS, visando 
destacar diferenças 
entre as espécies e 
identificar aquelas com 
potencial para serem 
utilizadas em técnicas 
de fitorremediação 

Cr, Cu, Ni, 
Pb, Mn, V e 
Zn 

HEGEL; MELO 
(2016) 

Macrófitas aquáticas 
como bioindicadoras da 
qualidade da água dos 
Arroios da RPPN 
Maragato 

Verificar a presença, a 
riqueza e a freqüência 
de macrófitas aquáticas 
de um trecho do Arroio 
do Valinho e do Arroio 
Pinheiro Torto, e avaliá-
las como possíveis 
bioindicadoras da 
qualidade das águas da 
Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 
Maragato (RS). 

P, K, S, Al, 
Ca, Mg, B, 
Mn, Zn, Cu 

CÂMARA, et al 
(2016) 

Influencia temporal no 
potencial fitorremediador 
da Eichorniacrassipes 
em ambiente natural 

Determinar o potencial 
fitorremediador da 
macrófita aquática da 
espécie 
Eichhorniacrassipespres
ente no Rio 
Apodi/Mossoró em um 
ponto específico da 
cidade de Mossoró-RN 
em relação aos teores 
de alguns elementos 
químicos utilizando a 
técnica de Fluorescência 

Ag, BA, BR, 
Ca, cl, Cr, 
cu, Fe, k, lu, 
Mn, mo, nd, 
ni, p, pd, 
Rb, s, si, Sr, 
ti, v, y, Zn 
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de Raio-X e ainda 
verificar a influência 
temporal nos resultados 
obtidos. 

SILVA et al 
(2016) 

Biomassa seca de 
macrófitas aquáticas 
amazônica – Uma 
avaliação preliminar 
como MATERIAL 
adsorvente na remoção 
dos metais pesados Cr e 
Pb da água 

Avaliar da eficiência da 
biomassa seca da 
macrófita Pistiastratiotes 
como adsorvente natural 
dos metais pesados 
chumbo (Pb) e 

cromo (Cr) da água. 

Cr e Pb 

JESUS, et al 
(2015) 

Avaliação da 
Potencialidade de 
Utilização de Espécies 
de Macrófitas como 
Acumuladoras de Metais 
Pesados 

Avaliar a capacidade de 
bioacumulação de 
metais pesados em 
diferentes espécies de 
macrófitas presentes 
nas nascentes do rio 
Subaé, Feira de 
Santana- Bahia e 
evidenciar se as 
concentrações 
encontradas refletem o 
estado de qualidade 
ambiental da região. 

Mn, Zn, Ni, 
Pb, Cd, Cr, 
Cu 

IHA, D.S 
(2014) 

Bioacumulações de Cd, 
Ni, Pb e Zn durante os 
crescimentos de 
Salviniaminima e Lemna 
valdiviana 

Avaliar o crescimento e 
a fitorremediação de 
Salvinia mínima e de 
Lemna valdiviana 
cultivada em diferentes 
concntrações de Cd, Pb 
Ni e Zn 

Cd, Ni, Pb, 
Zn 

FERREIRA, R. M 
(2014) 

Utilização das macrófitas 
aquáticas Salviniasp e 
Pistiastratiotes para o 
tratamento alternativo de 
efluentes contaminados 
por metais 

Avaliar a viabilidade da 
utilização da biomassa 
quimicamente 
modificada das 
macrófitas aquáticas 
Salviniasp e 
Pistiastratiotes como 
material adsorvente para 
remoção de metais 
presentes em soluções 
aquosas. 

Cu, Pb, Mn 

COSTA, M.B 
(2014) 

Efeitos tóxicos do cobre 
sobre a macrófita 
aquática 
Potamogetonpectinatus 
L. e sua possível 
utilização no 
monitoramento de 

Estudar possíveis efeitos 
da exposição ao cobre 
na macrófita aquática 
Potamogetonpectinatus(
L.) e avaliar sua 
utilização no 
biomonitoramento ou 

Cu 
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ambientes contaminados 
por este metal. 

fitorremediação de 
corpos de água 
contaminados por este 
metal. 

PIO; SOUZA; SANTA 
(2013) 

Capacidade da Lemna 
aequinoctialispara 
acumular metais 
pesados de água 
contaminada 

Averiguar a capacidade 
deL. aequinoctialis em 
reter metais pesados 

 
Ni, Cu, Co, 
Cr, Mn, Zn 
e Fe 

CRUZ, et al 
(2009) 

Absorção de metais 
pesados em efluentes 
de mineração por 
Pistiastratiotes 

Avaliar a toxicidade e 
absorção de três metais 
pesados (S, Mn e Zn) 
presentes em drenagem 
ácida de minas, em 
indivíduos de 
Pistiasiratiotes. 

S, Mn, Zn 

OUTRIDGE; NOLLER 

(1991) 

Accumulation of Toxic 
Trace Elements by 
Freshwater Vascular 
Plants 

Resumir e discutir 
informações sobre as 
concentrações, dinâmica 
e toxicidade dos metais 
em macrófitas 
vasculares. 

As, Cd, Cr, 
Co, Cu, Pb, 
Mn, Hg, Mo, 
Ni, Se, Ag, 
U, Zn, V 

 

4 METODOLOGIA PROPOSTA 

4.1TIPO DE ESTUDO: 

Consiste numa pesquisa com abordagem quali-quantitativa, do tipo 

experimental. A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009 p. 31). Diferentemente 

da qualitativa, na pesquisa quantitativa, a determinação da composição e do 

tamanho da amostra é um processo no qual a estatística tornou-se o meio principal 

(OLIVEIRA, 2011). Desse modo, este estudo fará um paralelo entre parâmetros 

qualitativos e quantitativos para alcançar os objetivos propostos. 

O presente estudo possui também um tratamento de pesquisa experimental que 

consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam 

capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto (GIL, 2008). 
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4.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Esta etapa permeará toda a pesquisa. Segundo Galvão, (2011) 

o levantamento bibliográfico leva em si um pouco de outras pessoas 

e organizações (governamentais, privadas e não-governamentais, 

nacionais e internacionais) que tiveram e têm a preocupação em 

preservar o conhecimento, que foi e é diariamente gerado no mundo, 

em diversos idiomas, a fim de que seja aproveitado, em curto, médio 

ou longo prazo, e contribua para o desenvolvimento ou progresso da 

ciência. 

Através do levantamento bibliográfico, busca-se revisar e fundamentar a 

pesquisa, de acordo com trabalhos previamente realizados, artigos, dissertações, 

teses, entre outras formas de produção científica, que abordem os temas 

trabalhados na pesquisa. 

4.3 ÁREA DE ESTUDO:  

4.3.1 A Cidade de Feira de Santana 

Feira de Santana é uma das maiores cidades da Bahia, fica atrás apenas de 

Salvador, apresentando uma população de 556.642 mil pessoas (CENSO IBGE, 

2010) e se constitui num importante eixo rodoviário do Estado (LOBAO; MACHADO, 

2005), se expandindo nas margens da BR 324 e da BR 116 (TEIXEIRA, 2010). Está 

situada numa zona de transição entre o recôncavo e o semiárido, possuindo um 

clima sub-úmido e seco, numa área denominada de agreste baiano. (TEIXEIRA, 

2010) 

A ocupação urbana de Feira de Santana se deu, desde a sua origem, em torno 

das lagoas e nascentes. Devido à sua localização geográfica, a cidade servia de 

ponto de apoio e abastecimento para viajantes e tropeiros e ao próprio gado, que 

passavam pela região (TEIXEIRA, 2010). Desse modo, começou-se a formar 

aglomerados de pessoas que se fixaram nesses locais. A localização de Feira de 

Santana garantiu seu crescimento populacional e econômico. 
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Figura 01: Localização da cidade de Feira de Santana, Bahia 

 

4.3.2 Lagoa do Berreca 

Neste trabalho trataremos do estudo de uma lagoa urbana na cidade de Feira de 

Santana - BA, a lagoa do Berreca.  

Lagoa do Berreca está situada no Bairro Jardim Brasil. O bairro Jardim Brasil 

representa uma área de expansão recente em Feira de Santana, devido aos 

diversos empreendimentos imobiliários que vêm sendo construídos na cidade, 

tornando este local um bairro típico de classe média. A lagoa do Berreca está 

localizada próxima a Avenida Antonio Ribeiro Marques, numa área onde atualmente 

estão sendo construídos condomínios residenciais. Ela compõe a bacia do Pojuca, 

que possui um vasto sistema de Lagoas, em sua maioria com grandes extensões, 

rasas e intermitentes e fica localizada numa área com menor precipitação no 

município (semiárido) (FEIRA DE SANTANA, 2021). 

A escolha por trabalhar com tal lagoa se dá pelo grau de interferência e avanço 

da urbanização no local. A lagoa do Berreca vem, nos últimos anos, sofrendo com 

processos antrópicos em decorrência do avanço urbano para esta área, entretanto 

ainda não há registro de estudos realizados neste ambiente. 
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Segundo o documento de Consultoria e Apoio Técnico da Elaboração do Plano 

Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Município de Feira de 

Santana (2021) a lagoa do Berreca é um ambiente que carece de cuidados, pois a 

recente criação de conjuntos habitacionais acaba por pressionar o seu entorno. 

Figura 02: Localização da área de estudo, Lagoa do Berreca, Feira de Santana-BA 

 

A lagoa estudada faz parte de um conjunto de lagoas que se interligam e 

formam o complexo de lagoas de Feira de Santana. A sua principal ligação se dá 

com a Lagoa Grande (Figura 02), um importante corpo hídrico localizado na região 

central da cidade e que ao longo dos anos sofreu com uma seqüência de impactos 

descritos abaixo, estando hoje localizado um parque urbano. 

A Lagoa Grande, possui um rio emissor e sofreu uma requalificação com a 

criação de um parque em seu entorno. Destacam-se as intensas ocupações nas 

áreas de proteção ambiental, tanto dos riachos como das lagoas, com destaque 

para a última década, caracterizando- se por área de intensa expansão urbana 

(FEIRA DE SANTANA, 2021). 

Além da expansão urbana no seu entorno, outro impacto visível a Lagoa grande 

é a canalização de fluxos de esgoto para o seu interior, gerando a contaminação das 
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águas. O curso de água que segue o canal que liga as duas lagoas, carrega consigo 

toda carga de contaminantes depositadas na Lagoa Grande, descendo em direção a 

Lagoa do Berreca, gerando uma contaminação indireta à lagoa estudada. 

Figura 03: Ligação da Lagoa do Berreca com a Lagoa Grande, Feira de 

Santana - BA 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE 

4.4.1Coleta e Análise de Macrófitas 

A metodologia de coleta e análise de macrófitas seguiu o Procedimento 

Operacional Padrão (POP) do Laboratório de Geoquímica e Catalise Ambiental 

(LGCA – PPGM/UEFS) para preparo de amostras de plantas e o Procedimento 

Operacional Padrão (POP) do Laboratório de Geoquímica e Catalise Ambiental 

(LGCA – PPGM/UEFS) para digestão de amostras de macrófitas no microondas 

Anton par, Multiwave GO Plus. 

A quantificação da biomassa de macrófitas coletadas no ambiente lagunar foi 

realizada de forma hierárquica e aleatória. As coletas foram realizadas em julho de 

2020 em 6 pontos previamente definidos e georreferenciados (Figura 04 e 05). Os 

pontos de coleta cobriram apenas um lado da lagoa devido à dificuldade de acesso 

ao outro lado. 
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Figura 04: Distribuição dos pontos de coleta na Lagoa do Berreca, Feira de Santana 

– BA. 

 

Figura 05: Pontos de coleta das macrófitas e água 

 

Foram coletadas entre 6 a 10 exemplares (rametes) de macrófitas fixas (gênero 

Typha), presentes na margem da lagoa. Os exemplares foram acondicionados em 



35 

 

sacos plásticos e encaminhados ao laboratório. Cada uma das amostras coletadas 

foi inicialmente separada e lavada manualmente para remoção de partículas 

aderidas. Após lavagem foi colocada para secagem do excesso de água a 

temperatura ambiente por 24 horas. Para secagem completa, as amostras foram 

colocadas em estufa de aeração forçada a 60ºC por 72 horas. Após completa 

secagem foram separadas as partes das macrófitas (Raiz, Rizoma e Folhas) e 

submetidas a moagem em moinho IKA A11 basic S32 e peneiradas (malha de 

número 35). Para a digestão das amostras de macrófitas foram pesados 0,5 g de 

cada parte da planta, separadamente, em triplicata e inseridos 5,0mL de ácido 

nítrico e 2mL de peróxido de hidrogênio (50%) (Figura 06). Após preparação da 

mistura, as amostras foram submetidas à irradiação de micro-ondas em um 

equipamento Multiwave 3000 da Anton Paar. 

Figura 06: Fluxograma metodológico da preparação das amostras de macrófitas. 
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Figura 07: Desenho esquemático do preparo das amostras 

 

Fonte: Imagem autoral 

Tabela 02: Programação utilizada para realizar as digestões das macrófitas no 

microondas Anto Paar 

Rampa 
(minutos) 

Temperatura 
(ºC) 

Espera 
(minutos) 

10:00 180 10:00 

Após a digestão, as amostras foram filtradas e submetidas a espectrometria de 

absorção atômica por chama (chama oxiacetileno), em espectrômetro Analytik Jena, 

modelo novAA 350, a fim de definir as concentrações de metais (Fe, Mn, Cr, Cu, Cd, 

Ni, Pb, Zn e macronutriente P) nas amostras. Os dados do elemento P foram obtidos 

a partir da Espectrômetria de emissão óptica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP OES) em espectrômetro Agilent Technologies, modelo 720 series, Câmara de 

nebulização Ciclônica (Single Pass) Nebulizador SeaSpray. As análises foram 

realizadas no Laboratório de petróleo, energia e meio ambiente (LEPETRO) da 

UFBA. 
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Tabela 03: Linhas utilizadas para leituras dos metais em espectrômetro de absorção 
atômica por chama 

Elemento Fe Mn Cr Cu Cd Ni Pb Zn 
Linha Fe248 Mn279 Cr357 Cu324 Cd228 Ni232 Pb283 Zn213 

 

Tabela 04: Limites de detecção dos metais em espectrômetro de absorção atômica 
por chama 

Elemento Fe Mn Cr Cu Cd Ni Pb Zn 
LD (mg/l) 0,004 0,003 0,0054 0,003 0,0012 0,004 0,013 0,0014 
 

Tabela 05: Limites de detecção dos metais e P em espectrômetro de emissão óptica 
com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) 

Elemento Fe P Cr Cu Cd Ni Pb Zn 
LD (mg/l) 0,10 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

As concentrações de metais e P nas amostras foram obtidas a partir da equação 

abaixo: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎  

4.4.2 Coleta e Análise de Água 

A metodologia de coleta e análise de água foi adaptado do Procedimento 

Operacional Padrão (POP) do Laboratório de Geoquímica e Catalise Ambiental 

(LGCA – PPGM/UEFS) para coleta e digestão de amostras de água. 

A coleta de água superficial foi realizada em 6 pontos, as margens da lagoa, 

sendo estes pontos os mesmos nos quais foram coletadas as macrófitas (Não foi 

possível a coleta de água no ponto 4, devido a inexistência de água neste local). Foi 

coletado 1L de água, em garrafas de vidro transparente, destinados a análise dos 

metais.  

Foram analisados pH, Condutividade Elétrica (CE), Turbidez, Temperatura e 

Oxigênio Dissolvido (OD) e Salinidade (SALT), imediatamente após a chegada ao 

laboratório (cerca de 2h após a coleta), utilizando um medidor multiparâmetro. Em 
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laboratório também, foram feitas as análises dos metais (MP) Fe, Mn, Cr, Cu, Cd, Ni, 

Pb, Zn, além do macronutriente P. 

Após a coleta de campo as amostras foram acondicionadas em caixa térmica e 

transportadas para o laboratório. No laboratório as amostras foram filtradas em filtro 

de papel e o material filtrado foi reservado em garrafas de vidro, contendo 1mL de 

ácido nítrico.  

Para a realização das análises dos metais foi retirado 125 mL de cada amostra 

coletada, utilizando a pipeta volumétrica em triplicata, adicionando-se 2mL de ácido 

clorídrico a 50% e 0,5mL de ácido nítrico a 50%. Depois de acidificadas, as 

amostras foram colocadas em placa de aquecimento, à uma temperatura de 80°C, 

até atingir 25ml, gerando uma pré concentração, que posteriormente foi filtrada em 

filtro de papel. Os filtros foram pesados antes e depois da filtragem. 

A determinação da concentração do metal Mn foi realizada a partir da 

espectrometria de absorção atômica por chama em espectrômetro Analytik Jena, 

modelo novAA 350. Os demais elementos (Fe, Cr, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn e P) foram 

quantificados a partir da Espectrômetria de emissão óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP OES) em espectrômetro Agilent Technologies, modelo 

720 series. A troca da técnica de quantificação foi necessária devido a problemas 

técnicos ocorridos no espectrômetro de absorção atômica após a leitura de Mn. 

Figura 08: Fluxograma metodológico da preparação das amostras de água. 
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4.4.3Análise Estatística 

As matrizes ambientais foram analisadas em triplicatas e a média e o desvio 

padrão foram calculados, para todos os pontos. 

Foram realizados testes de correlação de Pearson entre as concentrações de 

metais encontradas após as leituras. Foram correlacionados: (1) as partes das 

macrófitas (folha x raiz x rizoma); (2) as concentrações dos elementos encontradas 

nas macrófitas, na água e os parâmetros físico-químicos. 

O tipo de correlação foi decidido após realização do teste de normalidade 

Shapiro wilk, no qual foi confirmada a possibilidade de aplicação de Pearson. Os 

testes foram realizados no Software PAST 4.03. 

Foram calculados ainda o fator de Translocação e fator de Bioacumulação para 

as amostras. As fórmulas foram descritas por Câmara et al., (2016), sendo elas: 

FT=CF/CR 

FT= Fator de translocação 

CF= Concentração dos elementos nas folhas 

CR= Concentração dos elementos nas raízes.  

FB=CT/CA 

FB= Fator de bioacumulação 

CT= Concentração total dos elementos nas plantas 

CA= Concentração dos elementos na água. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aqui serão apresentados as concentrações dos metais pesados Fe, Cr, Cu, Cd, 

Ni, Pb, Mn, Zn e do macronutriente P obtidas nas análises da água e macrófitas da 

lagoa do Berreca, além dos valores dos parâmetros físico-químicos, sendo eles: 
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Oxigênio dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Temperatura (ºC), 

Condutividade Elétrica (CE), Turbidez e Salinidade. 

5.1 Resultados das análises de água 

As análises dos parâmetros físico-químicos e das concentrações dos metais na 

água foram realizadas com base na Resolução 357/05 do CONAMA, para águas 

doces Classe 3, de acordo com as características do ambiente. De acordo com a 

resolução 357/05 as águas doces de classe 3 podem ser utilizadas para ao 

abastecimento para consumo humano, apos tratamento convencional ou avançado; 

a irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; a pesca amadora; a 

recreação de contato secundário; e a dessedentação de animais (BRASIL, 2005). 

A tabela 06 apresenta os valores dos parâmetros físico-químicos (OD, pH, 

temperatura, condutividade elétrica, turbidez e salinidade), obtidos nas amostras e 

os valores máximos e mínimos permitidos pela resolução CONAMA 357/05. 

Tabela 06: Valores encontrados para os parâmetros físico-químicos analisados na 
água da lagoa do Berreca. 

Parâmetro Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 5 Ponto 6 CONAMA 

OD 4mg/L  2,8mg/L  2,2mg/L  3,1mg/L  3,4 mg/L >4 mg/L 

pH 6,65 6,82 7,12 8,05 6,6 6.0 a 9.0 

Temp. 26,25 28,72 26,23 24,03 24,17 Não 
aplicável 

C. Elétrica 3,4 3,42 1,35 11,39 1,08 Não 
aplicável 

Turbidez 818 345 423 519 247 <100unt 

Salinidade 1,75 1,85 0,7 6,66 0,55 <0.5% 
(5x10⁹ppt) 

Unidades de medida dos parâmetros analisados: OD (ppm), Temperatura (ºC), 
Condutividade Elétrica (mS/cm), Turbidez (ntu) Salinidade (ppt) 

Os pontos 2, 3, 5, e 6 (não houve coleta no ponto 4, devido à ausência de água 

no momento da realização da coleta), apresentaram valores de OD em desacordo 

com os padrões determinados pela legislação (>4ml/L), com concentrações que 

variam de 2,2 a 3,4mg/L. Os níveis baixos de OD estão relacionados a deposição de 

matéria orgânica provinda de efluentes domésticos, que são depositados no corpo 

da lagoa. Além disso a elevada biomassa vegetal no local gera uma barreira para 

difusão do O, além do acumulo e degradação de detritos levando ao consumo de 

OD. 
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O OD é um dos agentes mais importantes para o meio aquático sendo 

necessário para a respiração de microrganismos aeróbicos, bem como outras 

formas de vida aeróbicas local (FIORUCCI e BENEDITTI FILHO, 2005) dessa forma, 

possibilita a manutenção e perpetuação da biota local. Os mesmos autores 

complementam que um dos fatores que influenciam na disponibilidade de oxigênio 

no meio aquático é a temperatura (FIORUCCI e BENEDITTI FILHO, 2005). Esteves 

(1998) completa que a solubilidade do oxigênio na água, como de todos os gases, 

depende de dois fatores principais: temperatura e pressão.  

A temperatura da água da lagoa apresentou pouca variação, sendo a menor 

temperatura obtida de 24,03ºC no ponto 5 e a maior temperatura de 28,73 ºC no 

ponto 2. A uma temperatura de 30ºC a solubilidade de oxigênio cai pela metade em 

comparação a solubilidade em 0ºC, com a elevação da temperatura ocorre redução 

na solubilidade do oxigênio na água (ESTEVES, 1998). 

As amostras analisadas apresentam temperaturas próximas a 30ºC. , essas 

temperaturas e conseqüente empobrecimento do ambiente em oxigênio influência 

na decomposição da matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica, gera a 

liberação de nutrientes inorgânicos e conseqüente proliferação de macro e 

microbiota no ambiente. Isso, aliado a deposição de efluentes domésticos, explica a 

ocorrência de macrófitas aquáticas em toda a área da lagoa além das concentrações 

de P na água e no corpo das macrófitas, como será discutido mais à frente neste 

estudo. 

A temperatura superficial sofre influência de fatores, como latitude, altitude, 

estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação da 

temperatura em um corpo d’água geralmente é provocada por despejos industriais 

(CETESB, 2019). As altas temperaturas geram a elevação das taxas metabólicas, 

acelerando a produção primária e os processos degradatórios. 

O pH representa a concentração de íons hidrogênio H+, dando uma indicação 

sobre a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água (SANTOS, 2013). 

Os valores e pH encontrados, variaram de 6,6 (ponto 6) a 8,05 (ponto 5), estando 

dentro dos parâmetros definidos pelo CONAMA 351/05, para a qualidade da água 

doce de Classe 3. Em todos os pontos os valores de pH variaram de levemente 
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ácido a básico (8,05),  mantendo variações pouco expressivas. O pH em 8,05 

favorece a produção primaria subaquática, com o desenvolvimento de algas, 

fitoplanctons, além de macrófitas submersas, entretanto não foi possível fazer tais 

observações no local de coleta. 

A resolução CONAMA 351/05 não define valores de referência para a 

condutividade elétrica, entretanto a CETESB, (2019) define que valores acima de 0,1 

mS/cm indicam ambientes de água doce impactados. O ponto 5 destacou-se, por 

apresentar o valor mais elevado (11,39ms) em relação aos demais pontos. Altos 

valores podem indicar características corrosivas da água (CETESB, 2019). Os 

pontos 1, 2, 3 e 6 apresentaram valores que variaram de 1,08 a 3,42ms para CE. 

Deste modo, todos os pontos de coleta apresentaram valores de condutividade 

elétrica acima do recomendado, caracterizando o ambiente, como um ambiente 

impactado. Estes impactos se relacionam ao processo de urbanização que a área 

vem sofrendo nos últimos anos, em decorrência da construção de empreendimentos 

imobiliários, que vem alterando o ambiente. 

Os valores obtidos para a variável salinidade não foram excedidos em nenhum 

dos pontos coletados neste estudo, mantendo a caracterização do ambiente de 

águas doces. As concentrações nos pontos 1, 2, 3 e 6 se mantiveram entre 0,55ppt 

e 175ppt (limite CONAMA, <0.5% ou 5x10⁹ppt). A maior concentração de sais se 

deu no ponto 5, com 6,66ppt. Os dados mostram uma relação direta entre salinidade 

e condutividade elétrica, uma vez que, ao passo que um desses parâmetros 

aumenta nos pontos, o outro também apresenta uma alta, mostrando que o aumento 

de um parâmetro reflete no aumento do outro. 

Os valores obtidos para turbidez excederam o recomendado (<100unt) em todos 

os pontos coletados. O menor valor encontrado para a variável turbidez foi de 

247ntu e o maior 818ntu, sendo este último 8 vezes maior que o definido pela 

legislação vigente. Este parâmetro influência diretamente na penetração de luz na 

coluna d’água, prejudicando a sobrevivência de organismos fotossintetizantes. Um 

fator preponderante para alteração dos níveis de turbidez é a presença de materiais 

em suspensão na água, tais como partículas insolúveis de solo, matéria orgânica e 

organismos microscópicos, argila e silte (SANTOS, 2013). 
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Alta turbidez gera a redução da fotossíntese de vegetação enraizada submersa 

e algas, suprimindo também a produtividade de peixes. Assim, a turbidez pode 

influenciar nas comunidades biológicas aquáticas e afeta os usos doméstico, 

industrial e recreacional de uma água (CETESB, 2019). Os altos níveis de turbidez 

podem estar relacionados a obras de condomínios que ocorrem as margens da 

lagoa, que revolvem o sedimento das margens. Outro fator que pode estar 

relacionado aos altos níveis de turbidez é a deposição de efluentes domésticos, 

evidenciados pelos canais de esgoto existentes nas margens, que levam resíduos 

diretamente para a lagoa. Brasil (2006) destaca que altos níveis de turbidez podem 

ocorrer por origem natural ou pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais, 

reforçando a idéia de que os valores obtidos para este parâmetro, estão 

relacionados as atividades antrópicas no entorno da lagoa. 

Os metais pesados analisados nas coletas de água foram, Cd, Cu, Cr, Pb, Fe, 

Zn, Mn, Ni, além do macronutriente P. A Tabela 07 apresenta as concentrações dos 

elementos em mg/L, nos 5 pontos de coleta da Lagoa do Berreca, seguido da média 

e desvio padrão para cada elemento. Não foi possível realizar coleta no ponto 4, 

pois não havia espelho d’água neste ponto no momento da coleta. 

Tabela 07: Concentrações de metais pesados na água da Lagoa do Berreca (mg/L) 

ÁGUA Cd Cu Cr Pb Fe Zn Mn Ni P 

P1 >0,01 >0,01 >0,01  >0,10 0,614   0,025 25,118  >0,01 0,548 

P2 >0,01 >0,01 >0,01  >0,10  >0,10  0,004 9,298  >0,01 >0,10 

P3 >0,01 >0,01 >0,01  0,019  0,360  0,006 10,310  >0,01 0,484 

P5 >0,01 >0,01 >0,01  >0,10  0,557  0,009 1,105  >0,01 0,704 

P6 >0,01 >0,01 >0,01 >0,10  1,013  0,020 >0,003  >0,01 0,107 

DP     0,274 0,009 9,996  0,253 

Média     0,636 0,013 11,458  0,461 

 

A Tabela 08 apresenta as concentrações máximas de metais permitidos pela 

resolução CONAMA 357/05, para águas doces de Classe 3.  
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Tabela 08: Valores máximos permitidos pela resolução CONAMA 357/05 para 
concentrações de metais em águas doces, Classe 3. (mg/L) 

METAIS Cd Cu Cr Pb Fe Zn Mn Ni P 

CONAMA 

357/05 

0,01 0,013 0,05 0,033 5,0 5 0,5 0,025 0,05 

 

Os metais Cd, Cr, Cu e Ni não foram detectados em nenhum dos pontos 

trabalhados neste estudo para as amostras de água. A ausência dos valores não 

detectados não significa que os elementos não estejam nas amostras coletadas, 

mas que as concentrações destes elementos estão abaixo dos limites de detecção 

do equipamento utilizado.   

 As concentrações de níquel nas águas dos rios e lagos são normalmente 

baixas (IHA, 2014). O mesmo ocorre com Cd, Cr, Cu e Ni. A baixa disponibilidade 

desses elementos na água pode ser explicada pelas concentrações destes nas 

macrófitas (com exceção do Cd que não foi detectado em nenhuma das partes da 

macrófita) (Tabela 9 e 10), indicando que estes elementos estão sendo absorvidos 

pelas plantas ou estejam precipitando no sedimento, permanecendo na coluna 

d’água por curtos períodos.  

 Como mostra a Tabela 07, as maiores concentrações encontradas foram 

Mn>Fe>P>Zn. Mn e Fe foram os metais mais concentrados na água, o que pode 

auxiliar na explicação das baixar concentrações de oxigênio dissolvido. Esteves 

(1998) explica que a oxidação química de substâncias como o Ferro e o Manganês 

gera perda de oxigênio dissolvido na água.  

 O Pb foi detectado apenas no ponto 3, com concentração dentro do permitido 

pela legislação para águas de Classe 3. No Ponto 2 apenas Zn e Mn foram 

detectados. O único elemento encontrado em todos os pontos coletados foi o Zn. 

 Dentre os elementos detectados, Fe, Pb e Zn apresentaram concentrações 

dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. P e Mn, 

aparecem com concentrações acima do estabelecido, sendo Mn o mais 

concentrado, variando de 1,105mg/L (ponto 5) a 25,118mg/L(ponto 1), sendo o 
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máximo recomendado de 0,5mg/L. O Mn ocorre naturalmente na água superficial e 

subterrânea, no entanto, as atividades antropogênicas são também responsáveis 

pela contaminação da água. Raramente atinge concentrações de 1,0 mg/L em 

águas superficiais naturais (CETESB, 2019). A disponibilidade deste elemento na 

água pode estar ligada ao revolvimento do sedimento nas margens da lagoa, em 

decorrência de obras realizadas no seu entorno. 

 O fósforo aparece em águas naturais devido, principalmente, às descargas de 

esgotos sanitários ou a partir de alguns efluentes industriais. As águas drenadas em 

áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo 

em águas naturais (CETESB, 2019) 

 Este último composto pode ser relacionado as atividades agrícolas/rurais 

realizadas no entorno da lagoa, ao recebimento de efluentes domésticos 

diretamente no corpo d’água, assim como, da drenagem que é recebida de outros 

corpos aquáticos localizados na região central da cidade. A Lagoa do Berreca possui 

ligação direta com a Lagoa Grande (Figura 03), um importante corpo hídrico da 

cidade, que possuem vasto histórico de degradação, decorrente do avanço da 

urbanização ao seu redor e que recebe descargas de esgoto diretamente nas suas 

águas. A lagoa Grande, ao longo do tempo, vem recebendo, em sua área de 

influência, grande quantidade de esgoto doméstico. Esses efluentes escoam para 

outras lagoas ligadas a ela, gerando contaminação e atribuindo impactos que não 

seriam naturalmente possíveis, por estarem em uma área menos urbanizada e com 

menor povoamento (CORREA NETO et al, 2005). 

 A presença de altas concentrações de fósforo na água indicam um processo 

de eutrofização, uma vez que este elemento representa um macronutriente, 

proveniente principalmente do excesso de matéria orgânica no ambiente. 

5.2 Resultados das análises das macrófitas 

Os metais analisados nas macrófitas (gênero Typha) foram os mesmos 

analisados na água (Cd, Cu, Cr, Pb, Fe, Zn, Mn e Ni além do macronutriente P). A 

tabela 09 apresenta as concentrações dos elementos em mg/kg nos 6 pontos de 

coleta da Lagoa do Berreca, seguido da média e desvio padrão para cada elemento. 
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Foram quantificados os elementos presentes na folha, raiz e rizoma, que 

representam as partes que compõe o corpo da planta. 

O Cd e o Cr foram os metais que apresentaram menor ocorrência nas 

macrófitas. Assim como ocorreu na análise da água, não foram detectados valores 

de Cd em nenhuma das partes da planta.  

A ausência da detecção de Cd nas amostras, explica-se pelo fato desse 

elemento se encontrar em baixas concentrações na água, além de não ser um 

elemento essencial para as macrófitas. Augusto, et al., (2014) afirma que a presença 

de Cd na planta pode diminuir o crescimento, reduzir a taxa de fotossíntese e 

provocar alterações enzimáticas e metabólica e completa dizendo que Cd é um 

metal tóxico que gera risco ambiental em razão do seu uso intenso e sua ampla 

distribuição. 

Apesar de sua toxicidade para as plantas, em seus estudos com Typha 

dominguenses, Oliveira et al. (2018) observou grande capacidade dessa espécie em 

absorver Cd além de grande tolerância da planta a este elemento, não apresentando 

grandes efeitos adversos. 

O Cr também representa um elemento não essencial, que tem efeito tóxico nas 

plantas. A captação do Cr pelas plantas ocorre através de transportadores utilizados 

para a absorção de outros metais essenciais para as plantas, tais como 

transportadores de íons como sulfato e ferro (COSTA, 2020). Deste modo, a 

presença de Cr no ambiente influencia na absorção do Fe pelas plantas. O Cr foi 

detectado na raiz das plantas coletadas em todos os pontos. No ponto 3 houve a 

ocorrência de Cr em todas as partes da planta. Já no rizoma, além do ponto 3, 

somente as macrófitas do ponto 6 apresentou concentrações para este elemento. 

Apesar de não ter sido detectado na água e representar um metal não essencial 

para as plantas, o Pb foi detectado em todos as partes da planta, em todos os 

pontos analisados. Por não ser essencial para o metabolismo da planta, a presença 

desse elemento na macrófita, indica que em algum momento este elemento esteve 

disponível no ambiente, sendo posteriormente retirado pelas plantas ou pelo 

transporte e sedimentação dos elementos no corpo hídrico. 
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A absorção do Pb pelas plantas, Augusto, et al. (2014), ocorre em sua forma 

catiônica Pb2+. Este íon é absorvido pelas plantas devido à sua semelhança com os 

metais essenciais como o cobre (Cu2+), ferro (Fe2+), Mn2+ e Zn2+, que 

desempenham funções importantes no crescimento das plantas. Entretanto a 

absorção de grandes concentrações de Pb pode gerar consequências ao 

funcionamento metabólico da planta além de inibir a absorção daqueles elementos 

essenciais. 

O Ni foi detectado na raiz das plantas em todos os pontos. A folha também não 

apresentou concentrações de Ni nos pontos 1 e 4. Malavolta e Moraes (2007) 

destacam que altas concentrações de Ca, Mg, Cu e Zn, tendem a inibir a absorção 

de Ni, assim como pH acima de 6,5 e altos níveis de P diminui a disponibilidade 

deste elemento para as plantas. 

Todos os outros elementos quantificados neste estudo (Cu, Fe, Zn, Mn e P), 

apresentaram valores detectáveis na folha, raiz e rizoma, nos 6 pontos de coleta. 

Na folha, seguindo a ordem decrescente, as maiores concentrações 

encontradas a partir da média dos 6 pontos foram P>Fe> Mn>Zn>Ni>Cr>Pb>Cu, 

sendo o macronutriente P o elemento mais concentrado e o metal pesado Cu o que 

a aprece em menores contrações. O Cr foi detectado apenas em um ponto. 

Diferentemente da folha, o elemento mais concentrado na raiz foi o Fe e o que 

aparece com menores concentrações é o Pb. Em ordem decrescente, as 

concentrações dos elementos se distribuem da seguinte forma: 

Fe>P>Cr>Mn>Ni>Zn>Cu>Pb.  

O elemento Cr, que foi detectado nas folhas em apenas um ponto de coleta, 

aparece na raiz como o terceiro elemento mais concentrado, sendo encontrado em 

todos os pontos de coleta. Este comportamento ocorre porque o cromo que é 

absorvido pelas plantas tende a se acumular nas raízes, formando barreiras que 

diminuem o seu transporte para as partes aéreas (CASTILHOS, et al., 2001). 

No rizoma, assim como na folha, o P é o elemento mais concentrado, seguido de 

Fe. O elemento que aparece no rizoma com menor concentração é o Pb. As 

concentrações encontradas no rizoma seguem P>Fe>Zn>Mn>Cr>Ni>Cu>Pb. 
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Tabela 09: Concentrações de metais nas macrófitas coletadas na Lagoa do Berreca 

PONTO Cd Cu Cr Pb Fe Zn Mn Ni P 

FOLHA          

1 >0,0012 0.928 >0,0054 1.774 306.968 21.365 216.194 3.759 609.693 

2 >0,0012 3.778 3.163 4.278 1392.15 23.623 65.823 11.113 1548.51 

3 >0,0012 3.303 >0,0054 3.504 578.209 26.985 132.885 >0,04 1451.26 

4 >0,0012 1.291 >0,0054 2.229 558.167 23.819 119.222 >0,04 508.458 

5 >0,0012 3.561 >0,0054 1.560 712.395 17.745 108.762 0.101 1276.35 

6 >0,0012 1.542 >0,0054 3.215 197.792 27.138 75.894 0.349 1470.83 

D.Pad -- 1.280 -- 1.073 421.062 3.554 53.715 2.411 462.987 

Média -- 2.400 -- 2.760 624.281 23.446 119.797 3.830 1144.18 

           

RAIZ          

1 >0,0012 9.146 28.225 11.804 1586.23 37.363 86.841 21.776 1461.01 

2 >0,0012 13.008 60.790 8.292 1678.14 34.188 37.679 21.405 733.597 

3 >0,0012 24.848 185.297 2.846 1581.77 38.036 84.547 82.213 1542.64 

4 >0,0012 5.650 91.529 3.665 1505.42 30.928 39.567 54.806 569.815 

5 >0,0012 10.425 50.855 3.187 1678.51 36.240 89.875 28.036 1009.69 

6 >0,0012 11.555 14.089 4.011 1516.75 37.475 23.404 9.339 1068.59 

Desv.Pad -- 6.574 61.742 3.617 75.096 2.710 29.899 27.124 385.508 

Média -- 12.439 71.797 5.634 1591.14 35.705 60.319 36.263 1064.22 

          

RIZOMA          

1 >0,0012 5.069 >0,0054 1.352 761.495 17.895 20.528 9.135 3767.72 

2 >0,0012 5.069 >0,0054 2.195 1243.81 22.157 16.748 11.066 2041.96 

3 >0,0012 9.918 16.047 1.355 1082.44 58.002 26.439 5.490 3363.70 

4 >0,0012 3.135 >0,0054 1.425 417.537 21.078 22.413 >0,04 1198.42 

5 >0,0012 6.855 >0,0054 2.870 1347.08 27.458 49.759 0.965 1880.55 

6 >0,0012 5.460 10.497 4.375 714.365 48.739 12.719 7.834 1751.91 

Desv.Pad -- 2.293 3.924 1.199 355.854 16.675 13.118 3.887 1003.50 

Media -- 5.918 13.272 2.262 927.790 32.555 24.768 6.898 2334.04 
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Os valores médios das concentrações dos elementos nas macrófitas (Tabela 10) 

foram comparados com valores de referência e valores máximos definidos por 

Outridge e Noller (1991). Segundo esses mesmos autores, o valor de referência foi 

definido pela concentração dos elementos em plantas advindas de ambientes não 

contaminados e os valores máximos foram obtidos a partir do estudo de macrófitas 

aquáticas de ambientes impactados (Outridge e Noller, 1991). 

Tabela 10: Comparação do resultado geral de metais pesados em macrófitas 
(mg/kg) com valores de referência para Plantas Vasculares Aquáticas (Freshwater 
Vascular Plants - FVPs) (Outridge e Noller, 1991) 

 Cd Cu Cr Pb Fe Zn Mn Ni P 

P1 >0,0012 15.14 28.22 14.93 2654.70 76.62 323.56 34.67 5838.43 

P2 >0,0012 21.85 63.95 14.77 4314.12 79.97 120.25 43.58 4324.07 

P3 >0,0012 38.07 201.34 7.71 3242.42 123.02 243.87 87.70 6357.61 

P4 >0,0012 10.08 91.53 7.32 2481.13 75.82 181.20 54.81 2276.70 

P5 >0,0012 20.84 50.86 7.62 3738.00 81.44 248.40 29.10 4166.60 

P6 >0,0012 18.56 24.59 11.60 2428.91 113.35 112.02 17.52 4291.34 

Média -- 20,75 76,74 10,65 3143,21 91,70 204,88 44,56 4542,45 

VR 1 7.90 4.00 6.10 -- 52.00 370.00 4.20 -- 

VM 90 190.00 65.00 1200.00 -- 7030.00 8730.00 290.00 -- 

*VR – Valor de referência, VM – Valor Máximo. 

Com exceção do Cr no ponto 3 (que apresenta uma concentração 3 vezes maior 

que o máximo definido) e ponto 4, todas as concentrações dos elementos, 

quantificados neste estudo, encontram-se abaixo dos valores máximos definidos por 

Outridge e Noller (1991). 

Com relação aos valores de referência, o Mn apresentou valores abaixo do 

definido, em todos os pontos, dando indicativos de que a ocorrência, deste elemento 

pode estar acontecendo por meio natural, uma vez que ele se apresenta dentro dos 

padrões para plantas advindas de ambientes não impactados. 

Coutinho, Figueiredo e Quináglia (2017), utilizando os mesmos valores de 

referência e valores máximos definidos por Outridge e Noller (1991), observaram 

concentrações de Cu acima dos valores máximos, em três espécies de macrófitas 

estudadas, em um dos pontos trabalhados, indicando a existência de microambiente 

impactado, diferentemente do observado neste estudo, no qual os valores para Cu, 

se apresentaram abaixo do valor máximo em todos os pontos. 
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A partir da média geral dos elementos nos 6 pontos pode-se definir a seguinte 

ordem de concentrações dos elementos nas macrófitas 

P>Fe>Mn>Zn>Cr>Ni>Cu>Pb. 

Em estudo realizado com macrófitas aquáticas da lagoa do Subaé em Feira de 

Santana – Ba, Jesus, et al. (2015) constataram concentrações de metais seguindo a 

ordem:Mn >Pb> Zn> Cr> Ni> Cu. Assim como os dados encontrados neste estudo, o 

Mn aparece entre os elementos com maior concentração e o Cu dentre os menos 

concentrados. 

O Mn é um micronutriente essencial, requerido pelas plantas em pequenas 

quantidades, que funciona como ativador em sistemas enzimáticos e constituinte de 

enzimas é essencial em reações fotossintéticas. Além disso, é responsável pela 

síntese de lignina que confere força e rigidez as paredes celulares das plantas 

(NUTRI-FACTS-BRASIL, 2019). 

Fe e P, de modo geral, apresentaram as maiores concentrações. Este fato já era 

esperado uma vez que estes elementos representam importantes nutrientes para as 

plantas, exercendo funções importantes. O P é um importante nutriente que atua 

diretamente no crescimento vegetal. Ele é crucial no metabolismo das plantas, 

desempenha papel importante na transferência de energia da célula, na respiração e 

na fotossíntese. É também componente estrutural dos ácidos nucléicos de genes e 

cromossomos, assim como de muitas coenzimas, fosfoproteínas e fosfolipídeos 

(GRANT, et al, 2001) 

As concentrações encontradas nas plantas são provenientes da disponibilidade 

deste elemento no ambiente. O P é disponibilizado no ambiente principalmente via 

aporte direto e indireto de efluentes domésticos. 

A natureza química do Ferro permite que ele desempenhe papel essencial em 

reações de oxidação e redução, respiração, fotossíntese e reações enzimáticas 

(NUTRI-FACTS-BRASIL, 2019). Apesar de essencial, quando em grandes 

concentrações, o Fe pode gerar efeitos tóxicos para as plantas. JUCOSKI, et al 

(2016) observaram redução no crescimento, manchas foliares, lesões necróticas, 
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diminuição da área foliar e escurecimento das raízes, em Eugenia uniflora, quando 

expostas a elevadas concentrações de Fe. 

5.3 Resultado da Correlação de Pearson 

A correlação de Pearson foi utilizada para unificar as possíveis relações entre os 

elementos investigados neste estudo. 

Foram geradas 2 correlações utilizando o programa PAST 4.03. As correlações 

foram realizadas com o intuito de relacionar os seguintes fatores: 1) concentrações 

dos elementos (Fe, Zn, Mn e P) na água, nas macrófitas e os parâmetros físico-

químicos (OD, pH, Temperatura, CE, Turbidez e Salinidade) (Tabela 11), 2) 

Concentrações dos elementos (Cu, Pb, Fe, Zn, Mn, Ni e P) na folha x raiz x rizoma 

(Tabela 12). Para este estudo será considerado nível de significância com p>0,05, 

seguindo dados do programa PAST 4.03. 

Correlações positivas indicam que a ocorrência de um elemento gera o aumento 

do elemento correlacionado no ambiente, já a correlação negativa, indica um efeito 

inverso, o aumento de um determinado elemento do ambiente gera a queda na 

concentração do outro. 

Como mostra a tabela 11, foram obtidas as seguintes correlações significativas: 

pH/CE, SAL/pH, SAL/CE, OD/Zn_Água, Mn_Planta/ Turbidez. Todas as correlações 

são positivas, indicando que o aumento de um fator gera o aumento do outro com 

que este se correlaciona. 

A condutividade elétrica indica a quantidade de íons dissolvidos na água. 

Segundo o CETESB (2019), a quantidade de sais existentes na coluna d’água pode 

ser indicada pelos dados de condutividade elétrica. Os dados de correlação 

confirmam esta informação, uma vez que CE e Salinidade apresentaram alta 

correlação. A correlação entre Salinidade e pH e pH com Condutividade elétrica, 

mostra ainda, que existe uma relação entre esses 3 parâmetros. 
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Tabela 11: Correlação entre os parâmetros físico-quimicos e os metais pesados da água e macrófitas 

R 

  OD pH Temp CE Turb Sal Fe_Agua Zn_Agua Mn_Agua P_Agua Fe_Planta Zn_Planta Mn_Planta P_Planta 

OD   0.61676 0.67013 0.87128 0.3304 0.89507 0.4455 0.044923 0.37864 0.91485 0.36145 0.33973 0.64405 0.78018 

pH -0.30583   0.49665 0.044812 0.91302 0.039123 0.5307 0.42123 0.17745 0.27718 0.43442 0.77757 0.65215 0.69067 

Temp -0.26212 -0.40685   0.55637 0.96351 0.5393 0.4064 0.50565 0.69249 0.79218 0.32975 0.65116 0.80997 0.73921 

CE 0.10127 0.88701 -0.3561   0.65766 1.16E-05 0.7634 0.7283 0.3962 0.26066 0.45684 0.31318 0.62018 0.44456 

Turb 0.55606 0.068366 0.028663 0.27228   0.68726 0.5793 0.41161 0.26412 0.33891 0.75159 0.32584 0.029156 0.41359 

Sal 0.082509 0.89689 -0.37049 0.99955 0.2482   0.76736 0.71228 0.37623 0.27139 0.45688 0.33699 0.63892 0.43608 

Fe_Agua 0.5545 -0.4693 -0.5936 -0.2366 -0.4207 -0.23264   0.37354 0.77756 0.22677 0.31438 0.96512 0.28265 0.34279 

Zn_Agua 0.88682 -0.47283 -0.39913 -0.21506 0.48142 -0.22797 0.62646   0.18768 0.62416 0.065232 0.84224 0.59216 0.83139 

Mn_Agua 0.62136 -0.82255 0.30751 -0.6038 0.73588 -0.62377 0.34235 0.81232   0.6011 0.2702 0.83215 0.48166 0.38997 

P_Agua -0.08515 0.72282 0.20782 0.73934 0.66109 0.72861 -0.77323 -0.37584 -0.58639   0.20489 0.38622 0.18124 0.81748 

Fe_Planta -0.52705 0.46111 0.55668 0.44138 -0.19637 0.44134 -0.68562 -0.85438 -0.7298 0.79511   0.50177 0.7129 0.58525 

Zn_Planta -0.54727 -0.17561 -0.27759 -0.57245 -0.56038 -0.54985 0.034877 -0.12422 -0.16785 -0.61378 -0.40245   0.66326 0.56267 

Mn_Planta 0.28341 0.27678 -0.14981 0.30301 0.91541 0.28761 -0.71735 0.32619 0.51834 0.81876 -0.22747 -0.26771   0.24374 

P_Planta -0.17352 -0.24544 0.2063 -0.45216 0.47965 -0.45964 -0.65721 0.13282 0.61003 0.18252 -0.33195 0.35081 0.64109   

P 

 

 

  



53 

 

Dentre outros dados de correlação, Santos (2013), em suas análises nas águas 

superficiais do Rio Subaé, também pode observar correlações estabelecidas entre 

Zn e OD. A autora atribuiu essa correlação a efluentes domésticos contendo Cu e Zn 

e uso de fertilizantes ricos em Pb e Ni. 

A correlação entre o Mn na planta e a turbidez, reforça o indício que as 

concentrações encontradas são resultantes de fontes naturais. O nível de turbidez 

da água está ligada aos processos erosivos que ocorrem no entorno da lagoa, 

decorrente das construções de condomínios residenciais. O revolvimento do 

sedimento acaba por disponibilizar elementos para a coluna d’água e para as 

plantas. A concentração do Mn na água justifica a concentração do elemento no 

corpo da planta, uma vez que este elemento está sendo constantemente 

disponibilizado, incentivando a acumulação. 

Os elementos Cd, Cr, Cu, Pb e Ni não apresentaram concentrações detectáveis 

na água, por isso não foi possível exercer correlações. 

As correlações realizadas na planta foram feitas unificando a relação entre as 

três partes que foram trabalhadas neste estudo. Foram estabelecidas correlações 

entre folha, raiz e rizoma. 

A partir dos dados foi possível estabelecer as seguintes correlações (Tabela 12): 

Fe_rizoma/Cu_Folha, Cu_rizoma/Cu_raiz, Fe_rizoma/Fe_Raiz, P_raiz/Zn_raiz, 

P_rizoma/P_raiz. As correlações até aqui apresentadas possuem caráter positivo, 

indicando uma relação direta entre os elementos. É possível observar que o Cu, Fe 

e P, presentes na raiz e no rizoma, apresentam uma relação mútua, quando o 

elemento aumenta sua concentração em um compartimento há uma tendência de 

aumento no outro compartimento também. O rizoma atua, também, na reserva de 

nutrientes para a planta, dessa forma pode receber estes nutrientes como o Fe e o P 

diretamente da raiz, como indica os dados de correlação. 
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Tabela 12: Correlação entreFolha x Raiz x Rizoma 

R 

  Cu/Fo Pb/Fo Fe/Fo Zn/Fo Mn/Fo Ni/Fo P/Fo Cu/Ra Pb/Ra Fe/Ra Zn/Ra Mn/Ra Ni/Ra P/Ra Cu/Ri Pb/Ri Fe/Ri Zn/Ri Mn/Ri Ni/Ri P/Ri 

Cu/Fo   0.383 0.085 0.758 0.290 0.601 0.091 0.267 0.548 0.062 0.830 0.686 0.699 0.923 0.245 0.951 0.014 0.680 0.358 0.596 0.918 

Pb/Fo 0.440   0.288 0.124 0.206 0.289 0.135 0.271 0.932 0.864 0.949 0.288 0.859 0.850 0.680 0.815 0.668 0.413 0.226 0.298 0.942 

Fe/Fo 0.751 0.522   0.709 0.330 0.187 0.444 0.832 0.839 0.106 0.452 0.829 0.984 0.355 0.967 0.699 0.207 0.542 0.859 0.717 0.690 

Zn/Fo -0.163 0.696 -0.196   0.597 0.838 0.561 0.331 0.656 0.200 0.807 0.271 0.564 0.793 0.720 0.811 0.454 0.132 0.087 0.436 0.948 

Mn/Fo -0.520 -0.603 -0.485 -0.276   0.806 0.136 0.898 0.280 0.783 0.615 0.143 0.741 0.199 0.933 0.203 0.602 0.618 0.872 0.995 0.095 

Ni/Fo 0.399 0.711 0.813 0.162 -0.194   0.794 0.409 0.454 0.531 0.177 0.716 0.857 0.513 0.386 0.490 0.702 0.469 0.579 0.275 0.898 

P/Fo 0.742 0.683 0.390 0.302 -0.682 0.206   0.182 0.536 0.381 0.356 0.767 0.861 0.817 0.227 0.275 0.124 0.203 0.980 0.910 0.938 

Cu/Ra 0.541 0.538 0.113 0.484 -0.068 0.591 0.628   0.587 0.747 0.220 0.536 0.220 0.186 0.009 0.784 0.351 0.063 0.978 0.854 0.294 

Pb/Ra -0.311 -0.045 0.107 -0.234 0.529 0.546 -0.320 -0.283   0.671 0.850 0.822 0.349 0.716 0.490 0.562 0.932 0.210 0.463 0.197 0.287 

Fe/Ra 0.788 0.091 0.720 -0.609 -0.146 0.469 0.441 0.171 0.223   0.762 0.400 0.715 0.978 0.581 0.916 0.009 0.595 0.284 0.739 0.767 

Zn/Ra 0.114 0.034 -0.384 0.129 0.263 -0.823 0.463 0.588 0.100 0.160   0.364 0.858 0.020 0.111 0.592 0.442 0.225 0.896 0.609 0.130 
Mn/Ra 0.212 -0.522 -0.114 -0.538 0.673 -0.284 -0.157 0.320 0.119 0.426 0.455   0.493 0.153 0.236 0.328 0.391 0.972 0.134 0.315 0.141 

Ni/Ra 0.203 0.094 0.011 0.300 0.174 0.143 -0.093 0.588 -0.468 -0.192 -0.095 0.353   0.653 0.290 0.167 0.927 0.418 0.723 0.618 0.683 

P/Ra -0.051 -0.100 -0.463 0.139 0.609 -0.487 0.123 0.624 0.192 0.014 0.883 0.661 0.235   0.107 0.754 0.715 0.321 0.910 0.797 0.014 

Cu/Ri 0.563 0.217 -0.022 0.189 0.045 -0.614 0.581 0.921 -0.355 0.287 0.714 0.572 0.520 0.720   0.905 0.219 0.088 0.497 0.356 0.274 

Pb/Ri 0.032 0.124 -0.203 0.126 -0.605 -0.510 0.534 -0.145 -0.301 -0.056 0.280 -0.487 -0.645 -0.166 -0.063   0.845 0.541 0.897 0.827 0.357 

Fe/Ri 0.902 0.225 0.601 -0.383 -0.272 0.298 0.697 0.466 -0.045 0.921 0.392 0.433 -0.049 0.192 0.589 0.104   0.831 0.265 0.452 0.716 

Zn/Ri 0.217 0.416 -0.316 0.686 -0.260 -0.531 0.605 0.788 -0.598 -0.277 0.582 -0.019 0.411 0.492 0.747 0.317 0.113   0.853 0.692 0.749 

Mn/Ri 0.460 -0.582 0.094 -0.749 0.085 -0.421 0.013 0.015 -0.376 0.526 0.069 0.684 0.187 0.060 0.350 -0.069 0.543 -0.098   0.036 0.917 

Ni/Ri -0.323 0.587 0.224 0.460 -0.004 0.725 -0.071 -0.115 0.690 -0.206 -0.312 -0.571 -0.305 -0.160 -0.532 -0.136 -0.445 -0.244 -0.902   0.766 

P/Ri -0.055 -0.039 -0.210 0.035 0.737 0.102 -0.041 0.516 0.523 0.156 0.689 0.675 0.215 0.900 0.535 -0.461 0.192 0.169 -0.056 0.185   

P 
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A correlação entre o P e o Zn na raiz indica que um elemento tem 

influência sobre o outro. Carneiro (2006) Destaca que a interferência mais 

comum é quando o P promove crescimento da planta a ponto de a 

concentração de Zn ser de deficiência. Entretanto essa relação negativa, 

destacada por Carneiro não é o mesmo observado neste estudo, uma vez que 

a correlação encontrada tem caráter positivo. 

É possível observar também correlação entre o Fe encontrado no Rizoma e 

o Cu encontrado nas folhas. Nutri-Facts, (2019) destaca que altas 

concentrações de Fe nos solos pode diminuir a absorção de Cu pelas raízes. 

Isso não é observado quanto a mobilidade dos elementos no corpo da planta, 

uma vez que o Fe presente no rizoma estimula a presença de Cu nas folhas, 

como mostra os dados de correlação. Ambos os elementos representam 

importantes nutrientes para as funções metabólicas nas plantas. 

Uma correlação negativa foi encontrada entre Ni_rizoma/Mn_rizoma. Neste 

caso, a correlação indica uma relação inversa entre os elementos, na qual o 

aumento de um elemento implica na diminuição do outro. Uma vez que as 

concentrações de Mn no rizoma são maiores que as concentrações de Ni, 

conclui-se que a presença do Mn inibe a absorção do Ni no Rizoma. 

Dentre os elementos analisados neste estudo, o Cd não apresentou 

concentrações na folha e raiz, já o Cr não é detectado na raiz, não podendo ser 

estabelecidas correlações com eles. 

5.4 Resultados das análises de bioacumulação e translocação 

Os resultados para os fatores de translocação de Bioacumulação são 

descritos nas tabelas 13 e 14, respectivamente.  

Segundo Câmara, et al. (2016) as macrófitas tem preferência em acumular 

elementos na parte aérea, quando os valores de translocação são maiores que 

1. Os dados de translocação apresentam, em sua maioria, valores abaixo de 1 

unidade. 
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Tabela 13: Fator de Translocação 

  Cu Cr Pb Fe Zn Mn Ni P 

P1  0.101 -- 0.150 0.194 0.572 2.490 0.173 0.417 

P2  0.290 0.052 0.516 0.830 0.691 1.747 0.519 2.111 

P3  0.133 -- 1.231 0.366 0.709 1.572 -- 0.941 

P4  0.229 -- 0.608 0.371 0.770 3.013 -- 0.892 

P5  0.342 -- 0.490 0.424 0.490 1.210 0.004 1.264 

P6  0.133 -- 0.802 0.130 0.724 3.243 0.037 1.376 

Média 0.205  0.633 0.386 0.659 2.212 0.183 1.125 

 

Dos elementos analisados P e Mn apresentaram valores acima de 1, 

indicando sua tendência em translocar para partes aéreas da planta. As baixas 

taxas de translocação podem ser explicadas, devido ao fato de os elementos 

(Fe, Zn, Mn, Ni e P) representarem nutrientes importantes para o metabolismo 

das plantas, eles são consumidos por elas, para realização de seus processos 

metabólicos, não permanecendo por grandes períodos na parte aérea.  

O Cr e o Pb, apresentaram também valores de translocação abaixo de 1, 

estes elementos não têm função especificas para as plantas, desta forma 

pode-se concluir que as plantas em sua maioria não possuem mecanismos de 

transportes específicos para estes elementos, o que dificulta seus movimentos 

no corpo da planta. A baixa capacidade de translocação do Pb encontrada 

neste estudo converge com os resultados de Augusto, et al. (2014) que em 

seus estudos com Pb encontraram baixos valores de translocação deste 

elemento da raiz para a parte aérea. Os autores atribuem a baixa translocação 

à depósitos radiculares de quelatos estáveis de Pb, que faz com que este 

elemento se mantenha unido a moléculas orgânicas. 

A bioacumulação ocorre quando a planta absorve os elementos do 

ambiente e o reserva em seu corpo. Quando esse parâmetro apresenta valores 

maiores que a unidade, há uma indicação da elevada taxa de absorção do 

elemento (CAMARA et al., 2016). 
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Tabela 14: Fator de bioacumulação 

  Cu Cr Pb Fe Zn Mn Ni P 

P1 1529.5 2851.0 1508.1 4323.6 3064.9 12.9 3502.0 10654.1 

P2 2207.5 6459.8 1491.5 43576.9 19992.1 12.9 4402.4 43677.5 

P3 3845.5 20337.7 405.6 9006.7 20503.9 23.7 8858.9 13135.6 

P5 2105.1 5136.9 769.4 6711.0 9049.3 224.8 2939.6 5918.5 

P6 1874.4 2483.4 1171.7 2397.7 5667.6 11314.9 1769.9 40106.0 

Média 2312.4 7453.8 1069.2 13203.2 11655.6 2317.8 4294.6 22698.3 

 

Para os elementos que não apresentaram concentrações detectáveis na 

água, o fator de bioacumulação foi calculado utilizando os limites de detecção 

do equipamento. 

Os resultados para o fator de bioacumulação, mostram grande capacidade 

de acumulação da macrófita aos elementos estudados. Todos os elementos 

analisados apresentaram altas taxas de acumulação. O nível de acumulação 

seguiu a ordem decrescente, P>Fe>Zn>Cr>Ni>Mn>Cu>Pb. 

O elemento com maior taxa de bioacumulação (P), apresentou valores 

22.000 vezes acima de uma unidade. Já o elemento com menor fator de 

bioacumulação apresentou valores 1.000 vezes maiores que a unidade, 

evidenciando grande tolerância da planta aos elementos estudados. 

Velichkova, Sirakov e Slavcheva-Sirakova (2018) em estudos com Lemna 

minuta e L. valdivianatambém encontraram valores acima de 1000 para 

bioacumulação de Cu, classificando essas espécies como macrófitas 

hiperacumuladoras. 

P e Fe apesar de serem importantes nutrientes para as plantas, sendo 

consumidos pelo seu metabolismo, apresentaram os maiores fatores de 

bioacumulação. Estas taxas podem ser explicadas pela disponibilidade destes 

elementos no ambiente, uma vez que foram detectadas concentrações na 

água. 

Pb, aparece em último na ordem de bioacumulação. Esse elemento não 

possui função específica para as plantas, fato que explica sua taxa de 
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bioacumulação estar mais baixa que as demais. Em contrapartida, o Cr, que 

também não possui função metabólica, aparece entre os elementos com maior 

fator de bioacumulação. O Cr não possui concentrações detectáveis na água, 

desta forma, podemos concluir, com os dados de bioconcentração, que a 

macrófita atua na retirada deste elemento da coluna d’água. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados neste estudo mostraram alguns parâmetros e 

concentrações de metais pesados em desacordo com os padrões previstos na 

legislação, mesmo para águas de Classe 3, impossibilitando sua utilização para 

uso humano direto. 

Dentre os parâmetros físico-químicos da água, a turbidez e o oxigênio 

dissolvido foram os que chamaram mais atenção, pois apresentam valores 

alterados (Turbidez com valores 8 vezes maiores que o recomendado). Esses 

resultados indicam fragilidade do ecossistema aquático, uma vez que o OD é 

essencial para a manutenção da vida aquática e a turbidez inibe a entrada de 

luz na coluna d’água, prejudicando organismos fotossintetizantes subaquáticos. 

Esses valores estão relacionados principalmente a entrada de efluentes 

domésticos no corpo hídrico (de forma direta ou por meio de canais de 

drenagem proveniente de outras lagoas) e a obras que ocorrem em seu 

entorno. 

Quanto aos metais pesados na água o Mn, foi o único elemento que 

apresentou concentrações fora dos padrões definidos pelo CONAMA. 

Entretanto esse Mn parece ser disponibilizado por fontes naturais. 

Nas macrófitas, as concentrações foram mais significativas nas raízes, o 

que se justifica, uma vez que a raiz é a principal porta de entrada de nutrientes 

para a planta. P e Fe foram os elementos mais concentrados no corpo das 

plantas. Esse comportamento já era esperado uma vez que, esses elementos 

são importantes nutrientes, participando de diversas funções metabólicas. 

As macrófitas estudadas apresentaram alta capacidade de bioacumulação. 

O elemento que mais chamou a atenção com relação ao fator de 
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bioacumulação foi o P, apresentando valores 22000 vezes acima da unidade. o 

menor fator de bioacumulação foi o do Pb, entretanto em valores 1000 vezes 

maiores que a unidade. Apesar de possuírem boa capacidade de absorção e 

acumulação, as plantas apresentaram baixos valores de translocação, 

indicando que os elementos não são transportados no corpo da planta. Apenas 

o Mn, o P e o Pb apresentaram mobilidade, entre a raiz e a parte aérea. 

A partir dos resultados obtidos no presente trabalho, observa-se que os 

dados são de extrema importância para analisar o potencial bioindicador e 

fotorremediador das macrófitas em ambiente natural. As macrófitas analisadas 

podem ser classificadas com hiperacumuladoras, e possuem um papel 

importante na retirada dos elementos do ambiente, podendo ser utilizadas 

como bioindicadoras no processo de fitorremediação. 

A partir dos dados aqui apresentados, é necessário um processo de 

mobilização da população local e órgãos públicos a fim de suscitar novas 

investigações sobre a fragilidade do ecossistema na lagoa do Berreca e evitar 

que novos impactos atinjam a lagoa.  
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