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APRESENTAÇÃO 

 

Esse trabalho compõe o projeto "PETROTECMANGUE-BASUL – Diagnóstico 

geoambiental de zonas de manguezal e desenvolvimento de processos tecnológicos 

aplicáveis a remediação dessas zonas: subsídios a um programa de prevenção de impactos 

em áreas com potencial para atividades petrolíferas na região Litoral Sul do Estado da Bahia". 

O projeto PETROTECMANGUE-BASUL foi coordenado pelo Núcleo de Estudos Ambientais 

(NEA/IGEO/UFBA), sendo que sua execução teve o objetivo de diagnosticar a situação 

ambiental das áreas de manguezal nos municípios de Una, Canavieiras e Belmonte, Bahia. 

O diagnóstico ambiental dessa área tem como finalidade obter informações que 

possibilitem planejar e implantar estratégias de mitigação em caso de impactos ambientais.  

A empresa Queiroz Galvão Exploração e Produção, principal responsável pela exploração de 

petróleo na região, teve o compromisso de promover a execução desse projeto. O presente 

estudo intitulado “CARACTERIZAÇÃO DA GEOQUÍMICA E COMUNIDADE CLADOCERA 

DOS ESTUÁRIOS DO RIO UNA, UNA E RIO JEQUITINHONHA, BELMONTE BAHIA, 

BRASIL” compõe uma parte do projeto global PETROTECMANGUE - BASUL, e assume o 

compromisso de fornecer informações ecológicas importantes sobre a comunidade de 

cladóceros e o comportamento dos parâmetros geoquímicos das áreas de estudos.  
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RESUMO 

 

Com uma vasta área estuarina, o sul da Bahia detém recursos ambicionados pelo 
homem. Os estuários agregam diversas dinâmicas ecológicas que contribuem 
significativamente no equilíbrio do ecossistema, trazendo à comunidade recursos sustentáveis 
valiosos. Atualmente esses recursos vêm sendo drasticamente explorados 
desordenadamente, e comunidades locais são as primeiras a serem prejudicadas. Entender 
o comportamento ecológica das comunidades bióticas dos estuários, permite identificar 
estratégias ambientais, para uma exploração equilibrada desses ecossistemas. O presente 
trabalho tem por objetivo conhecer os parâmetros geoquímicos e a comunidade de cladóceros 
dos estuários do rio Una/Una e o rio Jequitinhonha/Belmonte – Bahia e entender seu 
comportamento em casa estuário. As coletas foram realizadas no período seco - outubro/2012 
e no período chuvoso - maio/2013, sempre com início na menor altura da maré visando a 
coleta das espécies estenoalinas. Foram determinadas as seguintes variáveis: temperatura, 
pH, oxigênio dissolvido, salinidade, potencial oxi-redução, condutividade, turbidez, e sólidos 
totais dissolvidos com o uso da sonda multiparamétrica. Os metais níquel, cobre, cádmio, 
chumbo e cromo na água e no material particulado foram determinados conforme Standard 
Methods (2012). E a quali-quantificação dos cladóceros adultos seguindo as referências 
taxonômicas publicadas. O estuário do rio Jequitinhonha apresentou reduzido teor de 
salinidade onde as vazões do rio no período de coleta, propiciou uma maior ocorrência de 15 
espécies de cladóceros. Os estuários do rio Una e Jequitinhonha ambos apresentaram em 
sua maioria, para os metais, os valores mais representativos na campanha seca onde o Cr e 
o Cu obtiveram índices ainda maiores que os demais. As condições físicas e químicas do 
Jequitinhonha refletem comportamento condizente com a dinâmica estuarina, porém os 
valores de metais traços no MPS sugerem investigação já que se trata de duas bacias 
hidrográficas com reduzido impacto antrópico. Saliento que ambos os trechos estão 
propensos a receber todo aporte antrópico do alto e médio curso da bacia, mas esses índices 
devem ser monitorados para controle ambiental desses ecossistemas. As quatro espécies 
econtradas para Una revelou que a amostragem de cladóceros nesse ambiente requer um 
esforço maior, ou um delineamento diferente do que foi relizado, afim de alcançar dados 
representativos da comunidade existente. Os 15 táxons encontrados no Jequitinhonha 
representam um registro significativo para a comunidade de cladóceros dessa bacia. O 
presente estudo foi capaz de representar a diversidade da área. 

 

 

Palavra-chave: cladocera, parâmetros físicos e químicos, salinidade. 
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ABSTRACT 

  

With a vast estuarine area, south of Bahia holds resources coveted by man. Estuaries add 
several ecological dynamics that contribute significantly to ecosystem balance, bringing 
valuable resources sustainable community. Currently these resources are being exploited 
dramatically disorderly and local communities are the first to be affected. Understanding the 
ecological behavior of biotic communities in estuaries, identifies environmental strategies for a 
balanced exploitation of these ecosystems. This study aims to understand the geochemical 
parameters and cladocerans community of river estuaries Una / Una and river Jequitinhonha 
/ Belmonte - Bahia and understand their behavior at home estuary. Samples were collected in 
the dry season - October / 2012 and in the rainy season - May / 2013, always starting at the 
lowest tide height aimed at collecting estenoalinas species. We determined the following 
variables: temperature, pH, dissolved oxygen, salinity, redox potential, conductivity, turbidity, 
and total dissolved solids with the use of multiparameter probe. Nickel metal, copper, cadmium, 
lead and chromium in water and particulate matter were determined according to Standard 
Methods (2012). And of cladocerans adults quali-quantitation following the taxonomic 
references published. The estuary of the river Jequitinhonha had reduced salinity where the 
river flows in the collection period, led to a higher occurrence of 15 species of cladocerans. 
The estuaries of the river Una and Jequitinhonha both presented mostly for metals, the most 
representative values in the dry campaign where the Cr and Cu achieved even higher levels 
than the others. The physical and chemical conditions of the Jequitinhonha reflect consistent 
behavior with the estuarine dynamics, but the metal values traces the MPS suggest research 
since they are two river basins with reduced human impact. I note that both stretches are likely 
to receive all anthropic contribution of high and middle reaches of the basin, but these indices 
should be monitored for environmental control of these ecosystems. The four species 
econtradas for Una revealed that cladocerans sampling in this environment requires a greater 
effort, or a different design than was relizado in order to achieve data representative of the 
existing community. The 15 taxa found in the Jequitinhonha represent a significant record for 
the cladocerans community this basin. This study was able to represent the diversity of the 
area. 
 

Keyword: Cladocera, physical and chemical parameters, salinity. 
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1  INTRODUÇÃO  

  

Detentora da maior diversidade biológica do mundo, as florestas tropicais não 

ficam insentas da destruição de suas expressivas riquezas. Exemplo dessa realidade é a Mata 

Atlântica do litoral brasileiro, que apresenta hoje menos de 8% de sua extensão original 

(ARAÚJO et al., 1998). A região sul da Bahia representa grande parte desse bioma no 

Nordeste do Brasil, com uma vasta riqueza de espécies da fauna e flora, sendo considerada 

um dos hotspot centro de endemismo da Mata Atlântica (MYERS et al., 2000; ARAÚJO et al., 

1998). Visando a conservação desses recursos no extremo Sul, as unidades de conservação 

com Proteção Integral e de Uso Sustentável começam a serem criadas a partir de 1980, como 

por exemplo, REBIO – Reserva Biológica, REVIS – Refúgio de Vida Silvestre de Una e RESEX 

- Reserva Extrativista de Canavieiras (ICMBIO, 2014).  

Os ambientes litorâneos sempre foram alvo de ocupação pelo homem por 

apresentar inúmeros recursos naturais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010). Após crise 

do cacau no Litoral Sul da Bahia, em 1980, grandes mudanças aconteceram nas atividades 

econômicas, que promoveram a expansão da pecuária e produção de eucalípito para extração 

de celulose (NASCIMENTO; DOMINGUEZ, 2010). Nesse contexto, Nascimento e Dominguez 

(2010) identificaram significativa remoção de cobertura vegetal no final da década de 1980. 

Assim como a vegetação do Litoral Sul, os estuários brasileiros também passaram por 

importantes transformações na ocupação urbana. Essas transformações desordenadas 

resultam no desequilíbrio do uso dos recursos naturais e bem-estar da comunidade 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1989). 

Considerados como verdadeiros ecótonos, os estuários apresentam importante 

função ecológica ao receber toda a carga orgânica oriunda das bacias e continente, 

(SCHETTINI, 2002). Kjerfve (1989) define estuário como:  

 

Uma reentrância costeira com conexão restrita com o oceano, permanecendo 
aberta pelo menos de forma intermitente, e subdividida em 3 regiões: 1) uma 
zona fluvial, caracterizada por ausência de salinidade na água mas submetida 
à subida e descida da maré; 2) uma zona de mistura, caracterizada pela 
mistura de água doce e salgada e apresentando gradientes químicos, físicos 
e bióticos e, 3) uma zona de turbidez máxima oceânica, à jusante da 
embocadura, estendendo tão longe quanto for observada a pluma de maré 
vazante no momento de descarga máxima. 

 

Para melhor responder a uma avaliação desse ambiente, é proposto o uso de 

bioindicadores, cuja presença, quantidade e distribuição permitem identificar o efeito 

ecológico do impacto ambiental (CALLISTO; GONÇALVES, 2002). Os organismos 

zooplanctônicos ocupam a base da cadeia alimentar e são considerados os principais 
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bioindicadores das mudanças ambientais, sendo um dos primeiros a responder aos impactos. 

Isso por apresentarem elevadas taxas de reprodução e um ciclo de vida curto, respondendo 

rapidamente às alterações físico-químicas do meio e ocasionando profundas modificações 

estruturais em todos os níveis tróficos do ecossistema (BICUDO; BICUDO, 2007). 

A comunidade zooplanctônica é representada por: protozoários (ciliados, 

flagelados e ameba), rotíferos, microcrustáceos (cladóceros e copépodos) e alguns tipos de 

insetos (larva de dípteros) (MARTINS et al., 2006). Desta forma, o estudo da comunidade de 

cladóceros, e da sua diversidade é de grande importância para compreensão da dinâmica 

ecológica dos ecossistemas aquáticos. O zooplâncton constitui o principal elo na transferência 

energética ou de detritos orgânicos particulados para os demais níveis (GROSS; GROSS, 

1996).  

Diante das informações obtidas através da análise do zooplâncton: composição e 

abundância das espécies, análises da quantidade dos adultos encontrados, avaliações das 

modificações espaciais, Ré e colaboradores (2005) asseguram a importância de se estudar a 

distribuição e abundância do zooplâncton no ambiente estuarino.  

 

1.1 DINÂMICA ESTUARINA  

 

As riquezas biológicas dos ecossistemas costeiros fazem dessas áreas grandes 

“berçários” naturais, tanto para os peixes (BLABER, 2000), como para outros animais que ali 

habitam em diferentes fases da vida (RÉ, 2001). As regiões tropicais e subtropicais próximas 

ao mar, recebem tanto água salgada pelas ações das marés, como água doce dos rios 

(MASUTTI et al., 2000). Ou seja, o estuário é uma massa de água costeira semifechada que 

possui uma ligação livre com o mar aberto (PRITCHARD, 1967; ODUM, 1988), embora sejam 

zonas de transição, e possui características físicas e biológicas particulares (ODUM, 1988; 

SCHAEFFER-NOVELLI,1989). Como exemplo, a grande quantidade de detrito vegetal que 

serve como proteção à linha de costa evitando erosão; diminuição da força das águas e 

presença de raízes como filtros de retenção dos sedimentos e elementos-traço (NYBAKKEN, 

2001; MASUTTI et al., 2000; FONSECA, 2002; JESUS, 2005).  

A mistura das massas de água doce e salgada no sistema estuarino compõe parte 

dos processos físicos. Essa dinâmica das águas tem como fator principal a concentração de 

sais que determina um gradiente de salinidade no sentido Continente - Oceano 

(LOITZENBAUER; MENDES, 2011; TOWNSEND et al., 2010). As classificações dos 

estuários são estabelecidas pelos critérios morfológicos, de salinidade e padrões de 

circulação (PRITCHARD, 1967; FAIRBRIDGE, 1980; SILVA, 2000). Dessa forma, as marés 

de sizígia e quadratura exercem forte influência no padrão de distribuição da salinidade 
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(VALLE-LEVINSON, 2010), que somado as vazões do rio que desemboca no estuário, 

determinam a dinâmica hídrica estuarina (GENZ, 2006).  A Figura 1 representa os diferentes 

setores estuarinos conforme dinâmica da maré (FAIRBRIDGE, 1980; SILVA, 2000; MIRANDA 

et al., 2002), a saber: 

  Estuário inferior - possui ligação direta com o oceano;  

  Estuário médio - região sujeita a intensa mistura de água do mar com a água fluvial;  

  Estuário superior - caracterizado por água doce, mas está sujeito à influência diária 

de maré. 

 
Figura 1 - Setores de um estuário  

 

Fonte: Silva (2000), adaptado de Fairbridge (1980). 

 

Nos ciclos de nutrientes dos ecossistemas aquáticos, os processos biológicos são 

determinados por quatro fatores principais: temperatura, luz, disponibilidade de nutrientes e 

dinâmica da massa d’água. Esses fatores estão em constante mudança, influenciando um ao 

outro ao longo do tempo (MORAES, 2007). Já os fatores antropogênicos, em diferentes 

ecossistemas, podem apresentar uma capacidade potencialmente tóxica, que permita alterar 

os processos biológicos, comprometendo a saúde dos seres vivos (HODGSON, 2004; COSTA 

et al., 2008; COSTA et al., 1998).  

 

1.2 CLADÓCEROS - CLASSE BRANCHIPODA 

 

Nos estuários, as grandes flutuações dos fatores físicos e químicos proporciona a 

redução da biodiversidade e incremento na abundância das espécies, que para sobreviver, 

apresentam características ecofisiológica particulares. Essas características podem ser: 

forma do corpo proporcionando maior aderência, cor para camuflagem, presença de espinhos 

e/ou protuberâncias para proporcionar maior estabilidade na água (RÉ, 2001). Tal habilidade, 

juntamente com a variação da temperatura, acaba por definir a composição da comunidade 

zooplanctônica (HOFFMEYER, 2004). A adaptação do zooplâncton estuarino às variações 
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recorrentes das marés, proporciona uma breve divisão dos grupos, ver Quadro 1, quanto a 

ocorrência e seu período de residência/retenção, a depender do balanço entre a taxa de 

reprodução individual e a perda (dispersão dos indivíduos) (ROGERS, 1940). Há também a 

ocorrência de espécies esteonalinas devido a zona de mistura da água doce com a água 

salgada (BOXSHALL; HALSEY, 2004; DAY, 1981), ou seja, em amostras estuarinas, pode 

ser encontrada uma ampla lista de espécies adaptadas ou não a salinidade.  

 

Quadro 1 - Descrição das características dos organismos zooplanctônicos estuarinos 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Organismos autóctones 

São os residentes permanentes. Aqueles nos quais a taxa de reprodução 
excede a de perdas, devido à ação das correntes e a mortalidade, assim estes 
animais estão sempre presentes nos estuários; 

Organismos 
temporariamente 

autóctones 

São os animais introduzidos das regiões vizinhas e com capacidade de 
proliferação limitada, portanto, para se manter nos estuários dependem de 
reforços externos; 

 

Organismos alóctones 

São aqueles trazidos para o estuário, oriundos do mar ou rio e incapazes de se 
manter nesse ambiente. Geralmente morrem no estuário ou são 
transportados de volta para o mar ou o rio com as correntes de maré. 

 

A comunidade zooplanctônica é caracterizada por organismos heterotróficos que 

tem a coluna d’água como seu habitat, podendo passar todo o ciclo de vida (Holoplâncton) ou 

parte dele (Meroplâncton). Os representes dessa comunidade são os protozoários (ciliados, 

flagelados e ameba), rotíferos, microcrustáceos (cladóceros e copépodos) e alguns tipos de 

insetos (larva de dípteros). Esses organismos planctônicos fazem parte da base da cadeia 

alimentar onde participam da ciclagem de nutrientes e da magnitude da produção biológica, 

além de serem consumidores primários e predadores de diferentes níveis tróficos (COELHO, 

2007; ESTEVES, 2011).  

A participação e atuação do zooplâncton na cadeia alimentar também permite que 

determinadas espécies sensíveis sejam capazes de responder a alterações bióticas e 

abióticas no ambiente (CALLISTO; GONÇALVES, 2002; MARTINS et al., 2006). Por isso, 

determinadas espécies zooplanctônicas são consideradas “bioindicadores”. O curto ciclo de 

vida, a alta taxa de crescimento, a produção de ovos de resistência e sua dieta alimentar 

contribuem para o reconhecimento dessas alterações no sistema aquático (CONDE-

PORCUNA et al., 2004). Por exemplo, os cladóceros são utilizados em bioensaios 

ecotoxicológicos onde contribuem na interpretação e tomada decisões na qualificação desses 

ecossistemas monitorados (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006).  

Os cladóceros são microcrustáceos comumente chamados de “pulga-d’água” 

devido a sua forma de locomoção, onde utiliza as antenas e em algumas espécies o pós-

abdômen. Pertencem a classe Branchiopoda, superordem Cladocera, onde são então 
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divididos em quatro ordens: Haplopoda, Anomopoda, Ctenopoda, Onychopoda. A Figura 2 

representa as estruturas morfológicas de um Cladocera (ESTEVES, 2011).  

 

Figura 2 - Estruturas morfológicas dos cladóceros 

 

Fonte: ESTEVES, 2011. 

 

O primeiro par das antenas dos cladóceros servem para orientação através das 

cerdas sensitivas. O segundo par de antenas fortemente quitinizadas são utilizadas para 

locomoção. Em algumas espécies bentônicas, o pós-abdômen que tem a função de limpeza 

dos apêndices torácicos e também pode auxiliar na locomoção. Os apêndices torácicos estão 

em constante movimento, provocando uma circulação que permite a entrada de partículas de 

alimento e oxigênio. A reprodução é partenogenética quando em condições ambientais 

favoráveis; em situações de stress, ocorre o aparecimento de machos viabilizando a 

reprodução sexuada. O cruzamento dos gêneros permite a geração de ovos de resistência, 

que podem suportar diferente alterações ambientais, favorecendo a dispersão (ESTEVES, 

2011; ELMOOR-LOUREIRO, 1997).   

Os sistemas estuarinos apresentam maior diversidade zooplanctônica marinha 

nas regiões a jusante do estuário e nas regiões intermédias e a montante, à ocorrência de 

espécies dulciaquícolas (DAY, 1981). O cladóceros são um dos principais grupos do 

mesozooplâncton em ambientes dulcícolas, mas, no ambiente marinho sua população não 

tem ampla biodiversidade dos grupos. Estima-se que existem apenas oito espécies 

tipicamente marinhas (ONBÉ, 1977) sendo elas divididas em duas ordens (Ctenopoda e 
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Onychopoda) e cinco gêneros: Penilia, Evadne, Pleopis, Podon e Pseudevadne (ONBÉ, 

1999). Eles são amplamente distribuídos nos oceanos podendo ocorrer em climas 

temperados e tropicais (GIESKES, 1971; MARAZZO; VALENTIN, 2000). Diversos estudos de 

composição zooplânctônica em estuários brasileiros tem sidos realizado: Lansac Tôha e Lima 

(1993) no Rio Una do Prelado, Aben-Athar e Bonecker (1996) no estuário do Rio Mucuri (BA), 

Coelho-Botelho et al. (1999) Baía de Sepetiba (RJ) e Valentin et al. (1999). 

O registro brasileiro das espécies: Penilia avirostris (MARAZZO; VALENTIN, 

2003a), Pseudevadne tergestina (MARAZZO; VALENTIN, 2001), Pleopis polyphemoides 

(MARAZZO; VALENTIN, 2003b), Podon leuckarti, Pleopis schmackeri (MONTÜ; GLOEDEN, 

1986), Podon intermedius e Evadne spinifera (ROCHA, 1977) permite identificar a dispersão 

de cladóceros marinhos nas regiões costeiras. A tolerância a variações de marés, temperatura 

e salinidade tem explicado sua distribuição também nas águas oceânicas e estuarinas, por 

isso, em ambientes estuarinos ocorrem simultaneamente espécies de cladóceros dulcícolas 

e marinhas (PARANAGUÁ et al., 2005). 

 

1.3 METAIS TRAÇO 

 

Denominados como elementos químicos, enquanto que os elementos-traços, 

ocorrem na natureza em concentrações que não ultrapassam o valor de 0,1% (1000 mg.kg-1) 

(ESTEVES, 2011). Os macronutrientes (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti e P) constituem 99% 

da composição da crosta terrestre, enquanto que os outros elementos, os elementos traços 

contribuem com apenas 1% da composição dos minerais primários das rochas ígneas, 

metamórficas e sedimentares (OLIVEIRA; MARTINS, 2011; CARVALHO, 1995). Por isso, 

assumem características de indicadores da variabilidade natural da composição dos solos. A 

ação do inteperismos sobre as rochas matrizes disponibiliza os metais traço no meio e 

estabelecem no ambiente, mudanças nas relações de equilíbrio sob novas condições 

ambientais, ou seja, os metais são liberados na solução do solo, se redistribuem entre seus 

constituintes (OLIVEIRA, 2012). 

As fontes dos metais em ecossistemas aquáticos podem ser antropogênicas, 

através dos lançamentos de esgoto doméstico e industrial, mineração, siderúrgicas, 

agricultura (RODRIGUES; NALINI, 2009), e/ou naturais através da poeira, aerossol marinho, 

vulcões, queimadas naturais, intemperismo geológico (ESTEVES, 2011), como mostra o 

Quadro 2. A água é a principal via de transporte de elementos traços que ocorre de duas 

formas físicas: como espécies dissolvidas ou como espécies associadas a partículas sólidas 

(FORSTNER; WITTMANN, 1981). O solo é a origem primária dos elementos traço, onde 

pequena parte se torna biodisponível, e a capacidade de mobilidade e disponibilidade são 
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controlados por processos químicos e bioquímicos. Exemplos desses processos são: 

precipitação por dissolução, adsorção-dessorção, a complexação-dissociação, e oxidação-

redução (ZHENLI et al., 2005).  

Com o avanço dos fatores antropogênicos, os processos são alterados e a 

disponibilidade acelerada desses elementos trazem a toxicidade, pesistência e 

bioacumulação como consequências irreversíveis a saúde animal (DWIVEDI; 

PADMAKUMAR, 1983) e vegetal (ZHENLI et al., 2005). Essas condições podem permitir que 

os metais sejam remobilizados e/ou lixiviados, podendo atingir águas superficiais, com 

condições favoráveis ou não à sua deposição no sedimento. Os sedimentos, por sua vez, são 

de grande importância na avaliação da contaminação dos ecossistemas aquáticos, devido 

não só à sua capacidade em acumular metais, mas também por serem reconhecidos como 

possíveis fontes de contaminação. Sob determinadas mudanças das condições ambientais, o 

sedimento pode liberar espécies contaminantes acumuladas (JESUS et al., 2004; LIMA; 

LESSA, 2001).  

 

Quadro 2 - Categorização de fonte de constituintes químicos (WHO, 2011) 

CATEGORIZAÇÃO DE FONTE DE CONSTITUINTES QUÍMICOS 

OCORRE NATURALMENTE 

Rochas, solos e os efeitos das características geológicas e clima; 
massas de água eutróficas (também influenciados por entradas de 

esgoto e escoamento agrícola). 

FONTES INDUSTRIAIS E 
HABITAÇÕES HUMANAS 

Mineração (indústrias de extração) e Processo industrial manufatura, 
esgoto (incluindo uma série de contaminantes de preocupação 
emergente), resíduos sólidos, esgoto urbano, vazamentos de 

combustível. 
ATIVIDADES AGRÍCOLAS Adubos, fertilizantes, práticas de pecuária intensiva e pesticidas. 

TRATAMENTO DE ÁGUA OU 
MATERIAIS EM CONTACTO COM 

ÁGUA POTÁVEL 

Coagulantes, DBPs, materiais de tubulação. 

 

Grande parte dos elementos traços participam significativamente dos processos 

biológicos na construção de estruturas orgânicas, e gerência os fluxos de nutrientes e de 

energia nos organismos (ANDRADE, 2003). No Quadro 3, abaixo, consta uma lista de 

elementos-traço e suas funções biológicas, sendo que muitos deles auxiliam no metabolismo 

animal, ao psso que sua quantidade e forma química determinam como sendo um agente 

prejudicial ou não (GUILHERME et al., 2005).  

 
Quadro 3 - Os metais e suas funções biológicas. Os metais analisados neste trabalho estão grifados 
de vermelho.  

ELEMENTO FUNÇÕES BIOLÓGICAS 

Ag Nenhuma conhecida. 
Al Pode ativar a desidrogenase succínica. 
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As Nenhuma conhecida em animais. Constituinte de fosfolipídios em algas e fungos 

Cd Nenhuma conhecida. 

Co 
Essencial para mamíferos. Co-fator em numerosas enzimas. Importante na fixação 

simbiótica de N2 

Cr Parece estar envolvido no metabolismo de açúcares em mamíferos 

Cu Essencial para todos os organismos. Co-fator em enzimas redox e no transporte de O2. 

Fe Essencial para todos os organismos. Co-fator em muitas enzimas e proteínas heme. 

Mn 
Essencial para todos os organismos. Co-fator em muitas enzimas. Envolvido na reação de 

quebra da água na fotossíntese. 

Mo 
Essencial para quase todos os organismos. Co-fator enzimático na fixação de N2 e na 

redução do NO3 

Ni 
Nenhuma conhecida em mamíferos. Parece ser essencial para plantas. Encontrado na 

enzima urease. 

Pb Nenhuma conhecida. 

Zn Essencial para todos os organismos. Co-fator em muitas enzimas. 
Fonte: GUILHERME et al., 2005. 

 

O aporte de águas continentais com nutrientes provenientes dos processos 

naturais contribui para o desenvolvimento e nutrição dos organismos e para incrementar a 

produtividade primária local (SANTOS et al., 2008). As águas continentais e subterrâneas são 

mais ricas em ferro e cálcio, enquanto que a água salgada durante a marés cheias transporta 

mais enxofre, manganês e magnésio para mangue (BARCELLOS, 2006). Entretanto a 

biodisponibilidade dos íons depende da forma que se apresenta, podendo ser na forma 

dissolvida presente no material particulado em suspensão na coluna d’água ou associados ao 

plâncton (CURTIUS et al., 2003). Esses elementos, potencialmente disponíveis para a biota, 

podem ser liberados e a biodisponibilidade pode ser ocasionada por atividades microbianas e 

variações dos fatores físico-químicos que afetam o meio, incluindo pH, salinidade e condições 

de óxido-redução (MOREIRA E BOAVENTURA, 2003). As condições ambientais são 

diferentes em cada local devido à variabilidade dos componentes de sua formação e dinâmica 

geoquímica. Buscando o enquadramento dos corpos hídricos mediante a avaliação da 

qualidade das águas, instrumentos normativos foram criados como forma de classificar os 

corpos d’água, assim como designar limites aos componentes presentes na água (GUEDES, 

2012). O Conselho Nacional Do Meio Ambiente - CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, 

apresenta instrumentos com função de assessorar, estudar e propor ao Conselho do Governo, 

diretrizes para o meio ambiente e os recursos naturais. A resolução Conama nº 357, de 17 de 

março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento (BRASIL, 2012), que são comumente utilidas como parâmetro em 

diversos estudos ambientais. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 

 

As áreas de estudos são os estuários do Rio Una, localizado no município de Una, 

e do Rio Jequitinhonha localizado no município de Belmonte. O Decreto nº11.235/2008, título 

II, seção II, art. 15, define no setor II os munícipios do Litoral Sul, onde Una e Belmonte 

compõem a Zona Cacauera. Porém, muitos mapas regionais definem Una pertencente a 

região Sul e Belmonte a região Extremo Sul da Bahia. No presente trabalho adotaremos Litoral 

Sul para os dois municípios conforme estabelecido no Decreto nº11.235/2008. Os dois 

estuários desembocam no Oceano Atlântico, porém estão situados em duas diferentes bacias 

hidrográficas, conforme a Secretária de Meio Ambiente do Governo do Estado da Bahia, 

estabelecidos nos documentos RPGA’s - Região de Planejamento e Gestão das Águas 

(2009): 

 

 V Rio Jequitinhonha (Região de Planejamento e Gestão das Águas – RPGA); 

 VII Leste (Região de Planejamento e Gestão das Águas – RPGA). 

 

2.1 BACIA DO RIO UNA – UNA 

 

O município de Una está inserido no bioma Mata Atlântica, onde apresenta uma 

área de 1.222,494 km², com densidade populacional de 24.110 habitantes (IBGE, 2013). Una 

sedia duas unidades de conservação: REBIO - Reserva Biológica de Una, criada em 1980, 

com área definda de 18.715,06 hectares, fica localizada a cerca de 13 km da sede do 

município de Una, tem o objetivo de preservação integral da biota e demais atributos naturais 

existentes em seus limites, sem interferência humana; já o REVIS - Refúgio de Vida Silvestre 

de Una, criado em 2007 e com área definidade de 23.262,09 hectares, que tem como objetivo 

proteção integral de ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou 

reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória 

(ICMBIO, 2014).  

A região Leste do Estado a Bahia apresenta bacias de reduzida dimensão, são 

elas: a Bacia do Rio Almada, Rio Cachoeira, Rio Una, Rio Doce e Bacia do Rio Cachoeira. A 

nascente do Rio Una está localizada no município de Arataca/Ba. A média anual da 

pluviometria varia entre 2000 mm na região costeira, a 800 mm, nas áreas mais interiores. 

A temperatura varia entre 10 e 23 ºC nas regiões mais interiores, nas regiões costeiras as 

temperaturas são mais elevadas devido a ação das brisas marítimas e terrestres (CRA, 2008). 

Esta bacia apresenta poucas publicações de estudos da área, dessa forma, as informações 

levantadas no presente trabalho se tornam relevantes servindo de base a estudos posteriores. 
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A ausência de uma estação fluviométrica em operação dificulta o acesso a informações 

fundamentais às caracterizações ambientais que necessitam de uma série histórica (CRA, 

2008; DE PAULA, et al., 2012). O rio Una apresenta 1.700 km2, o uso da terra tem 

características tipicamente rural, e no baixo curso é representado por formações de restingas 

e manguezais pouco impactados em seu estuário. A estimativa de seus deflúvios, conforme 

dados de vazão bacias vizinhas, aponta valor média anual de 16 m3 seg-1 (DE PAULA, et al., 

2012). 

 

2.2 BACIA DO RIO JEQUITINHONHA - BELMONTE 

 

O município de Belmonte está inserido no bioma Mata Atlântica, onde apresenta 

uma área de 1.931,985 km², com densidade populacional de 23.620 habitantes (IBGE, 2014). 

Belmonte apresenta a APA - Área de Proteção Ambiental de Santo Antônio, criada em 

1994, onde abrange também o município de Santa Cruz Cabrália. Essa APA detem uma área 

de 23.000 hectares na faixa litorânea (ICMBIO, 2014).  

A bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha está inserida maior parte no Estado de 

Minas Gerais e pequena parte no sudeste da Bahia, totalizando uma área de 70.315 km², 

onde apenas 0,8% está inserido na Bahia. O baixo curso do rio Jequitinhonha, sofre influência 

do regime marítimo tropical, com temperatura média de 23,5 C° e precipitação média anual 

variando de 1.000 a 1.800 mm, com chuvas no período de dezembro a março (RAUEN; 

MACHADO, 2010). 

Um importante recurso natural para região, o Jequitinhonha apresenta atividades 

humanas de desmatamento para fins agropastoris, de mineração e de garimpagem em seu 

alto e médio curso e alguns dos afluentes que têm causado modificações importantes no ciclo 

hidrológico e assoreamento das encostas. A foz do rio fica localizada em Belmonte onde se 

verifica intensamente o aporte de material carreado dos alto e médio cursos, que acabam por 

comprometer as atividades de navegação nos canais que dão acesso à cidade vizinha de 

Canavieiras (GONÇALVES, 1997). 

  

2.3 GEOLOGIA – LITORAL SUL DA BAHIA 

    

A geologia do Litoral Sul da Bahia é formada de sedimentos cenozóicos 

inconsolidados ou pouco consolidados, depositados em meio aquoso, como mostra a Figura 

3. A unidade geológica ambiental se caracteríca como ambiente misto (marinho/continental), 

com intercalações irregulares de sedimentos arenosos, argilosos, em geral, ricos em matéria 

orgânica (mangues e brejos) – Planície flúvio-marinhas (CARVALHO; RAMOS, 2010). 
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Figura 3 -  Esboço Geológico da Bahia 

Fonte: CARVALHO, 2010 

 

  A geologia é constituida de Sedimentos Litorâneos – Depósitos Quaternários 

Pleistocênicos e Holocênicos e a Formação Barreiras do Terciário – e de rochas do Complexo 

Gnáissico-Granítico, composto por biotita-muscovita gnaisses e biotita gnaisses migmatíticos, 

bandados e quartzito, do Arqueano/Proterozóico Inferior. Os solos principais são os 

Latossolos, os Argissolos, os Neossolos (Flúvico e Quartzarênico), os Organossolos, os 

Gleissolos e os Espodossolos, recobertos por Floresta Ombrófila, Manguezais e Restinga – 

Mata Atlântica (NASCIMENTO; DOMINGUEZ, 2010). 

Na região do estuário apresenta uma área de agradação dos sedimentos 

transportados pelo rio Jequitinhonha, acumulados em vasta estrutura deltaica de embocadura 

única, onde os processos fluviais são contrabalançados pelas ações marinhas. Nos depósitos 

areno-síltico-argilosos malselecionados da planície flúvio-marinha, feixes de restingas sub-

paralelos à linha de costa sugerem o progressivo avanço das acumulações durante a 

construção da estrutura. O canal do rio trunca esses cordões numa faixa estreita de planície 

e terraço fluviais. A norte, áreas de manguezais são cortadas por canais de maré, conectando 

a foz do Jequitinhonha ao estuário complexo do rio Pardo. A sul, o delta afunila, em contato 

com falésia morta elaborada nos tabuleiros modelados em litologias da Formação Barreiras. 
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A planície marinha em toda a orla do delta é estreita e limitada por um cordão arenoso recente 

(GONÇALVES, 1997). 

 

2.4 MALHA AMOSTRAL 

 

 Os 10 pontos de cada estuário estudado foram selecionados e distribuídos com 

o objetivo de abranger parte das áreas dos estuários, ver Figuras 4 e 5. Foram dispostos no 

sentido da foz ao rio com distância mínima de 500 m entre os pontos. Para estabelecer o 

período seco e chuvoso, utilizou-se os dados do Instituto Nacional de Meteorologia - lINMET 

que apresenta a estação de Canavieiras como mais próxima do município de Belmonte e Una, 

onde dispõem de dados históricos entre os períodos de 1961 a 2009.   As coletas então foram 

realizadas no período seco, no mês de outubro/2012 e no período chuvoso mo mês de 

maio/2013, nos dois estuários situados na Costa do Cacau, região Litoral Sul da Bahia. Os 

pontos amostrais foram localizados e definidos com o auxílio de barco motorizado e do GPS 

Garmin eTrex Vista® HCx Part, representado no Quadro 1 e nos Apêndices A e B. O Datum 

utilizado foi SAD69 e o sistema de posicionamento Universal Transversa de Mercator - UTM.  

 

Figura 4 – Localização do estuário do Rio Jequitinhonha com os pontos de coleta 

 

Elaboração: Sheila Bonfim de Jesus e Lander Alves. 
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Figura 5 – Localização do Estuário do Rio Una com os pontos de coleta 

 

 Elaboração: Sheila Bonfim de Jesus e Lander Alves.   
 

 

 

Quadro 1 - Coordenadas dos pontos amostrais nos dois estuários em estudo 

 

PONTOS 
    BELMONTE          UNA      

X                            Y X                            Y 

P1 515151 8247425 500024 8314992 

P2 514529 8247507 500219 8313959 

P3 515187 8249534 499468 8312217 

P4 514358 8248633 499240 8310281 

P5 513820 8247657 499180 8308590 

P6 512795 8247582 498442 8309473 

P7 511207 8246207 497021 8308608 

P8 510314 8246198 496448 8307516 

P9 512352 8247253 495638 8308406 

P10 512848 8247171 499189 8310885 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar e avaliar os estuários do Rio Una – Una/Ba e Rio Jequitinhonha – 

Belmonte/Ba – Brasil, com base nas variáveis geoquímicas e composição de cladóceros. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar os parâmetros físico-químicos Condutividade (mЅ/cm), Temperatura (°C), 

Oxigênio Dissolvido (mg L-1), Salinidade (‰), pH, Turbidez (NTU), Sólidos Totais 

Dissolvidos (g L-1), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb) e Cromo (Cr), 

da água superficial dos estuários do rio Jequitinhonha.  

 Analisar os parâmetros físico-químicos Condutividade (mЅ cm-1), Temperatura (°C), 

Oxigênio Dissolvido (mg L-1), Salinidade (‰), pH, Turbidez (NTU), Sólidos Totais 

Dissolvidos (g L-1), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb) e Cromo (Cr), 

da água superficial dos estuários do Rio Una. 

 Caracterizar longitudinalmente os estuários do Jequitinhonha com base nas 

concentrações dos metais: níquel, cobre, cádmio, chumbo e cromo, no material 

particulado em suspensão. 

 Caracterizar longitudinalmente os estuários do Rio Una com base nas concentrações 

dos metais: níquel, cobre, cádmio, chumbo e cromo, no material particulado em 

suspensão. 

 Caracterizar e avaliar a riqueza da comunidade de cladóceros nos estuários do Rio 

Jequitinhonha. 

 Caracterizar e avaliar a riqueza da comunidade de cladóceros nos estuários do Rio 

Una. 



25 

  

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir estão descritos os métodos para a realização dessa pesquisa, com suas 

respectivas referências científicas, procedimentos amostrais, tratamento e interpretação dos 

dados. 

 

4.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Através do portal de periódicos da CAPES, foi realizada uma busca de 

documentos com fundamentação científica que permita interpretar as informações obtidas na 

execução do presente projeto. Também foram consultados livros, revistas, resumos de 

eventos científicos, que fornececem subsídios para entender a dinâmica física, química e 

biológica das áreas de estudos. A realização da revisão de literatura permitiu avaliar o 

conhecimento produzido, através da análise crítica, e sua interpretação estabeleceu a 

construção do conhecimento científico.  

 

4.2 AMOSTRAGEM DE ÁGUA 

 

Para a amostragem, estabeleceu-se um período de menor influência salina, com 

início no menor nível da maré (Baixamar) no sentido foz do estuário→montante foz. Dessa 

forma, maior a probabilidade de coletar espécies estenoalinas que foram comparadas às 

ocorrências das espécies eurialinas. Os níveis das marés e horários das coletas foram 

estabelecidos conforme tábua de maré do Porto de Ilhéus – Malhado, obtido no site da 

Marinha/ Brasil e ilustrado na Quadro 2 (MARINHA DO BRASIL, 2012).  

 

Quadro 2 - Horários de preamar e baixamar nos estuários de Una e Belomonte.  

CAMPANHA 

U N A 

CAMPANHA 

BELMONTE 

Hora 
da 

maré 

Baixa
mar 
(m) 

Hora da 
maré 

Prea
mar 
(m) 

Hora 
da 

maré 

Baixa
mar 
(m) 

Hora 
da 

maré 

Prea
mar 
(m) 

C1: 23/04/12 10:43 0.3 16:49 1.9 C1:22/04/12 10:08 0.3 16:13 2.0 

C2: 17/10/12 10:34 0.1 16:36 2.2 C2:18/10/12 11:11 0.2 17:13 2.1 

 

Para realizar a coleta, os recipientes amostrais de polietileno com capacidade de 

1 L, foram previamente descontaminados com extran 5% e ácido nítrico 10%, identificados 

com etiquetas e posteriormente utilizados. Esses procedimentos foram realizados conforme 

protocolo do Laboratório de Estudos do Petróleo (LEPETRO). Nos respectivos pontos, as 
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amostras de água foram coletadas na subsuperfície (= 30 cm) com o auxílio de luvas 

descartáveis, onde os frascos foram inicialmente ambientados com a água de cada local por 

no mínimo três vezes antes de serem preenchidos com a amostra.  

Após a coleta, os recipientes foram acondicionados em caixa térmica com gelo, 

ver Figura 6, e encaminhados para a imediata filtração seguida de conservação da água 

filtrada. A filtração ocorreu ao final do dia de cada coleta realizada, dessa forma, os 

parâmetros foram melhor conservados. Os filtros e a água filtrada foram então levados ao 

laboratório para as análises dos respectivos parâmetros conforme as seguintes metodologias 

descritas a seguir. 

 

Figura 6 - Acondicionamento das amostras para sua preservação até a filtragem aumente o tamanho 
dessas figuras 

 

Fonte: Sheila Bonfim. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DA ÁGUA 

 

O conhecimento dos parâmetros da água requer cuidado em todo o processo de 

análises, pois os riscos de contaminação são inúmeros. Por isso, os procedimentos de 

análises dos metais pesados foram realizados respeitando a metodologia do Standard 

Methods - APHA (2005), como apresentado nas sessões seguintes. Os parâmetros físico-

químicos Condutividade (mЅ/cm), Temperatura (°C), Oxigênio Dissolvido (mg L-1), Salinidade 

(‰), Eh (mV), Turbidez (NTU) e Sólidos Totais Dissolvidos (g L-1), foram obtidos através da 

sonda multiparâmetro de marca HORYBA U50, como mostram as Figura 7, mediante as 

orientações de uso e calibração presente no manual do equipamento. Os dados brutos 

encontram-se nos Apêndices C, D, E e F.  
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Figuras 7 - Sonda multiparâmetro no ponto amostral e Registro dos dados obtidos 

  

Fonte: Sheila Bonfim. 

 

4.3.1 Determinação dos Metais Dissolvidos na Água 

 

Para a determinação dos metais dissolvidos na água adotou o método descrito no 

Standard Methods - APHA (2005). O sistema para separação foi montado com colunas de 

polímero inerte com um reservatório de líquidos, ligados a uma bomba de vácuo que permite 

o controle do fluxo das soluções que percolam as colunas. Em cada coluna será inserido um 

filtro de Teflon (30 µm) e aproximadamente 0,2 g da resina Chelex 100 (BIO-Rad Laboratories, 

EUA). O procedimento consiste na adição sequencial das seguintes soluções: 5 ml de 

solução-tampão de acetato de amônio (1mol/L, pH 6) para condicionar a resina; 10 ml de 

amostra com pH ajustado para 6, utilizando a solução-tampão na proporção 1:1 para adsorver 

os elementos-traço da amostra na resina; 5 ml de solução-tampão de acetato de amônio e 

1ml de água deionizada para extrair a matriz salina; 2,25 ml de HNO3 destilado (2 mols/L) 

para diluição dos elementos-traços. As alíquotas contendo os elementos-traços foram 

avolumadas gravimetricamente a 10 ml com água ultra-pura e os analitos foram determinados 

em Espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente – ICP OES (Figura 

8). 

Figura 8 - ICP-OES da marca Varian, modelo Vista – Pro CCD Simultaneous 

 

Fonte: Sheila Bonfim. 
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4.3.2 Determinação dos Metais no Material Particulado em Suspensão (MPS) 

 

Para determinação dos elementos traço no MPS, primeiramente foi necessário 

tornar os íons disponíveis em solução. O método utilizado para digestão do material 

particulado contido nos filtros de acetato de celulose seguiu APHA (2005). O procedimento 

consiste na digestão máxima das membranas de acetato de celulose por ácido nítrico a 

quente, para decomposição do material biológico e solubilização dos elementos traço.  

Posteriormente as amostras foram filtradas, avolumadas, transferidas para frascos de 

polietileno e acondicionados até o momento da determinação. As alíquotas contendo os 

elementos-traços foram avolumadas gravimetricamente a 10 ml com água ultra-pura e 

determinadas no ICP OES. 

 

4.4  AMOSTRAGEM DOS CLADÓCEROS 

 

Para a realização das coletas de cladóceros nos 20 pontos amostrais, utilizou-se 

rede de 68 µm de malha e boca com abertura de 31 cm, Figura 9. Localizado a uma distância 

de 50 cm na frente da rede, o fluxômetro Hydro Bios, equipamentos que medem a velocidade 

percorrida para auxiliar no cálculo do volume de água filtrado. Esse método foi padrão para 

todos os pontos. Adotou-se o período de 1 minutos a uma velocidade de 4 km/h do barco, 

sempre contrário ao fluxo (metodologia adaptada de VEADO, et al, 2010; HARRIS et al., 

2000). 

Para obter o volume de água filtrado nas amostragens, foi realizado o cálculo 

considerando-se o número de rotações do fluxômetro. Dessa forma encontramos o volume a 

partir da diferença de dígitos apresentada entre o início e o final de cada arrasto que foram 

calculados conforme equação de Marques (2009); 

 

 

 

 

V = A x R x C 

Onde: 

A = área da boca da rede (A = π. r²), sendo 0,5 m o diâmetro da rede cônica utilizada; 

R = nº de rotações do fluxômetro durante o arrasto (Ff – Fi), onde Ff corresponde ao dígito final 

e Fi ao dígito inicial e; 

C = Fator de aferição após calibração do aparelho (m/rotações) = 0,3. 
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Figura 9 - Ilustração esquemática da rede de zooplâncton e o fluxômetro 

 

Fonte: Sheila Bonfim. 

 

As amostras foram acondicionadas em recipientes de boca larga com capacidade 

para 200 mL, sendo imediatamente fixadas a uma concentração de formol a 4%, coradas com 

rosa de bengala e neutralizada com tetraborato de sódio, para serem encaminhadas ao 

laboratório.  

 

4.4.1  Análise Laboratorial dos Cladóceros 

 

No laboratório, as amostras foram retiradas do formol através da filtração na malha 

de 10µm e emergidas no álcool a 70% com 1% de glicerina (adaptado de REID, 1999; 

KIHARA; ROCHA, 2009). Para a realização da separação dos espécimes, foram analisados 

10 mL de cada amostra retirados com auxílio da pipeta de Hensen Stempel, que permite 

melhor análise no processo de sub-amostragem. Posteriormente os espécimes de cladóceros, 

foram morfotipados, com o auxílio do estereomicroscópio, identificados e quantificados no 

microscópio óptico, caracterizando uma análise quali-quantitativa. No apêndice H, encontram-

se algumas fotos dos cladóceros encontrados. 

Para a determinação qualitativa dos componentes da comunidade de cladóceros 

foram utilizadas as publicações de Elmoor-Loureiro (2005), que aborda a descrição e 

importância taxonômica dos cladóceros com descrição das patas e os livros de (1996); Van 

Damme, Kotov e Dumont (2010), Van Damme, Sinev e Dumont (2011); Benzie (2005); 

Korovchinsky (1992); Kotov e Stifter (2006); Smirnov e Smirnov (1996); Smirnov (1992), que 

detalham as estruturas taxonômicas das espécies. Segue na Quadro 3 a classificação 

sistemática adotada de Dumont e Negrea (2002): 
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Quadro 3 -  Classificação sistemática adotada na identificação dos cladóceros 

Subfilo Crustacea         

Classe Branchiopoda         

Superordem Cladocera Milne-Edwards, 1940 (sensu Negrea et al., 1999). 

Ordem Ctenopoda Sars, 1865       

Família Sididae Baird, 1850 (emend. Sars, 1865).  
Família Holopedidae Sars, 1865.    

Ordem Anomopoda Sars, 1865.       

Família Dumontidae Santos-Flores e Dodson, 2003.  
Família Daphniidae Straus, 1820.    

Família Moinidae Goulden, 1968.    

Família Ilyocryptidae Smirnov, 1992.    

Família Bosminidae Baird, 1846.    

Subordem Radopoda Dumont e Silva-Briano, 1998.  
Superfamília Macrothricoidea Dumont e Silva-Briano, 1998. 

Família Neothricidae Dumont e Silva-Briano, 1998.  
Família Acantholeberidae Smirnov, 1976.   

Família Ophryoxidae Smirnov, 1976.    

Família Macrothricidae Norman e Brady, 1867.   

Superfamília Eurycercoidea Dumont e Silva-Briano, 1998. 

Família Eurycercidae Kurz, 1875.    

Família Sayciidae Frey, 1967.    

Família Chydoridae Dybowski e Grochowsky, 1894.  
Ordem Onychopoda Sars, 1865.       

Família Polyphemidae Baird, 1845.    

Família Podonidae Mordukai-Boltovskoi, 1968.   

Família Cercopagidae Mordukai-Boltovskoi, 1968.  
 

 

Figura 10 - Esboço das etapas de coleta e análise do zooplâncton  

 
Fonte: Sheila Bonfim. 
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4.5  ANÁLISES E TRATAMENTOS DOS DADOS 

 

Os dados foram tabulados nas planilhas do Microsoft Excel™, e submetidos a uma 

análise estatística descritiva. Foram aplicadas técnicas para descrever e sumarizar o conjunto 

de variáveis físico-químicas da água e química do material particulado em suspensão. Dessa 

forma, avaliou-se a tendência central através da média arirmética, e as medidas de dispersão 

através do desvio padrão e da variância em relação a média.  

Para caracterizar os estuários com base nas variáveis físico-químicas e química 

do material particulado na água, utilizou-se o programa PC-ORD 6.0 para realizar uma Análise 

dos Componentes Principais (Principal Component Analysis – PCA). A PCA é uma formulação 

matemática usada na redução da dimensionalidade dos dados, possibilitando identificar 

padrões nos dados e expressá-los de uma maneira tal que suas semelhanças e diferenças 

sejam destacadas, promovendo assim uma ordenação dos pontos com base nos parâmetros 

analisados. O Quadro de dados foi organizada em modo “R”, onde os objetos correspondem 

aos pontos distribuídos nos estuários, e os descritores correspondem as variáveis físico-

químicas e químicas analisadas, respectivamente, na água e no material particulado em 

suspensão. Nas duas campanhas realizadas não foram encontradas variações significativas, 

possibilitando utilizar na confecção da matriz da PCA as médias artirméticas dos parâmetros 

analisados.  

Utilizou-se como medida de semelhança o coeficiente “r” de Pearson, realizando 

uma transformação dos valores em seus respectivos em logaritmos para normalizar e 

padronizar os dados. A seleção dos eixos, utilizados para explicar a variebilidade dos dados 

e a ordenação dos pontos, foi realizada pelo cálculo dos autovalores e autovetores da matriz 

de correlação. Dessa forma, levou-se em consideração os maiores autovalores para seleção 

dos eixos e interpretação dos resultados da Análise dos Componentes Principais (PCA). 

Para a comunidade de cladóceros utilizou-se também as planilhas do Microsoft 

Excel™, onde foram realizados os tratamentos estatísticos pertinentes visando avaliar a 

riqueza, segundo modelos matemáticos disponíveis no EstimateS 9.0 for Windows™.  

Visando compreender e avaliar a importância dos valores de riqueza observados 

para comunidade de cladóceros nos estuários em estudo utilizou-se no programa EstimateS 

9.0 as informações qualitativas, baseadas nos dados de presença (1) e ausência (0), para 

elaboração de uma curva de rarefação de espécies. Para discutir os valores de riqueza 

observado nos pontos de amostragem foi utilizado o Estimador Bootstrap, que estima a 

riqueza total utilizando dados de todas as espécies, não se restringindo às espécies raras, 

utilizando o processo de reamostragem. 
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5  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUÁRIO DO RIO JEQUITINHONHA - BAHIA - BRASIL COM 

BASE NOS PARÂMETROS GEOQUÍMICOS E COMUNIDADE DE CLADOCERA 

 

RESUMO 

O município de Belmonte/Ba, situado na Costa do Cacau apresenta suas belezas naturais em 
grande parte protegidas por Áreas de Proteção Ambiental e Unidade de Conservação, mesmo 
com marcas da sua exploração histórica. O sul da Bahia vem sendo identificada por seu 
potencial turístico, petrolífero, e seus recursos estuárinos proporcionam a comunidade 
subsistência, tornando-o fundamental para a economia local. Diante da importância 
econômica, social e ambiental desses ecossistemas esse trabalho foi executado com o 
propósito de melhor entender o comportamento geoquímico da água e compisição de 
cladóceros, organismos bioindicadores, para fornecer valores de referência à comunidade 
científica. Para obter essa resposta, foram determinadas as seguintes variáveis: temperatura, 
pH, oxigênio dissolvido, salinidade, Eh, condutividade, turbidez e sólidos totais dissolvidos 
com o uso da sonda multiparamétrica; material particulado em suspensão; os metais: níquel, 
cobre, cádmio, chumbo e cromo, na água e no material particulado conforme Standard 
Methods (2012) e a composição de cladóceros. As coletas foram realizadas no período seco 
(outubro/2012) e chuvoso (maio/2013), com início da amostragem sempre na maré baixa. Os 
resultados confirmaram a dinâmica de Delta existente no estuário Jequitinhonha. Altos índices 
de metais traços foram encontrados em sua maioria na campanha seca – C1 tendo menores 
índices para o Pb e o Ni. No período seco o pH teve caráter básico para todos os pontos. 
Diante dos resultados, identificamos que o rio Jequitnhonha é possivelmente influenciado pelo 
ambiente dulcícola. Os 679 exemplares de cladóceros, e consequentemente o registro das 15 
espécies, trazem um incremento representativo para os registros na Bahia. 

 

Palavras-chave: Parâmetros físicos e químicos, metais, estuário, rio Jequitinhonha. 

 

ABSTRACT  

The municipality of Belmonte / Ba, located in Cocoa Coast presents its natural beauty largely 
protected by Environmental Protection Areas and Conservation Unit, even with marks of its 
historical exploration. The south of Bahia has been identified by its tourism, petroleum 
potential, and its estuarine resources provide community living, making it vital to the local 
economy. Given the economic, social and environmental importance of these ecosystems this 
work was performed in order to better understand the geochemical behavior of water and 
compisição of cladocerans, bioindicators, to provide reference values to the scientific 
community. For that answer, it was determined the following variables: temperature, hydrogen 
potential, dissolved oxygen, salinity, Eh, conductivity, turbidity and total dissolved solids using 
the multiparametric probe; suspended particulate matter; metals: nickel, copper, cadmium, 
lead and chromium in water and particulate material according to Standard Methods (2012) 
and Cladocera composition. Samples were collected in the dry season (October / 2012) and 
rainy (May / 2013), starting from sampling always at low tide. The results confirmed the 
dynamic existing in Jequitinhonha Delta estuary. High levels of trace metals were found mostly 
in dry campaign - C1 having lower rates for Pb and Ni. In the dry period the hydrogen potential 
had basic character for all the points. Given the results, we found that the river Jequitnhonha 
is possibly influenced by dulcícola environment. The 679 specimens of cladocerans, and 
consequently the record of 15 species, bring a representative increment for records in Bahia. 
 

Keywords: Physical and chemical parameters, metals, estuary, Jequitinhonha river. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

Belmonte detém apenas 0,8% da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, mas 

representa para a comunidade, um importante recurso natural da região. Apesar dos impactos 

antrópicos como desmatamento para fins agropastoris e mineração, esgoto doméstico e 

industrial em seu alto e médio curso, a foz também apresenta aporte de material carreado dos 

alto e médio cursos do rio que acabam por comprometer as atividades de navegação nos 

canais que dão acesso à cidade de Canavieiras (GONÇALVES, 1997). O aporte de sedimento 

proveniente do rio nos estuários também promove uma caracterização desse estuário pois lhe 

confere a formação de um Delta. Os deltas ocupam larga extensão continental, apresentam 

baixos alcances da maré e geralmente as ações das correntes são suaves (GARRISON, 2010; 

GONÇALVES, 1997). Já o aporte de carga orgânica oriunda das bacias e continente promove 

importantes funções ecológicas nos estuários (SCHETTINI, 2002).  

As riquezas biológicas dos ecossistemas costeiros fazem dessas áreas grandes 

“berçários” naturais, tanto para os peixes (BLABER, 2000), como para outros animais que 

habitam em diferentes fases da vida (RÉ, 2001). As regiões tropicais e subtropicais próximas 

ao mar, receberem tanto água salgada pelas ações das marés, como água doce dos rios 

(MASUTTI et al., 2000). Ou seja, o estuário é uma massa de água costeira semifechada que 

possui uma ligação livre com o mar aberto (PRITCHARD, 1967; ODUM, 1988), embora sejam 

zonas de transição, e possuem características físicas e biológicas particulares (ODUM, 1988; 

SCHAEFFER-NOVELLI,1989).  

Nos ciclos de nutrientes dos ecossistemas aquáticos, os processos biológicos são 

determinados por quatro fatores principais: temperatura, luz, disponibilidade de nutrientes, e 

dinâmica da massa d’água. Esses fatores estão em constante mudança, influenciando um ao 

outro ao longo do tempo (MORAES, 2007). Já os fatores antropogênicos, em diferentes 

ecossistemas, podem apresentar uma capacidade potencialmente tóxica, que permita alterar 

os processos biológicos comprometendo a saúde dos seres vivos (HODGSON, 2004; COSTA 

et al., 2008; COSTA et al., 1998).  

Com o objetivo de conhecer o comportamento dos parâmetros físicos e químicos; 

metais na água e no material particulado em suspensão; e a comunidade de cladóceros o 

presente artigo propõem descrever os dados encontrados e fornecer valores de referência a 

trabalhos futuros, já que o estuário do Rio Jequitinhonha está inserido em uma região de 

crescente exploração dos recursos. 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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O rio Jequitinhonha - Belmonte/Ba tem sua cabeceira situada no estado Minas 

Gerais, e foz no Litoral Sul da Bahia onde desemboca no Oceano Atlântico. Os 10 pontos 

amostrais foram definidos com o auxílio de barco motorizado e do GPS Garmin eTrex Vista® 

HCx Part como mostra a Quadro 3. O Datum utilizado foi SAD69 e o sistema de 

posicionamento Universal Transversa de Mercator – UTM. A malha foi definida de forma a 

abranger maior parte da área estuarina com distância mínima de 500m entre os pontos, ver 

Figura 16. Para estabelecer o período seco e chuvoso, utilizou-se os dados do Instituto 

Nacional de Meteorologia - lINMET que apresenta a estação de Canavieiras como mais 

próxima do município de Belmonte, onde dispõem de dados históricos entre os períodos de 

1961 a 2009.  Os dados históricos definem os meses mais secos sendo agosto, setembro e 

outubro e os mais chuvosos sendo março, abril e maio. As Figuras 14 e 15 apresentam os 

índices anuais de pluviosidade do INMET dos anos que foram realizadas as coletas, 2012 e 

2013, na estação de Canavieiras/Ba. Logo, a série histórica pluviométrica define como período 

seco a campanha (C) realizada em outubro/2012 (C1) e como período chuvoso a campanha 

realizada em maio/2013 (C2). 

 
Figuras 11 - Precipitação da Estação Metereológica de Canavieiras/Ba no ano 2012. 

 

Fonte: Inmet, 2013. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Precipitação da Estação Metereológica de Canavieiras/Ba no ano 2013. 
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Fonte: Inmet, 2014. 

 

As amostragens foram iniciadas na maré de menor influência salina (Baixamar) 

respeitando o sentido foz do estuário → rio. Dessa forma, maior a probabilidade de coletar 

espécies estenoalinas que foram comparadas às ocorrências das espécies eurialinas. Os 

níveis das marés e horários das coletas foram estabelecidos conforme tábua de maré do Porto 

de Ilhéus – Malhado, obtido no site da Marinha/ Brasil como mostra o Quadro 4 (MARINHA 

DO BRASIL, 2012).   

 

Quadro 4 - Coordenadas dos pontos amostrais no estuário do Rio Jequitinhonha – Belmonte/Ba 

Pontos 
RIO JEQUITINHONHA 

X Y 

P1 515151 8247425 

P2 514529 8247507 

P3 515187 8249534 

P4 514358 8248633 

P5 513820 8247657 

P6 512795 8247582 

P7 511207 8246207 

P8 510314 8246198 

P9 512352 8247253 

P10 512848 8247171 

 

Quadro 5 - Quadro com as alturas das marés nos dias e horários da coleta conforme registros do 
Porto de Ilhéus - Marinha do Brasil 

CAMPANHA 
BELMONTE 

Hora da maré Baixamar Hora da maré Preamar 
C2:18/10/12 11:11 0.2 17:13 2.1 

C3:07/05/13 7:45 0.3 13:45 1.9 
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Figura 13 – Localização do estuário do Rio Jequitinhonha com os pontos de coleta  

 

Fonte: Lander Alves e Sheila Bonfim. 

 

Para realizar a coleta, os recipientes amostrais de polietileno com capacidade de 

1L, foram previamente descontaminados com extran 5% e ácido nítrico 10%, identificados 

com etiquetas e posteriormente utilizados. Esses procedimentos foram realizados conforme 

protocolo do Laboratório de Estudos do Petróleo - LEPETRO. Nos respectivos pontos, as 

amostras de água foram coletadas na subsuperfície com o auxílio de luvas descartáveis, onde 

os frascos foram inicialmente ambientados com a água de cada local por no mínimo três vezes 

antes de serem preenchidos com a amostra.  

Após a coleta, os recipientes foram acondicionados em caixa térmica com gelo, e 

encaminhados para a imediata filtração seguida de conservação da água filtrada. A filtração 

ocorreu ao final do dia de cada coleta realizada, dessa forma, os parâmetros foram melhor 

conservados. Os filtros e a água filtrada foram então levados ao laboratório para as análises 

dos respectivos parâmetros conforme as seguintes metodologias dos itens abaixo. 

 

5.2.1 Determinação dos Parâmetros da Água 

 

Para a digestão dos metais, os procedimentos de análises dos parâmetros foram 

realizados conforme metodologia do Standard Methods - APHA (2005). Os parâmetros físico-

químicos Condutividade (mS/cm), Temperatura (°C), Oxigênio Dissolvido (mg L-1), Salinidade 

(‰), Eh (mV), Turbidez (NTU) e Sólidos Totais Dissolvidos (g L-1), foram obtidos através da 

sonda multiparâmetro de marca HORYBA U50, mediante as orientações de uso e calibração 

presente no manual do equipamento. 
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5.2.2 Determinação dos Metais Dissolvidos na Água 

 

Para a determinação dos metais dissolvidos na água adotou o método descrito no 

Standard Methods - APHA (2005). O sistema para separação foi montado com colunas de 

polímero inerte com um reservatório de líquidos, ligados a uma bomba de vácuo que permite 

o controle do fluxo das soluções que percolam as colunas. Em cada coluna foi inserido um 

filtro de Teflon (30 µm) e aproximadamente 0,2 g da resina Chelex 100 (BIO-Rad Laboratories, 

EUA). O procedimento consiste na adição sequencial das seguintes soluções: 5 ml de 

solução-tampão de acetato de amônio (1mol/L, pH 6) para condicionar a resina; 10 ml de 

amostra com pH ajustado para 6, utilizando a solução-tampão na proporção 1:1 para adsorver 

os elementos-traço da amostra na resina; 5 ml de solução-tampão de acetato de amônio e 

1ml de água deionizada para extrair a matriz salina; 2,25 ml de HNO3 destilado (2 mols/L) 

para diluição dos elementos-traços. As alíquotas contendo os elementos-traços foram 

avolumadas gravimetricamente a 10 ml com água ultra-pura e os analitos foram determinados 

em Espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente - ICP-OES. 

 

5.2.3 Determinação dos Metais no Material Particulado em Suspensão (MPS) 

 

Para determinação dos elementos metálicos no MPS, primeiramente foi 

necessário tornar os íons disponíveis em solução. O método utilizado para digestão do 

material particulado contido nos filtros de acetato de celulose seguiu APHA (2005). O 

procedimento consiste na digestão máxima das membranas de acetato de celulose por ácido 

nítrico a quente, para decomposição do material biológico e solubilização dos elementos 

metálicos.  Posteriormente as amostras foram filtradas, avolumadas, transferidas para frascos 

de polietileno e acondicionados até o momento da determinação. As alíquotas contendo os 

elementos-traços foram avolumadas gravimetricamente a 10 ml com água ultra-pura e 

determinadas no ICP-OES. 

 

5.2.4 Amostragem dos Cladóceros 

            

Para a realização das coletas de cladóceros nos 20 pontos amostrais, utilizou-se 

rede de 68 µm de malha e boca com abertura de 31 cm. Localizado a uma distância de 50 cm 

na frente da rede, o fluxômetro Hydro Bios, equipamentos que medem a velocidade percorrida 

para auxiliar no cálculo do volume de água filtrado. Esse método foi padrão para todos os 

pontos. Adotou-se o período de 1 minutos a uma velocidade de 4 km/h do barco, sempre 

contrário ao fluxo (metodologia adaptada de VEADO, et al, 2010; HARRIS et al., 2000). 
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Para obter o volume de água filtrado nas amostragens, foi realizado o cálculo 

considerando-se o número de rotações do fluxômetro. Dessa forma encontramos o volume a 

partir da diferença de dígitos apresentada entre o início e o final de cada arrasto que foram 

calculados conforme equação de Marques (2009); 

 

 
 

As amostras foram acondicionadas em recipientes de boca larga com capacidade 

para 200 mL, sendo imediatamente fixadas a uma concentração de formol a 4%, coradas com 

rosa de bengala e neutralizada com tetraborato de sódio, para serem encaminhadas ao 

laboratório.  

 

5.2.5  Análise Laboratorial dos Cladóceros 

 

No laboratório, as amostras foram retiradas do formol através da filtração na malha 

de 10µm e emergidas no álcool a 70% com 1% de glicerina (adaptado de REID, 1999; 

KIHARA; ROCHA, 2009). Para a realização da separação dos espécimes, foram analisados 

10 mL de cada amostra retirados com auxílio da pipeta de Hensen Stempel, que permite 

melhor análise no processo de sub-amostragem. Posteriormente os espécimes de cladóceros, 

foram morfotipados, com o auxílio do estereomicroscópio, identificados e quantificados no 

microscópio óptico, caracterizando uma análise quali-quantitativa.  

 Para a determinação qualitativa dos componentes da comunidade de cladóceros 

foram utilizadas as publicações de Elmoor-Loureiro (2005), que aborda a descrição e 

importância taxonômica dos cladóceros com descrição das patas e os livros de (1996); Van 

Damme, Kotov e Dumont (2010), Van Damme, Sinev e Dumont (2011); Benzie (2005); 

Korovchinsky (1992); Kotov e Stifter (2006); Smirnov e Smirnov (1996); Smirnov (1992), que 

detalham as estruturas taxonômicas das espécies.     

 

5.2.6 Tratamento Estatístico dos Dados 

Os dados foram tabulados nas planilhas do Microsoft Excel™, e submetidos a uma 

análise estatística descritiva. Foram aplicadas técnicas para descrever e sumarizar o conjunto 

V = A x R x C 

Onde: 

A = área da boca da rede (A = π. r²), sendo 0,5 m o diâmetro da rede cônica utilizada; 

R = nº de rotações do fluxômetro durante o arrasto (Ff – Fi), onde Ff corresponde ao dígito final 

e Fi ao dígito inicial e; 

C = Fator de aferição após calibração do aparelho (m/rotações) = 0,3. 
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de variáveis físico-químicas da água e química do material particulado em suspensão. Dessa 

forma, avaliou-se a tendência central através da média arirmética, e as medidas de dispersão 

através do desvio padrão e da variância em relação a média.  

Para caracterizar os estuários com base nas variáveis físico-químicas e química 

do material particulado na água, utilizou-se o programa PC-ORD 6.0 para realizar uma Análise 

dos Componentes Principais (Principal Component Analysis – PCA). A PCA é uma formulação 

matemática usada na redução da dimensionalidade dos dados, possibilitando identificar 

padrões nos dados e expressá-los de uma maneira tal que suas semelhanças e diferenças 

sejam destacadas, promovendo assim uma ordenação dos pontos com base nos parâmetros 

analisados. 

O Quadro de dados foi organizada em modo “R”, onde os objetos correspondem 

aos pontos distribuídos nos estuários, e os descritores correspondem as variáveis físico-

químicas e químicas analisadas, respectivamente, na água e no material particulado em 

suspensão. Nas duas campanhas realizadas não foram encontradas variações significativas, 

possibilitando utilizar na confecção da matriz da PCA as médias artirméticas dos parâmetros 

analisados.  

Utilizou-se como medida de semelhança o coeficiente “r” de Pearson, realizando 

uma transformação dos valores em seus respectivos em logaritmos para normalizar e 

padronizar os dados. A seleção dos eixos, utilizados para explicar a variebilidade dos dados 

e a ordenação dos pontos, foi realizada pelo cálculo dos autovalores e autovetores da matriz 

de correlação. Dessa forma, levou-se em consideração os maiores autovalores para seleção 

dos eixos e interpretação dos resultados da Análise dos Componentes Principais (PCA). 

Para a comunidade de cladóceros utilizou-se também as planilhas do Microsoft 

Excel™, onde foram realizados os tratamentos estatísticos pertinentes visando avaliar a 

riqueza, segundo modelos matemáticos disponíveis no EstimateS 9.0 for Windows™.  

Visando compreender e avaliar a importância dos valores de riqueza observados 

para comunidade de cladóceros nos estuários em estudo utilizou-se no programa EstimateS 

9.0 as informações qualitativas, baseadas nos dados de presença (1) e ausência (0), para 

elaboração de uma curva de rarefação de espécies. Para discutir os valores de riqueza 

observado nos pontos de amostragem foi utilizado o Estimador Bootstrap, que estima a 

riqueza total utilizando dados de todas as espécies, não se restringindo às espécies raras, 

utilizando o processo de reamostragem. 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As séries históricas dos dados climáticos promovem a interpretação do 

comportamento dos parâmetros metereológicos. Assim como a pluviosidade, a temperatura 

também apresenta fatores que influenciam direta e indiretamente suas variações. Alguns dos 

fatores que influenciam as flutuações são: período do dia, estratificada no corpo hídrico, 

períodos sazonais, latitude e longitude. Essas variações trazem particularidades a cada 

ambiente, onde o comportamento dos parâmetros estam fortemente condicionado a 

temperatura (CETESB, 2009; ARAUJO et al., 2007).  

Os valores médios de temperatura - TEMP da água superficial, encontrados na 

Figura 17, demonstram uniformidade. Isso se deve aos valores encontrados de 27,47°C ( ± 

0,16) na C1 seca e 27,75°C ( ± 0,39)  C2 chuvosa. Os dados de temperatura do presente 

trabalho, correspondem aos valores médios encontrados no relatório de Monitoramento de 

Qualidade das Águas, realizado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos INEMA 

- Bahia (2011).   

 

Figuras 14 - Dados de temperatura dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Belmonte 

 

 

5.3.1 Salinidade (SAL)  

 

A utilização de instrumentos legais que determinem limites de parâmetros 

ambientais se faz necessário em estudos ambientais, pois, possibilitam a preservação e 

conservação dos recursos. No Brasil utiliza-se os limites disponibilizados pela resolução 

Conama nº357/2005, que promove o enquadramento dos corpos d’água conforme seu uso 

(LOITZENBAUER; MENDES, 2011). A Conama nº357/2005 determina em seu art. 2 que 

águas doces apresentam salinidade inferior ou igual a 0,5‰, águas salobras com salinidade 

compreendida entre 0,5‰ e 30‰ e as águas salinas apresentam salinidade igual ou superior 
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a 30‰. Nas duas campanhas realizadas, o valor máximo da salinidade foi 1,4‰ e mínimo 

0,3‰, apenas 3 pontos (C2 – BEL01, BEL03 E BEL6) de Belmonte apresentaram salinidade 

superior a 0,5‰, mas não ultrapassam os valores indicados para a água salobra. Segundo 

Valle Lavinson (2010), a dinâmica do gradiente de salinidade nos estuários, estabelecem 

classificações a esse corpo hídrico. 

Os valores baixos de salinidade encontrados na Figura 18, referente ao estuário 

do Rio Jequitinhonha, corresponde a predominância de água doce, onde o fluxo do rio está 

dominando. Outro motivo que explica esse comportamento é o tipo do estuário: Delta, onde 

Silva (2000) e Valle Lavinson (2010), definem que nesses estuários as marés apresentam 

pequena amplitude, devido as zonas de deposição de sedimentos finos, siltosos e argilosos 

acumulados na bacia costeira adjacente. 

 
Figuras 15 - Dados de salinidade dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Belmonte 

 

 

5.3.2 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O potencial hidrogeniônico tem a capacidade de influênciar o equilíbrio químico, 

onde suas mudanças de comportamento podem ser devido a ações antrópicas e/ou naturais. 

A resolução Conama nº357/2005 também sugerem essa mesma faixa de pH, para água doce 

e salobra, e para água salgada a faixa de 6,5 a 8,5. Na C1 a média do pH foi de 9,34 ( ± 

0,36), na C2 6,85 ( ± 0,89). Na Figura 20, a C2 apresenta valores dentro do limite sugerido, 

e na C1 todos os pontos valores acima dessa faixa, caracterizando-a nesse momento como 

uma água alcalina. 

O pH é um dos parâmetros abióticos mais importante para os ecossistemas aquáticos 

e de difícil interpretação, por apresentar inúmeros fatores que influenciam.  Em águas salinas, 

existem fatores que tornam a água mais alcalina, como é o caso da presença de carbonatos, 

a assimilação de CO² por processos fotossintéticos, e a temperatura (ESTEVES, 2011; 
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RAHAMAN et al., 2013). Em Belmonte, o valor máximo encontrado para o pH foi 10,34 no 

BEL5 - C1 e o mínimo 5,77 no BEL2 - C2, localizado próximo a foz do estuário. As alterações 

nos valores de pH podem estar associadas a: aumento da comunidade vegetal já que o CO² 

passa a ser mais consumido, ocasionando o aumento do pH; solubilização de metais no 

sedimento e biodisponibilização para o corpo hídrico, absorção de gases da atmosfera e 

oxidação da matéria orgânica (PEREIRA, 2004), alteração da fisiologia de diversas espécies 

(CETESB, 2009), substâncias húmicas derivadas de decomposição da matéria orgânica 

(ESTEVES, 2011), mudanças regionais da precipitação, as entradas de água doce, e da 

salinidade (NOOA, 2015). 

 
Figuras 16 - Dados de pH dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Belmonte 

 
 

5.3.3 Potencial Oxi-Redução (ORP) 

 

O estuário do Jequitinhonha apresentou nas duas campanhas valores de ORP na 

faixa de -26 a 390 mV, com valor médio de 209,7 mV, onde apenas o ponto BEL5 C1 teve 

caracter redutor significativo (-26,0 mV). Os menores valores obtidos foram nas campanhas 

seca e os valores maiores na campanha chuvosa. Mesmo com valores positivos, o potencial 

oxi-redução pode apresentar caráter redutor, a 200 mV, pois na interface água-sedimento os 

processos oxi-redução são mais intensos e muitas vezes influenciadas pela concentração de 

oxigênio na coluna d’água que por sua vez, depende dos processos de estratificação e 

desestratificação (ESTEVES, 2011). Em geral, os pontos de Belmonte apresentam caracter 

oxidativo.  

Nos processos de desequilíbrios hídrico, o ORP pode apresentar alterações 

significativas onde depende de fatores como qualidade e quantidade de matéira orgânica, 

temperatura, e disponibilidade de substrato para os diversos processos envolvidos. O oxigênio 

dissolvido é o agente oxidante mais importante nos ecossistemas aquáticos, onde sob as 
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condições de reação, cada átomo de oxigênio da molécula é reduzido do estado de oxidação 

zero para -2, formando em geral H²O ou OH-. Geralmente a substância mais oxidada pelo 

oxigênio dissolvido é a matéria orgânica tanto a dissolvida como a particulada (ESTEVES, 

2011).  

 

Figuras 17 - Dados do potencial oxi-redução (ORP) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Belmonte 

 
 

5.3.4  Oxigênio Dissolvido (OD)  

 

Na C1 o oxigênio dissolvido apresentou uma média de 11,16 mg/L na C2 chuvosa 

e 9,35 mg/L na C1 seca, onde o valor máximo encontrado para C1 foi 9,71 mg/L, mínimo foi 

8,99 mg/L, na C2 o valor máximo foi 16,3 mg/L e mínimo 9,72 mg/L.  Observando a legislação 

Conama nº357/2005, o valor de referência para OD na classe 2, indica para água salobra não 

inferior a 5 mg/L O², o que significa que todos os pontos tiveram valores superiores, ver Figura 

19.  

 
Quadro 4 - Tratamento de efluente doméstico da zona urbana. (Fonte: Governo do Estado da Bahia, 
1996)  

MUNICÍPIO 
FOSSA 

SÉPTICA 
FOSSA 
NEGRA 

VALA 
LANÇAMENTO EM 
CURSO D’ÁGUA 

DRENAGEM 
PLUVIAL 

Alcobaça x xx x Rio Itanhem x 

Belmonte x x x Rio Jequitinhonha x 

Caravelas x x x x x 

Mucuri x x x Rio Mucurizinho x 

Nova Viçosa x x  Rio peruype x 

Porto Seguro x x x Rio Mucugê x 

Prado x x  Rio Jucuruçu x 

S. C. Cabrália x x x x x 

 

O oxigênio dissolvido na água é oriundo das trocas atmosféricas, pelos produtores 

primários via fotossíntese e da própria composição da água (CONNELL, 1997; GARRISON, 

2010). Sua redução acontece pela oxidação da matéria orgânica, perdas para a atmosfera, 
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nitrificação, respiração dos organismos, oxidação química abiótica como íons metálicos de 

manganês e ferro (CONNELL, 1997). 

Assim como Azevedo (2011) e Azevedo et al. (2008) maiores valores de oxigênio 

dissolvido foram encontrados no período chuvoso, como mostram a Figura 18, isso devido às 

alterações ocorrem muito em função do fluxo e refluxo das marés (BASTOS, et al., 2005) e 

as erosões das margens dos rios (CETESB, 2009). As flutuações do oxigênio dissolvido 

podem estar em função da temperatura, salinidade da água e da pressão atmosférica, porém 

as reduções bruscas significativas podem ser provocadas por despejos de origem orgânica 

(esgotos, efluentes industriais), e por elevada temperatura, que pode diminuir a solubilidade 

do oxigênio na água (ESTEVES, 2011; CETESB, 2009; KEMP et al., 2009).  

 

Figuras 18 - Dados do oxigênio dissolvido (OD) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Belmonte 

 
 

Referências de estudos de qualidade da água em estuários com presença de 

impactos antrópicos no Brasil apresentam valores variáveis do oxigênio dissolvido, pois cada 

corpo hídrico tem sua dinâmica geoquímica diferenciada por estarem expostos a diferentes 

intensidades de impactos em suas bacias. No Quadro 4, esses trabalhos são sitados e seus 

respectivos valores médios de OD encontrados: 

 

Quadro 5 - Valores médios de oxigênio dissolvido encontrados em publicações nos estuários do 
Brasil 

REFERÊNCIA LOCAL OD (mg L-1) 

FORTE NETO et al., 2014 Baia de Todos os Santos - Bahia/Brasil 7.30 

RAMOS JUNIOR E CRUZ, 2012 Candeias - Bahia/Brasil 5.00 

ANDRADE et al., 2012 Salvador - Bahia/Brasil 4.80 
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5.3.5 Condutividade Elétrica (CE)  

 

Assim como Reis (2011), a condutividade do estuário apresentou comportamento 

semelhante a salinidade, com valores regressivos no sentido foz → rio. 

 

Figuras 19 - Dados da condutividade elétrica (CE) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Belmonte 

 

 

O caráter de estuário delta, também se mostra nos dados de condutividade elétrica 

de Belomonte que foi >3 mЅ/cm em todos os pontos, Figura 20. Essa homogeneidade, facilita 

o diagnóstico em situações de possíveis impactos antrópicos. Na C1 seca, a média da CE foi 

de 0,33 mЅ/cm e na C2 chuvosa 0,95 mЅ/cm. Para Esteves (2011) a condutividade elétrica 

pode ser também influenciada pelo volume de chuvas, pois com baixa precipitação e 

predominância de rochas magmáticas na bacia de drenagem, a composição da água é, 

geralmente, determinada por produtos de intemperismo destas rochas. E com alta 

pluviosidade em predominância de rochas sedimentares, a composição iônica da água é 

determinada pela composição das rochas. Dessa forma a chuva tem papel importante na 

interpretação de dados de qualidade da água pois atua como agente regulador (ESTEVES, 

2011). 

 

5.3.6 Turbidez (TURB) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD)  

 

Turbidez é a medida da capacidade da água em dispersar a radiação solar, onde, 

normalmente sofre influência direta da presença de sólidos em suspensão que impedem a 

penetração de luz na coluna d’água. Os sólidos presentes são partículas inorgânicas como 

areia, silte e argila, detritos orgânicos como algas, bactérias e plâncton (SILVA et al., 2008; 

CETESB, 2009). A Figuras 21, a turbidez teve maiores índices na C2 chuvosa, com valor 

máximo de 99,4 UNT. A C1 apresentou valores inferiores a 50 UNT quando comparados a 
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C2, respeitando o limite sugerido pela legislação. A resolução Conama nº357/05 sugere para 

águas doces classe 2 o valor máximo de 100 UNT, critério obtido em Belmonte para todas as 

campanhas. No período chuvoso, há uma maior vazão de água doce proveniente dos rios 

adjacentes, provocando maior aporte de nutrientes e ainda maior turbidez (MACEDO, 1974). 

Valores altos de turbidez reduz a fotossíntese da vegetação enraizada e principalmente das 

algas desencadeando na redução da produtividade de peixes que por consequência influência 

toda a comunidade biótica aquática (CETESB, 2009).   

 

Figuras 20 - Dados da turbidez (TURB) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Belmonte 

 
 

 

Os sólidos totais dissolvidos não demontraram proporcionalidade às flutuações da 

turbidez. O rio Jequitinhonha se manteve com valores ≥ 1,50 g L-1 com exceção apenas do 

ponto BEL06 na C2 que atingiu o valor de 1,59 g L-1, ver Figuras 22. Na C1, o valor mínimo 

foi 0,05 e o máximo 0,45 já na C2 – chuvosa, o valor máximo obtid foi 1,59 g L-1 e mínimo 

0,081 g L-1. Silva et al. (2008) obteve resultado diferente, onde a turbidez registrou índices 

maiores no período seco e menores no período chuvoso, essa diferenciação não aconteceu 

nas áreas de estudo, pois os STD para ambos oscilam pouco entre as campanhas. Períodos 

de alta pluviosidade, os corpos d’água são receptores de grandes proporções de matéria 

orgânica e substâncias húmicas. A discordância de algumas pesquisas aponta que o aumento 

pode ser atribuído ao tamanho e natureza das partículas que afetam (Silva et al., 2008) e a 

presença de substâncias na água que podem provocar a dispersão e a absorção da luz, dando 

à água aparência nebulosa, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa (PINTO, 

1998). 

O excesso de material particulado em suspensão ocasiona na redução de 

penetração de luz, provocando diminuição da zona eufótica (ESTEVES, 2011). As frações 
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mais finas do material particulado, silte e argila, são carregados com padrão de deposição 

diferente dos grãos maiores além de serem influenciados por fatores intrínsecos como a 

salinidade, concentração do sedimento, matéria orgânica na coluna d’água e composição 

mineralógica (SOLOMONS; FORSTNER, 1984). 

 

Figuras 21 - Dados dos sólidos totais dissolvidos (STD) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de 
Bemonte 

 
   

5.3.7 Metais Traço 

 

Os metais traço estão presentes geralmente em baixas concentrações, porém o 

Al, Fe e Ti ocorrem em concentrações mais elevadas, principalmente em ecossistemas 

aquáticos. A concentração de metais traço nos ecossistemas aquáticos superficiais é 

consequência da geoquímica das rochas de origem, poluição antropogênica e reações 

químicas. Alguns metais traço são essenciais a saúde animal, pois participam de processos 

fisiológicos, onde o excesso ou a ausência da concentração necessária pode trazer prejuízos 

(GUILHERME et al., 2005). Alguns elementos essenciais, com o Mg participa da formação de 

clorofila, o Fe e Cu fazem parte da cadeia respirtatória, o Mo auxilia na fixação do nitrogênio, 

dentre outros que muitas vezes atuam como cofatores de enzimas e compõem estruturas de 

proteínas. Outros elementos como o Hg, Pb, Cd, Ag, Cr, Ni e Sn não apresentam função 

biológica e suas concentrações geralmente são consideradas tóxicas a uma diversidade de 

organismos (ESTEVES, 2011). Logo, os metais analisados representam o metal essencial 

cobre e os metais potencialmente tóxicos chumbo, níquel, cromo e cádmio. No estuário, os 

resultados obtidos para os metais dissolvidos na água ficaram abaixo do limite de detecção 

do método, com exceção apenas do cádmio.  
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5.3.7.1 Cádmio (Cd) Água e MPS 

 

O modelo conceitual da ciclagem de metais traço nos ecossistemas aquáticos 

sugerido por Hart e Lake (1987) divide os compartimentos em dissolvido, particulado abiótico, 

particulado biótico e sedimento de fundo. Nesse trabalho, apenas o cádmio foi encontrado na 

fração dissolvida, os demais metais se apresentaram abaixo do limite de detecção do método 

(LDM). Por isso, com exceção do cádmio, todos os outros metais discutidos foram 

encontrados no material particulado em suspensão. 

A Figura 26, mostra a presença do cádmio na água, apenas na C2 – chuvosa, 

com valor médio 0,009 mg/L e na C1 os valores foram menores que o limite de detecção do 

método (LDM). Já o cádmio no material particulado, Figura 24, esteve presente nas duas 

campanhas amostrais: C1 com valor médio 4,48 mg kg-1 e C2 com 1,16 mg kg-1. O valor 

máximo da C1 foi 10,58 mg kg-1 e da C2 1,86 mg kg-1, ou seja, no maior índice pluviométrico, 

que foi a C2, o Cd apresentou valores menores que no período seco.  

 

Figuras 22 - Dados do Cádmio (Cd) na água das 2 campanhas - mg/L-1.  

    

Figuras 23 - Dados do Cádmio (Cd) no material particulado (P) nas 2 campanhas – mg kg-1 

 



49 

  

 

 

As diferentes formas de transferência dos metais traços nos compartimentos são 

fundamentais para a compreensão do comportamento desse elemento nos ecossistemas 

aquáticos. Maior parte dos metais traços em corpos d’água estão adsorvidas nas partículas 

em suspensão. Comumente, as argilas e partículas orgânicas agem como meios de 

transportes de contaminantes na água. Em grandes rios, o transporte dos metais via material 

particulado é intenso, apresentam alta turbidez mas não são relativamente poluídos. 

Comparados a rios poluídos de águas claras, que apresentam maior proporção de metais 

traço na forma dissolvida (GUILHERME et al., 2005). Por isso, para identificação de 

contaminação ambiental, é importante a análise em diferentes matrizes atrelada a 

determinação da espécie química. Com isso, Tonietto (2010) refere-se a importância da 

determinação de diferentes espécies em que o elemento está presente na água, já que a 

fração dissolvida e particulada é uma especiação física e a fração química avalia a distribuição 

do metal em formas complexadas ou não, e estados de oxidação. Tornando possível 

identificar sua biodisponibilidade e principalmente seu efeito tóxico ao ambiente (TONIETTO, 

2010).    

O cádmio foi identificado para os dois estuários no período chuvoso, assim como 

Diop, et al. (2014) e Melo et al. (2015) encontraram em suas áreas de estudos, pois há o 

aumento do escoamento superficial do solo e aumento da vazão do rio respectivamente. O 

Cd pode ser complexados pela água do mar e se transformar em formas solúveis. Desta 

forma, esse elemento se torna biodisponível no meio aquático e podendo ocasionar 

armazenados no fígado, rins e brânquias. Nos peixes, o Cd (além de Cu, As, Hg, Pb) pode 

influenciar na reprodução, e acumular pequenas quantidades no músculo, já nos organismos 

bentônicos, o Cd pode ser letal (BINI; BECH, 2014). 

 

5.3.7.2 Cromo (Cr) - MPS 

 

O Cromo está disponível no ambiente, ele pode apresentar espécies altamente 

tóxicas quando solúveis, a depender do pH, e espécies muito móveis. A depender das 

concentrações, pode ser benéfico ou maléfico a organismos, como por exemplo, auxliar no 

metabolismo de peixes, e/ou influenciar na fotossíntese de algas. A absorção de Cr em um 

organismo marinho depende das condições da massa de água em termos de temperatura, 

salinidade e de pH (BINI; BECH, 2014). 

O valor médio do cromo presentes no MPS, nas campanhas amostrais foram: C1 

61,19 mg kg-1 e C2 6,59 mg kg-1. Assim com o cádmio, o Cr apresentou maiores valores no 

período seco (Figuras 25). O maior valor obtido na C2 foi 16,02 mg kg-1 e já na C1 145,55 mg 

kg-1. 
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Carmo et al. (2011) realizou coletas no verão em baixamar, no estuário de São 

Vicente, que faz parte do maior porto da America Latina, e encontrou altas concentrações de 

Cromo na água, no sedimento e nas brânquias dos peixes do Rio Mariana. Já na Baía de 

Guanabara, Melo (2015) encontrou elevados valores de Cr, porém o mecanismo de adsorção 

e consequentemente sua retirada da coluna d’água, manteve o elemento concentrado, 

apenas na área de aporte.  

 

Figuras 24 - Dados do Cromo (Cr) no material particulado (P) nas 2 campanhas – mg kg-1 

 

 

5.3.7.3 Cobre (Cu) – MPS 

 

O cobre é um elemento facilmente encontrado nas águas naturais e sedimentos. 

É um nutriente essencial para as plantas e desempenha um papel vital no metabolismo de 

organismos. Os sedimentos estuarinos funcionam como local de deposição de metais que 

são transportadas dos rios, e pode ser remobilizado a qualquer momento (FOSTER, 1982). 

Na massa d’água, o Cu pode causar alterações fisiológicas, como o atraso no crescimento de 

organismos (BINI; BECH, 2014), ou seja, causar efeito tóxico a biota (SUNDARAY, 2012). É 

conhecimento comum que os estuários têm a capacidade de retenção e acumulação de 

metais traços no sedimento, com isso, menores proporções desses elementos ocorrem na 

coluna d’água (LU et al., 2005). Em processos como dissolução e dessorção de metais a partir 

de partículas em suspensão, ressuspensão de sedimentos do leito, e transformação e 

migração de espécies de metais traço na interface sedimento / água, afetam também os níveis 

de metais traço em estuários (HIERRO et al, 2014) 

Em Belmonte, o elemento traço Cu teve maior ocorrência nas C1, ver Figura 26, 

conforme mostram suas respectivas médias C1 30,09 mg kg-1, C2 5,20 mg kg-1. O valor 

máximo e mínimo respectivamente foram: C1 71,65 mg kg-1 - 6,54 mg kg-1 e na C2 16,11 mg 

kg-1 - 1,56 mg kg-1.  
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Figura 25 - Dados do Cobre (Cu) no material particulado (P) nas 2 campanhas – mg kg-1 

 

 

5.3.7.4 Níquel (Ni) - MPS 

 

Niquel é também um elemento importante aos organismos aquáticos, mas 

também pode se rtornar tóxico em concentrações elevadas, pois tem potencial cancerígeno 

(BINI; BECH, 2014). São inúmeras as fontes de níquel para o meio ambiente: carvão, petróleo 

para a geração de energia, a incineração de resíduos, mineração, fabricação de aço, 

galvanoplastia, fabricação de cimento. Devido a diversidade de fontes, o níquel alcança o 

ambiente marinho, através de descargas de resíduos, pelo escoamento superficial de 

resíduos e incineração (WHO, 1991). Nos sistemas aquáticos, o Ni se apresenta como sais 

solúveis, absorvido sobre as partículas de argila ou em conjunto com materiais orgânicos, tais 

como ácidos e proteínas húmicos e fúlvicos (BINI; BECH, 2014). 

Como mostra a Figura 27, o valor médio do Ni na C1 foi 8,79 mg kg-1 e na C2 1,40 

mg kg-1. No período seco (C1) o valor máximo foi 26,00 mg kg-1 e o mínimo <LDM. Grandes 

concentrações de metais encontrados na coluna de água podem ser explicadas pelo intervalo 

de concentração no sedimento de fundo, atrelado ao potencial de sedimentação dos metais 

e a partículas finas e ressuspensão de diferentes tamanhos de sedimentos (BENOIT, 1994). 
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Figura 26 - Dados do Níquel (Ni) no material particulado (P) nas 2 campanhas – mg kg-1 

 
 

5.3.7.5 Chumbo (Pb) - MPS 

 

O chumbo é um metal tóxico a seres humanos e a vida aquática, especialmente 

para peixes (SUNDARAY el al, 2012; TONIETTO 2010). Nas águas naturais o Pb pode estar 

presente em concentração muito baixa, enquanto que em águas poluídas, pode apresentar 

valores oito vezes maiores. Suas concentrações podem aumentar com atividades antrópicas 

como carga de esgoto (SUNDARAY el al, 2012). As principais fontes de chumbo são de 

mineração e fundição, pois está presente em diversos produtos cerâmicos, soldas, munições, 

pilhas, baterias, equipamentos elétricos (ALMEIDA, 2009). Assim como pode estar presente 

naturalmente no ambiente, conforme De Paula e colaboradores (2010), encontrou em seus 

estudos de emissão natural e antrópica de metais na bacia inferior do Rio de Contas (BA). O 

maior aporte dos metais Cu, Pb, Cd e Zn foi natural, sendo que Pb, Cd e Hg são fortemente 

associados a disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.  

Assim como Fontenele et al. (2009) e Tonietto (2010), os valores encontrados para 

chumbo foram menores em período de alta pluviosidade, ou seja, a C1 - seca apresentou uma 

média de 15,08 mg kg-1 com valor máximo entre os pontos de 71,62 mg kg-1 no ponto BEL04, 

na C2 – chuvosa uma média de 1,79 mg kg-1, como mostra a Figura 28. 
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Figura 27 - Dados do Chumbo (Pb) no material particulado (P) nas 2 campanhas – mg kg-1 

 

 

5.3.8 Análise de Componentes Principais Rio Jequitinhonha (ACP/PCA) 

 

No estuário do Rio Jequitinhonha a variabilidade original dos 10 pontos de 

amostragem de água foi sintetizada em 10 componentes principais, em cada campanha 

realizada. Desses componentes, para campanha realizada no período seco (1 CP): o primeiro 

sintetizou 34,60% das informações originais e apresentou autovalor = 5.53, o segundo 25,50% 

com autovalor = 4.08 e o terceiro 13,10% com autovalor = 2.09 (Quadro 5), os três primeiros 

componentes somados explicaram 79,21% da variabilidade dos dados. Na campanha 

realizada no período chuvoso (2 CP) o primeiro sintetizou 39,06% das informações originais 

e apresentou autovalor = 6.25, o segundo 17,70% com autovalor = 2.83 e o terceiro 12,32% 

com autovalor = 1.97 (Quadro 6), os três primeiros componentes somados explicaram 69,09% 

Para as duas campanhas realizadas, período seco e chuvoso da região, somente 

os três primeiros componentes principais podem ser usados na análise, pois apresentam uma 

percentagem de variância acima ou próxima de 10% ou ainda autovalores acima ou próximos 

de 1. Do quarto componente em diante, todos foram desprezados por apresentarem 

percentagem de variância e/ou autovalores muito pequenos para explicar alguma 

variabilidade, sendo considerados por isso como resíduos de variância. 

Para explicar o comportamento do estuário do Rio Jequitinhonha, na campanha 

realizada no período seco (1CP), foram analisados apenas os dois primeiros eixos (71.10% 

da variabilidade), os quais demonstraram as principais variáveis físico-químicas que 

influenciam na distribuição espacial dos pontos de amostragem (Figura 29). 
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Quadro 6 - Quadro mostrando o autovalor, a porcentagem e a porcentagem acumulada de 

explicabilidade da ACP para distribuição espacial dos pontos de amostragem no Rio Jequitinhonha 

AUTOVALORES - RIO 
JEQUITINHONHA 

EIXO 01 EIXO 02 EIXO 03 

CAMPANHAS C1 C2 C1 C2 C1 C2 

AUTOVALOR 5,53 6,25 4,08 2,83 2,09 1,97 

PORCENTAGEM 44,60% 49,06% 26,50% 27,70% 13,10% 12,32% 

PORCENTAGEM ACUMULADA 44,60% 49,06% 71,10% 76,76% 84,20% 89,08% 

 

Figura 28 - Análise de componente principal do Estuário do Rio Jequitinhonha na campanha 
realizada no período seco da região 

 

 

No período seco, o rio Jequitinhonha não apresentou concentrações de metais na 

água. A ocorrência desses metais na água propicia a biodisponibilidade desses metais em 

duas formas, dissolvida e/ou presente no material particulado em suspensão na coluna 

d’água, ou associados ao plâncton (CURTIUS et al., 2003). Dessa forma, o ambiente pode 

ficar vulnerável se essas concentrações caso não seja de fonte natural e as oscilações não 

estejam em equilíbrio com a dinâmica do ambiente.  
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O ponto BEL01 é influenciado pela concentração de turbidez, salinidade, 

condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. Esse ponto está situado na boca do 

estuário, onde apresenta fechamento temporário da boca por acúmulo de sedimento. No 

período da coleta C1 e também na C2, a conexão dessa abertura estuarina com o mar 

apresentava-se reduzida. Com reduzida movimentação das massas de água estuarina e 

marinha, esse ponto apresenta valores menores desses parâmetros que são fortemente 

influenciados pela intrução salina e movimento de massas d’água. 

 Os pontos BEL02, BEL04 e BEL05, também localizados nas proximidades da foz, 

são influenciados pelas concentrações dos metais Cu e Pb presente no material particulado 

em suspensão analisado. Os pontos BEL02 e BEL04 apresentam os valores máximos iguais 

de Pb e Cu. 

BEL07 e BEL10 são significativamente próximos e influenciados, sem indicação 

de variável físico-química que explique a associação. O ponto BEL09, é influenciado pelo 

potencial de Oxi-redução da água. Esses três pontos são próximos das áreas habitadas no 

município Belmonte. BEL06 é influenciado pelas concentrações de temperatura e níquel 

presente no material particulado em suspensão analisado. 

BEL03, é influenciado pelas concentrações de material particulado em suspensão. 

O grande aporte de sedimento desse estuário delta possibilita um transito intenso de suas 

partículas, onde os metais que não fazem parte da composição natural no ambiente podem 

estar sendo disponibilizados e/u podem ser oriundos de lançamento de esgoto da cidade. 

Frequentemente, em águas naturais, os metais encontram-se presentes na forma particulada 

e na grande maioria, complexados na fração dissolvida. Acredita-se que apenas uma pequena 

porção da concentração total esteja na forma livre ou biodisponível (TONIETTO, 2006). 

Para explicar o comportamento do estuário do Rio Jequitinhonha, na campanha 

realizada no período chuvoso (C2), foram analisados apenas os dois primeiros eixos (76.16% 

da variabilidade), os quais demonstraram as principais variáveis físico-químicas que 

influenciam na distribuição espacial dos pontos de amostragem (Figura 30). 

Somente na campanha chuvosa - C2, o Cd apresentou concentrações na água. A 

presença de cádmio na segunda campanha está diretamente associada ao aumento dos 

índices pluviométricos da região, que potencializa o escoamento superficial e o fluxo 

hidrodinâmico. Sendo assim, ocorre um aumento de material lixiviado oriundo dos processos 

de interação água-rocha e água-solo, justificando assim o aumento nas concentrações de 

material particulado em suspensão e as concentrações observadas para cádmio no estuário 

do rio Jequitinhonha. 
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Figura 29 - Análise de componente principal do Estuário do Rio Jequitinhonha na campanha 
realizada no período chuvoso da região 

 

 

O BEL01 é influenciado diretamente pela concentração do pH no período chuvoso, 

o que denota uma influência da água salgada no caráter básico por estar situado na foz. As 

variações de pH no estuário, podem ser devido a redução do efeito acidificante do gás 

carbônico livre e dissolvido e também da presença de ácidos orgânicos transportados pelo 

estuário no período chuvoso (MONTEIRO, et al. 2015). 

O ponto BEL06 se agrupou aos parâmetros condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos e salinidade. Esses parâmetros se apresentaram diferente dos demais pontos, 

esse resultado pode estar relacionado influência da condutividade pela presença de sólidos 

dissolvidos, onde a medida que a concentração de sais na água aumenta, a condutividade e 

a salinidade também aumentam (EPA, 2006; CETESB,2009). 

A localização do BEL04 está em uma área onde há presença de sedimentos com 

formação de bancos de areia, essa caraterística pode estar influenciando a maior relação 

desse ponto com o material particulado suspenso (MPS). BEL03 é influenciado pelas 

concentrações de Cádmio presente no material particulado em suspensão.  
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BEL07 e BEL08, são influenciados pela temperatura e chumbo presente no 

material particulado analisado. O BEL02 influenciado pelo potencial de Oxi-redução. BEL09 e 

BEL10 influenciado pela concentração de metais presentes no material particulado em 

suspensão (Cromo e Cobre) onde esses dois pontos apresentam maior quantitativo que os 

demais pontos. BEL05, ponto localizado a jusante do município, é ponto de maior influência 

pela concentração de Níquel no material particulado analisado. 

 

5.3.9 Análise da Composição de Cladóceros 

 

No estuário do rio Jequitinhonha foram encontrados 15 táxons listadas no Quadro 

5, onde todas as espécies são características de água doce, com excessão apenas da 

Anthalona cf simples e Alona sp., que tem ocorrência no Brasil. O espécime descrito tem 

semelhança com a Anthalona cf simplex, espécie que ocorre no Congo – África, descrita por 

Van Damme e Sinev Dumont (2012), devido a frequente ocorrência no Brasil, está espécie 

está em estudo com a possibilidade de nova espécie. O gênero Anthalona tem sua distribuição 

no Hemisfério Sul, constumam habitar substratos arenosos, toleram altas temperaturas e 

também são capazes de tolerar acidez (pH 4,2) (VAN DAMME; SINEV DUMONT, 2012). Já 

os espécimes de Alona sp. estima-se que seja uma espécie nova, porém parte das estruturas 

taxonômicas estavam comprometidas, essa espécie provavelmente não tem descrição, e 

estudos subsequentes podem indicar nova espécie. A continuidade dos estudos desses 

indivíduos, requer acompanhamento de taxonomista.   

A predominância de espécies de água doce em Belmonte nas duas campanhas 

foi coerente com os baixos valores de salinidade, porém a C1 de menor salinidade que a C2, 

teve maior riqueza e abundâncias das espécies os pontos BEL06, BEL07, BEL08 e BEL09, 

tiveram mais exemplares. O estuário delta detem em maior frequência a residência de água 

doce, onde espécies dulcícolas conseguem colonizar em maior diversidade. As publicações 

de Souza et al. (2009), Rocha et al. (2011), Ghidini e Santos-Silva (2009), Damme e Sinev 

Dumont (2011) caracterizam e comprovam a ocorrência dessas espécies em ambientes 

dulcícolas. Poucos estudos sobre cladóceros na bacia do Jequitinhonha foram realizados, 

exemplos deles é o trabalho Sousa e Elmoor-Loureiro (2013), que cita a ocorrência de 

Anthalona verucosus para a região superior da bacia e a revisão bibliográfica de Santos-

Wisniewski et al. (2011), que apresenta apenas 3 espécies de cladóceros das famílias 

Bosminidae e Daphnidae. Os resultados essas famílias também foram encontradas na região 

inferior da bacia, indicando que possivelmente elas se apresentam em toda a bacia.  
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Quadro 6 - Lista das espécies encontradas em Belmonte, e suas respectivas classificações 
taxonômicas 

Subfilo Crustacea 

Classe Branchiopoda 

Superordem Cladocera Milne-Edwards, 1940 (sensu Negrea et al., 1999). 

Ordem Anomopoda - Sars, 1865 

Família Daphniidae - Straus, 1820 Família Macrothricidae - Norman e Brand, 1867 

GÊNERO Daphnia - O. F. Muller, 1785 GÊNERO Macrothrix - Bard, 1843 

Daphnia gessneri - Herbst, 1967 Macrothrix cf elegans - Sars1 1901 

GÊNERO Ceriodaphnia - Dana, 1853 Macrothrix squamosa – Sars 1091 

Ceriodaphnia cornuta - Sars, 1886 Família Chydoridae - Stebbing, 1902 

Família Moinidae - Goulden, 1968 GÊNERO Alona - Baird,1843 

GÊNERO Moina - Baird, 1850 Alona guttata - Sars, 1862 

Moina minuta - Hansen, 1899  Alona sp. 

Família Ilyocryptidae - Smirnov, 1992  Família Bosminidae – Sars, 1965 

GÊNERO Ilyocryptus - Sars, 1861 GÊNERO Bosminopsis Baird, 1845 

Ilyocryptus spinifer - Herrick, 1882  Bosminopsis deitersi - Richard, 1895 
 GÊNERO Bosmina Baird, 1845 

  Bosmina freyi - De Mello e Hebert, 1994 

Family Chydoridae Dybowski e Grochowski, 1894 emend. Frey, 1967 
Subfamily Aloninae Dybowski e Grochowski, 1894 emend. Frey, 1967 

GÊNERO Anthalona      
 

Anthalona cf. simplex     

Ordem Ctenopoda Sididae - Baird, 1850 

Família Sididae Baird, 1850      

Diaphanosoma - Fischer, 1850      

Diaphanosoma birgei - Korinek, 1981     

Diaphanosoma brevereme - Sars, 1901     

Diaphanosoma spinulosum – Herbst, 1967      

Diaphanosoma sp.      

Fonte: ROCHA, 2011; ELMOOR-LOUREIRO, 2005; VAN DAMME E SINEV DUMONT, 2011. 

 

Na Figura 31, a abundância das espécies do Jequtinhonha demonstra que a 

Bosmina freyi domina por sua quantidade superior as demais espécies. O total de indivíduos 

capturados foi 679, onde 402 é representado por Bosmina freyi. As espécies Diaphanosoma 

brevireme, Diaphanosoma birgei, Diaphanosoma spinulosum, Bosmina freyi e Moina minuta, 

encontrados comumente na vegetação aquática, são planctônicas. Diaphanosoma brevireme 

e Ceriodaphnia cornuta podem também habitar zonas litorâneas, ou seja, áreas com 

macrófitas. Presente no rio Jequitinhonha, Bosmina freyi, também foi encontrada na Lagoa do 

Banana – Ceará/Brasil, embora existam poucos registros no Brasil e na literatura (SOUSA et 

al., 2009). O gênero Bosmina, considerado cosmopolita, age muitas vezes como espécie 
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dominantes em rios e pequenos corpos hídricos, além de serem numericamente abundante 

(ACHARYA et al., 2005), como também acontece no presente estudo. 

 

Figura 30 - Gráfico de abundância das espécies encontradas no estuário do rio Jequitinhonha 

 

 

A espécie Ilyocryptus spinifer presente apenas na campanha seca, possui hábito 

bentônico e por isso podem penetrar no sedimento. Sua ocorrência pode estar relacionada 

com a grande quantidade de sedimento rico em material orgânico, como é o caso de área 

estuarina, e por consequência ter maior probabilidade de colonizar (SOUSA et al, 2009). 

O trabalho de Winder et al. (2011) no estuário San Francisco – EUA, considerado 

o maior na costa do Pacífico dos Estados Unidos, demonstra que as espécies de cladóceros 

foram mais frequentes no trecho a montante região limnética, que a jusante. As espécies 

Bosmina sp. e Daphnia sp. foram mais abundantes (WINDER, 2011). 

Os microcrustáceos vivem em sua maioria associado a substratos naturais, tem 

como famílias mais representativas os Chydoridae, Ilyocryptidae e Macrothricidae. Estudos 

desses organismos em sistemas lóticos são limitados, dificultando a interpretação de 

possíveis alterações abióticas. Alguns autores defendem que esses ambientes lóticos não 

são favoráveis ao desenvolvimento de cladóceros devido a elevada turbidez, velocidade de 

corrente e predação de peixes. Além da reduzida disponibilidade de vegetação marginal que 

funcionaria como habitat, fonte de alimento e refúgio de predadores (SOUZA et al., 2009). 

Os Macrothricidae e Chydoridae podem habitar o fundo dos corpos hídricos ou se 

associar a vegetação pois possuindo apêndices especializados em raspar e conduzir o 

alimento e espinhos bem desenvolvidos que auxiliam na manipulação do alimento. Nos 

Chydoridae, as adaptações também incluem a maior espessura da carapaça e o uso efetivo 
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do pós-abdome, contribuindo para uma maior mobilidade neste tipo de ambiente (FRYER, 

1995 apud SOUSA; ELMOOR, 2008).  

A Figura 32, apresenta a estimativa de riqueza das espécies no estuário de 

Jequitinhonha, onde demonstra que o estimador Bootstrap se localiza dentro dos limites do 

desvio padrão dos dados obtidos. Dessa forma as 15 espécies encontradas representam valor 

significativo para a comunidade de cladóceros local. Essa análise permite inferir que o esforço 

amostral nas campanhas foi significativo para representar a riqueza da área em estudo. A 

Quadro 6 (próxima página) apresenta a lista das espécies do Jequitinhonha e as respectivas 

quantidades obtidas nas campanhas amostrais.       

 
Figura 31 -  Estimativa de riqueza das espécies no estuário do Rio Jequitinhonha 

 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A caracterização de Delta para Belmonte reflete em quase todos os parâmetros, 

onde identificamos que a entrada de água salgada é bem reduzida, e somado ao aporte de 

sedimento ao longo de toda a bacia, principalmente no estuário, interfere diretamente na 

dinâmica estuarina. Esse comportamento é característico desse tipo de estuário que para 

melhor compreensão, é importante realizar a caracterização da dinâmica hídrica e 

consequentemente a dinâmica da cunha salina nessa área amostral.  
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Quadro 6 - Lista de espécies encontradas no estuário do rio Jequitinhonha -Ba 
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BEL01 0 0 0 48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

BEL02 0 0 0 53 6 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

BEL03 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

BEL04 0 0 0 4 1 7 4 0 1 0 0 1 0 0 0 

BEL05 0 0 0 20 0 10 5 0 2 0 0 1 0 0 1 

BEL06 0 0 0 24 6 14 8 2 5 4 3 1 1 0 1 

BEL07 0 0 0 79 1 10 11 1 6 2 3 1 0 0 8 

BEL08 0 0 1 49 3 16 20 1 6 1 0 2 0 0 9 

BEL09 0 0 0 85 
2
8 

7 10 0 4 0 2 0 0 1 7 

BEL010 0 0 0 37 6 7 6 0 0 1 5 0 0 0 2 
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BEL02 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

BEL03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

BEL08 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BEL09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 

 

A condutividade foi maior no período chuvoso, sendo que nos pontos BEL1, BEL2, 

BEL03, BEL04, BEL05, próximos a foz, apresentaram valores maiores que os demais em 

todas as campanhas, com excessão apenas do BEL6 que teve maior valor na C2.    

Os metais no particulado apresentaram valores maiores na campanha seca, C1. 

O cádmio por sua vez, foi o único metal traço presente na fração dissolvida, o que indica uma 

possibilidade de contaminação. O estudo das espécies químicas do cádmio seria importante 

nos estudos de qualidade da água desses estuários para avaliar biodisponibildade. Em geral, 

os valores de metais traço são considerados altos, quando comparados grosseiramente com 

os índices estabelecidos para sedimento, mesmo que todos enquadrados como “ótimo” 

conforme classificação da CETESB (2009).   

Diferente dos metais, a temperatura se mostrou uniforme para todas as 

campanhas, seca e chuvosa, esses resultados podem ser devido ao local da coleta, realizada 
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na superfície a apenas 30 cm de profundidade, já que a dinâmica de massa hídrica no estuário 

delta é bastante reduzida. As variações da temperatura podem gerar camadas d’água com 

diferentes densidades, formando uma barreira física que impede a mistura, que se a energia 

do vento não for suficiente para misturá-las, o calor não se distribui uniformemente, criando a 

condição de estabilidade térmica (SOUZA et al.,2012).  Isso também explica a não oscilação 

da constante temperatura, mesmo com os altos inídices de pluviosidade. Nos pontos que 

apresentaram salinidade, a cunha salina também pode estar influenciando, já que sua 

densidade interfere diretamente na estratificação do ambiente. Estudos na altura máxima da 

enchente, também trariam contribuições vantajosas na interpretação dessa dinâmica.   

O uso intensivo dos recursos hídricos e as respostas que esses ecossistemas 

veem apresentando, são identificadas através de estudos como este, pois contribuem de 

forma significativa no conhecimento das dinâmicas hidrológicas e consequentemente auxilia 

nas medidas mitigadoras em situações de impactos antrópicos. 

O predomínio de exemplares da espécie Bosmina freyi, pode ser devido a 

reduzida influência salina no estuário delta, já que em corpos hídricos dulcícolas eles tendem 

a ser numericamente abundante (ACHARYA et al., 2005), como também acontece no 

presente estudo. Os 679 exemplares de cladóceros, e consequentemente o registro das 15 

espécies, trazem um incremento representativo para os registros na Bahia. Poucas são as 

publicações com registros taxonômicos significativos como esses que trazem principalmente 

uma possível espécie nova e uma possível nova ocorrência para Bahia. Essas espécies estão 

sob domínio de taxonomista para dar andamento aos estudos desses exemplares. Trabalhos 

de composição de espécies são de grande valia para a ciência pois proporcionam a 

atualização das informações assim como nos permite interpretar comportamentos ecológicos 

de cada habitat.  
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6 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUÁRIO DO RIO UNA – UNA - BAHIA - BRASIL COM BASE 

NOS PARÂMETROS GEOQUÍMICOS E COMUNIDADE DE CLADOCERA 

 

RESUMO 

O município de Una está inserido no bioma Mata Atlântica, na região Leste do Estado a Bahia. 
Seus recursos naturais são preservados pelas delimitações das unidades de conservação de 
proteção integral REBIO e REVIS. O rio Una tem sua nascente localizada no município de 
Arataca/ Ba e foz no município de Una/ Ba assim como maior parte de sua extensão. Apesar 
da existência de áreas protegidas, essa região apresenta amplos recursos econômico 
exploráveis que já ressaltam a o interesse na exploração. Por isso, é fundamental o registro 
e publicações sobre corpos hídricos para que sirvam de referência sobre o comportamento 
geoquímico e ecológico do ambiente. Com o objetivo caracterizar o comportamento dos 
parâmetros e identificar a composição da comunidade de cladóceros, foram estabelecidos os 
seguintes parâmetros: temperatura, potencial hidrogeniônico, oxigênio dissolvido, salinidade, 
Eh, condutividade, turbidez e sólidos totais dissolvidos com o uso da sonda multiparamétrica; 
material particulado em suspensão; os metais: níquel, cobre, cádmio, chumbo e cromo, na 
água e no material particulado conforme Standard Methods (2012); e a coleta e análise dos 
cladóceros obtidos através da rede de arrasto. As coletas foram realizadas nos períodos seco, 
em outubro de 2012 e no chuvoso em maio de 2013, com início dos procedimentos em maré 
baixa. O estuário apresentou maiores valores de Ni, Cu e Pb no material particulado. O PCA 
no período chuvoso apresentou os pontos UNA04 e UNA05 com maior agrupamento em 
relação aos metais no MPS. Foi encontrada uma baixa riqueza e densidade de cladóceros, 
com representação de apenas 4 espécies. A espécie Chydorus cf brevilabris encontrada, 
identificada para o estuário do rio Una novo registro para o estado da Bahia. 

 

Palavras-chave: Parâmetros físicos e químicos, metais, estuário, rio Una, cladóceros. 

 

ABSTRACT 

The municipality of Una is inserted in the Atlantic Forest, in the state's eastern region Bahia. 
Its natural resources are preserved by delimitations of full protection conservation units and 
REBIO OVERHAUL. The Una River has its source in the municipality of Arataca / Ba and 
mouth in the city of Una / Ba as well as most of its length. Despite the existence of protected 
areas, this region offers large exploitable economic resources that have highlighted the interest 
in exploration. So it is essential to record and publications on water bodies that serve as a 
reference on the geochemical and environmental performance of the environment. In order to 
characterize the behavior of the parameters and identify the composition of Cladocera 
community, the following parameters were established: temperature, hydrogenionic potential, 
dissolved oxygen, salinity, Eh, conductivity, turbidity and total dissolved solids using the 
multiparametric probe; suspended particulate matter; metals: nickel, copper, cadmium, lead 
and chromium in water and particulate material according to Standard Methods (2012); and 
the collection and analysis of cladocerans obtained through the trawl. Samples were collected 
in dry periods, in October 2012 and rainy in May 2013, beginning the procedures in low tide. 
The estuary showed higher values Ni, Cu and Pb in particulate matter. PCA in the rainy season 
presented UNA04 and UNA05 points with largest grouping in relation to metals in the MPS. 
low wealth and cladocerans density was found, with representation of only 4 species. The 
species Chydorus cf brevilabris found, identified for the estuary Una river new record for the 
state of Bahia. 
 
Keywords: physical and chemical parameters, metals, estuary, river Una, cladocerans. 
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6.1 INTRODUÇÃO 

 

Os ambientes litorâneos sempre foram alvo de ocupação pelo homem por 

apresentar inúmeros recursos naturais (MMA, 2010). Após crise do cacau no Litoral Sul da 

Bahia, em 1980, grandes mudanças aconteceram nas atividades econômicas, que 

promoveram a expansão da pecuária e produção de eucalípto para extração de celulose 

(NASCIMENTO; DOMINGUEZ, 2010). Nesse contexto, Cardoso Nascimento e Landim 

Dominguez (2010) identificaram significativa remoção de cobertura vegetal no final da década 

de 1980. Assim como a vegetação do Litoral Sul, os estuários brasileiros também passaram 

por principais transformações como ocupação urbana. Essas transformações desordenadas 

resultam no desequilíbrio do uso dos recursos naturais e bem-estar da comunidade 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1989). 

O município de Una está inserido no bioma Mata Atlântica, onde apresenta uma 

área de 1.222,494 km², com densidade populacional de 24.110 habitantes (IBGE, 2014). A 

região Leste do Estado a Bahia apresenta bacias de reduzida dimensão, são elas: a Bacia do 

Rios Almada, Rio Cachoeira, Rio Una, Rio Doce e Bacia do Rio Cachoeira. A bacia do leste, 

onde o estuário do Rio Una está inserido, apresenta média anual da pluviometria variando 

entre 2000 mm na região costeira, a 800 mm, nas áreas mais interiores. A temperatura varia 

entre 10 e 23 ºC nessas regiões mais interiores, nas regiões costeiras as temperaturas são 

mais elevadas devido a ação das brisas marítimas e terrestres (CRA, 2008). 

Em avaliações de impactos ambientais é necessário uma série de parâmetros 

conhecidpossíveis de mensurar. No ambiente geoquímico os teores variam naturalmente e 

antropicamente (GUEDES, 2012). Órgãos ambientais estabelecem parâmetros e limites 

aceitáveis que possibilitam avaliação (GUEDES, 2012). Exemplo disso o Conselho Nacional 

Do Meio Ambiente - CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, apresenta instrumentos com 

função de assessorar, estudar e propor diretrizes ao Conselho do Governo. A resolução 

Conama nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento (BRASIL, 2012), que são comumente utilidas 

como parâmetro em diversos estudos ambientais no Brasil. 

Com o objetivo de conhecer o comportamento dos parâmetros físicos e químicos, 

metais na água e no material particulado em suspensão e a comunidade de cladóceros o 

presente artigo propõem descrever os dados encontrados e fornecer valores de referência 

aos trabalhos futuros de avaliação de impactos ambientais, já que o estuário do Rio Una 

apresenta crescente exploração dos recursos. 

 



65 

  

 

 

6.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área de estudo, o estuário do Rio Una, está localizado no município de Una/Ba, 

Litoral Sul da Bahia, com nascente no município de Arataca/ Ba e foz em Una, desembocando 

no Oceano Atlântico. Os 10 pontos amostrais foram definidos com o auxílio de barco 

motorizado e do GPS Garmin eTrex Vista® HCx Part como mostra a Quadro 8. O Datum 

utilizado foi SAD69 e o sistema de posicionamento Universal Transversa de Mercator – UTM. 

A malha amostral foi definida de forma a abranger maior parte da área estuarina com distância 

mínima de 500m entre os pontos, ver Figura 36. Conforme dados Instituto de Nacional de 

Meteorologia - lINMET adotou-se a estação meteorológica de Canavieiras que dispõem de 

dados históricos entre os períodos de 1961 a 2009, onde estabelece os meses mais secos 

sendo agosto, setembro e outubro e os mais chuvosos sendo março, abril e maio. O Quadro 

5, detalha o índice estabelecido nos períodos das campanhas amostrais (INMET, 2014).  Para 

a amostragem no período seco, a coleta foi realizada em outubro/2012 (C1) e no período 

chuvoso em maio/2013 (C2), ambos com início na maré de menor influência salina, com início 

no menor nível da maré (Baixamar) respeitando o sentido foz do estuário → rio. Dessa forma, 

maior a probabilidade de coletar espécies estenoalinas que foram comparadas às ocorrências 

das espécies eurialinas. Os níveis das marés e horários das coletas foram estabelecidos 

conforme tábua de maré do Porto de Ilhéus – Malhado, obtido no site da Marinha/ Brasil como 

mostra o Quadro 8 (MARINHA DO BRASIL, 2012).   

 

Quadro 7 - Coordenadas dos pontos amostrais no estuário do Rio Una 

Pontos 
RIO UNA 

X Y 

P1 500024 8314992 

P2 500219 8313959 

P3 499468 8312217 

P4 499240 8310281 

P5 499180 8308590 

P6 498442 8309473 

P7 497021 8308608 

P8 496448 8307516 

P9 495638 8308406 

P10 499189 8310885 

 
Quadro 8 - Quadro com as alturas das marés nos dias e horários da coleta conforme registros do 
Porto de Ilhéus - Marinha do Brasil 

 

CAMPANHA 
U N A 

Hora da maré Baixamar Hora da maré Preamar 

C2: 17/10/12 10:34 0.1 16:36 2.2 

C3: 08/05/13 8:26 0.3 14:28 2.0 
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Quadro 7 - Descrição da pluviosidade dos anos de 2012 e 2013 conforme dados cedidos pelo INMET 
 

MESES/ANO PLUVIOSIDADE CARACTERIZAÇÃO ESTABELECIDA 

OUTUBRO/2012 ± 80 mm SECA 

MAIO/2013 ± 350 mm CHUVOSA 

 

 

Figura 32 - Localização do Estuário do Rio Una com os pontos de coleta 

 

Fonte: Lander Alves e Sheila Bonfim 

 

Para realizar a coleta, os recipientes amostrais de polietileno com capacidade de 

1L, foram previamente descontaminados com extran 5% e ácido nítrico 10%, identificados 

com etiquetas e posteriormente utilizados. Esses procedimentos foram realizados conforme 

protocolo do Laboratório de Estudos do Petróleo - LEPETRO. Nos respectivos pontos, as 

amostras de água foram coletadas na subsuperfície com o auxílio de luvas descartáveis, onde 

os frascos foram inicialmente ambientados com a água de cada local por no mínimo três vezes 

antes de serem preenchidos com a amostra.  

Após a coleta, os recipientes foram acondicionados em caixa térmica com gelo, e 

encaminhados para a imediata filtração seguida de conservação da água filtrada. A filtração 

ocorreu ao final do dia de cada coleta realizada, dessa forma, os parâmetros foram melhor 
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conservados. Os filtros e a água filtrada foram então levados ao laboratório para as análises 

dos respectivos parâmetros conforme as seguintes metodologias dos itens abaixo. 

 

6.2.1 Determinação dos parâmetros da água 

 

Para a digestão dos metais, os procedimentos de análises dos parâmetros foram 

realizados conforme metodologia do Standard Methods - APHA (2005). Os parâmetros físico-

químicos Condutividade (mS/cm), Temperatura (°C), Oxigênio Dissolvido (mg L-1), Salinidade 

(‰), Eh (mV), Turbidez (NTU) e Sólidos Totais Dissolvidos (g L-1), foram obtidos através da 

sonda multiparâmetro de marca HORYBA U50, mediante as orientações de uso e calibração 

presente no manual do equipamento. 

 

6.2.2 Determinação dos Metais Dissolvidos na Água 

 

Para a determinação dos metais dissolvidos na água adotou o método descrito no 

Standard Methods - APHA (2005). O sistema para separação foi montado com colunas de 

polímero inerte com um reservatório de líquidos, ligados a uma bomba de vácuo que permite 

o controle do fluxo das soluções que percolam as colunas. Em cada coluna foi inserido um 

filtro de Teflon (30 µm) e aproximadamente 0,2 g da resina Chelex 100 (BIO-Rad Laboratories, 

EUA). O procedimento consiste na adição sequencial das seguintes soluções: 5 ml de 

solução-tampão de acetato de amônio (1mol/L, pH 6) para condicionar a resina; 10 ml de 

amostra com pH ajustado para 6, utilizando a solução-tampão na proporção 1:1 para adsorver 

os elementos-traço da amostra na resina; 5 ml de solução-tampão de acetato de amônio e 

1ml de água deionizada para extrair a matriz salina; 2,25 ml de HNO3 destilado (2 mols/L) 

para diluição dos elementos-traços. As alíquotas contendo os elementos-traços foram 

avolumadas gravimetricamente a 10 ml com água ultra-pura e os analitos foram determinados 

em Espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente - ICP-OES. 

6.2.3 Determinação dos Metais no Material Particulado em Suspensão (MPS) 

 

 Para determinação dos elementos metálicos no MPS, primeiramente foi necessário 

tornar os íons disponíveis em solução. O método utilizado para digestão do material 

particulado contido nos filtros de acetato de celulose seguiu APHA (2005). O procedimento 

consiste na digestão máxima das membranas de acetato de celulose por ácido nítrico a 

quente, para decomposição do material biológico e solubilização dos elementos metálicos.  

Posteriormente as amostras foram filtradas, avolumadas, transferidas para frascos de 

polietileno e acondicionados até o momento da determinação. As alíquotas contendo os 
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elementos-traços foram avolumadas gravimetricamente a 10 ml com água ultra-pura e 

determinadas no ICP-OES. 

 

6.2.4 Amostragem dos Cladóceros 

            

Para a realização das coletas de cladóceros nos 20 pontos amostrais, utilizou-se 

rede de 68 µm de malha e boca com abertura de 31 cm. Localizado a uma distância de 50 cm 

na frente da rede, o fluxômetro Hydro Bios, equipamentos que medem a velocidade percorrida 

para auxiliar no cálculo do volume de água filtrado. Esse método foi padrão para todos os 

pontos. Adotou-se o período de 1 minutos a uma velocidade de 4 km/h do barco, sempre 

contrário ao fluxo (metodologia adaptada de VEADO, et al, 2010; HARRIS et al., 2000). 

Para obter o volume de água filtrado nas amostragens, foi realizado o cálculo 

considerando-se o número de rotações do fluxômetro. Dessa forma encontramos o volume a 

partir da diferença de dígitos apresentada entre o início e o final de cada arrasto que foram 

calculados conforme equação de Marques (2009); 

 

 
As amostras foram acondicionadas em recipientes de boca larga com capacidade 

para 200 mL, sendo imediatamente fixadas a uma concentração de formol a 4%, coradas com 

rosa de bengala e neutralizada com tetraborato de sódio, para serem encaminhadas ao 

laboratório.  

6.2.5 Análise Laboratorial dos Cladóceros 

 

No laboratório, as amostras foram retiradas do formol através da filtração na malha 

de 10µm e emergidas no álcool a 70% com 1% de glicerina (adaptado de REID, 1999; 

KIHARA; ROCHA, 2009). Para a realização da separação dos espécimes, foram analisados 

10 mL de cada amostra retirados com auxílio da pipeta de Hensen Stempel, que permite 

melhor análise no processo de sub-amostragem. Posteriormente os espécimes de cladóceros, 

foram morfotipados, com o auxílio do estereomicroscópio, identificados e quantificados no 

microscópio óptico, caracterizando uma análise quali-quantitativa.  

V = A x R x C 

Onde: 

A = área da boca da rede (A = π. r²), sendo 0,5 m o diâmetro da rede cônica utilizada; 

R = nº de rotações do fluxômetro durante o arrasto (Ff – Fi), onde Ff corresponde ao dígito final 

e Fi ao dígito inicial e; 

C = Fator de aferição após calibração do aparelho (m/rotações) = 0,3. 
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 Para a determinação qualitativa dos componentes da comunidade de cladóceros 

foram utilizadas as publicações de Elmoor-Loureiro (2005), que aborda a descrição e 

importância taxonômica dos cladóceros com descrição das patas e os livros de (1996); Van 

Damme, Kotov e Dumont (2010), Van Damme, Sinev e Dumont (2011); Benzie (2005); 

Korovchinsky (1992); Kotov e Stifter (2006); Smirnov e Smirnov (1996); Smirnov (1992), que 

detalham as estruturas taxonômicas das espécies.     

 

6.2.6 Tratamento Estatístico dos Dados 

 

Os dados foram tabulados nas planilhas do Microsoft Excel™, e submetidos a uma 

análise estatística descritiva. Foram aplicadas técnicas para descrever e sumarizar o conjunto 

de variáveis físico-químicas da água e química do material particulado em suspensão. Dessa 

forma, avaliou-se a tendência central através da média arirmética, e as medidas de dispersão 

através do desvio padrão e da variância em relação a média.  

Para caracterizar os estuários com base nas variáveis físico-químicas e química 

do material particulado na água, utilizou-se o programa PC-ORD 6.0 para realizar uma Análise 

dos Componentes Principais (Principal Component Analysis – PCA). A PCA é uma formulação 

matemática usada na redução da dimensionalidade dos dados, possibilitando identificar 

padrões nos dados e expressá-los de uma maneira tal que suas semelhanças e diferenças 

sejam destacadas, promovendo assim uma ordenação dos pontos com base nos parâmetros 

analisados. 

A Quadro de dados foi organizada em modo “R”, onde os objetos correspondem 

aos pontos distribuídos nos estuários, e os descritores correspondem as variáveis físico-

químicas e químicas analisadas, respectivamente, na água e no material particulado em 

suspensão. Nas duas campanhas realizadas não foram encontradas variações significativas, 

possibilitando utilizar na confecção da matriz da PCA as médias artirméticas dos parâmetros 

analisados.  

Utilizou-se como medida de semelhança o coeficiente “r” de Pearson, realizando 

uma transformação dos valores em seus respectivos em logaritmos para normalizar e 

padronizar os dados. A seleção dos eixos, utilizados para explicar a variebilidade dos dados 

e a ordenação dos pontos, foi realizada pelo cálculo dos autovalores e autovetores da matriz 

de correlação. Dessa forma, levou-se em consideração os maiores autovalores para seleção 

dos eixos e interpretação dos resultados da Análise dos Componentes Principais (PCA). 

Para a comunidade de cladóceros utilizou-se também as planilhas do Microsoft 

Excel™, onde foram realizados os tratamentos estatísticos pertinentes visando avaliar a 

riqueza, segundo modelos matemáticos disponíveis no EstimateS 9.0 for Windows™.  
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Visando compreender e avaliar a importância dos valores de riqueza observados 

para comunidade de cladóceros nos estuários em estudo utilizou-se no programa EstimateS 

9.0 as informações qualitativas, baseadas nos dados de presença (1) e ausência (0), para 

elaboração de uma curva de rarefação de espécies. Para discutir os valores de riqueza 

observado nos pontos de amostragem foi utilizado o Estimador Bootstrap, que estima a 

riqueza total utilizando dados de todas as espécies, não se restringindo às espécies raras, 

utilizando o processo de reamostragem. 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

   O município de Canavieiras/Ba se localiza entre o município de Una, localizado à 

Norte e o município de Belmonte localizado à Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia - 

lINMET, que dispõem de dados históricos entre os períodos de 1961 a 2009 define os meses 

mais secos sendo agosto, setembro e outubro e os mais chuvosos sendo março, abril e maio. 

Os índices anuais de pluviosidade do INMET nos anos que foram realizadas as coletas, 2012 

e 2013, na estação de Canavieiras/Ba, caracterizadas como período seco em outubro/2012 

(C1) e como período chuvoso em maio/2013 (C2). 

  As séries históricas correspondem a dados climáticos que promovem a 

interpretação do comportamento dos parâmetros metereológicos, por isso, flutuações 

evetuais acontecem já que as médias nivelam todos os meses. Alguns dos fatores que 

influenciam as variações trazem particularidades a cada ambiente, onde o comportamento 

dos parâmetros estam fortemente condicionado a temperatura. Como por exemplo variações 

significativas nos valores da temperatura podem prejudicar o crescimento e desenvolvimento 

de determinados organismos sensíveis, reduzir o oxigênio dissolvido, e principalmente 

promover desequilíbrio físico-químico (CETESB, 2009; ARAUJO et al., 2007). No ambiente 

dinâmico com os estuários, o comportamento dos fluidos influenciados pela densidade, 

resultam na estratificação provocada por gradientes de temperatura e salinidade (BATISTA 

NETO et al., 2008).  

Os valores médios de temperatura - TEMP da água superficial, encontrados na 

Figura 34, são para a C1 26,19°C e para C2 25,11°C. Os valores máximos e mínimos também 

variaram em poucas unidades, respectivamente, C1 26,79°C – 25,94°C ( ± 0,26) e C2 

26,40°C – 24,09°C ( ± 0,84). No relatório de Monitoramento de Qualidade das Águas, 

realizado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos INEMA - Bahia (2011), os 

valores de temperatura foram semelhantes aos obtidos no presente estudo.  
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Figuras 33 - Dados de temperatura dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Una 

 

 

6.3.1 Salinidade (SAL)  

 

Os diferentes tipos de estuários apresentam a salinidade como um dos principais 

fatores na dinâmica hídrica. No Brasil, para a caracterização da salinidade do corpo hídrico 

utiliza-se a Conama nº357/2005 que determina em seu art. 2 que águas doces apresentam 

salinidade inferior ou igual a 0,5‰, águas salobras com salinidade compreendida entre 

0,5‰ e 30‰ e as águas salinas apresentam salinidade igual ou superior a 30‰. No rio 

Una, os pontos UNA01 e UNA02 das campanhas 1 e 2 e o ponto UNA10 caracterizaram-se 

como salobra, os demais pontos se comportaram com valores abaixo de 0,5‰, ou seja, água 

doce como mostra a Figura 35. Com exceção do ponto UNA10, os pontos UNA01 e UNA02 

estão localizados na foz do estuário. Na campanha chuvosa a salinidade possivelmente 

obteve os menores valores devido a maior contribuição hídrica da bacia e aos índices 

pluviométricos. O ponto mais a montante da foz que obteve salinidade foi UNA10, com 0,6‰ 

na C2 do período chuvoso. Esse valor sugere que o aporte de água doce, juntamente com a 

lixiviação do solo possa ter acarretado em reações químicas pontuais, pois é o ponto mais 

longe da desembocadura e demais pontos não se caracterizaram como água salobra.O valor 

máximo de salinidade encontrado foi 12,7‰ na C1 UNA01 e o menor zero nas C1 e C2.  
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Figuras 34 - Dados de salinidade dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Una 

 
 

Com a amostragem na menor altura da maré, os pontos da desembocadura do 

estuário apresentaram maiores valores de salinidade por estar em uma região de maior 

abrangência do oceano. A mistura das massas de água doce e salgada no sistema estuarino 

compõe parte dos processos físicos. Essa dinâmica das águas tem como fator principal a 

concentração de sais que determina um gradiente de salinidade no sentido Continente - 

Oceano (LOITZENBAUER E MENDES, 2011; TOWNSEND et al., 2010).   

 

6.3.2  Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

Para o corpo hídrico manter o equilíbrio, o potencial hidrogeniônico deve estar na 

faixa de 6 a 9 (CETESB, 2009). A resolução Conama nº357/2005 também sugerem essa 

mesma faixa de pH, para água doce e salobra, e para água salgada a faixa de 6,5 a 8,5.  

O pH é um dos parâmetros abióticos mais importante para os ecossistemas aquáticos 

e de difícil interpretação, por apresentar inúmeros fatores que influenciam.  Em águas salinas, 

existem fatores que tornam a água mais alcalina, como é o caso da presença de carbonatos, 

a assimilação de CO² por processos fotossintéticos, e a temperatura (ESTEVES, 2011; 

RAHAMAN et al., 2013). As alterações nos valores de pH podem estar associadas a: aumento 

da comunidade vegetal já que o CO² passa a ser mais consumido, ocasionando o aumento 

do pH; solubilização de metais no sedimento e biodisponibilização para o corpo hídrico, 

absorção de gases da atmosfera e oxidação da matéria orgânica (PEREIRA, 2004), alteração 

da fisiologia de diversas espécies (CETESB, 2009), substâncias húmicas derivadas de 

decomposição da matéria orgânica (ESTEVES, 2011), mudanças regionais da precipitação, 

as entradas de água doce, e da salinidade (NOOA, 2015). 
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Figuras 35 - Dados de pH dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Una. 

 
 

 

No estuário de Una, o valor máximo do pH encontrado foi 9,3 e o mínimo 6,6, 

obtendo uma média de 6,6. Na Figura 36, os maiores valores de pH foram encontrados nos 

pontos mais próximos da foz, na C2, e valores menores que 8,0 a montante. Azevedo e Braga 

(2011), apresentaram valores de pH alcalino nos pontos próximo da desembocadura do 

estuário, e valores abaixo de 8 nas regiões mais internas. Isso se deve a tendência de águas 

doces serem mais ácidas e as águas salgadas serem mais alcalinas (BAPTISTA NETO et al., 

2008). Apesar de considerar em condições ambientais equilibradas, para qualificação 

ambiental os resultados de oxigêncio dissolvido e nutrientes dissolvido são fundamentais 

(AZEVEDO E BRAGA, 2011). 

 

6.3.3 Potencial Oxi-Redução (ORP) 

 

WHO (2011) elucida que não existe valores padrões para o potencial de oxi-

redução, cada corpo hídrico constitui limites de equilíbrio, mas devem estar atrelados ao 

comportamento de demais parâmetros. Esteves (2011) descrevem que em águas naturais o 

valor de ORP pode variar de -500 a 700 mv. Quando o meio apresenta natureza redutora e 

há facilmente disponíveis elétrons das substâncias dissolvidas na água, os valores de ORP 

tendem a serem baixos. Quando há prevalência de agentes oxidantes, ou seja, poucos 

elétrons disponíveis para ocorrer redução, os valores de ORP tendem a serem altos 

(ESTEVES, 2011; CETESB, 2009).  

Nos processos de desequilíbrios hídrico, o ORP pode apresentar alterações 

significativas onde depende de fatores como qualidade e quantidade de matéira orgânica, 

temperatura, e disponibilidade de substrato para os diversos processos envolvidos. O oxigênio 

dissolvido é o agente oxidante mais importante nos ecossistemas aquáticos, onde sob as 
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condições de reação, cada átomo de oxigênio da molécula é reduzido do estado de oxidação 

zero para -2, formando em geral H²O ou OH-. Geralmente a substância mais oxidada pelo 

oxigênio dissolvido é a matéria orgânica tanto a dissolvida como a particulada (ESTEVES, 

2011).  

 

Figuras 36 - Dados do potencial oxi-redução (ORP) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Una 

 
 

6.3.4  Oxigênio Dissolvido (OD)  

 

O oxigênio dissolvido na água é oriundo das trocas atmosféricas, pelos produtores 

primários via fotossíntese e da própria composição da água (CONNELL, 1997; GARRISON, 

2010). Sua redução acontece pela oxidação da matéria orgânica, perdas para a atmosfera, 

nitrificação, respiração dos organismos, oxidação química abiótica como íons metálicos de 

manganês e ferro (CONNELL, 1997). 

Assim como Azevedo (2011) e Azevedo et al. (2008) maiores valores de oxigênio 

dissolvido foram encontrados no período chuvoso, isso devido às alterações ocorrem muito 

em função do fluxo e refluxo das marés (BASTOS, et al., 2005) e as erosões das margens 

dos rios (CETESB, 2009). As flutuações do oxigênio dissolvido podem estar em função da 

temperatura, salinidade da água e da pressão atmosférica, porém as reduções bruscas 

significativas podem ser provocadas por despejos de origem orgânica (esgotos, efluentes 

industriais), e por elevada temperatura, que pode diminuir a solubilidade do oxigênio na água 

(ESTEVES, 2011; CETESB, 2009; KEMP et al., 2009).  
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Figuras 37 - Dados do oxigênio dissolvido (OD) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Una 

 
 

Referências de estudos de qualidade da água em estuários com presença de 

impactos antrópicos no Brasil apresentam valores variáveis do oxigênio dissolvido, pois cada 

corpo hídrico tem sua dinâmica geoquímica diferenciada por estarem expostos a diferentes 

intensidades de impactos em suas bacias.  

No estuário de Una poucas variações nas campanhas 1 e 2, e o valor médio de 

OD encontrado, 8,5mg/L, é quase o mesmo obtido para Belmonte. Analisando e comparando 

os dados de trabalhos realizados nos estuários do nordeste do Brasil, os valores médios de 

OD para Una e Belmonte encontram-se maiores. Quando associando aos valores 

encontrados para salinidade, o estuário de Una apresenta menores valores de OD na C3 onde 

a salinidade apresentou maiores índices, pois Zhen-Gang (2008) sugere que elevados índices 

de minerais, ou sais dissolvidos na água influênciam a capacidade da água em dissolver o 

oxigênio. Além da variação sazonal, estratificação do oxigênio dissolvido em estuários, 

variações interanuais relacionadas ao fluxo do rio, a salinidade provoca uma depressão 

significativa na quantidade de oxigênio de um corpo d'água. Por exemplo, a 10 °C, a saturação 

é 11,29 mg/L em água doce, mas é apenas 9,02 mg/L em água com 35 ppt salinidade. A 30 

°C, a saturação do OD é 7,56 mg/L em salinidade zero e 6,24 mg/L em 35 ppt (ZHEN-GANG, 

2008).  

 

6.3.5 Condutividade Elétrica (CE)  

 

Assim como Reis (2011), a condutividade apresentou comportamento semelhante 

a salinidade, com valores regressivos no sentido foz → rio. É importante salientar que o ponto 

UNA10 se localiza a ± 3,5 km da sede do município de Una, e a ± 2,12 Km do ponto de 

monitoramento do Programa Monitora. Esse ponto do programa é classificado como “bom” na 

escala do índice de qualidade da água – IQA para a campanha realizada no ano 2000, e na 
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campanha de maio/2001 é classificada como aceitável (CRA, 2001). Dessa forma, as 

flutuações dos parâmetros e os índices de qualidade da água estão influenciando diretamente 

na qualidade, e por isso, as flutuações obtidas para condutividade no UNA10 podem ter 

influência dos impactos ambientais que ocorrem nessa região.   

Na Figura 42, a condutividade em Una apresentou o valor máximo de 21,20 

mЅ/cm e mínimo 0,05 mЅ/cm na C1 e na C2 o valor máximo de 24,00 mЅ/cm e mínimo 0,04 

mЅ/cm. Machado (2010), obteve em seu estudo, uma classificação da condutividade 

semelhante, com maiores coeficientes de variação no estuário superior e médio. Garrison 

(2010) explica que a condutividade varia de acordo com a concentração e mobilidade dos íons 

presentes e com a temperatura da água, por isso, a salinidade tem relação direta devido a 

concentração de sais minerais dissolvidos. Os valores obtivos em UNA10 C2 corroboram com 

a relação entre os parâmetros condutividade e salinidade, mas esse resultado gera 

inconsistência no padrão do gradiente encontrado. Considerada uma das variáveis mais 

importantes, a condutividade é capaz de fornecer informações sobre o metabolismo do corpo 

hídrico, como fenômenos que ocorrem na bacia, são elas: magnitude da concentração iônica, 

produção primária e decomposição através da variação diária, detectar fontes poluidoras, 

diferença geoquímica nos afluentes (ESTEVES, 2011).  

 

Figuras 38 -  Dados da condutividade elétrica (CE) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Una 

 
   

Na C1 a média da CE foi de 3,14 mЅ/cm para na C1 7,02 mЅ/cm. Para Esteves 

(2011) a condutividade elétrica pode ser também influenciada pelo volume de chuvas, pois 

com baixa precipitação e predominância de rochas magmáticas na bacia de drenagem, a 

composição da água é, geralmente, determinada por produtos de intemperismo destas 

rochas. E com alta pluviosidade em predominância de rochas sedimentares, a composição 

iônica da água é determinada pela composição das rochas. Dessa forma a chuva tem papel 
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importante na interpretação de dados de qualidade da água pois atua como agente regulador 

(ESTEVES, 2011). 

 

6.3.6 Turbidez (TURB) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD)  

 

Turbidez é a medida da capacidade da água em dispersar a radiação solar, onde, 

normalmente sofre influência direta da presença de sólidos em suspensão que impedem a 

penetração de luz na coluna d’água. Os sólidos presentes são partículas inorgânicas como 

areia, silte e argila, detritos orgânicos como algas, bactérias e plâncton (SILVA et al., 2008; 

CETESB, 2009). Em Una, Figura 40, a turbidez teve maiores índices na C2 - chuvosa, com 

72,48 UNT. A resolução Conama nº357/05 sugere para águas doces classe 2 o valor máximo 

de 100 UNT, critério obtido na maioria dos pontos com exceção apenas dos pontos UNA03, 

com 164,0 UNT e UNA08 117,0 UNT da C2. No período chuvoso, há uma maior vazão de 

água doce proveniente dos rios adjacentes, provocando maior aporte de nutrientes e ainda 

maior turbidez (MACEDO, 1974). Valores altos de turbidez reduz a fotossíntese da vegetação 

enraizada e principalmente das algas desencadeando na redução da produtividade de peixes 

que por consequência influência toda a comunidade biótica aquática (CETESB, 2009).   

 

Figuras 39 - Dados da turbidez (TURB) dos 10 pontos, nas 2 campanhas de Una 

 
 

 

Os sólidos totais dissolvidos não demontraram proporcionalidade às flutuações da 

turbidez, ver Figuras 41, Una apresentou maiores valores na região da desembocadura, 

UNA01 e UNA02. O valor máximo obtido na C1 foi 13,10 g L-1, mínimo 0,03 g L-1, na C2 o 

máximo foi de 15,30 g L-1 e mínimo 0,02 g L-1. Silva et al. (2008) obtiveram resultado diferente, 

no qual a turbidez registrou índices maiores no período seco e menores no período chuvoso, 

essa diferenciação não aconteceu nas áreas de estudo, pois os STD para ambos oscilam 
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pouco entre as campanhas. Períodos de alta pluviosidade, os corpos d’água são receptores 

de grandes proporções de matéria orgânica e substâncias húmicas. A discordância de 

algumas pesquisas aponta que o aumento pode ser atribuído ao tamanho e natureza das 

partículas que afetam (Silva et al., 2008) e a presença de substâncias na água que podem 

provocar a dispersão e a absorção da luz, dando à água aparência nebulosa, esteticamente 

indesejável e potencialmente perigosa (PINTO, 1998). 

 

Figuras 40 - Dados dos sólidos totais dissolvidos (STD), nas 2 campanhas de Una 

 
 

6.3.7 Material Particulado em Suspensão (MPS)  

 

O excesso de material particulado em suspensão ocasiona na redução de 

penetração de luz, provocando diminuição da zona eufótica (ESTEVES, 2011). As frações 

mais finas do material particulado, silte e argila, são carregados com padrão de deposição 

diferente dos grãos maiores além de serem influenciados por fatores intrínsecos como a 

salinidade, concentração do sedimento, matéria orgânica na coluna d’água e composição 

mineralógica (SOLOMONS; FORSTNER, 1984). Em todos os pontos amostrados, ver Figura 

42, foi encontrado zero para ambas as campanhas amostrais, seca e chuvosa. 
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Figura 41 - Dados do material particulado em suspensão (MPS), nas 2 campanhas de Una 

 

 

6.3.8 Metais Traço 

 

Os metais traço estão presentes geralmente em baixas concentrações, porém o 

Al, Fe e Ti ocorrem em concentrações mais elevadas, principalmente em ecossistemas 

aquáticos. A concentração de metais traço nos ecossistemas aquáticos superficiais é 

consequência da geoquímica das rochas de origem, poluição antropogênica e reações 

químicas. Alguns metais traço são essenciais a saúde animal, pois participam de processos 

fisiológicos, onde o excesso ou a ausência da concentração necessária pode trazer prejuízos 

(GUILHERME et al., 2005). Alguns elementos essenciais, com o Mg participa da formação de 

clorofila, o Fe e Cu fazem parte da cadeia respirtatória, o Mo auxilia na fixação do nitrogênio, 

dentre outros que muitas vezes atuam como cofatores de enzimas e compõem estruturas de 

proteínas. Outros elementos como o Hg, Pb, Cd, Ag, Cr, Ni e Sn não apresentam função 

biológica e suas concentrações geralmente são consideradas tóxicas a uma diversidade de 

organismos (ESTEVES, 2011). Logo, os metais analisados representam o metal essencial 

cobre e os metais potencialmente tóxicos chumbo, níquel, cromo e cádmio. 

O modelo conceitual da ciclagem de metais traço nos ecossistemas aquáticos 

sugerido por Hart e Lake (1987) divide os compartimentos em dissolvido, particulado abiótico, 

particulado biótico e sedimento de fundo. Nesse trabalho, apenas o cádmio foi encontrado na 

fração dissolvida, os demais metais se apresentaram abaixo do limite de detecção do método 

(LDM). Por isso, com exceção do cádmio, todos osoutros metais discutidos foram encontrados 

no material particulado em suspensão. 

O resultado obtido na C2, para o metal Cd presente na forma dissolvida, foram 

relacionados com os limites da resolução Conama nº 357/05. Os valores encontrados, 0,009 

mg/L para todos os pontos, Figura 43, foram maiores que o limite estabelecido para água doce 

classe II, já que a maioria dos pontos tiveram salinidade zero. Mas quando comparados ao 
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limite de água salobra, 0,04 mg/L, são considerados menores. É importante salientar que esse 

limite é para Cd total e não dissolvidos, por isso, a presença na fração dissolvida tem 

importância ecológica já que está biodisponível.  

 

Quadro 9 - Quadro dos valores limites estabelecidos na Resolução Conama nº 357/05 

METAIS (mg / L) 
ÁGUA DOCE 
CLASSE I E II 

ÁGUA SALOBRA 
CLASSE I 

ÁGUA SALOBRA 
CLASSE II 

CÁDMIO TOTAL 0.001 0.005 0.04 

CHUMBO TOTAL 0.01 0.01 0.21 

COBRE DISSOLVIDO 0.009 0.005 7.8 

CROMO TOTAL 0.05 0.05 1.1 

NÍQUEL TOTAL 0.025 0.025 74 

 

 

Figura 42 - Dados do Cádmio (Cd) na água (A) nas 2 campanhas – mg L-1  

    

 

A Figura 44 mostra a presença do cádmio apenas na C2, onde é possível observar 

a concentração média de 1,75 mg.kg-1 (± 0,10). A presença de cádmio na segunda campanha 

está diretamente associada ao aumento dos índices pluviométricos da região, que 

potencializa o escoamento superficial e o fluxo hidrodinâmico. Sendo assim, ocorre um 

aumento de material lixiviado oriundo dos processos de interação água-rocha e água-solo, 

justificando assim o aumento nas concentrações de material particulado em suspensão e as 

concentrações observadas para cádmio no estuário do rio Una. 
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Figura 43 - Dados do Cádmio (Cd) no material particulado (P) nas 2 campanhas - mg.kg-1 

  

 

As diferentes formas de transferência dos metais traços nos compartimentos são 

fundamentais para a compreensão do comportamento desse elemento nos ecossistemas 

aquáticos. Maior parte dos metais traços em corpos d’água estão adsorvidas nas partículas 

em suspensão. Comumente, as argilas e partículas orgânicas agem como meios de 

transportes de contaminantes na água. Em grandes rios, o transporte dos metais via material 

particulado é intenso, apresentam alta turbidez mas não são relativamente poluídos. 

Comparados a rios poluídos de águas claras, que apresentam maior proporção de metais 

traço na forma dissolvida (GUILHERME et al., 2005). Por isso, para identificação de 

contaminação ambiental, é importante a análise em diferentes matrizes atrelada a 

determinação da espécie química. Com isso, Tonietto (2010) refere-se a importância da 

determinação de diferentes espécies em que o elemento está presente na água, já que a 

fração dissolvida e particulada é uma especiação física e a fração química avalia a distribuição 

do metal em formas complexadas ou não, e estados de oxidação. Tornando possível 

identificar sua biodisponibilidade e principalmente seu efeito tóxico ao ambiente (TONIETTO, 

2010).    

O Cromo está disponível no ambiente, ele pode apresentar espécies altamente 

tóxicas quando solúveis, a depender do pH, e espécies muito móveis. A depender das 

concentrações, pode ser benéfico ou maléfico a organismos, como por exemplo, auxliar no 

metabolismo de peixes, e/ou influenciar na fotossíntese de algas. A absorção de Cr em um 

organismo marinho depende das condições da massa de água em termos de temperatura, 

salinidade e de pH (BINI E BECH, 2014). 

O valor médio do cromo presentes no MPS, nas campanhas amostrais foram: C1 

52,20 mg.kg-1 e C2 0,62 mg.kg-1. No estuário do rio Una as menores concentrações foram 

observadas nos pontos UNA3 – 0,53 mg/kg e UNA8 – 0,71 mg/kg, na segunda campanha 

(Figura 45). A diferença observada na concentração de cromo entre as campanhas realizadas 
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é justificada pelo valor observado no ponto UNA01, onde a grande concentração de material 

particulado, com a presença de cromo, está diretamente associada as contribuições 

continentais (rio) e costeiras (mar). 

Carmo et al. (2011) realizou coletas no verão em baixamar, no estuário de São 

Vicente, que faz parte do maior porto da America Latina, e encontrou altas concentrações de 

Cromo na água, no sedimento e nas brânquias dos peixes do Rio Mariana. Já na Baía de 

Guanabara, Melo (2015) encontrou elevados valores de Cr, porém o mecanismo de adsorção 

e consequentemente sua retirada da coluna d’água, manteve o elemento concentrado, 

apenas na área de aporte.  

 
Figuras 44 - Dados do Cromo (Cr) no material particulado (P) nas 2 campanhas - mg.kg-1 

 
   

O cobre (Cu) é um elemento facilmente encontrado nas águas naturais e 

sedimentos. É um nutriente essencial para as plantas e desempenha um papel vital no 

metabolismo de organismos. Os sedimentos estuarinos funcionam como local de deposição 

de metais que são transportadas dos rios, e pode ser remobilizado a qualquer momento 

(FOSTER, 1982). Na massa d’água, o Cu pode causar alterações fisiológicas, como o atraso 

no crescimento de organismos (BINI E BECH, 2014), ou seja causar efeito tóxico a biota 

(SUNDARAY, 2012). É conhecimento comum que os estuários têm a capacidade de retenção 

e acumulação de metais traços no sedimento, com isso, menores proporções desses 

elementos ocorrem na coluna d’água (LU et al., 2005).  

Em processos como dissolução e dessorção de metais a partir de partículas em 

suspensão, ressuspensão de sedimentos do leito, e transformação e migração de espécies 

de metais traço na interface sedimento / água, afetam também os níveis de metais traço em 

estuários (HIERRO et al, 2014). Em Una, o elemento traço Cu teve maior ocorrência na 

campanha 1 (C1) (Figura 46), em especial pode-se destacar a concentração observada no 

ponto UNA01 (247,41 mg.kg-1). As concentrações médias nas duas campanhas foram: C1= 
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66,65 mg.kg-1 e C2= 1,88 mg.kg-1, a redução observada entre as campanhas está associada 

a maior diluição de material particulado rico em cobre durante o período chuvoso. 

 

Figuras 45 - Dados do Cobre (Cu) no material particulado (P) nas 2 campanhas - mg.kg-1 
 

 
 

Niquel é também um elemento importante aos organismos aquáticos, mas 

também pode se rtornar tóxico em concentrações elevadas, pois tem potencial cancerígeno 

(BINI E BECH, 2014). São inúmeras as fontes de níquel para o meio ambiente: carvão, 

petróleo para a geração de energia, a incineração de resíduos, mineração, fabricação de aço, 

galvanoplastia, fabricação de cimento. Devido a diversidade de fontes, o níquel alcança o 

ambiente marinho, através de descargas de resíduos, pelo escoamento superficial de 

resíduos e incineração (WHO, 1991). Nos sistemas aquáticos, o Ni se apresenta como sais 

solúveis, absorvido sobre as partículas de argila ou em conjunto com materiais orgânicos, tais 

como ácidos e proteínas húmicos e fúlvicos (BINI E BECH, 2014).  

Os valores médios do Ni foram: C1= 24,84 mg.kg-1 e C2= 1,40 mg.kg-1, observa-

se uma tendência a redução de material particulado rico em metais na segunda campanha, 

esse fato é justificado pelo aumento do fluxo hidrodinâmico no período chuvoso (Figura 47). 

Grandes concentrações de metais encontrados na coluna de água podem ser explicadas pelo 

intervalo de concentração no sedimento de fundo, atrelado ao potencial de sedimentação dos 

metais e a partículas finas e ressuspensão de diferentes tamanhos de sedimentos (BENOIT, 

1994). 
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Figura 46 - Dados do Níquel (Ni) no material particulado (P) nas 2 campanhas - mg.kg-1 

 

 

O chumbo é um metal tóxico a seres humanos e a vida aquática, especialmente 

para peixes (SUNDARAY et al., 2012; TONIETTO 2010). Nas águas naturais o Pb pode estar 

presente em concentração muito baixa, enquanto que em águas poluídas, pode apresentar 

valores oito vezes maiores. Suas concentrações podem aumentar com atividades antrópicas 

como carga de esgoto (SUNDARAY et al., 2012). As principais fontes de chumbo são de 

mineração e fundição, pois está presente em diversos produtos cerâmicos, soldas, munições, 

pilhas, baterias, equipamentos elétricos (ALMEIDA, 2009). De Paula et al (2010) concluiu em 

seus estudos, de emissão natural e antrópica de metais na bacia inferior do Rio de Contas 

(BA), que o maior aporte dos metais Cu, Pb, Cd e Zn foi natural, sendo que Pb, Cd e Hg são 

fortemente associados a disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.  

Assim como Fontenele et al. (2009) e Tonietto (2010), os valores encontrados para 

chumbo foram menores em período de alta pluviosidade, ou seja, na campanha 02 (C2). As 

concentrações médias foram: C1= 48,02 mg.kg-1 e C2= 1,82 mg.kg-1, demonstrando que o 

regime pluviométrico regional influência diretamente na dispersão de material particulado no 

estuário do rio Una e como consequência nas concentrações de metais observadas para o 

local de estudo (Figura 48). 

No estuário do Rio Una a variabilidade original dos 10 pontos de amostragem de 

água foi sintetizada em 10 componentes principais, em cada campanha realizada. Desses 

componentes, para campanha realizada no período seco (C1): o primeiro sintetizou 50,69% 

das informações originais e apresentou autovalor = 7,09, o segundo 20,62% com autovalor = 

2,88 e o terceiro 14,20% com autovalor = 1,98 (Quadro 9), os três primeiros componentes 

somados explicaram 85,85% da variabilidade dos dados. Na campanha realizada no período 

chuvoso (C2) o primeiro sintetizou 39,06% das informações originais e apresentou autovalor 

= 5,86, o segundo 26,20% com autovalor = 3,93 e o terceiro 12,29% com autovalor = 1.84 

(Quadro 9), os três primeiros componentes somados explicaram 77,56%. 
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Figura 47 - Dados do Chumbo (Pb) no material particulado (P) nas 2 campanhas – mg kg-1 

 

 

6.3.9 Análise de Componentes Principais Rio Una (ACP/PCA) 

 

Para as duas campanhas realizadas, período seco e chuvoso da região, somente 

os três primeiros componentes principais podem ser usados na análise, pois apresentam uma 

percentagem de variância acima ou próxima de 10% ou ainda autovalores acima ou próximos 

de 1. Do quarto componente em diante, todos foram desprezados por apresentarem 

percentagem de variância e/ou autovalores muito pequenos para explicar alguma 

variabilidade, sendo considerados por isso como resíduos de variância. 

Para explicar o comportamento do estuário do Rio Una, na campanha realizada 

no período seco (C1) foram analisados os dois primeiros eixos (71,31% da variabilidade, 

Tabela 1), os quais demonstraram as principais variáveis que influenciam na distribuição 

espacial dos pontos (Figura 49).  

 

Tabela 1 - Quadro mostrando o autovalor, a porcentagem e a porcentagem acumulada de 
explicabilidade da ACP para distribuição espacial dos pontos de amostragem no Rio Una  

 

AUTOVALORES –  
RIO UNA 

EIXO 01 EIXO 02 EIXO 03 

 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

AUTOVALOR 7,09 5,86 2,88 3,93 1,98 1,84 

PORCENTAGEM 50,69% 39,06% 20,62% 26,20% 14,20% 12,29% 

PORCENTAGEM 
ACUMULADA 

50,69% 39,06% 71,31% 65,27% 85,85% 77,56% 
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Figura 48 - Análise de componente principal do Estuário do Rio Una – (C1 - Período Seco) 

 

 

É possível observar que os pontos UNA06, UNA09 e UNA10 estão fortemente 

associados, sendo o Potencial de Oxi-redução (ORP) a variável que mais se aproxima e 

explica as características desses pontos no estuário do Rio Una. Os pontos UNA04 e UNA08, 

também, estão fortemente associados, e as variáveis que mais explica esse comportamento 

são o Oxigênio Dissolvido e o Potencial de Oxi-redução. 

O ORP expressa a capacidade intrínseca de espécies químicas presentes em 

uma solução agirem como agentes oxidantes ou redutores de outras espécies químicas, no 

caso do estuário do rio Uma as concentrações apontam para um ambiene com potencial 

oxiante. Nas duas campanhas ocorreu redução nas concentrações de ORP a medida que os 

pontos se aproximam da desembocadura do rio, com um leve aumento nas concentrações de 

pH, fato que demonstra interações entre as duas variáveis. 

Os demais resultados observados na análise demonstram que os pontos UNA02 

e UNA03 são influenciados devido as concentrações de pH e a Turbidez. O ponto UNA01 é 

influenciado pela concentração de Cromo no material particulado em suspensão analisado 

(STD), onde a proximidade da região estuarina promove uma diferenciação nas 

concentrações da Salinidade (SAL) e Condutividade Elétrica (CE). O UNA05, também, é 
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influenciado pelo ORP, mas não se aproxima dos demais pontos citados. O ponto UNA07 é 

influenciado pelas concentrações de Oxigênio Dissolvido na água, enquanto o ponto UNA05 

é influenciado pelo Potencial de Oxi-redução do meio. 

Observa-se que no período seco da região o estuário apresenta-se fortemente 

influenciado pela massa de água continental, sendo o rio Una o principal fator de influência 

da dinâmica estuarina. Esse fato pode ser justificado pelo comportamento apresentado pelo 

ponto UNA01, localizado na desembocadura do estuário, onde a salinidade é o parâmetro 

que mais influencia suas características. Os valores de Condutividade Elétrica e Sólidos 

Dissolvidos Totais, no ponto UNA01, refoçam a hipótese levatada para o período seco da 

região, demontrando uma forte associação das variáveis com a hidrodinâmica fluvial. 

Para explicar o comportamento do estuário do Rio Una, na campanha realizada 

no período chuvoso (C2), foram analisados apenas os dois primeiros eixos (65,27% da 

variabilidade), os quais demonstraram as principais variáveis físico-químicas que influenciam 

na distribuição espacial dos pontos de amostragem (Figura 50). No período chuvoso observa-

se um aumento de material particulado em suspensão na água, o que diferencia a distribuição 

dos metais no material particulado em relação a campanha realizada no período seco. 

Os pontos UNA01 e UNA02 são influenciados pelas concentrações de pH e 

temperatura, e o aumento no escoamento superficial e no fluxo hidrodinâmico, em decorrência 

do período chuvoso, possibilitou uma influência do Material Particulado em Suspensão (MPS), 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Salinidade (SAL) e Condutividade Elétrica (CE). Os pontos 

UNA04 e UNA05, são significativamente influenciados pelas concentrações dos metais 

presentes no material particulado em suspensão (cádmio, cobre, chumbo e níquel). O 

aumento do índice pluviométrico na região, e como consequência aumento no escoamento 

superficial e no fluxo hidrodinâmico do rio, promoveu um aporte de cádmio, cobre, chumbo e 

níquel associado ao material particulado carreado. 

O ponto UN09, é diferenciado em decorrência da concentração do Potencial de 

Oxi-redução da água, que sinaliza um ambiente oxidante. Os pontos UNA06 e UNA08, são 

significativamente próximos ecologicamente com base nas concentrações de oxigênio 

dissolvido e turbidez da água, que explicam as características desses pontos. O UNA07, 

também, é influenciado pelas concentrações dos parâmetros citados. 
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Figura 49 - Análise de componente principal do Estuário do Rio Una – (C2 - Período Chuvoso) 

 

 

6.3.10 Análise da Composição de Cladóceros 

 

No estuário do rio Una, foram encontrados apenas 4 táxons na C1 - seca, ver 

Quadro 7 e a Figura 54, todos os cladóceros são espécies dulcícolas. O rio Una apresentou 

na maioria dos pontos como água doce, onde em regime de maré baixa a salinidade pouco 

influenciou na maior ocorrência de espécies.  Essa reduzida riqueza e abundância das 

espécies de cladóceros pode estar relacionado as condições de equilíbrio hídrico, adaptação, 

temperatura, tempo de residência da água, dentre outras condições essenciais para o 

estabelecimento de uma comunidade no estuário. A dinâmica desse ambiente pode também 

ser mais propensa a maior abundância de copépodos (SOUZA-PEREIRA E CAMARGO, 

2004).  

O espécime coletado e identificado como Chydorus cf brevilabris, é novo registro 

para o estado da Bahia, e também foi apresentado por Diniz et al. (2013) no estado de 

Pernambuco/Brasil como novo registro para o estado. Acredita-se que esses espécimes 

sejam similares, mas para a confirmação taxônomica de ambos os achados, novos estudos 

científicos devem ser realizados com auxílio de taxonomista. 
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Quadro 8 - Lista das espécies encontradas em Una, e suas respectivas classificações taxonômicas  

Subfilo Crustacea  

Classe Branchiopoda 

Superordem Cladocera Milne-Edwards, 1940 (sensu Negrea et al., 1999). 

Ordem Anomopoda - Sars, 1865 

Família Chydoridae - Stebbing, 1902 Família Chydoridae - Stebbing, 1902   

GÊNERO Chydorus - Leach, 1816 GÊNERO Alona - Baird, 1843     

Chydorus cf brevilabris  Alona guttata - Sars, 1862   

Família Anthalona Alona sp.    

GÊNERO Anthalona        

Anthalona cf simplex     
 
Fonte: ROCHA, 2011; ELMOOR-LOUREIRO, 2005 

 

Figura 50 - Gráfico de abundância das espécies encontradas no estuário do rio Una 

 

 

O estimador observado na Figura 54, revela que a riqueza no Rio Una está muito 

distante da estimada para área de estudo, apesar do esforço empregado a quantidade de 

organismos obtidos não é representativo para demonstrar a tendência da riqueza existente. 

Na Quadro 11, estão as espécies encontradas em seus respectivos pontos, onde é possível 

observar que somente 4 pontos da C1 - seca foram registrados exemplares de cladóceros. 

Mesmo com menor bacia hidrográfica, esses resultados podem ser atribuídos ao método de 

amostragem, volume de amostra, volume da alíquota analisada, a ausência de cladóceros no 

estuário e/ou competição com copépodos e demais organismos. Deve-se levar em conta que 

o zooplâncton pode ser classificado como permanente, aquele que permanece no estuário 

por um longo período de tempo e como temporário que consiste em espécies transitórias 

como espécies dulcícolas carregadas pelo fluxo do rio, ou plâncton marinho proveniente de 
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águas oceânicas (ROGERS, 1940). Por isso, a presença e/ou ausência das espécies nos 

estuários podem ser limitada.  

 

Figura 51 - Estimativa de riqueza das espécies no estuário do Rio Una 

 
 

 

Quadro 10 - Lista de espécies encontradas no estuário de Una-Ba 

EPÉCIES 
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1

 

UNA03 1 0 0 0 

UNA04 0 0 0 1 

UNA05 0 0 1 0 

UNA09 0 1 0 0 

 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na bacia do rio Una não ocorrem períodos de déficit hídrico e o substrato 

geológico representam baixas concentrações de eletrólitos dissolvidos. Na sub-bacia do rio 

Una, o rio da Serra apresenta condutividade elétrica entre 0,037 e 0,051 mS cm-1, 
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representando águas de baixíssima salinidade (SOUZA, 2009). Na porção inferior da bacia, 

especificamente do ponto UNA7 ao UNA10, os valores encontrados são próximos aos 

encontrados por Souza (2009). Onde o alto valor obtido em período chuvoso, pode ser 

também consequência de sua proximidade da cidade sede. Os valores altos de condutividade 

próximos a foz, tem comportamento direto com a salinidade encontrada.  

O estuário do rio Una se mostrou com possibilidade de maior representatividade 

da salinidade em sua dinâmica hídrica. Não se caracterizar como um estuário Delta, e teve 

em seu menor nível da maré uma maior influência salina. Na maioria dos trabalhos citados, a 

salinidade apresentou associação direta com a disponibilidade de metais. 

Em geral, o estuário do Rio Una apresentou maiores valores de níquel, cobre e 

chumbo no material particulado analisado. Como mostra o PCA, no período chuvoso da 

região, os pontos UNA04 e UNA05 foram os que mais se agruparam em relação aos metais 

presentes no material particulado, devido basicamente a contribuição do material lixiviado pelo 

escoamento superficial e aumento do fluxo hidrodinâmico. Análises sazonais e do sedimento 

seriam de grande contribuição para melhor definir a presença desses metais já que muitos 

deles podem fazer parte da geologia do ambiente. Ou também, pode-se ter a confirmação do 

possível aporte de metais oriundos de agricultura, esgoto doméstico, assoreamento, pecuária 

nas margens dos rios resultando em impacto ambiental (ROHDE, 2000).  

No estuário do Rio Una, o cádmio foi o único elemento traço presente na fração 

dissolvida, o que indica uma possibilidade de contaminação da água em decorrência das 

atividades antrópicas circunvizinhas. O estudo das espécies químicas do cádmio seria 

importante nos estudos de qualidade da água desses estuários para avaliar biodisponibildade. 

Em geral, os valores de metais traço são considerados altos, quando comparados 

grosseiramente com os índices estabelecidos para sedimento, mesmo que todos 

enquadrados como “ótimo” conforme classificação da CETESB (2009).   

Diferente dos metais, a temperatura se mostrou uniforme para todos os estuários, 

provalmente esses resultados são devido ao local da coleta, realizada na superfície a apenas 

30cm de profundidade. As variações da temperatura podem gerar camadas d’água com 

diferentes densidades, formando uma barreira física que impede a mistura, que se a energia 

do vento não for suficiente para misturá-las, o calor não se distribui uniformemente, criando a 

condição de estabilidade térmica (SOUZA et al.,2012).  Isso também explica a não oscilação 

da constante temperatura, mesmo com os altos inídices de pluviosidade. Nos pontos que 

apresentaram salinidade, a cunha salina também pode estar influenciando, já que sua 

densidade interfere diretamente na estratificação do ambiente. Por isso, a diferença de 

salinidade entre os estuários. Estudos na altura máxima da enchente, também trariam 

contribuições vantajosas na interpretação dessa dinâmica.   
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 O uso intensivo dos recursos hídricos e as respostas que esses ecossistemas veem 

apresentando, são identificadas através de estudos como este, pois contribuem de forma 

significativa no conhecimento das dinâmicas hidrológicas e consequentemente auxilia nas 

medidas mitigadoras em situações de impactos antrópicos.  

Os cladóceros apresentam ampla ocorrência no mundo, com cerca de 620 espécies 

conhecidas, onde 150 espécies têm ocorrência registrada no Brasil até o final do século XX 

(ROCHA et al., 2011), contudo as contínuas publicações e revisões das espécies somam 

novos registros (ELMOOR- LOUREIRO et al. 2004, LANSAC-TÔHA et al. 2009, SINEV e 

ELMOOR-LOUREIRO 2010) além do incremento de espécies invasoras e exóticas (ROCHA 

et al., 2011). Sua posição na cadeia alimentar, permite que determinadas espécies sensíveis 

sejam capazes de responder a alterações bióticas e abióticas no ambiente (CALLISTO e 

GONÇALVES, 2002; MARTINS et al., 2006).  

No estuário do Rio Una observa-se uma baixa riqueza de cladóceros nas duas 

campanhas realizadas, onde apenas na campanha 01 (C1) foram registrados exemplares nos 

pontos UNA03, UNA04, UNA05 e UNA09. A baixa riqueza e densidade observada para 

cladóceros no estuário pode está associada as características físico-químicas e 

hidrodinâmicas, que limitam a distribuição espacial das espécies de cladóceros dulcícolas. 

Apesar dos resultados, é relevante destacar que a espécie Chydorus cf brevilabris, 

identificada para o estuário do rio Una durante a realização da pesquisa, é um novo registro 

para o estado da Bahia, o que possibilita a ampliação da sus distribuição em território nacional. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O estuário do rio Jequitinha apresentou características típicas de rio, onde sua 

classificação como Delta corresponte aos resultados encontrados. Sua dinâmica proposiona 

maior ocorrência das espécies de cladócero dulcícolas o que torna um ambiente importante 

para a pesquisa científica já que a relação com a salinidade é moderada. Além ampliar a lista 

de espécies que ocorrem na Bahia, existe a provável descoberta de duas espécies novas e o 

egistro de uma nova ocorrência. 

O estuário do rio Una apresentou relevância quanto a salinidade, mantendo seus 

padrões de estuário, porém uma quantidade reduzida de cladóceros provavelmente devido 

aos valores de salinidade encontrado. A investigação da comunidade de copépodos no 

estuário de Una áreas de menor e maior intrusão salina é fundamental para a descoberta do 

comportamento dessas comunidades. Porém a presença de cladóceros também reflete a 

possibilidade de algumas espécies habitarem este ambiente. 

Os estuários estudados apresentam diferença, quanto a biota, mas os parâmetros 

abióticos de um modo geral foram semelhantes. Provavelmente por se tratar de áreas 

inseridas em unidades de conservação, proximidade geográfica, semelhantes condições 

metereológicas da região e as intervenções antrópicas ao longo das duas bacias. 

Os estuários do rio Una e Jequitinhonha ambos apresentaram em sua maioria, 

para os metais, os valores mais representativos na campanha seca onde o Cr e o Cu 

obtiveram índices maiores que os demais.   

A presença apenas do metal traço Cd na água, C2- chuvosa, foi resultado de 

ambos os estuários e deve ser investigado, mas a ausência dos demais metais analisados 

revela que possivelmente a comunidade biótica não está vulnerável. A presença dos metais 

traço em ambos os estuários, requer acompanhamento, e/ou análises futuras, pois é de 

fundamental importância mapear a origem dos mesmos. Se tratando de trecho baixo dos rios, 

pode ser o possível aporte de metais oriundos de agricultura, esgoto doméstico, 

assoreamento, pecuária nas margens dos rios resultante de impactos ambientais.  

As espécies de cladóceros registradas para ambos os estuários servirão de 

referência a próximos estudos. Essa contribuição cientíca permite melhor avaliar o ambiente 

e principalmente conhecer a dinâmica ecológica. Por serem organismos bioindicadores, as 

espécies de ocorrência nos pontos com elementos traços podem servir de parâmetros para a 

qualidade dessa água.  As quatro espécies econtradas para Una revelou que a amostragem 

de cladóceros nesse ambiente requer um esforço maior, ou um delineamento diferente do que 

foi relizado, afim de alcançar dados representativos da comunidade existente. Os 15 táxons 
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encontrados no Jequitinhonha representam um registro significativo para a comunidade de 

cladóceros dessa bacia. O presente estudo foi capaz de representar a diversidade da área.  
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APENDICE A 

 

Resultados brutos dos parâmetros físicos e químicos das 1ª e 2ª campanha no estuário do 

rio Jequitinhonha/ Bahia: 
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APENDICE B 

 

Resultados brutos dos metais traço na água e no material particulado das 1ª e 2ª 

campanha no estuário do rio Jequitinhonha/ Bahia. 
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APENDICE C 

 

Resultados brutos dos parâmetros físicos e químicos das 1ª e 2ª campanha no estuário do 

rio Una/ Bahia: 
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APENDICE D  

 

Resultados brutos metais traço na água e no material particulado da 1ª e 2ª campanha no 

estuário do rio UNA/ Bahia: 
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APENDICE F 

 

Os valores dos limites de detecção e limites de quantificação dos metais traço lidos no ICP 

OES. O método seja considerado satisfatório é necessário que a técnica analítica apresente 

sensibilidade adequada para quantificação daqueles elementos presentes em menores 

quantidades. Nesse sentido, os limites de detecção e quantificação obtidos para ambos 

estuários seguem abaixo. 

 

METAL TRAÇO λ (μm) 
1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

LD LQ LD LQ 

CÁDMIO (Cd) 226.502 0.002 0.005 0.002 0.007 

CROMO (Cr) 267.716 0.006 0.020 0.079 0.263 

COBRE (Cu) 327.395 0.023 0.076 0.015 0.051 

NÌQUEL (Ni) 216.55 0.011 0.037 0.080 0.268 

CHUMBO (Pb) 220.53 0.028 0.092 0.013 0.437 

 

Horários das coletas e alturas das marés nos estuários de Belmonte e Una – Bahia, 

respectivamente, nos dias de amostragem: 

 

BELMONTE - JEQUITINHONHA 
CAMPANHA/ ALTURA MARÉ 

CAMP 1   
18/10/12 

MARÉ 
(m) 

CAMP 2     
10/05/12 

MARÉ 
(m) 

HORÁRIO INICIAL COLETA 10:41 X 08:25 X 

HORÁRIO FINAL DA COLETA 14:30 X 14:13 X 

HORÁRIO DE BAIXAMAR - VAZANTE 12:00 0.4 09:45 0.3 

HORÁRIO DE PREAMAR - ENCHENTE 18:00 1.9 15:51 2 

 

 

UNA - UNA 
CAMPANHA/ ALTURA MARÉ 

CAMP 1   
17/10/12 

MARÉ 
(m) 

CAMP 2     
08/05/1

2 

MARÉ 
(m) 

HORÁRIO INICIAL COLETA 10:15 X 08:55 X 

HORÁRIO FINAL DA COLETA 14:00 X 15:00 X 

HORÁRIO DE BAIXAMAR - VAZANTE 10:34 0.1 08:26 0.3 

HORÁRIO DE PREAMAR - ENCHENTE 16:36 2.2 14:28 2 
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APENDICE G 

 
Fotos dos cladóceros: 
 
 Alona sp. (1) e Diaphanosoma spinulosum (2) – Jequitinhonha - Belmonte – Bahia. 

          

 

Daphnia gesneri (1) e Bosmina freyi (2) - Jequitinhonha - Belmonte – Bahia. 
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APENDICE H 

 

MAPA DO RIO UNA – UNA/ BAHIA 
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APENDICE I 

 

MAPA DO RIO JEQUITINHONHA – BELMONTE / BAHIA 


