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Abstract 

 

The contamination generated by industries in the municipality of Cubatão, in the coast of São 

Paulo state, has been causing damages to the structure of the surrounding Atlantic forest along 

the last decades. The Atlantic forest houses a high amphibian diversity and these animals may be 

good environmental indicators. The aim of this study was to detect possible effects of this 

contamination in frogs. Our hypothesis is that there is a gradient of contamination as the distance 

of the populations studied varied in relation to the source of pollution. Populations of 

Cycloramphus dubius (habitat specialist) and Rhinella ornata (habitat generalist) were sampled, 

in the regions, Mogi, Quilombo, and Itatinga, located at increasing distances from Cubatão. Each 

individual captured was submitted to measurements such as body mass and length, further used 

to calculate the body index (estimate of specimen body condition), besides measurements of the 

relative mass of organs and parasite load in lungs and intestine. These variables were compared 

among populations from different sampled areas. Specimen tissues and soil samples were tested 

for contaminant presence. At Mogi, the closest location from Cubatão, individuals of C. dubius 

and R. ornata presented larger liver and fat body mass for the same body index. In C. dubius, the 

Quilombo population, the intermediate location for pollution, presented smaller liver and fat 

body mass and larger loads of lung parasites. For R. ornata, the Mogi population presented 

larger liver, kidney and fat body mass, as well as larger spleen mass for the same parasite load. 

The locality where tissue and soil contamination was greater changed with contaminant type. 

This work presented conflicting results so that the hypothesized relationship between putative 

effects of contamination and distance from industries was not clear. Perhaps the constant water 

flow in the habitat of C. dubius does not allow pollutants to accumulate, and the differences 

found at Quilombo could be related to others factors of the species ecology. For R. ornata, 

perhaps differences found at Mogi reflect contamination from local sources. Finally, perhaps the 

contaminant analyses performed were not sufficient to demonstrate contamination differences 

among localities. Differently from expected, the generalist species seems to be more affected by 

contamination, showing the importance of considering species ecology in this kind of study. 
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Resumo 
 

A contaminação gerada pelas indústrias da cidade de Cubatão, no litoral do Estado de São Paulo, 

vem causando danos à estrutura da Mata Atlântica circundante ao longo das últimas décadas. A 

Mata Atlântica abriga uma alta diversidade de anfíbios e estes podem ser bons indicadores 

ambientais. O objetivo deste estudo foi detectar possíveis efeitos desta contaminação em anfíbios 

anuros. A nossa hipótese é que existe um gradiente de contaminação à medida que aumenta a 

distância entre as populações de anfíbios estudadas e a fonte de poluição. Populações de 

Cycloramphus dubius (especialista em habitat) e Rhinella ornata (generalista de habitat) foram 

amostradas nas localidades aqui chamadas de Mogi, Quilombo e Itatinga, localizadas em 

distâncias cada vez maiores de Cubatão. Cada indivíduo capturado foi submetido a medições de 

massa corporal e comprimento, utilizados para calcular o índice corporal (estimativa da condição 

corporal do indivíduo), além de medições da massa relativa de órgãos e de carga de parasitas no 

pulmão e no intestino. Essas variáveis foram comparadas entre populações das diferentes áreas 

amostradas. Amostras de tecido dos indivíduos e amostras de solo foram testados para a presença 

de contaminantes. No Mogi, o local mais próximo de Cubatão, os indivíduos de C. dubius e R. 

ornata apresentaram maior massa de fígado e corpos gordurosos para um mesmo índice 

corpóreo. Em C. dubius, a população do Quilombo, o local intermediário em relação à distância 

da fonte de contaminantes, apresentaram menores massas de fígado e de corpos gordurosos e 

cargas maiores de parasitas pulmonares. Em R. ornata, a população do Mogi apresentou maior 

massa do fígado, do rim e de corpos gordurosos, bem como a maior massa do baço, para a 

mesma carga de parasita. A localidade onde a contaminação dos tecidos e do solo foi maior 

variou com o tipo de contaminante. Este trabalho apresentou resultados conflitantes com relação 

à hipótese de relação entre os efeitos de contaminação e a distância das fontes de contaminantes. 

Talvez o fluxo constante de água no habitat de C. dubius não permita que poluentes se 

acumulem, e as diferenças encontradas no Quilombo pode estar relacionadas a outros aspectos 

da ecologia da espécie. Para R. ornata, talvez diferenças encontradas no Mogi reflitam 

contaminação por fontes locais. Finalmente, talvez as análises de contaminantes realizados não 

tenham sido suficientes para demonstrar as diferenças de contaminação das populações entre as 

localidades. Diferentemente do esperado, a espécie generalista parece ser mais afetada pela 

contaminação, mostrando a importância de considerar a ecologia das espécies nesse tipo de 

estudo. 



8 

Introdução 
 

 A partir da segunda metade do século XIX, a quantidade de poluentes liberados no 

ambiente vem crescendo drasticamente em todo o planeta em decorrência da Revolução 

Industrial (Newman 1979; Karl & Trenberth 2003). No Brasil, o expressivo desenvolvimento 

industrial ocorrido na década de 1960 elevou o país à categoria de potência econômica, mas 

gerou diversos problemas ambientais causados pela emissão de poluentes (Gutberlet 1996). 

Nesta época também teve início um crescimento da consciência ambiental global e, com ela, um 

aumento no número de relatos de danos causados à vida selvagem pela poluição gerada por 

indústrias (Newman 1979). Como exemplos podem ser citados extinções e declínios de 

populações de animais (Newman 1979; Carey & Bryant 1995), desestruturação de comunidades 

ecológicas (Letnic & Fox 1997; Mayer et al. 2000b; Yule et al. 2010), alterações na estrutura 

vegetal (Szabo et al. 2003) e contaminação das águas e do solo (Mayer et al. 2000b; Mirlean et 

al. 2002; Hsu et al. 2006). 

Um importante exemplo dos impactos causados pelo desenvolvimento industrial é o 

município de Cubatão, localizado no litoral sul do Estado de São Paulo. O Polo Industrial 

instalado em Cubatão na década de 1950 contém atualmente mais de 20 indústrias, entre elas 

siderúrgicas, químicas e petroquímicas, fábricas de fertilizantes, de cimento e de celulose 

(Alonso & Godinho 1992; Gutberlet 1996; Verdade et al., no prelo). Diversos estudos vem, ao 

longo dos anos, avaliando os contaminantes que compõe a poluição emitida pelo Polo Industrial 

de Cubatão (e.g. Alonso & Godinho 1992; Leitão Filho et al. 1993; Mazzoni-Viveiros & Trufem 

2004). Entre os diversos compostos já registrados, pode-se listar: ferro (Fe), alumínio (Al), flúor 

(F), zinco (Zn), manganês (Mn), sódio (Na), magnésio (Mg), silício (Si), fósforo (P), enxofre (S), 

potássio (K), cálcio (Ca), titânio (Ti), vanádio (V), cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), estrôncio 

(Sr), zircônio (Zr), hidrocarbonetos, fluoretos, fosfatos, aldeídos, SOx
4
, NOx

4
, amônia (NH3), 

NH4, CO, CO2, cloro (Cl), bário (Ba), cádmio (Cd), chumbo (Pb), ozônio, gases e vapores 

ácidos. Nas águas dos rios que circundam Cubatão, já foram registrados fenóis, nitrogênio 

amoniacal, coliformes, nitratos, resíduos sedimentáveis e demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO) e pH relativamente baixos em alguns meses. 

Ao longo dos anos, a poluição atmosférica proveniente do Polo Industrial de Cubatão 

vem causando danos à saúde humana e impactos ambientais, tais como contaminação do ar, da 

água e do solo, além de deslizamentos nas encostas, resultantes da morte da vegetação (Alonso 

& Godinho 1992; Gutberlet 1996; Ferreira 2007). Em 1983, a Companhia de Tecnologia de 
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Saneamento Ambiental (CETESB), órgão do governo do Estado de São Paulo, implementou o 

Programa de Controle da Poluição Ambiental (PCPA), com o objetivo monitorar os níveis de 

poluição contidos principalmente no ar e na água de Cubatão (Ferreira 2007). Após a aplicação 

do PCPA, houve grande redução na poluição da região (Ferreira 2007). Porém, o critério para a 

avaliação da quantidade de poluição foi determinado de acordo com o risco para a saúde 

humana, não tendo sido levados em consideração outros grupos de organismos (Ferreira 2007). 

A dimensão do impacto causado pela poluição atmosférica gerada pelo Polo Industrial de 

Cubatão se deve em parte ao relevo da região em meio à qual a cidade se encontra. Cubatão 

localiza-se ao longo de uma estreita planície aluvial, entre o paredão da Serra do Mar ao norte, 

nordeste e oeste, e o litoral ao sul e sudeste (Ferreira 2007). A Serra do Mar é constituída por um 

conjunto de escarpas festonadas, com cerca de 1.000 km de extensão e cumes que podem chegar 

a 1.200 m de altitude (Almeida & Carneiro 1998). A localização de Cubatão e a topografia da 

Serra do Mar, que se comporta como uma barreira natural aos ventos das direções sul, sudeste e 

sul-sudoeste, dificulta a dispersão das emissões industriais e mantém altos níveis de poluição no 

local (Alonso & Godinho 1992; Gutberlet 1996; Szabo et al. 2003; Tagawa et al. 2009). Assim, 

os poluentes presentes no ar de Cubatão ainda podem causar danos à saúde humana (Ferreira 

2007), à vegetação da Serra do Mar e seus processos florestais (e. g. Leitão Filho et al. 1993; 

Furlan et al. 1999; Domingos et al. 2000; Mazzoni-Viveiros & Trufem 2004). 

A Serra do Mar de São Paulo possui a maior área de proteção integral de toda a Mata 

Atlântica, o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), com 315 mil hectares de área, 

abrangendo 23 municípios do litoral de São Paulo (SMA 2006). A Mata Atlântica, ou Floresta 

Atlântica, é o terceiro maior bioma brasileiro e é considerado um dos mais importantes e 

degradados hotspots do mundo (Myers et al. 2000). Além disso, o bioma está entre os cinco 

hotspots com maior taxa de endemismo e é reconhecido por sua excepcional riqueza de espécies 

(Myers et al. 2000; Paglia et al. 2004; Haddad & Prado 2005; Haddad et al. 2008). Entre as mais 

de 2.000 espécies de vertebrados encontradas na Mata Atlântica, 40% são endêmicas ao bioma 

(Haddad et al. 2008).  

Em se tratando de anfíbios anuros, a Mata Atlântica é o bioma que possui a maior 

diversidade de espécies do planeta (Paglia et al. 2004). São encontradas na Mata Atlântica mais 

400 espécies de anuros, o que corresponde a pouco menos da metade das espécies do Brasil e 8% 

das espécies encontradas no mundo (Haddad & Prado 2005). Um dos principais fatores 

responsáveis pela enorme riqueza e diversidade de anuros encontrada na Mata Atlântica é a 

grande variedade e abundância de microambientes adequados a esses animas, tais como 

serrapilheira, bromélias, ocos de árvores, poças temporárias, rios e riachos (Haddad et al. 2008). 
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Além disso, o relevo no qual se encontra a Mata Atlântica é caracterizado por terrenos 

montanhosos. Tais montanhas provavelmente funcionaram como barreiras ao fluxo gênico que 

podem ter favorecido o processo de especiação, elevando o número de espécies e a taxa de 

endemismo (Haddad et al. 2008).  

Nas últimas décadas têm sido observados declínios e extinções de espécies de anuros em 

todo o mundo (Blaustein & Wake 1995; Pimenta et al. 2005), incluindo áreas de Mata Atlântica, 

tanto alteradas quanto preservadas (Heyer et al., 1988; Verdade et al., 2009; Dixo & Metzger, 

2010; Verdade et al., 2012, Verdade et al., no prelo). As alterações ambientais locais e globais 

causadas por ação antrópica têm sido apontadas como as principais responsáveis por declínios 

populacionais de anuros (Blaustein & Wake 1995; Carey & Bryant 1995; Pimenta et al. 2005). 

Perda de habitats, variações na concentração de compostos químicos, alterações nos níveis de pH 

e de radiação solar do meio são alguns exemplos de alterações ambientais para as quais os 

anuros podem ser especialmente vulneráveis (Carey & Bryant 1995; Bancroft et al. 2008; Hayes 

et al. 2010; Kerby et al. 2010). 

O estresse gerado pela presença de compostos químicos tóxicos no ambiente pode causar 

diversos efeitos negativos nos anuros. No nível individual, o contato com contaminantes pode 

levar a uma redução na imunocompetência e consequente aumento de infecção por parasitas 

(Carey et al. 1999; Linzey et al. 2003; Rohr et al. 2008; Rollins-Smith et al. 2011). Uma redução 

na taxa de ingestão de alimentos também foi observada em indivíduos expostos a contaminantes 

(Brodeur et al. 2012), o que pode prejudicar o estado fisiológico e nutricional do indivíduo, 

reduzindo sua condição física (Jakob et al. 1996). A presença de contaminantes pode também 

levar a um retardo no crescimento e na metamorfose dos girinos, incapacitando-os de sair do 

ambiente aquático no tempo adequado (Carey & Bryant 1995; Horne & Dunson 1995). Além 

disso, a exposição a contaminantes pode gerar alterações na massa de órgãos internos, como 

fígado e rins (Arrieta et al. 2004). Contaminantes podem também gerar alterações no 

desenvolvimento e no metabolismo, malformações e problemas de respiração e locomoção, com 

consequente redução na capacidade de evitar predadores, disputar recursos e se reproduzir 

(Carey & Bryant 1995; Rowe et al. 1998; Selvi et al. 2003; Forson & Storfer 2006; Söderman et 

al. 2007; Hayes et al. 2010).  

Dessa forma, a presença de contaminantes pode causar aumento direto e indireto da 

mortalidade e redução do recrutamento nas populações de anuros (Carey & Bryant 1995; Hecnar 

1995; Rowe et al. 1998, 2001; Relyea & Diecks 2008). Como consequência, os impactos dos 

poluentes nos anuros podem afetar não somente as populações destes, mas as comunidades 

ecológicas como um todo (Horne & Dunson 1995; Relyea 2005; Rohr et al. 2006). 
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Apesar do grande número de estudos que demonstram efeitos prejudiciais do estresse 

químico em anuros, há variação entre as espécies de anuros quanto à vulnerabilidade dos anuros 

a alterações no ambiente (Kerby et al. 2010). Algumas espécies tendem a tolerar uma vasta gama 

de condições ambientais (Rubbo & Kiesecker 2005), enquanto espécies restritas a um ambiente 

ou conjunto de condições específicos tendem a ter mais dificuldade em manter populações 

viáveis em áreas alteradas por ação antrópica (Lips et al. 2003). Sendo assim, estudos que 

abordem o impacto da degradação em ambientes naturais sobre os anfíbios anuros devem atentar 

para as particularidades das espécies estudadas. Além disso, existem vieses geográficos e 

taxonômicos evidentes nos estudos sobre o efeito da poluição sobre os anfíbios anuros, com 

grande concentração de estudos no hemisfério norte e em apenas algumas espécies de ampla 

distribuição (Schiesari et al. 2007). 

Dados os efeitos que os poluentes podem causar em algumas espécies de anuros e tendo 

em vista que não existem estudos que abordem o impacto da poluição de Cubatão sobre os 

grupos de animais, o objetivo do presente estudo foi verificar se a poluição emitida pelo Polo 

Industrial de Cubatão afeta populações de anuros da Mata Atlântica. Para tanto, testou-se a 

hipótese de que há um gradiente no efeito da poluição, no qual há uma relação positiva entre a 

proximidade geográfica ao Polo Industrial e os efeitos causados pela contaminação nos anfíbios 

e a quantidade de poluentes no meio. Dessa forma, as previsões do estudo são: 1) localidades 

mais próximas ao Polo Industrial possuem maiores concentrações de poluentes nos ambientes de 

ocorrência dos anuros; 2) Indivíduos encontrados nas localidades mais próximas ao Polo 

Industrial apresentam a) redução na condição corporal, evidenciadas por menores índices 

corpóreos (Jakob et al. 1996; Schulte-Hostedde et al. 2005; Băncilă et al. 2010), b) fígados e rins 

maiores em resposta ao aumento metabólico gerado pelo trabalho de detoxificação (Williams & 

Iatropoulos 2002; Arrieta et al. 2004), c) gônadas menores como evidência de redução na 

capacidade reprodutiva (Rie et al. 2005), d) corpos gordurosos menores devido a alterações na 

fisiologia e no metabolismo do indivíduo, levando a possível redução no investimento em 

reprodução (Dundappa & Saidapur 1992; Langerveld et al. 2009), e) redução na 

imunocompetência e consequente maior quantidade de parasitas (Carey et al. 1999; Linzey et al. 

2003; Rohr et al. 2008; Rollins-Smith et al. 2011), f) baços menores devido à redução na 

proliferação de células nesse órgão causada pela contaminação, evidenciando redução na 

imunocompetencia (Christin et al. 2003; Linzey et al. 2003), e g) maior quantidade de 

contaminantes nos tecidos. 
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Material e Métodos 

1. Local de estudo  

 

As amostragens foram realizadas na região de Cubatão em áreas de Mata Atlântica 

localizadas entre 0 e 100 m de altitude, nos limites do PESM, no sopé da Serra do Mar. A 

formação vegetal predominante é de Floresta Ombrófila Densa, caracterizada como Floresta 

Pluvial Tropical Atlântica de encosta (Leitão Filho et al. 1993; Steinberger & Rodrigues 2010). 

O relevo é formado por escarpas festonadas e morros paralelos. O clima é classificado como 

Tropical Úmido, com precipitação anual variando de 1.500 a 4.000 mm e temperaturas médias 

variando entre 20°C e 24°C (SMA 2006). 

Foram amostradas populações de anuros encontradas no Vale do Rio Mogi, no Vale do 

Rio Quilombo e nas proximidades da Vila de Itatinga. Com base na posição geográfica, 

presume-se que as localidades estejam expostas a diferentes graus de contaminação industrial, 

sendo o Vale do Rio Mogi a localidade mais próxima ao Polo Industrial de Cubatão e a região da 

Vila de Itatinga a localidade mais distante, considerada área de referência.  

O Vale do Rio Mogi (Mogi; 23°48'S, 46°21'O) localiza-se em Cubatão e é conhecido 

como uma área severamente poluída, tendo sido alvo de diversos estudos sobre efeito da 

poluição (e. g. Klumpp et al. 1996, 1998, 2000, 2002; Furlan et al. 1999; Gonçalves et al. 2000; 

Mayer et al. 2000a, 2000b; Moraes et al. 2000, 2002; Szabo et al. 2003; Schoenlein-crusius et al. 

2006). Localizado adjacente ao Polo Industrial, o Mogi recebe constantemente ventos carregados 

de contaminação aérea emitida pelas indústrias, que se precipita na floresta local por meio da 

chuva (Abbas et al. 1993; Mayer et al. 2000b). 

O Vale do Rio Quilombo (Quilombo; 23°49'S, 46°18'O) localiza-se na área continental 

do município de Santos, paralelo ao Mogi. Os vales do Mogi e do Quilombo são separados pela 

Serra do Morrão, serra formada por escarpas com aproximadamente 800 m de altitude (Hasui & 

Sadowski 1976). Apesar de o Quilombo estar sujeito à poluição atmosférica, não foram 

encontrados impactos dessa poluição sobre as águas do Rio Quilombo (Danelon & Moreira-

Nordemann 1991). Além disso, Quilombo está mais distante do Polo Industrial e, portanto, 

recebe uma menor quantidade de poluição atmosférica do que o Mogi. 

A Vila de Itatinga (Itatinga; 23°46'36"S, 46°6'43"O) é um vilarejo histórico, construído 

no começo do século XX próximo ao Rio Itatinga, ao norte do município de Bertioga, a cerca de 

25 km de distancia do Polo Industrial de Cubatão. Cercada por Mata Atlântica preservada, as 

trilhas localizadas próximas à vila e ao longo do Rio Itatinga são frequentemente utilizadas por 
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empresas de turismo ecológico. O único meio de chegar a Itatinga é por meio de um bonde, de 

forma que não há carros ou quaisquer outras fontes poluidoras no local. Sua distância do Polo 

Industrial e o estado de preservação do ambiente local tornam a região a área controle ideal. 

 

2. Modelos de estudo 

 

Para avaliar possíveis efeitos da poluição sobre os anuros, as espécies escolhidas foram 

Rhinella ornata Spix, 1824 (Anura: Bufonidae) e Cycloramphus dubius Bokermann, 1951 

(Anura: Cycloramphidae). Essas espécies foram escolhidas por serem comumente encontradas 

nos locais amostrados e serem distintas quanto à sua ecologia e ao nicho que ocupam. 

Rhinella ornata é uma espécie terrícola de ocorrência frequente, encontrada em áreas 

abertas ou florestadas (Baldissera Júnior et al. 2004; Haddad et al. 2008). É uma espécie 

generalista quanto ao uso de ambientes para reprodução e forrageio, além de tolerante a 

modificações no habitat, podendo ser encontrada em margens de rios permanentes, córregos e 

riachos, incluindo cachoeiras, lagos e charcos de água doce sazonais ou intermitentes (Baldissera 

Júnior et al. 2004; Haddad et al. 2008). Possui reprodução explosiva, sendo encontrada em 

atividade reprodutiva predominantemente entre os meses de agosto e novembro, nos quais é 

comum encontrar grande quantidade de machos vocalizando nos sítios de reprodução (Narvaes 

et al. 2009). No Mogi, os indivíduos de R. ornata foram coletados nas margens do Rio Mogi, 

principalmente em poças temporárias formadas nos bancos de areia e pedras nas margens. No 

Quilombo, os indivíduos dessa espécie foram coletados em poças temporárias ao longo e nas 

bordas da estrada de acesso ao Vale do Quilombo e em Itatinga, em um charco quase perene 

próximo a uma trilha na mata. 

Cycloramphus dubius é uma espécie reofílica e pouco frequente, restrita a áreas 

florestadas (Haddad et al. 2008). Indivíduos de C. dubius são encontrados em pedras e margens 

de rios e riachos de corredeira, primários e secundários, de boa qualidade (Heyer & Verdade 

2004). A espécie não possui picos evidentes de atividade reprodutiva e os machos podem ser 

encontrados vocalizando ao longo de todo o ano (Giaretta & Cardoso 1995). Dessa forma, os 

indivíduos não formam aglomerados de machos ativos, como acontece com as espécies que 

possuem reprodução explosiva. Segundo a literatura, espécies de anuros que habitam riachos 

possuem maior vulnerabilidade a declínios populacionais resultantes de alterações ambientais 

(Lips et al. 2003). No caso de C. dubius, as maiores ameaças para a espécie são a perturbação do 

habitat por atividades turísticas e a poluição do ar e da água (Heyer & Verdade 2004). No Mogi, 

os indivíduos de C. dubius foram coletados em um pequeno rio afluente do Rio Mogi, que forma 
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um vale menor de paredões rochosos e corredeira. No Quilombo e em Itatinga, os indivíduos de 

C. dubius foram coletados em riachos menores de corredeira, afluentes dos rios Quilombo e 

Itatinga. 

 

3. Coleta de dados 

 

As coletas de indivíduos das espécies de anuros foram realizadas durante a noite, das 

18:00h às 01:00h, entre os meses de setembro e novembro de 2012. Os indivíduos foram 

encontrados através do método de busca ativa, tendo sido procurados na vegetação marginal, em 

fendas e rochas, sobre e sob pedras e troncos. O tamanho da transecção percorrida variou de 

acordo com a facilidade de encontro dos indivíduos. 

Foram coletados todos os indivíduos encontrados da espécie C. dubius, independente de 

idade ou sexo. Da espécie R. ornata  foram coletados somente indivíduos machos adultos. A 

diferença na forma de amostrar cada espécie se deu em consequência da dificuldade de encontrar 

grande número de indivíduos de C. dubius pertencentes a um mesmo sexo. 

Os indivíduos coletados foram transportados com vida até o laboratório, onde foram 

mortos com o uso do anestésico Benzotop® (benzocaína 200 mg/g). Foram tomadas medidas de 

comprimento rosto-cloacal (CRC) e massa imediatamente após a morte. Os indivíduos foram 

então dissecados e as massas de fígado, baço, rins, pulmões, coração, gônadas e corpos 

gordurosos foram obtidas com o uso de balança analítica de quatro casas decimais. 

Os intestinos e pulmões foram dissecados à procura de parasitas, sendo anotado o número 

de helmintos visíveis e contáveis em um microscópio estereoscópico. A presença (0) ou ausência 

(1) de ovos e larvas infectantes incontáveis nos intestinos foi registrada. Quando estavam 

presentes, a quantidade de ovos e larvas foi estimada na forma de classes, sendo 1 para presença 

de ovos/larvas em pequena quantidade, 2 para quantidade intermediária de ovos/larvas e 3 para 

grandes quantidades de ovos/larvas. 

Os fígados e as carcaças foram armazenados em um congelador para posterior análise da 

concentração de metais e poluentes orgânicos, respectivamente. Foram sorteadas de uma a três 

carcaças de cada população, resultando em três amostras por espécie. As amostras de carcaças 

foram enviadas para o Laboratório de Química Ambiental do Instituto de Química da USP, 

campus de São Carlos, onde foram analisadas segundo as especificações de concentração de 

poluentes orgânicos determinadas na Resolução n° 357 do CONAMA, órgão do Ministério do 

Meio Ambiente. 
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Os fígados foram secados em centrífugas de tubos de 1,5 mL, a vácuo e a temperatura de 

60°C (Concentrator Eppendorf, modelos Plus e 5301), sendo mantidos por tempo suficiente até 

completa desidratação. Os fígados secos dos indivíduos de cada população de cada espécie 

foram unidos na mesma amostra, macerados e enviados para análise na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo, campus de São Paulo. Os materiais 

utilizados para macerar os fígados secos e armazenar as amostras foram previamente lavados 

com água e detergente neutro, mantidos no ácido nítrico a 10% por 24h e secados naturalmente 

por 24h. A higienização dos materiais teve como objetivo evitar contaminação por metais e 

seguiu o protocolo indicado na literatura (Nomura & Oliveira 2010; Naozuka et al. 2010). Na 

Central Analítica, as amostras foram analisadas quanto a presença e concentração de cádmio 

(Cd), chumbo (Pb), manganês (Mn), ferro (Fe) e alumínio (Al), pelo método de espectrometria 

de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (Inductively Coupled Plasma - Atomic 

Emission Spectrometry - ICP-AES). 

 Para determinar a presença e comparar a intensidade de contaminação por compostos 

orgânicos acumulados no ambiente, foram coletados dois conjuntos de cinco alíquotas de solo, 

equidistantes em 3 metros, nos corpos d’água nos quais foram coletados os indivíduos de C. 

dubius e R. ornata. As amostras coletadas nos dois corpos d’água de cada localidade foram 

misturadas, armazenadas em sacos plásticos, mantidas em um isopor com gelo no campo e 

congeladas ao chegar ao laboratório. As amostras de solo foram então enviadas congeladas para 

o Laboratório de Química Ambiental do Instituto de Química da USP-São Carlos, onde foram 

analisadas segundo as especificações de concentração de poluentes orgânicos determinadas pela 

Resolução n° 357, de 17 de Março de 2005, do Ministério do Meio Ambiente – CONAMA. 

Para a análise da presença e quantidade de Cd, Pb, Mn, Fe e Al acumulada no ambiente, 

foram coletadas dez alíquotas de solo equidistantes em 3 metros nas margens dos corpos d’água 

onde os indivíduos de R. ornata e C. dubius foram coletados, em cada localidade. As seis 

amostras de solo foram mantidas em um isopor com gelo no campo e congeladas ao chegar ao 

laboratório. As amostras foram então descongeladas e secadas em estufa a 60ºC por 56h, sendo 

posteriormente enviadas para análise na Central Analítica do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo, onde foram analisadas pelo método de ICP-AES. Os materiais 

utilizados na secagem e envio das amostras de solo foram previamente lavados com água e 

detergente neutro, mantidos no ácido nítrico a 10% por 24 h e secados naturalmente, como o 

objetivo de evitar contaminação por metais (Nomura & Oliveira 2010; Naozuka et al. 2010). 

A escolha dos contaminantes analisados nos tecidos dos anuros e no solo das localidades 

foi feita com base na sua influência ecotoxicológica e fisiológica. A escolha também se baseou 
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em estudos anteriores, que encontraram esses poluentes em grandes quantidades nas áreas 

expostas à poluição do Polo Industrial de Cubatão (Leitão Filho et al. 1993; Furlan et al. 1999; 

Ferreira 2007). 

 

4. Análise de dados 

 

Os valores de comprimento rostro-cloacal (CRC) e massa dos indivíduos foram utilizados 

para o cálculo do índice corpóreo (IC), índice utilizado para avaliar a condição física desses 

animais (Jakob et al. 1996; Schulte-Hostedde et al. 2005). Para tanto, uma regressão linear foi 

feita com os valores de massa e CRC, tendo massa como variável dependente. Os resíduos 

resultantes das regressões foram então elevados ao quadrado e submetidos a uma Análise de 

Variância (ANOVA), de forma a comparar os resíduos quadrados, considerados aqui como os 

índices corpóreos dos indivíduos, entre as três populações de cada espécie. A análise dos índices 

corpóreos foi realizada conforme sugerido em estudos anteriores (Schulte-Hostedde et al. 2005; 

Băncilă et al. 2010). 

Com os valores de massa dos órgãos e de massa total foram calculadas as massas 

relativas dos órgãos dos indivíduos. Para tanto, foi calculada a razão da massa do órgão pela 

massa total do indivíduo e multiplicada por 100, conforme recomendado na literatura (Stolyar et 

al. 2008). Foi feita então uma análise de componentes principais (ACP) com os valores das 

massas relativas encontradas para os órgãos, com o intuito reduzir a dimensionalidade dessas 

variáveis e averiguar qual delas explicava melhor a variação nos dados.  

Os escores do componente principal 1 (CP1) foram utilizados como variável dependente 

e relacionados com localidade e IC, como variáveis independentes. Para tanto, foram elaborados 

cinco modelos possíveis para explicar a relação entre as variáveis para os dados:  

CP1~1 (modelo nulo); 

CP1~localidade; 

CP1~IC; 

CP1~IC+localidade; 

CP1~IC+localidade+IC:localidade. 

Foi feito um teste de comparação de modelos para escolher aquele que melhor explicasse 

a relação entre as variáveis. A escolha do modelo mais adequado foi feita com base no critério de 

informação de Akaike. 

Foram feitas análises de variância (ANOVAS) entre os valores das massas relativas de 

fígado, rins,  baço e corpos gordurosos das populações de cada espécie. O intuito desse teste foi 
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averiguar de que forma o tamanho de cada órgão varia entre as populações. Para as ANOVAs 

nas quais a diferença entre as populações foi significativa, foi realizado um teste de Tukey a 

posteriori, a fim de verificar as dissimilaridades entre as populações. 

A quantidade de parasitas contáveis encontrada nos indivíduos foi comparada entre as 

populações utilizando os valores de prevalência média, intensidade média de infecção e 

abundância média, critérios modificados de Bush et al. (1997). Como prevalência média (P) 

considerou-se a porcentagem de animais infectados coletados por população. Como intensidade 

média de infecção (IM), considerou-se o número de parasitas contados, utilizando apenas os 

indivíduos parasitados. Por fim, como abundância média (AM), considerou-se o número de 

parasitas contados, utilizando todos os indivíduos amostrados. Foram comparados tanto os 

valores de parasitas totais por indivíduo (Pt, IMt e AMt) quanto os valores contabilizados nos 

pulmões (Pp, IMp e AMp) e no intestino (Pi, IMi e AMi).  

Para intensidades e abundâncias médias, foram utilizados modelos lineares generalizados 

(MLG) com o intuito de avaliar se o efeito de localidade sobre os valores de parasitas era 

significativo. Quando o efeito de localidade era significativo, para visualizar as diferenças entre 

as populações foram feitos gráficos com os valores de média e intervalo de confiança previstos 

pelo ajuste do MLG.  

Para testar se as diferenças entre as populações eram significativas, foi utilizado um teste 

de proporção (Teste Z) para as prevalências médias. A frequência de ocorrência (presença/ 

ausência) de ovos e larvas infectantes no intestino nas populações amostradas foi comparada por 

Teste de Qui-quadrado. A frequência em que cada classe de quantidade ocorria nas populações 

foi ilustrada por meio de um gráfico de distribuição de frequências. 

As massas relativas de baço (B) foram utilizadas como variável dependente e 

relacionadas com localidade e valores totais de parasitas por indivíduo (PI), como variáveis 

independentes. Para tanto, foram elaborados cinco modelos possíveis para explicar a relação 

entre as variáveis:  

B~1 (modelo nulo); 

B~localidade; 

B~PI; 

B~PI+localidade; 

B~PI+localidade+PI:localidade. 

Os modelos foram comparados com base no critério de informação de Akaike. Dessa 

forma, foi possível apontar o modelo mais adequado para explicar a relação entre os dados 

encontrada.
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                                                              Resultados 

 

1. Variáveis morfosisiológicas 

 

Da espécie C. dubius, foram coletados 12 indivíduos no Mogi, 13 indivíduos no 

Quilombo e 16 indivíduos em Itatinga. No caso de R. ornata, foram coletados 18 indivíduos no 

Mogi, 14 indivíduos no Quilombo e 11 indivíduos em Itatinga. Estes valores amostrais foram 

utilizados em todas as análises realizadas. 

Os índices corpóreos calculados para os indivíduos variaram entre as populações das 

espécies (Tabela 1), mas a ANOVA não encontrou diferenças significativas entre as três 

localidades. Este resultado foi encontrado tanto para C. dubius (F = 1.97; p = 0.153) quanto para 

R. ornata (F = 2.39; p = 0.104). 

 

Tabela 1: Valores de média, mediana e desvio padrão encontrados para os valores de índice corpóreo (resíduos 

quadrados da regressão entre CRC e massa) dos indivíduos de Cycloramphus dubius e Rhinella ornata encontrados 

nas populações do Mogi, Quilombo e Itatinga. 

 

Cycloramphus dubius  Rhinella ornata 

 

Média Mediana Desvio Padrão  Média Mediana Desvio Padrão 

Mogi 0.636 0.500 ±1.115  0.752 0.165 ±1.873 

Quilombo 0.574 0.221 ±0.463  0.390 0.232 ±0.589 

Itatinga 0.447 2.468 ±0.758  1.376 1.186 ±0.712 

 

A ACP feita com as massas relativas dos órgãos dos indivíduos gerou, no caso de R. 

ornata, um CP1 que explicou 83,2% da variação nos órgãos, seguido por 7,7% explicado pelo 

CP2. Para C. dubius, CP1 e CP2 explicaram 84,6% e 10,5% da variação nos dados, 

respectivamente. Para ambas as espécies, a maioria das cargas do CP1 foi positiva e os valores 

de fígado, seguido pelos valores de corpos gordurosos, foram as cargas com maior magnitude 

(Tabela 2). 
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Tabela 2: Cargas das massas relativas dos órgãos nos dois primeiros componentes principais gerados pela ACP feita 

com os dados das três populações de Cycloramphus dubius e Rhinella ornata. Destaque em negrito para os dois 

órgãos com maior carga. 

Órgãos 
Cycloramphus dubius  Rhinella ornata 

CP1 CP2  CP1 CP2 

Fígado 0,7603 -0,6136  0,9827 0,0197 

Baço 0,0142 0,0141  0,0164 -0,0111 

Rins 0,0281 -0,0438  0,0686 -0,0283 

Pulmão -0,0176 0,0035  0,0597 0,9695 

Coração 0,0032 0,0064  -0,0051 -0,0622 

Gônadas 0,0712 0,3958  0,0821 -0,1599 

Corpos gordurosos 0,6446 0,6817  0,1375 -0,1712 

 

Para ambas as espécies, o modelo que melhor se ajustou aos dados foi aquele no qual há 

um efeito aditivo de IC e localidade sobre CP1 (Tabela 3). Segundo o critério de informação de 

Akaike, os dois primeiros modelos da Tabela 3 foram igualmente plausíveis para explicar a 

interação entre as variáveis. Porém, o primeiro modelo da lista possui um peso de evidência 

maior, sendo considerado o modelo de melhor ajuste.  

 

Tabela 3: Tabela de seleção dos modelos elaborados para avaliar o efeito do índice corpóreo (IC) e localidade sobre 

os escores do componente principal 1 (CP1) gerados na análise dos componentes principais (ACP) feita com as 

massas relativas dos órgãos dos indivíduos de Cycloramphus dubius e Rhinella ornata. São apresentados os valores 

do critério de informação de Akaike (AIC), os delta-AIC (dAIC), os graus de liberdade (gl) e o peso de evidência 

(peso) dos modelos propostos. Os modelos estão ordenados do melhor para o pior ajuste. 

 Modelos 
Cycloramphus dubius   Rhinella ornata 

AIC gl dAIC Peso   AIC Gl dAIC Peso 

CP1~IC+localidade 88,1 5 0,0 0,561  39,3 5 0,0 0,578 

CP1~IC+localidade+IC:localidade 88,8 7 0,7 0,392  40,1 7 0,9 0,374 

CP1~localidade 93,2 4 5,0 0,045  44,3 4 5,0 0,047 

CP1~IC 99,0 3 10,8 0,002  51,6 3 12,4 0,001 

CP1~1 105,1 2 17,0 <0,001   57,4 2 18,1 <0,001 

 

Foram gerados gráficos de regressão para os valores de IC e CP1 de C. dubius e R. ornata 

(Figura 1). Foram utilizados os coeficientes gerados pelo melhor modelo para inserir as retas de 

tendência nos gráficos (Figura 1). 
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Figura 1: Efeito do índice corpóreo (IC) sobre os escores do CP1 nas populações Cycloramphus dubius e Rhinella 

ornata das três localidades amostradas. As linhas contínuas e círculos preenchidos correspondem às populações do 

Mogi; as linhas tracejadas e círculos cruzados correspondem às populações do Quilombo; as linhas pontilhadas e os 

círculos vazios correspondem às populações de Itatinga. As retas para as populações de cada espécie foram geradas 

utilizando os coeficientes extraídos do modelo de melhor ajuste. As inclinações das retas não diferem 

estatisticamente tanto para Cycloramphus dubius (F = 1.46; p = 0.247; Gl1 = 2; Gl2 = 35) quanto para Rhinella 

ornata (F = 1.07; p = 0.354; Gl1 = 2; Gl2 = 37). 

 

Para ambas as espécies, as populações do Rio Mogi sempre apresentaram valores de CP1 

proporcionalmente maiores do que as demais localidades (Figura 1). Para C. dubius, foi possível 

observar também que indivíduos com o mesmo IC possuem órgãos maiores (principalmente 

fígado e corpos gordurosos) no Mogi e em Itatinga, e menores no Quilombo. No caso de R. 

ornata, indivíduos com o mesmo IC possuem órgãos maiores (principalmente fígado e corpos 

gordurosos) no Mogi, seguidos por Quilombo e Itatinga. 

 As ANOVAs feitas com as massas relativas dos órgãos de C. dubius mostraram que os 

indivíduos das três populações diferiram quanto às massas relativas de fígado (Figura 2) e corpos 

gordurosos (Figura 3), mas não diferiram quanto às massas relativas de baço (Figura 4) e rins 

(Figura 5). Os indivíduos de C. dubius coletados no Quilombo apresentaram menores massas de 

fígado e corpos gordurosos que os indivíduos coletados no Mogi e em Itatinga, que não diferiram 

entre si. Devido à heterogeneidade da amostra de C. dubius, que continha fêmeas, machos e 

jovens, não foi feita a ANOVA entre a massas das gônadas das populações dessa espécie.  

 Para R. ornata, as ANOVAS feitas com as massas relativas dos órgãos mostraram que 

indivíduos coletados no Mogi apresentaram maiores massas de fígado (Figura 2), corpos 

gordurosos (Figura 3), baço (Figura 4) e rins (Figura 5) que os indivíduos coletados no 

Quilombo e em Itatinga. Os indivíduos de R. ornata coletados nas três localidades não 

apresentaram diferenças quanto as massas relativas das gônadas (Figura 6). 
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Figura 2: Box-plots mostrando os dados utilizados nas ANOVAS para as massas relativas dos fígados das 

populações de Cycloramphus dubius (F = 8.56; p < 0.001) e Rhinella ornata (F = 9.37; p < 0.001). Os testes a 

posteriori indicaram que, para Cycloramphus dubius, a população do Quilombo diferiu da população do Mogi (p = 

0.002) e de Itatinga (p = 0.003); Mogi e Itatinga não diferiram entre si (p = 0.944). Para Rhinella ornata, a 

população do Mogi diferiu da população do Quilombo (p = 0.010) e de Itatinga (p < 0.001); Quilombo e Itatinga não 

diferiram entre si (p = 0.519). As caixas indicam o intervalo interquartil, as linhas centrais indicam a mediana e as 

barras verticais indicam as amplitudes da distribuição dos dados (excluindo outliers). 

 

 

Figura 3: Box-plots mostrando os dados utilizados nas ANOVAs para as massas relativas dos corpos gordurosos 

das populações de Cycloramphus dubius (F = 6.79; p = 0.003) e Rhinella ornata (F = 4.67; p = 0.015). Os testes a 

posteriori indicaram que para Cycloramphus dubius, a população do Quilombo diferiu da população do Mogi (p = 

0.004) e de Itatinga (p = 0.021); Mogi e Itatinga não diferiram entre si (p = 0.643). Para Rhinella ornata, a 

população do Mogi diferiu da população do Quilombo (p = 0.030) e de Itatinga (p = 0.046); Quilombo e Itatinga não 

diferiram entre si (p = 0.999). As caixas indicam o intervalo interquartil, as linhas centrais indicam a mediana e as 

barras verticais indicam as amplitudes da distribuição dos dados (excluindo outliers). 
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Figura 4: Box-plots mostrando os dados utilizados nas ANOVAs para as massas relativas dos baços das populações 

de Cycloramphus dubius (F = 0.47; p = 0.631) e Rhinella ornata (F = 3.65; p = 0.035). Os testes a posteriori 

indicaram que não houve diferenças significativas entre as populações de Cycloramphus dubius. Para Rhinella 

ornata, os tamanhos relativos de baço dos indivíduos encontrados no Mogi e em Itatinga diferiram (p = 0.046); não 

foram encontradas diferenças significativas entre Mogi e Quilombo (p = 0.126) e Quilombo e Itatinga (p = 0.829). 

As caixas indicam o intervalo interquartil, as linhas centrais indicam a mediana e as barras verticais indicam as 

amplitudes da distribuição dos dados (excluindo outliers). 

 

 

Figura 5: Box-plots mostrando os dados utilizados nas ANOVAs para as massas relativas dos rins das populações 

de Cycloramphus dubius (F = 0.28; p = 0.759) e Rhinella ornata (F = 10.35; p < 0.001). Os testes a posteriori 

indicaram que não houve diferenças significativas entre as populações de Cycloramphus dubius. Para Rhinella 

ornata, a população do Mogi diferiu da população do Quilombo (p = 0.005) e de Itatinga (p < 0.001); Quilombo e 

Itatinga não diferiram entre si (p = 0.588). As caixas indicam o intervalo interquartil, as linhas centrais, a mediana, e 

as barras verticais, as amplitudes da distribuição dos dados (excluindo outliers). 
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Figura 6: Box-plots mostrando os dados utilizados nas ANOVAs para as massas relativas das gônadas das 

populações Rhinella ornata (F = 0.60; p = 0.565). Não houve diferenças significativas entre as populações de 

Rhinella ornata. As caixas indicam o intervalo interquartil, as linhas centrais indicam a mediana e as barras verticais 

indicam as amplitudes da distribuição dos dados (excluindo outliers). 

 

2. Parasitas  

 

 Não houve efeito de localidade sobre as quantidades de parasitas para AMi (p = 0.528), 

AMt (p = 0.072), IMi (p = 0.782) e IMt (p = 0.192) de C. dubius. O efeito de localidade foi 

significativo para AMp (p < 0.001), já que nenhum indivíduo coletado no Mogi apresentou 

parasitas no pulmão. Para visualizar possíveis diferenças entre as populações do Quilombo e 

Itatinga, foi feito um gráfico com os valores de média e intervalo de confiança previstos com 

base no ajuste do modelo aos dados de parasitas para AMp (Figura 7). A população do Quilombo 

apresentou maiores abundâncias médias de parasitas, porém o intervalo de confiança dessa 

população se sobrepõe ao da população de Itatinga. A população do Mogi não foi incluída no 

gráfico porque o valor da contagem de parasitas no pulmão em todos os indivíduos dessa 

população foi zero. Por não possuir indivíduos com parasitas no pulmão, não foi possível incluir 

a população do Mogi no cálculo do IMp. Para IMp, as populações do Quilombo e de Itatinga não 

diferiram (p = 0.9611). 
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Figura 7: Média e intervalo de confiança previstos pelo ajuste do MLG para abundância ou intensidade média de 

parasitas para as populações do Quilombo e de Itatinga de Cycloramphus dubius. 

 

 Para R. ornata, com relação ao IMp ( p = 0.679) não houve efeito significativo de 

localidade sobre a quantidade de parasitas encontrada nos indivíduos. O cálculo de AMi e AMt 

para essa espécie foram idênticos, respectivamente, aos cálculos de IMi e IMt porque, como 

todos os indivíduos de R. ornata da amostra possuíam parasitas no intestino, os mesmos dados 

foram utilizados para as duas análises. Dessa forma, foi encontrado efeito de localidade sobre as 

contagens de parasita para AMi/ IMi (p < 0.001), AMp (p = 0.004) e AMt/ IMt (p < 0.001) de R. 

ornata. Nos gráficos feitos com os valores de média e intervalo de confiança previstos com base 

no ajuste do modelo aos dados foi possível visualizar que a população de R. ornata do Mogi 

apresentou maior abundância média de parasitas no pulmão (Figura 8). A população de R. ornata 

do Quilombo, por sua vez, apresentou maiores abundância e intensidade médias de parasitas para 

as quantidades encontradas no intestino e quantidades totais encontradas no pulmão e intestino. 

 

 

Figura 7: Médias e intervalos de confiança previstos pelo ajuste do MLG para abundâncias e intensidades médias 

de parasitas no pulmão, intestino e totais para as três populações de Rhinella ornata amostradas. 
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 No que diz respeito às prevalências médias de parasitas, na população de C. dubius do 

Mogi foi encontrado 0% de indivíduos com parasitas no pulmão e 92,3% de indivíduos com 

parasitas no intestino. No Quilombo, 60,0% dos indivíduos continham parasitas no pulmão e 

100% continham parasitas no intestino. Em Itatinga, 43,7% dos indivíduos continham parasitas 

no pulmão e 100% tinham parasitas no intestino. Quando comparadas as proporções entre as três 

populações de C. dubius, houve diferença proporcional entre elas para Pp (p = 0.003), porém não 

houve diferença proporcional para Pi e Pt (p = 0.3). 

 Em R. ornata, na população do Mogi foram encontrados 72,2% de indivíduos com 

parasitas no pulmão e 100% de indivíduos com parasitas no intestino. No Quilombo, 42,8% dos 

indivíduos continham parasitas no pulmão e 100% continham parasitas no intestino. Em Itatinga, 

54,5% dos indivíduos continham parasitas no pulmão e 100,0% tinham parasitas no intestino. 

Quando comparadas segundo as proporções entre as três populações de R. ornata, não houve 

diferença proporcional entre elas para Pp (p = 0.238), Pi e Pt. 

 Não ouve diferença entre a frequência de ocorrência de ovos (p = 0.682) e de larvas (p = 

0.089) no intestino entre as populações de C. dubius coletadas nas três localidades. Também não 

foi encontrada diferença entre a frequência de ocorrência de ovos (p = 0.449) e de larvas (p = 

0.392) no intestino entre as populações de R. ornata. O gráfico ilustrativo de distribuição de 

frequências das classes de quantidade de ovos e larvas encontrados nas populações das duas 

espécies encontra-se no Apêndice 1, Figura A. 

Na comparação entre os modelos de relação entre massa relativa do baço (B), quantidade 

de parasitas em cada indivíduo (PI) e localidade para as populações de C. dubius (Tabela 4), o 

modelo que melhor se ajustou aos dados foi o modelo nulo, seguido pelo modelo no qual há um 

efeito do número de parasitas sobre o tamanho do baço. Segundo o critério de informação de 

Akaike, ambos os modelos são igualmente plausíveis para explicar a variação nos dados, porém 

o peso de evidência do primeiro modelo é maior que o peso de evidência do segundo modelo. 

Sendo assim, conclui-se que não há efeito de parasitas ou localidade sobre a massa relativa do 

baço de C. dubius. 
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Tabela 4: Tabela de seleção dos modelos elaborados para avaliar o efeito da quantidade de parasitas por indivíduo 

(PI) e localidade sobre a massa relativa do baço (B) dos indivíduos de Cycloramphus dubius. São apresentados os 

valores do critério de informação de Akaike (AIC), o delta-AIC (dAIC), os graus de liberdade (gl) e o peso de 

evidência (peso) dos modelos propostos. Os modelos estão ordenados do melhor para o pior ajuste. 

 Modelos 
Cycloramphus dubius 

AIC gl dAIC Peso 

B~1 -180,5 2 0,0 0,5007 

B~PI -179,3 3 1,2 0,2730 

B~localidade -177,5 4 3,0 0,1114 

B~PI+localidade -177,1 5 3,4 0,0936 

B~PI+localidade+PI:localidade -174,2 7 6,3 0,0213 

 

Para R. ornata, o modelo que melhor se ajustou aos dados foi o modelo no qual há um 

efeito aditivo de localidade e quantidade de parasitas sobre a massa relativa do baço (Tabela 5). 

Segundo o critério de informação de Akaike, o modelo nulo é igualmente plausível ao modelo 

anterior para explicar a relação entre as variáveis. Porém, o primeiro modelo listado na Tabela 5 

foi considerado como o modelo de melhor ajuste, pois possui maior peso de evidência do que o 

modelo nulo. Com isso, os coeficientes gerados por esse modelo foram usados para plotar as 

retas de regressão dos dados para cada população (Figura 8). A inclinação das retas geradas não 

diferiu significativamente entre as populações de R. ornata amostradas. Indivíduos com a mesma 

quantidade de parasitas possuem baços maiores se encontrados na população do Mogi. 

 

Tabela 5: Tabela de seleção dos modelos elaborados para avaliar o efeito da quantidade de parasitas por indivíduo 

(PI) e localidade sobre a massa relativa do baço (B) dos indivíduos de Rhinella ornata. Contém os valores do 

critério de informação de Akaike (AIC), o delta-AIC (dAIC), os graus de liberdade (gl) e o peso de evidência (peso) 

dos modelos propostos. Os modelos estão ordenados do melhor para o pior ajuste. 

 Modelos 
Rhinella ornata 

AIC gl dAIC Peso 

B~PI+localidade  -156,1 5 0,0 0,5121 

B~1 -154,3 2 1,8 0,2126 

B~PI+localidade+PI:localidade -152,8 7 3,3 0,1001 

B~PI -152,6 3 3,5 0,0876 

B~localidade -152,6 3 3,5 0,0876 
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Figura 8: Efeito do número de parasitas sobre a massa relativa do baço nas populações de Rhinella ornata. A linha 

contínua e círculos preenchidos correspondem a população do Mogi; a linha tracejada e círculos cruzados 

correspondem a população do Quilombo; a linha pontilhada e os círculos vazios correspondem as população de 

Itatinga. As retas para cada população foram geradas utilizando os coeficientes extraídos do modelo de melhor 

ajuste. As inclinações das retas não diferem estatisticamente (F = 2.571; p = 0.07; Gl1 = 3; Gl2 = 39). 

 

3. Análises químicas 

 

Os resultados das análises do tecido do fígado mostraram que os indivíduos de C. dubius 

do Quilombo possuíram as maiores quantidades de Fe (ppm), cerca do triplo encontrado nas 

demais localidades (Tabela 6). Porém, somente nos indivíduos do Mogi foi encontrado Al nos 

fígados. As quantidades de Cd, Mn e Pb nos fígados de C. dubius das três populações estavam 

abaixo dos limites de detecção.  

Para R. ornata, os resultados das análises do tecido do fígado mostraram que os 

indivíduos de Itatinga possuíam as maiores quantidades de Fe e Al (Tabela 6). As quantidades de 

Cd, Mn e Pb nos fígados de R. ornata das três populações estavam abaixo dos limites de 

detecção. 
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Tabela 6: Valores de metais (ppm) encontrados nos fígados dos indivíduos coletados em cada população de 

Cycloramphus dubius e Rhinella ornata. Maiores valores encontrados nas populações em negrito. 

Metais 

Quantidade no tecido do fígado (ppm) 

Cycloramphus dubius  Rhinella ornata 

Mogi Quilombo Itatinga  Mogi Quilombo Itatinga 

Al 14,66 <0,01 <0,01  <0,01 6,27 21,94 

Cd < 0,005 <0,005 <0,005  <0,005 <0,005 <0,005 

Fe 144,77 406,99 130,36  703,65 642,22 2250,36 

Mn < 0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Totais 159,43 406,99 130,36  703,65 648,22 2272,3 

 

Quando comparados os solos dos ambientes de ocorrência das três populações de C. 

dubius, o Mogi foi a localidade que apresentou maiores quantidades de metais, seguida pelo 

Quilombo e por Itatinga (Tabela 7), como esperado. Quanto aos solos dos ambientes de 

ocorrência de R. ornata, Mogi foi a localidade que apresentou maiores quantidades metais, como 

era esperado. Porém, a localidade com quantidades intermediárias de metais no solo foi Itatinga, 

não o Quilombo como era esperado, enquanto o Quilombo apresentou as menores quantidades 

de metais (Tabela 7). 

Das amostras de carcaça de C. dubius e R. ornata enviadas para análise de concentração 

de compostos orgânicos, todas apresentaram valores de concentração abaixo do limite de 

detecção para todos os contaminantes mensurados (Apêndice 2, Tabela A). O mesmo resultado 

foi encontrado para quantidade de contaminantes orgânicos nos solos das localidades enviados 

para análise (Apêndice 2, Tabela B). De acordo com os laudos enviados, solos e carcaças 

estavam em conformidade com as especificações de quantidades limites de contaminantes 

presentes na Resolução n° 357 do CONAMA. 
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Tabela 7: Valores de metais (ppm) encontrados nos solos dos ambientes de ocorrência Cycloramphus dubius e 

Rhinella ornata das três localidades amostradas. Maiores valores encontrados nas populações em negrito. 

Metais 

Quantidade no solo dos ambientes de ocorrência (ppm) 

Cycloramphus dubius  Rhinella ornata 

Mogi Quilombo Itatinga  Mogi Quilombo Itatinga 

Al 4,23 5,04 3,79  4,64 5,04 5,15 

Cd <0,003 <0,003 <0,003  <0,003 <0,003 <0,003 

Fe 3,54 2,26 2,97  2,38 3,74 1,55 

Mn 411,64 397,48 257,77  350,12 0,40 225,53 

Pb <0,004 <0,004 <0,004  <0,004 <0,004 <0,004 

Totais 419,41 404,78 264,53  357,14 9,18 232,23 
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Discussão 
 

A previsão de que indivíduos de localidades mais próximas ao Polo industrial teriam 

piores índices corpóreos foi refutada, pois as populações de C. dubius e R. ornata encontradas 

nas três localidades amostradas não diferiram entre si quanto ao índice corpóreo. Porém, quando 

relacionado com os escores da CP1, o índice corpóreo apresentou uma relação positiva com essa 

variável para ambas as espécies, mantendo o mesmo efeito sobre os órgãos independentemente 

da localidade. O índice corpóreo é uma medida de condição do indivíduo, usada na literatura 

como indicativo da qualidade do habitat, de forma que indivíduos encontrados em habitats de 

pior qualidade tendem a possuir índices corpóreos mais baixos (Reading & Clarke 1995; 

Sztatecsny & Schabetsberger 2005). No presente estudo, o valor do índice corpóreo sozinho não 

foi suficiente para diagnosticar diferenças entre a qualidade do habitat. Porém, o efeito do índice 

corpóreo somado a diferenças entre as localidades sobre os escores da CP1 foi suficiente para 

demonstrar diferenças entre as três populações nas duas espécies estudadas.  

Para as massas relativas dos órgãos de C. dubius, a hipótese da existência de um 

gradiente no efeito da contaminação sobre os órgãos foi refutada. A população de C. dubius que 

divergiu das demais foi aquela encontrada no Quilombo, localidade intermediária no gradiente 

hipotético. Nessa população, os indivíduos de C. dubius apresentaram menores massas de fígado 

e corpos gordurosos, mas não diferiram quanto às demais massas de órgãos. 

As menores massas de fígado e corpos gordurosos encontradas na população C. dubius 

do Quilombo podem ter relação com maiores gastos energéticos realizados pelos indivíduos 

dessa população. Diversos estudos anteriores demonstraram que o fígado e os corpos gordurosos 

funcionam como reservatórios energéticos, utilizados por muitas espécies no investimento 

reprodutivo (Jenssen 1972; Milone et al. 1983; Long 1987; Das 1996; Girish & Saidapur 2000). 

Maiores densidades de indivíduos nos locais de reprodução podem gerar aumento na competição 

por recursos e, consequentemente, maiores gastos de reservas energéticas dos organismos 

(Reading & Clarke 1995). Durante as coletas realizadas para o presente estudo, a facilidade de 

encontro e quantidade de vocalizações de machos pareceu maior na população do Quilombo do 

que nas demais, porém essa variável não foi medida no presente estudo. Sendo assim, pode ser 

que as diferenças encontradas na população de C. dubius presente no Quilombo sejam 

consequência de uma possível maior densidade de indivíduos nessa população. 
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No que diz respeito à infecção por parasitas, as três populações de C. dubius estudadas 

não divergiram para a maioria das análises realizadas, refutando a hipótese de gradiente de efeito 

da contaminação também para essa variável. A abundância média de parasitas no pulmão foi 

maior na população do Quilombo, seguida pela população de Itatinga, e inexistente na população 

do Mogi. Visto que a variação encontrada entre as populações de C. dubius não teve relação com 

a poluição, pode ser que a maior abundância média de parasitas nos pulmões dos indivíduos do 

Quilombo tenha relação com maiores taxas de transmissão de parasitas nessa localidade (Poulin 

& Morand 2000). 

A população de C. dubius do Quilombo apresentou maior quantidade de Fe nos fígados 

em comparação com as demais. É possível que os fígados desses indivíduos possuíssem menores 

quantidades de gordura e maior quantidade de fluxo sanguíneo, relacionadas à possível maior 

atividade reprodutiva nos indivíduos dessa população (Milone et al. 1983), levando a maiores 

quantidades de Fe por massa. As maiores quantidades de Al nos fígados e de Fe e Mn nos locais 

de ocorrência de C. dubius no Mogi provavelmente se devem à proximidade dessa localidade 

com o Polo Industrial. 

De acordo com os resultados apresentados por Lips et al. (2003), alterações no ambiente 

tendem a ser mais críticas para espécies de riacho quando comparadas a espécies terrestres. Os 

resultados encontrados no presente estudo para C. dubius não confirmam essa tendência. Pode 

ser que a correnteza presente nos locais de ocorrência de C. dubius faça com que, caso haja 

aportes de poluentes no local, estes não fiquem disponíveis por tempo suficiente para a absorção 

por anfíbios ou outros organismos da biota dos quais eles se alimentam, reduzindo o impacto da 

contaminação sobre essa espécie. 

Os resultados encontrados em R. ornata para fígado e rins corroboram a hipótese da 

existência de um gradiente geográfico no efeito da contaminação, no qual o Mogi seria a 

localidade mais impactada pela poluição. Como previsto, indivíduos de R. ornata da população 

do Mogi apresentaram maiores massas relativas de fígado, seguidos pelos indivíduos do 

Quilombo e de Itatinga  

A massa do fígado foi a variável que teve maior peso ao explicar a variação encontrada 

pela ACP para as massas dos órgãos. Além disso, a relação dos escores do CP1 com o índice 

corpóreo mostrou que indivíduos com o mesmo índice corpóreo tendem a ter fígados maiores se 

pertencentes à população do Mogi. A presença de fígados com massas maiores em indivíduos 

expostos a contaminação já foi encontrada em estudos realizados com mamíferos (e. g Murphy et 

al. 1964; Sánchez-Chardi et al. 2007) , aves (e. g. Henshel & Sparks 2006), peixes (Slooff et al. 

1983; Sánchez-Chardi et al. 2007; Barse et al. 2010) e outros anfíbios (e. g. Arrieta et al. 2004; 
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Stolyar et al. 2008). Em anfíbios, como nos demais vertebrados, o fígado tem como principal 

função a detoxificação do organismo, sendo um dos órgãos mais afetados pela presença de 

compostos químicos no ambiente (Vogiatzis & Loumbourdis 2001; Williams & Iatropoulos 

2002). O fígado de um indivíduo exposto à contaminação sofre excesso de trabalho de 

detoxificação e pode apresentar aumento no número ou tamanho das células, alterações no 

metabolismo celular, acúmulo de poluentes, desenvolvimento de fibroses e granulomas 

(Williams & Iatropoulos 2002; Linzey et al. 2003; Boncompagni et al. 2004; Păunescu et al. 

2010). Tais alterações no tecido hepático podem levar a alterações morfológicas, podendo, em 

última instância, causar alterações na massa do fígado. Sendo assim, é possível que as maiores 

massas relativas dos fígados dos indivíduos de R. ornata coletados no Mogi estejam relacionadas 

à maior exposição à contaminação, já que o Mogi é a localidade mais próxima ao Polo Industrial. 

As maiores massas de rins encontradas indivíduos de R. ornata também podem estar 

relacionadas à maior exposição dos anuros aos contaminantes presentes no Mogi. Os rins dos 

anfíbios participam da eliminação de produtos do metabolismo do sangue e são uma das 

principais rotas para a excreção de alguns xenobióticos (Schmitt & Dethloff 2000). Vogiatzis e 

Loumbourdis (1997) encontraram relação positiva entre a concentração de Cd nos fígados e nos 

rins de Rana ridibunda, e em ambos os órgãos a concentração foi elevada durante a fase de 

detoxificação desses compostos. Já Arrieta et al. (2004) encontraram relação positiva entre o 

tamanho e a concentração de contaminantes nos rins de Bufo arenarum. Dessa forma, da mesma 

maneira que acontece com o fígado, a exposição a contaminantes pode intensificar o trabalho e 

gerar acúmulo de compostos nos rins (Vogiatzis & Loumbourdis 1998), podendo alterar o 

metabolismo e tamanho desses órgãos. 

Os resultados encontrados para corpos gordurosos e gônadas de R. ornata refutaram as 

previsões de que esses órgãos seriam relativamente menores nas populações mais próximas ao 

Polo Industrial. Foi um resultado inesperado, visto que estudos anteriores mostraram redução nos 

corpos gordurosos, com consequentes prejuízos à reprodução, devido à ação direta ou indireta da 

contaminação (Dundappa & Saidapur 1992; Langerveld et al. 2009). Porém, a desregulação 

endócrina causada por exposição a compostos químicos pode levar a um aumento na quantidade 

de células que acumulam gordura (adipócitos) nos corpos gordurosos próximos às gônadas em 

anuros (Grün et al. 2006), o que pode explicar os resultados encontrados no presente estudo. 

O resultado encontrado para os parasitas nas populações de R. ornata refutam a hipótese 

de que os indivíduos do Mogi estariam mais infectados, já que somente a abundância média no 

pulmão foi maior no Mogi, enquanto abundância e intensidade médias de parasitas totais foram 

maiores no Quilombo. Por outro lado, indivíduos do Mogi com a mesma quantidade de parasitas 
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que os indivíduos das demais populações apresentaram baços maiores. O baço é o principal 

órgão responsável pela produção de células envolvidas na resposta imune dos vertebrados (John 

1994). Um aumento na massa do baço pode estar relacionado a uma resposta imunológica 

intensificada, uma infecção em curso, ou uma combinação de ambos, tendendo o baço a 

apresentar tamanhos maiores quando mais ativos (John 1994; Forbes et al. 2006). Não foram 

avaliadas presença e quantidade de parasitas em outros órgãos ou no sangue, de forma que 

maiores baços encontrados nos indivíduos de R. ornata do Mogi podem ter relação com uma 

maior infecção de parasitas no corpo como um todo. A maior massa dos baços dos indivíduos de 

R. ornata do Mogi também pode estar relacionada à exposição à contaminação, visto que já foi 

registrado aumento no número de macrófagos nos baços de peixes encontrados em localidades 

contaminadas por efluentes industriais (Thilakaratne et al. 2007). 

Apesar da população de R. ornata encontrada no Mogi diferir das demais em relação à 

maior parte das variáveis medidas, não foi essa a localidade na qual os indivíduos apresentaram 

maiores concentrações de metais no fígado. Além disso, as concentrações de metais encontradas 

nos fígados dos indivíduos de R. ornata foram diferentes daquelas encontradas no solo, resultado 

também encontrado para C. dubius. Um resultado semelhante foi encontrado em estudo feito 

com Rana ridibunda (Anura: Amphibia) (Stolyar et al. 2008), no qual as flutuações na 

concentração de metais no fígado da espécie estudada não refletiram as flutuações encontradas 

no ambiente para alguns metais. Sendo assim, dada a enorme diversidade de contaminantes 

liberados pelo Polo Industrial de Cubatão, é possível que os anuros encontrados no Mogi, 

especialmente R. ornata, estejam absorvendo contaminantes não avaliados nas análises 

realizadas no presente estudo. Essa consideração é importante pois diferentes compostos podem 

gerar efeitos opostos nos indivíduos afetados. Em estudo realizado com o efeito da exposição a 

bifenilas policloradas (PCB) sobre cinco espécies de aves, por exemplo, Henshel e Sparks (2006) 

concluíram que o órgão afetado e o efeito sobre ele (aumento ou redução da massa) varia de 

acordo com a espécie. Em outro exemplo, Lee e Stuebing (1990) encontraram uma relação 

negativa entre quantidade de Pb no tecido hepático e massa do fígado em indivíduos de Bufo 

juxtasper (Anura: Amphibia), mas uma relação positiva entre concentração de Zn e o tamanho de 

fígado desses organismos. 

No presente estudo, C. dubius e R. ornata com o mesmo índice corpóreo tendem a 

possuir fígados e corpos gordurosos maiores nas populações do Mogi. Foi somente nesse quesito 

que as espécies se assemelharam. No mais, foram encontrados diferentes resultados para as 

espécies e a ideia de que C. dubius, espécie especialista de habitat, seria mais afetada não foi 
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corroborada. Já R. ornata, espécie considerada generalista e resistente a alterações ambientais, 

apresentou diferenças entre as populações que seguiram o gradiente hipotético de contaminação. 

Por fim, a hipótese de um gradiente no efeito da contaminação industrial de Cubatão 

sobre os anuros da Serra do Mar não pode ser corroborada, mas não pode ser totalmente 

refutada. Os resultados encontrados para R. ornata sugerem que esse gradiente existe, mas mais 

estudos são necessários para que o impacto da poluição de Cubatão sobre os anfíbios seja 

confirmado. Futuros estudos deveriam avaliar os efeitos da contaminação ao nível celular nos 

tecidos dos anuros da Serra do Mar. Deveriam também ampliar as análises da concentração de 

contaminantes, utilizando diferentes tecidos dos indivíduos e englobando outros contaminantes. 
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Conclusões 
 

 A hipótese central do trabalho, de que há um gradiente geográfico no efeito da 

contaminação industrial sobre os anfíbios anuros da Serra do Mar, não foi corroborada, mas 

também não foi refutada. Os resultados encontrados para Cycloramphus dubius não corroboram 

com essa hipótese. Supõe-se que as piores condições encontradas nos indivíduos pertencentes à 

população do Quilombo estejam relacionadas a fatores da ecologia dos indivíduos dessa 

localidade, como maiores gastos energéticos devido à densidade. Supõe-se também que o 

contínuo fluxo de água presente nos ambientes de ocorrência de Cycloramphus dubius não 

permita que a contaminação fique disponível para absorção dos indivíduos por tempo suficiente. 

Ambas as hipóteses a posteriori precisam ser testadas em estudos futuros. 

Os resultados encontrados para Rhinella ornata corroboram a hipótese central do 

trabalho. Foram encontradas diferenças no estado fisiológico de Rhinella ornata entre as 

populações mais próximas e mais distantes do Polo Industrial. Supõe-se que as diferenças 

encontradas na população do Mogi em relação às demais tenham sido geradas pela exposição a 

maiores níveis de contaminação nessa localidade. Supõe-se também que as análises feitas não 

tenham sido suficientes para demonstrar essa maior concentração de poluentes nos indivíduos, 

dada a vasta diversidade de compostos emitidos pelo Polo Industrial. 

Como prevê a literatura, no presente estudo espécies que possuem diferentes histórias 

naturais respondem de forma diferente à poluição. Porém, diferente do que prevê a literatura, no 

presente estudo a espécie aparentemente mais afetada foi a espécie considerada generalista, que 

pareceu responder às diferenças na qualidade do ambiente entre as localidades. Fica evidenciada 

assim a importância de estudar o impacto real das alterações antrópicas em espécies que diferem 

na sua ecologia e nos ambientes em que ocorrem. 
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Apêndice I 

 

 

Figura A: Gráficos ilustrativos de distribuição de freqüências das classes de quantidade de ovos e larvas 

encontrados nas populações presentes nas três localidades para Cycloramphus dubius e Rhinella ornata. 
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Apêndice II 

 

Tabela A: Valores de compostos orgânicos (µg L-1) encontrados nas carcaças dos indivíduos coletados em cada 

população de Cycloramphus dubius e Rhinella ornata. Todos os valores estão abaixo do limite de detecção. 

Composto 

Quantidade nos tecidos das carcaças (µg L
-1

) 

Cycloramphus dubius  Rhinella ornata 

Mogi Quilombo Itatinga   Mogi Quilombo Itatinga 

Acrilamida  <0,005 <0,005 <0,005  <0,005 <0,005 <0,005 

Alacloro  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Aldrin + Dieldrin  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Atrazina  <0,005 <0,005 <0,005  <0,005 <0,005 <0,005 

Benzeno <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Benzidina  <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Benzo(a)antraceno  <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Benzo(a)pireno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Benzo(b)fluoranteno  <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Benzo(k)fluoranteno <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Carbaril  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Clordano (isômeros)  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

2-Clorofenol  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Criseno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

2,4 D  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Demeton <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Dibenzo(a,h)antraceno  <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

1,2 Dicloroetano  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

1,1 Dicloroeteno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

2,4-Diclorofenol  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Diclorometano <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

DDT (isômeros)  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Dodecacloro pentaciclodecano <0,0005 <0,0005 <0,0005  <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Endossulfan   <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Endrin  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 
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Tabela A: Continuação. 

Estireno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Etilbenzeno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Glifosato  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Gution  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Heptacloro epóxido + 

Heptacloro <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Fenóis  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Indeno(1,2,3-cd)pireno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Lindano (-BHC) <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Malation <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Metolacloro <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Metoxicloro  <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Paration <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

PCBs – Bifenilas Policloradas <0,005 <0,005 <0,005  <0,005 <0,005 <0,005 

Pentaclorofenol  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Simazina  <0,005 <0,005 <0,005  <0,005 <0,005 <0,005 

2,4,5-T <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Tetracloreto de carbono <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Tetracloroeteno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Tolueno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

Toxafeno  <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 

2,4,5-TP  <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Tributilestanho  <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Triclorobenzeno <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Tricloroeteno <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

2,4,6 Triclorofenol <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Trifluralina  <0,002 <0,002 <0,002  <0,002 <0,002 <0,002 

Xilenos <0,002 <0,002 <0,002   <0,002 <0,002 <0,002 
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Tabela B: Valores de compostos orgânicos (mg kg
-1

) encontrados nos solos coletados em cada localidade 

amostrada. Todos os valores estão abaixo do limite de detecção. 

Composto  
Quantidade nos solos das localidades (mg kg

-1
) 

Mogi Quilombo Itatinga 

Benzeno <0,02 <0,02 <0,02 

Estireno  <0,01 <0,01 <0,01 

Etilbenzeno  <0,02 <0,02 <0,02 

Tolueno  <0,02 <0,02 <0,02 

Xilenos <0,02 <0,02 <0,02 

Atraceno <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(a)antraceno  <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(k)fluoranteno <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(g,h,i)perileno <0,01 <0,01 <0,01 

Benzo(a)pireno  <0,01 <0,01 <0,01 

Criseno  <0,01 <0,01 <0,01 

Dibenzo(a,h)antraceno  <0,01 <0,01 <0,01 

Fenantreno <0,01 <0,01 <0,01 

Indeno(1,2,3-cd)pireno  <0,01 <0,01 <0,01 

Naftaleno <0,01 <0,01 <0,01 

Monoclorobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,2 Diclorobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,3 Diclorobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,4 Diclorobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,2,3 Tricolobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,2,4 Tricolobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,3,5 Tricolobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,2,3,4 Tetraclorobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,2,3,5 Tetraclorobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,2,4,5 Tetraclorobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

Hexaclorobenzeno <0,01 <0,01 <0,01 

1,1 Dicloroetano ND ND ND 

1,2 Dicloroetano <0,01 <0,01 <0,01 

1,1,1 Tricloroetano ND ND ND 

Cloreto de Vinila <0,001 <0,001 <0,001 
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Tabela B: Continuação. 

1,1 Dicloroeteno <0,001 <0,001 <0,001 

1,2 Dicloroeteno (cis) <0,05 <0,05 <0,05 

1,2 Dicloroeteno (trans) <0,05 <0,05 <0,05 

Tricloroeteno <0,02 <0,02 <0,02 

Tetracloroeteno  <0,01 <0,01 <0,01 

Diclorometano <0,01 <0,01 <0,01 

Clorofórmio <0,01 <0,01 <0,01 

Tetracloreto de carbono <0,01 <0,01 <0,01 

2 Clorofenol <0,01 <0,01 <0,01 

2,4 Diclorofenol <0,01 <0,01 <0,01 

3,4 Diclorofenol <0,01 <0,01 <0,01 

2,4,5 Triclorofenol <0,01 <0,01 <0,01 

2,4,6 Triclorofenol <0,01 <0,01 <0,01 

2,3,5,4 Tetraclorofenol <0,01 <0,01 <0,01 

2,3,4,6 Tetraclorofenol <0,01 <0,01 <0,01 

Pentaclorofenol <0,01 <0,01 <0,01 

Cresóis  <0,01 <0,01 <0,01 

Fenóis totais <0,1 <0,1 <0,1 

Dietilexil ftalato  <0,01 <0,01 <0,01 

Dimetil ftalato <0,01 <0,01 <0,01 

Di-n-butil fatalato <0,01 <0,01 <0,01 

Aldrin <0,005 <0,005 <0,005 

Dieldrin <0,01 <0,01 <0,01 

Endrin <0,01 <0,01 <0,01 

DDT (isômeros) <0,01 <0,01 <0,01 

DDD <0,01 <0,01 <0,01 

DDE <0,01 <0,01 <0,01 

HCH beta <0,001 <0,001 <0,001 

Lindano (γ-BHC) <0,001 <0,001 <0,001 

PCBs totais <0,005 <0,005 <0,005 

 


