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3.1 Bivalves e local de coleta:  

3.1.1 Anodontites trapesialis 

Anodontites trapesialis (Figura 3.1), um dos maiores bivalves de água 

doce, podendo atingir até 15 cm de comprimento, foram coletados na 

região marginal da lagoa do Galo Bravo (Figura 3.2), coordenadas 

geográficas: 21o07’06.9”S e 47o49’32.1”W, no município de Ribeirão 

Preto, onde são encontrados em grande quantidade. A lagoa se destina 

às pescas esportiva e doméstica ("pesque- pague") e não é poluída por 

esgoto doméstico ou por defensivos agrícolas. Apesar disso, foi feita a 

análise da água da lagoa para verificar se há presença de atrazina. 

As coletas foram feitas tateando-se o fundo do lago, na região 

marginal, com os pés e as mãos. Os espécimes foram acondicionados em 

uma caixa térmica com água do local suficiente para cobri-los e 

transportados para o laboratório de Zoologia de Invertebrados, do 
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Departamento de Biologia da FFCLRP-USP. Alguns bivalves foram 

congelados (narcose pelo frio), assim que eram trazidos para o 

laboratório, com o objetivo de verificar a presença de atrazina. 

As coletas não foram regulares, sendo feitas conforme a necessidade 

dos organismos para os testes. Foi feita uma análise granulométrica e a 

quantificação da matéria orgânica do sedimento da lagoa Galo Bravo 

utilizando um agitador de peneiras da marca Bertel e uma mufla da marca 

Fornos Lavoisier, modelo 400B. Foram utilizadas peneiras de 1 e 2 mm, 

500, 250, 125 e menor que 125 µm (grânulo, areia grossa, areia média, 

areia fina, areia muito fina e silte/argila, respectivamente). O sedimento 

coletado foi colocado em estufa a 60oC, em bandeja de alumínio, até 

atingir o peso seco, sendo utilizado na calibragem, na análise 

granulométrica e na quantificação da matéria orgânica. Na calibragem, 

uma amostra de 50g do sedimento era colocada no peneirador com o 

objetivo de verificar o reostato com maior índice de massa peneirada.  

Três amostras de 10g de sedimento foram colocadas em cadinhos de 

porcelana, deixados na mufla a 500oC por 3 horas e pesadas novamente. 

A diferença de peso corresponde à quantidade de matéria orgânica 

presente no sedimento (NEGREIROS- FRANSOZO et al., 1991). 
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3.1.2 Corbicula fluminea  

Espécimes de Corbicula fluminea (Figura 3.1), animais cujo tamanho 

é de, aproximadamente, 2,5 cm de comprimento, foram coletados no Rio 

Pardo, no município de Serra Azul, coordenadas geográficas: 

21o15’48.6”S e 47o29’34.3”W (Figura 3.3). Foi feita uma coleta na época 

da seca (junho), quando a altura da coluna d’água geralmente é menor, o 

que facilita a captura dos bivalves. As coletas foram feitas tateando-se o 

fundo do rio na região marginal com os pés e as mãos. Para a análise 

granulométrica e a quantificação da matéria orgânica do sedimento, 

utilizou-se os mesmos equipamentos e procedimento descritos no ítem 

3.1.1. Os animais coletados foram acondicionados em caixa térmica, com 

água do rio suficiente para cobri-los e transportados para o laboratório. 

Alguns bivalves eram congelados (narcose pelo frio) assim que eram 

trazidos para o laboratório, com o objetivo de verificar a presença de 

atrazina. 

 

3.2 Parâmetros físico- químicos da água: 

Foi medida a temperatura, a condutividade, o oxigênio dissolvido e o 

pH da água dos locais de coleta (entre 9:00 e 16:00h) e dos aquários, 

utilizando o condutivímetro da marca YSI 30, o oxímetro YSI 52 e o 

pHâmetro YSI 60 a aproximadamente 20 cm de profundidade. 
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3.3 Manutenção em laboratório: 

Os bivalves A. trapesialis foram colocados entre uma tela plástica de 

malha 13 mm, de face dupla e em forma de u, de modo que a região 

posterior do animal ficasse voltada para cima (posição natural dos animais 

no substrato), dentro de aquários, para evitar a utilização de substrato 

durante os testes (Figura 3.4), o que poderia absorver a atrazina e alterar 

a concentração desta, na água. Cada aquário, com 20 litros de água da 

mina e aeração constante, era preparado 24h horas antes de serem 

colocados os animais para estabilização térmica (25oC ± 2). Após este 

período eram colocados, no máximo, 10 organismos em cada aquário, 

permanecendo por, aproximadamente, 48 horas antes de se iniciar cada 

experimento, para a aclimatação e permitir a depuração, ou seja, 

eliminação do conteúdo estomacal e intestinal. Neste período e durante o 

experimento, os animais não foram submetidos a dietas. Procedimento 

semelhante foi feito com C. fluminea, porém, uma diferença foi não utilizar 

a tela plástica para colocar os bivalves desta espécie. Isso porque os 

organismos apresentavam movimentação pela tela no aquário, isto é, os 

animais saem do aparato e ganham o fundo dos aquários, permanecendo 

vivos por longos períodos de tempo. Esse procedimento foi adotado após 

um teste de 96 horas utilizando-se somente a malha plástica em um 

aquário com 1,42 µg/mL atrazina e aeração constante, onde as análises 

da água no início e ao final, desse período, mostraram a mesma 

concentração desse herbicida. Isso sugere que tanto a tela quanto as 

paredes do aquário não interferem na concentração do herbicida atrazina 

no aquário. 
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3.4 Análise química do herbicida atrazina. 

3.4.1 Produtos químicos, reagentes e equipamentos 

utilizados: 

O herbicida atrazina utilizado nestes experimentos é grau técnico (pó 

de cor branca com pureza de 99%), cedido gentilmente pela empresa 

Novartis, cuja fórmula e estrutura químicas podem ser observadas na 

figura 3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: A figura apresenta a estrutura molecular do herbicida 

atrazina, cuja fórmula química é C8 H14 Cl N5 e peso molecular 215,72. 

 

 

Foi utilizado o solvente metanol (Carlo Erba ou Mallinkroat), grau 

HPLC, para preparação dos padrões de atrazina e na fase móvel, e 

diclorometano (Mallinkroat), grau HPLC, para extração do herbicida da 
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matriz biológica. A água foi destilada e passada pelo sistema da Millipore, 

Milli-Q.  

As amostras foram analisadas por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência- CLAE (sigla em inglês: HPLC). O sistema utilizado é composto 

de um injetor Rheodyne 7725i com amostrador de 20µL, duas bombas 

Shimatzu modelo LC-10AD, um detector Shimatzu Diode- Array e um 

sistema controlador Shimatzu modelo SCL-10A. Este equipamento está 

integrado em um microcomputador pelo programa Shimatzu Class-VP 

para aquisição e tratamento dos dados. A coluna cromatográfica utilizada 

foi da marca Shimatzu Shim-pack CLC-ODS (250 X 4,6mm I.D.) e a pré- 

coluna foi Shimatzu Shim Pack CLC-ODS (4 X 4,6mm I.D.). 

 

A vidraria utilizada neste trabalho foi lavada em um banho de Extran 

alcalino 10%, por 3 horas, seguido por um banho em ácido nítrico 30%, 

por 3 horas e, finalmente, enxágüe em água corrente e água bidestilada, 

pelo menos três vezes.  

 

3.4.2 Preparação das amostras de água.  

Diversos testes para otimização da extração de atrazina da água 

foram desenvolvidos. O procedimento de extração que apresentou 

melhores resultados foi a Extração Líquido- Líquido (ELL) descrita a 

seguir: 
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3.4.3 Preparação das amostras de bivalves: 

A biometria foi feita após a narcose pelo frio: os bivalves foram 

medidos com paquímetro e pesados. As valvas foram retiradas e a parte 

mole, interna, foi seca em papel de filtro para retirar a água da cavidade 

paleal que pudesse interferir nas medidas de atrazina nos tecidos do 

organismo e pesada em balança eletrônica com três casas decimais. Os 

organismos foram, então, homogeneizados em um poter de vidro e a 

massa obtida foi liofilizada em embalagens de vidro e pesada. A diferença 

de peso fornece a porcentagem de água do bivalve. 

Após diversos testes, aplicando diferentes metodologias de extração, 

a técnica mais prática e menos onerosa para a análise de atrazina, nos 

tecidos dos bivalves, foi a ELL, que foi otimizada e está descrita no 

esquema a seguir:  

1mL da água a ser analisada. 

Adicionar 4mL de diclorometano e 200µL de NaOH 1,5 M 

Recuperar 3mL da fase orgânica 

Ø Agitar 20 minutos 

Ø Centrifuga por 5 minutos a 2500 rpm 

Secagem sob fluxo de ar 

Ressuspender em 200µL de fase móvel 

Injetar 20µL 
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Antes da injeção na válvula de amostragem, a amostra passava por 

um filtro da Millipore® de 0,45µm de diâmetro de poro. 

A fase móvel utilizada foi 60% de metanol em água e as amostras, 

tanto de água como de bivalves, foram analisadas em duplicatas. 

  

3.5 Validação do método:  

A validação pode ser definida como um processo de documentação 

de um método considerado adequado ao uso a que se propõe 

(HARTMANN et al., 1998). Dentro desta definição deve ser levado em 

consideração o estabelecimento de parâmetros analíticos para fornecer 

100mg bivalve liofilizado 

Adicionar 1mL de água e 200µL de NaOH 1,5 M 

Recuperar 3mL da fase orgânica 

Ø Agitar 20 minutos 

Ø Centrifugar por 5 minutos a 2500 rpm 

Ø Retirar fases superiores (água e bivalve) 

 

Secagem sob fluxo de ar 

Ressuspender em 200µL de fase móvel 

Injetar 20µL 

Adicionar 4mL de diclorometano 

Ø Agitar 30 segundos 
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evidências documentadas de que a conclusão está correta. Neste sentido, 

o desenvolvimento de um método envolve avaliação e otimização dos 

vários estágios de preparação das amostras, separação cromatográfica, 

detecção e quantificação (CAUSON, 1997). Para métodos 

cromatográficos alguns parâmetros analíticos são observados, tais como: 

linearidade, recuperação, precisão intraensaio e interensaio, exatidão e 

limite de quantificação, que foram descritos.  

 

3.5.1 Curva de calibração: 

A curva de calibração foi preparada a partir de uma solução estoque 

cuja concentração era 200 µg/mL de atrazina em metanol, a partir da qual 

foram preparadas soluções nas seguintes concentrações: 4, 20, 40 e 80 

µg/mL. Vinte e cinco microlitros das soluções de atrazina foram 

transferidos para tubos de vidro onde seria adicionado 100 mg do bivalve. 

Estas amostras, enriquecidas com a atrazina, passaram, então, pelo 

procedimento de extração descrito no item 3.5.3.  

As curvas de calibração foram obtidas plotando as concentrações de 

atrazina no eixo das abscissas, o que corresponde a 0,1, 0,5, 1,0 e 2,0 

µg/100mg de bivalve controle, respectivamente, e no eixo das ordenadas 

as áreas dos picos obtidos.  

 

3.5.2 Linearidade: 

O objetivo de se avaliar a linearidade do método analítico é obter os 

resultados em proporção às concentrações das substâncias em estudo. O 
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número de pontos que deve conter a curva de calibração deve ser, no 

mínimo, cinco (LEITE, 1998). Neste sentido, as concentrações de atrazina 

corresponderam a 0,1, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 e 8,0 µg/100mg de bivalve 

controle extraídas conforme o procedimento descrito no item 4.5.3. Para 

confecção da curva de linearidade, a área obtida de cada pico foi plotada 

no eixo das ordenadas e as concentrações acima, no eixo das abscissas. 

 

3.5.3 Recuperação: 

A recuperação é o cálculo experimental do erro ou da perda da 

espécie em análise, de toda amostra que recebe um tratamento para 

análise (diluição, extração, concentração, derivação, etc) (LEITE, 1998).  

Para avaliar a eficiência do procedimento de extração da atrazina, foi 

feita uma curva de calibração no intervalo de concentração  de atrazina 

de 0,1 a 2,0 µg/mL. Para tanto, vinte e cinco microlitros das soluções de 

4, 20, 40 e 80 µg/mL de atrazina foram transferidos para tubos cônicos de 

vidro, o solvente evaporado sob fluxo de ar, adicionado 200 µL de fase 

móvel e os tubos foram agitados durante 30 segundos, e feita a análise.  

Amostras de bivalve controle foram enriquecidas com atrazina nas 

concentrações 0,1, 0,5, 1,0 e 2,0 µg/100mg bivalve e submetidas ao 

procedimento descrito no item 3.5.3.  

O fator de recuperação foi obtido através da razão entre a 

concentração da atrazina que, foi recuperada do processo de extração, e 

a concentração da atrazina que não foi submetida à extração. A fórmula 

utilizada foi:  
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3.5.4. Precisão e exatidão: 

  A precisão de um método bioanalítico é a medida do erro ao acaso e 

é definida como a concordância entre as réplicas de uma mesma amostra. 

É expressa como porcentagem do coeficiente de variação ou desvio 

padrão relativo das medidas das réplicas. 

A exatidão de um método bioanalítico é a  medida do erro sistemático 

ou desvio, e é definida como a concordância entre o valor medido e o 

valor real (CAUSON, 1997). É melhor expressa como a porcentagem de 

desvio, a qual é calculada pela fórmula: 

 

 

Para avaliar a precisão intra- ensaio foi feita uma curva de calibração, 

em duplicata, para as concentrações de atrazina 0,1, 0,5, 1,0, e 2,0 

µg/100mg de bivalve controle. Dez alíquotas de 100 mg de um bivalve 

exposto 24h a 1,21 µg/mL de atrazina foram submetidas ao procedimento 

de extração e análise cromatográfica, juntamente com a curva de 

calibração.  

Para avaliar a precisão interensaio, duas alíquotas de 100 mg do 

bivalve exposto 24h a 1,21 µg/mL de atrazina foram analisadas durante 

cinco dias consecutivos. 

 

 

100
ointroduzid analito do ãoConcentraç

recuperado analito do ãoConcentraç
oRecuperaçã ×=

100
real) (valor

real) valor -medido (valor
%E ×=
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3.5.5 Limite de quantificação: 

 É o menor valor determinado, em confiabilidade de precisão e 

exatidão aceitáveis, para aquela condição analítica (LEITE, 1998). 

Para avaliar o limite de quantificação, amostras de 100mg de bivalve 

controle foram enriquecidas com 25 µL de soluções de atrazina nas 

concentrações  0,4, 1,2, 4, 20, 40 e 80 µg/mL, que correspondem a 0,01, 

0,03, 0,1, 0,5, 1,0 e 2,0 µg/ 100mg de bivalve. Para as concentrações de 

0,01 e 0,03 µg/100mg de bivalve, o experimento foi feito em quintuplicata. 

Para as demais concentrações o experimento foi feito em duplicata. 

  

3.6 Experimentos de bioacumulação: 

Os testes de bioacumulação foram desenvolvidos com as espécies A. 

trapesialis e C. fluminea. Nestes experimentos foi testada a capacidade 

dos bivalves de bioacumular o herbicida atrazina sob concentração e 

duração pré determinadas. Os aquários foram previamente preenchidos 

com 20 litros de água de mina, com aeração constante e com as telas 

plásticas durante 24 horas, a uma temperatura ambiente de 25oC ± 2, a 

fim de aclimatizar o sistema. 

Foi feita análise da água da mina, que abastecia os aquários durante 

os experimentos, com o objetivo de verificar se havia resíduos de 

atrazina. As amostras de água eram congeladas a –10oC, para 

posteriormente serem analisadas. 
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3.6.1 Testes com a espécie A. trapesialis: 

Os experimentos estão em ordem crescente de concentração de 

atrazina adicionada nos aquários. 

 

Experimento 1: Foram preparados cinco aquários com 5 animais cada 

um, previamente aclimatados. 

Aquários 1 e 2: Expostos a 0,024 e 0,027 µg/mL de atrazina, 

respectivamente (diluída em etanol). 

Aquários 3 e 4: Expostos a 0,050 e 0,040 µg/mL de atrazina, 

respectivamente (diluída em etanol). 

Aquário Controle: Foi adicionado 1 mL de etanol (diluente de atrazina 

neste experimento).  

 

Após a adição de atrazina nos aquários de 1 a 4, um animal do 

aquário controle era retirado e congelado (tempo zero). A partir deste 

momento era retirado um bivalve de cada aquário após 6, 12, 24, 48 e 96 

horas, colocados em sacos plásticos, etiquetados e congelados a -10oC 

em freezer (narcose pelo frio). A cada vez que um bivalve era retirado, 

outro era colocado no lugar para não alterar as condições. 

Foram coletadas triplicatas da água, de todos os aquários, momentos 

após ser colocado a atrazina (tempo zero) e 96 horas após o experimento. 

 

Experimento 2: Três aquários foram montados com cinco bivalves  

cada um, ficando expostos durante 48h em atrazina diluída diretamente 
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em água, nas concentrações 0,08, 0,30 e 1,21 µg/mL em cada aquário, 

evitando o uso de solventes orgânicos. A partir do momento da adição de 

atrazina, um organismo era retirado a cada 6, 12, 24, 36 e 48h, sendo 

substituído por outro para não alterar as condições do aquário. O grupo 

controle continha o mesmo número de organismos, sem adição de 

solventes. Amostras de água dos aquários foram retiradas no início e no 

final do experimento. 

 

Experimento 3: Para observar a bioacumulação por maiores intervalos 

de tempo, dois aquários foram preparados: o primeiro com adição de 1,66 

µg/mL de atrazina (diluída em acetona) e o outro controle (adição de 1mL 

de acetona). Foram colocados 5 animais em cada aquário, sendo retirado 

um bivalve do aquário com atrazina a cada 24 horas, durante 4 dias, e 

substituído por outro, no mesmo momento, para não alterar as condições 

do aquário. Amostras de água foram retiradas no início e no final do 

experimento. 

Os quatro espécimes de A. trapesialis substituídos, neste 

experimento, permaneceram no aquário por 30 dias e foram utilizados 

para verificar se houve maior bioconcentração ou eliminação da atrazina, 

tomando como referência os bivalves retirados nos quatro primeiros dias. 

 

Bioacumulação nas diferentes partes de A. trapesialis 

Experimento 1: Oito bivalves foram aclimatizados por 72 horas no 

aquário com a tela plástica. Após este período, eles foram expostos a 1 

µg/mL de atrazina (diluída em 0,5 mL de etanol), durante 7 dias. Foram 
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preparados dois aquários controles: controle com o diluente etanol e 

controle sem o diluente. Após a exposição, os animais foram congelados, 

dois a dois, narcose pelo frio. A seguir, o manto, o palpo labial, as 

brânquias, a massa visceral, o pé e os músculos adutores anterior e 

posterior foram separadas e acondicionados em embalagens para 

posterior análise. A figura 3.6 apresenta a localização das estruturas no 

bivalve A. trapesialis após a remoção da valva esquerda. 

O objetivo deste experimento foi verificar em quais estruturas ocorre 

um maior acúmulo do herbicida atrazina, nesta espécie de bivalve. 

 

3.6.2 Teste com a espécie C. fluminea: 

Experimento 1: Dois aquários foram montados com vinte e cinco 

bivalves em cada um, ficando expostos durante 48h, a 0,06 e 0,34 µg/mL 

de atrazina, respectivamente em cada aquário, diluída diretamente na 

água, para evitar uso de solventes orgânicos. Com o objetivo de formar 

amostras compostas, cinco organismos eram retirados após 6, 12, 24, 36 

e 48h, a partir do momento da adição de atrazina, e outros cinco eram 

colocados no lugar. O grupo controle continha o mesmo número de 

organismos, sem adição de solventes. Amostras de água dos aquários 

foram retiradas no início e no final do experimento. 
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Figura 3.6: Anodontites trapesialis. Vista do lado esquerdo após a 

remoção da valva esquerda e do manto. As setas mostram a direção da 

corrente ciliar. dd, divertículo digestivo; ex, sifão exalante; in, sifão 

inalante; lade, lamela ascendente da demibrânquia externa; lddi, lamela 

descendente da demibrânquia interna; m, manto; maa, músculo adutor 

anterior; mar, músculo anterior retrator do pé; map, músculo adutor 

posterior; md, músculo dorsal; mrp, músculo retrator posterior do pé; pa, 

papila anal; p, pé; ple, palpo labial externo; pli, palpo labial interno; r, rim; 

rt, reto; u, umbo; v, ventrículo. (HEBLING, 1976) 
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3.7 Testes de toxicidade aguda (CL 50). 

Os testes de toxicidade aguda têm como objetivo determinar as 

concentrações que causam a mortalidade em organismos expostos a 

agentes tóxicos, durante períodos de curta duração (DAMATO, 1988). 

Quando necessário, há uma fase preliminar onde os agentes tóxicos são 

distribuídos de modo a formar um amplo espectro de concentrações em 

que ocorre a mortalidade e em que faixa, para finalmente delinear a fase 

definitiva. 

Os testes preliminares, para o bivalve A. trapesialis, foram do tipo 

estático, ou seja, os organismos foram expostos a um meio sem 

renovação e cada lote ficou numa determinada concentração do agente 

tóxico.  

Os bivalves foram colocados nas telas de malha 13mm, em 

recipientes plásticos com volume de 17 litros de água da mina e 

aclimatados por um período de 48 horas. Cada teste teve a duração 

mínima de 96 horas e a máxima de 240 horas, dependendo da 

concentração do herbicida adicionado. 

No primeiro teste foram preparados quatro grupos de 10 animais em cada 

recipiente com 100, 300 e 600 µg/mL de atrazina e o grupo controle, em 

que foi adicionado o diluente da atrazina, o etanol.  

Para a realização do teste definitivo, utilizou-se a faixa de concentração 

em que se observou a mortalidade dos organismos e procedeu-se uma 

nova distribuição das concentrações da substância tóxica. 
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Os dados físico-químicos foram medidos no início do experimento 

e ao término. Eram considerados mortos os animais que não respondiam 

ao estímulo com o fechamento das valvas, quando tocados com um 

bastão, na região das aberturas inalante e exalante. Os animais assim 

considerados foram então retirados e congelados.  

Após os testes, os organismos tinham seu comprimento medido 

com um paquímetro de metal e foram pesados em balança digital com 

precisão de três casas decimais e, finalmente, descartados. 

As soluções de atrazina dos recipientes, ao final dos testes, foram 

armazenadas em tambores plásticos de 50 litros, para futuro tratamento 

de degradação microbiológica. 

 

 


