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CONCLUSÕES 
 
 

“O rio atinge seus objetivos  

porque aprendeu a contornar obstáculos.” 

André Luis 
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5.1 Desenvolvimento do Método: 

A extração líquido- líquido, utilizada para a análise de atrazina nas 

amostras de bivalve e água, é uma metodologia simples, prática e rápida, 

sem gasto com grandes volumes de solvente, o que também poderia 

contaminar o ambiente. 

 

5.2 Validação do Método: 

Os parâmetros analisados na validação do método, recuperação, 

linearidade, precisão e limite de quantificação, apresentaram valores de 

coeficiente de correlação, desvio padrão e coeficiente de variação 

aceitáveis, segundo a literatura, assegurando que o método para a 

análise de atrazina nas amostras do bivalve límnico A. trapesialis foi 

eficiente e válido. O mesmo método pode ser utilizado para a espécie C. 

fluminea, uma vez que não foram observados, nos cromatogramas de 
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bivalve controle, interferentes com o mesmo tempo de retenção da 

atrazina.  

 

5.3 Bioacumulação: 

Os bivalves A. trapesialis e C. fluminea foram capazes de bioacumular 

o herbicida atrazina dissolvido na água dos aquários durante os 

experimentos de bioacumulação. As duas espécies apresentaram uma 

rápida bioacumulação do herbicida, conforme o citado na literatura. A 

variação na concentração de atrazina nos tecidos das duas espécies de 

bivalves durante os experimentos, indica que pode haver um processo de 

captação e eliminação do herbicida pelos bivalves até atingir um 

equilíbrio. 

A análise de partes do bivalve A. trapesialis mostrou que houve 

diferente acumulação de atrazina, ocorrendo maior bioacumulação nos 

seguintes locais: na massa visceral, onde se encontram os órgãos com 

maior potencial de absorver o herbicida, devido ao conteúdo de lipídeos; 

no manto e sifão, estruturas diretamente expostas à atrazina presente na 

água; e no pé e músculos, sendo, provavelmente, no pé onde ocorre a 

maior acumulação, devido ao fluxo de hemolinfa, que pode transportar a 

atrazina. 

O BCF em função do tempo, para A. trapesialis e C. fluminea, 

expostos à atrazina nos aquários, foi maior nos bivalves que estavam nas 

menores concentrações do herbicida, diminuindo nos bivalves expostos 

às maiores concentrações, durante o mesmo intervalo de tempo. 
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A capacidade de bioacumulação de atrazina por estes bivalves indica 

que há um potencial de biomagnificação deste herbicida na cadeia trófica, 

podendo ser um risco à saude humana, uma vez que a espécie C. 

fluminea é utilizada como fonte de alimentação em diversos países. 

 

5.4 Testes de Toxicidade Aguda 

Os bivalves adultos A. trapesialis foram muito resistentes ao herbicida 

atrazina, não sendo organismos eficientes para o desenvolvimento de 

experimentos de toxicidade aguda, onde é calculado o CL50, 

concentração letal a 50% dos indivíduos.  

 


