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RESUMO 

Milani GM. A contaminação por AI, As, Cr, Cu, Pb, Cd e Zn na bacia do Taiaçupeba 

Açu, SP - estudo da biomagnificação dos elementos. São Paulo; 2004. [Tese de 

Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objetivo. O estudo da movimentação física e biológica dos metais em ecossistemas 

aquáticos é importante para promover ações que envolvem o monitoramento e controle 

da contaminação ambiental. Realizou-se esta pesquisa com o objetivo de avaliar a 

contaminação e biomagnificação de metais e As na bacia e represa Taiaçupeba, com 

histórico de contaminação por metais. Métodos. As concentrações dos metais foram 

determinadas no fitoplâncton, zooplâncton, peixes onívoros e detritívoros da represa e, 

água e sedimento da represa e tributários. Para as determinações de metais em água, 

biota e sedimento extraído com água régia foi usado o método de espectrometria de 

emissão atômica com plasma de argônio e detector de estado sólido e para sedimento 

extraído com acetato de amônio, o método de espectrometria de emissão atômica com 

plasma de argônio e detector fotomultiplicador. Foram coletadas amostras nas quatro 

estações do ano, de junho de 2001 a fevereiro de 2002. Resultados. As concentrações de 

AI na água da represa e rio Taiaçupeba Açu ultrapassaram os limites legais. O sedimento 

do rio Taiaçupeba Açu apresentou concentrações acima dos limites para Cr e Cu; do rio 

Taiaçupeba Mirim para Cu, Zn e Pb; da represa para Cu e Zn. As e Cd ultrapassaram os 

limites para sedimento na represa e rios. Ficou evidenciada a biomagnificação do AI e 

As de fito para zooplâncton, do As de zooplâncton para peixes onívoros e detritívoros e 

de Cr, Cu, Zn e As de peixes onívoros para detritívoros. Conclusões. A biomagnificação 

é relativa, dependente de inúmeros fatores sinérgicos ambientais e biológicos. O 

fitoplâncton demonstrou ser um potencial bioconcentrador de metais, podendo atuar 

como filtro biológico. A revegetação do entorno dos corpos d'água para minimizar o 

aporte de metais e a implantação de políticas públicas atualizadas, facilitadoras de um 

monitoramento ambiental eficiente foram sugeridas. 

Descritores: Metais pesados. Arsênio. Rede trófica. Biomagnificação. Represa. Rios. 



SUMMARY 

Milani GM. A contaminação por AI, As, Cr, Cu, Pb, Cd e Zn na bacia do Taiaçupeba 

Açu, SP - estudo da biomagnificação dos elementos. [AI, As, Cr, Cu, Pb, Cd, and Zn 

contamination from Taiaçupeba Açu basin, SP - a biomagnification of elements study] 

São Paulo (BR); 2004. [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objective. The physic and biological movement study of metaIs in aquatic ecossistems 

is important for promoting actions that include monitoring and environrnentaI 

contamination controI. This research was made aiming to evaluate metaIs and As 

contamination and biomagnification in Taiaçupeba basin and reservo ir, that had 

contamination history for metaIs. Methods. The metaIs concentrations were 

determinated in phytoplankton, zooplankton, omnivorous and detritivorous fishes from 

reservoir, and water and sediment from reservoir and tributaries. MetaIs determinations 

in water, biota and sediment extracted with acqua regia were made by SpectroCirosCCD 

and sediment extracted with ammonium acetate were made by Spectroflame Modula. 

The samples were coUected in four seasons of the year, starting in June 2001 untiI 

February 2002. Results. AI concentrations in water from reservoir and Taiaçupeba Açu 

River higher than legal Iimits. The Taiaçupeba Açu River sediment presented Cr and Cu 

concentrations higher than legal Iimits and same occurred concerning Taiaçupeba Mirim 

River sediment to Cu, Zn and Pb concentrations as well as reservoir sediment 

concerning Cu and Zn. The biomagnification was verified to the elements AI and As 

from phyto to zooplankton, and biomagnification for As from zooplankton to 

omnivorous and detritivorous fishes and biomagnification for Cr, Cu, Zn e As from 

omnivorous to detritivorous fishes. Conclusions. The biomagnification is dependent of 

environrnentaI and biologicaI sinergic factors. The phytoplankton showed to be a 

potencial metaIs bioconcentrater, to be able to act Iike a biologicaI filter. The 

revegetation around water bodies to minimize the metaIs infiltration and actuaI public 

politics to facilitate the efficient environmentaI monitoring is suggested. 

Descriptors: Heavy metaIs. Arsenic. Food web. Biomagnification. Reservoir. Rivers. 
















































































































































































































































































