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Concentrações de cádmio (Cd), chumbo (Pb) e mercúrio (Hg) foram 

determinadas em amostras de água (teores dissolvidos e particulados), sedimento 

de fundo, peixes e bivalves, coletados em seis bacias hidrográficas do Estado de São 

Paulo: Alto Paranapanema, Peixe, Aguapeí, São José dos Dourados, Mogi-Guaçu e 

Piracicaba, as quais apresentam diferentes características quanto ao uso e ocupação 

da terra. Dentre estas bacias, as dos rios Piracicaba e Mogi-Guaçu apresentam 

maiores densidades demográficas e industrialização, o que gera, conseqüentemente, 

maior degradação da qualidade das águas, enfatizando a necessidade de estudos 

freqüentes nesses sistemas. As amostragens de água e sedimento foram feitas 

bimestralmente durante o ano de 2001. Os peixes e bivalves foram amostrados no 

mesmo ano em dois períodos: seca e cheia. As concentrações de Cd e Pb foram 

determinadas por espectrometria de absorção atômica com atomização 

eletrotérmica, e as de Hg por espectrometria de fluorescência atômica. Os teores de 

Cd e Pb na fração trocável do sedimento também foram determinados. Os 

resultados obtidos mostraram baixas concentrações dos metais Cd e Pb na coluna 

d’água, tanto nas formas dissolvidas quanto particuladas, no entanto, tais 

concentrações foram maiores nas bacias dos rios Piracicaba e Mogi-Guaçu. No 

sedimento de fundo e nos bivalves, as maiores concentrações de Pb foram 

observadas no rio Mogi-Guaçu, embora este elemento tenha ocorrido em pequenas 

quantidades na fração trocável do sedimento (<1%). O Cd ocorreu em maiores 

teores no sedimento e no material particulado do rio Piracicaba. Por outro lado, as 

maiores concentrações de Pb nos bivalves foram detectadas no rio  

Mogi-Guaçu. Na fração trocável do sedimento, o Cd ocorreu em altas proporções 

(até 76%), principalmente, nos rios Itapetininga (Bacia do Alto Paranapanema), 

Piracicaba e Mogi-Guaçu. Em algumas amostras de água e sedimento de fundo 

ocorreram quantidades relativamente elevadas de Hg. Por outro lado, nos bivalves 

os teores do elemento foram sempre baixos. No entanto, nenhuma tendência 
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significativa de distribuição espacial ou temporal de Hg ocorreu nas amostras. 

Portanto, acredita-se que os altos teores registrados para algumas amostras foram  

resultantes de fontes de origem difusa não-pontual, como deposição atmosférica e 

fontes originárias da agricultura. Nos peixes, as concentrações de Cd e Pb foram 

sempre inferiores aos limites de detecção (0,005 e 0,08 µg.g-1 peso seco, 

respectivamente). Por outro lado, peixes carnívoros coletados no reservatório de 

Jurumirim (bacia do Alto Paranapanema) apresentaram altas concentrações de Hg 

(média: 1,14 ± 0,54 µg.g-1 peso úmido) e metilmercúrio (média: 1,04 ± 0,51 µg.g-1 

peso úmido). Este último, representou em média 92% do mercúrio total 

determinado no músculo dos peixes. Tais concentrações foram maiores que o 

máximo permitido pela legislação brasileira para peixes predadores (1 µg.g-1 peso 

úmido) e, provavelmente, foram resultante de altos teores de metilmercúrio 

produzido no reservatório devido aos processos de produção e liberação de 

mercúrio a partir da vegetação e solos inundados. Portanto, concluiu-se que os 

peixes do reservatório de Jurumirim estavam contaminados com Hg, 

recomendando-se que novos estudos sejam realizados para se identificar as fontes e 

processos responsáveis por tais contaminações. As bacias dos rios do Peixe, 

Aguapeí, Alto Paranapanema e São José dos Dourados apresentaram baixas 

quantidades de todos os elementos estudados. Por outro lado, foram observadas 

concentrações relativamente elevadas de Cd no rio Piracicaba, e Pb e Cd no rio 

Mogi-Guaçu, os quais devem ser periodicamente avaliados.  

 

Palavras-chave: metais pesados, rios, monitoramento, peixes, sedimento.  
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Concentrations of cadmium (Cd), lead (Pb), and mercury (Hg) were 

determined in water (dissolved and particulate), bottom sediment, fish, and 

bivalves sampled in six watersheds located in the State of São Paulo (Southeast, 

Brazil): the Alto Paranapanema, the Peixe, the Aguapeí, the São José dos Dourados, 

the Mogi-Guaçu, and the Piracicaba. These watersheds show different levels of 

land-use. Among these basins, the Piracicaba and the Mogi-Guaçu River Basins 

show highest population and industrialization rates. Such features lead, 

consequently, to a higher degradation of water, thus decreasing its quality. These 

facts emphasize the need of new and frequent studies in those systems. Water and 

sediment samplings were carried out bimonthly during 2001. Fish and bivalves 

samples were collected twice a year: at the end of the rainy and dry season. Cd and 

Pb concentrations were determined through electrotermal atomic absorption 

spectrometry, whereas Hg through atomic fluorescence spectrometry. In addition, 

exchangeable Cd and Pb were determined in sediment. The results showed low 

concentrations of Cd and Pb in water (dissolved and particulate). However, these 

concentrations were higher in the Piracicaba and the Mogi-Guaçu River Basins. Pb 

concentrations in sediment and bivalves were the highest in the Mogi-Guaçu River, 

even so this element occurred in low levels in the exchangeable fraction of sediment 

(< 1%). The highest Cd concentrations in sediment and particulate suspended 

matter were related to the Piracicaba River, although the highest levels for bivalves 

occurred in the Mogi-Guaçu River. High Cd concentrations in the exchangeable 

fraction of sediment (up to 76%) were observed, mainly in the Itapetininga (the Alto 

Paranapanema Basin), the Piracicaba, and the Mogi-Guaçu River. High 

concentrations of Hg were detected in some water and sediment samples, whereas 

in bivalves Hg was always in low levels. However, no significant tendency of 

temporal and/or spatial distribution was observed for Hg, so it is belived that the 

high levels reported for some samples were a result from diffuse non-point source 
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pollution, such as atmospheric deposition and residues from agricultural practices. 

Cd and Pb concentrations in fish were always lower than the detection limit (0.005 

and 0.08 µg.g-1 dry wt, respectively). On the other hand, high concentrations of Hg 

(1.14 ± 0,54 µg.g-1 wet wt) and methylmercury (1.04 ± 0.51 µg.g-1 wet wt), which 

represented 92% of the total mercury, were found in carnivorous fish samples from 

the Jurumirim Reservoir (the Alto Paranapanema Basin). These concentrations were 

higher than the maximum limit permitted by Brazillian legislation for predatory fish 

(1 µg.g-1 wet wt) and, probably, were a result from high methylmercury levels 

produced and released in the reservoir supported by inundated soil and vegetation. 

Hence, we concluded that carnivorous fish from the Jurumirim Reservoir were 

contamined with Hg, therefore new research sould be carried out in that area in 

order to identify the sources and processes responsible for high levels of mercury. 

The Peixe, the Aguapeí, the Alto Paranapanema, and the São José dos Dourados 

River Basins showed relatively low concentrations of all elements studied. 

Conversely, high Cd concentrations were determined in the Piracicaba River, and 

Pb and Cd in the Mogi-Guaçu River, pointing out that these areas should be 

frequently monitored. 

 

Key words: heavy metals, river, monitoring, fish, sediment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
A proposta de determinar os níveis de cádmio, chumbo e mercúrio em 

algumas bacias hidrográficas do Estado de São Paulo surgiu em 1999 juntamente 

com o projeto “Estrutura e funcionamento de bacias hidrográficas de meso e micro 

escalas do Estado de São Paulo: bases para gerar e sustentar a biodiversidade” 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 99/05279-4). 

Neste projeto estudou-se a biogeoquímica de elementos, como carbono, nitrogênio e 

fósforo, de alguns rios do Estado, procurando determinar as possíveis alterações 

antrópicas causadas no meio. O referido projeto fez parte do programa BIOTA-

FAPESP e teve como um dos objetivos gerar informações úteis para outros estudos 

sobre a distribuição e composição da biota local, considerando que a biodiversidade 

em bacias hidrográficas é gerada e preservada pelas interações entre o ambiente 

físico, processos biogeoquímicos e ações antrópicas. Portanto, baseando-se nesse 

paradigma, a biodiversidade não pode ser apropriadamente investigada sem uma 

caracterização da estrutura e funcionamento de bacias hidrográficas. Assim, incluiu-

se neste projeto as determinações de cádmio, chumbo e mercúrio, os quais podem 

estar presentes no ambiente em concentrações capazes de interferir no metabolismo 

dos organismos. Inicialmente foram escolhidas cinco bacias para serem estudadas 

neste projeto (Alto Paranapanema, Peixe, Aguapeí, São José dos Dourados e Mogi-

Guaçu) nas quais estavam sendo desenvolvidos importantes projetos sobre a 

biodiversidade aquática. A bacia do rio Piracicaba não havia sido incluída 

inicialmente no projeto, pois tal sistema fora estudado detalhadamente nos anos de 

1997 e 1998 por algums pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 

da Universidade de São Paulo (CENA, USP, Piracicaba, SP). No entanto, após 

alguns meses de amostragem, decidiu-se que seria importante obter dados do rio 

Piracicaba, pois desta forma ter-se-ia uma base de comparação importante, uma vez 

que, comparada às demais bacias estudadas, a bacia do rio Piracicaba apresentava 

sérios problemas de degradação da qualidade da água. Assim, foram realizadas 

algumas amostragens no rio Piracicaba, as quais não foram suficientes para 

projeções sobre transporte e dinâmica de metais pesados, mas foram úteis para a 

avaliação dos níveis de contaminação naquele e nos outros sistemas. Por outro lado, 

para as demais bacias, exceto Mogi-Guaçu, os dados apresentados neste estudo são 

inéditos e poderão servir de base para outros estudos sobre cádmio, chumbo e 

mercúrio em rios do Estado de São Paulo. 



  

  

  

  

11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

A vida no planeta Terra só é possível devido à existência de água no estado 

líquido. O homem, em particular, para sobreviver, depende da água doce no estado 

líquido que se encontra estocada nos rios, lagos e no subsolo em quantidades 

relativamente pequenas quando comparadas ao total de água na Terra.  

O desenvolvimento da sociedade humana está diretamente relacionado ao uso 

dos recursos naturais entre eles, a água. No entanto, a utilização irracional de tais 

recursos tem provocado grandes alterações na estrutura e funcionamento dos 

ecossistemas, gerando sérios problemas para a humanidade. A partir da Revolução 

Industrial, o crescimento desordenado e localizado das demandas, associado aos 

processos de degradação da qualidade da água, vem gerando sérios problemas de 

escassez – quantitativa e qualitativa – e conflitos de uso, até mesmo nas regiões 

naturais com excedente hídrico (Rebouças et al., 1999). 

No caso do Brasil, observa-se grande disponibilidade hídrica, distribuída de 

forma desigual em relação à densidade populacional, sendo a produção total de 

águas doces neste país em torno de 12% do total mundial. Entretanto, sob o aspecto 

da qualidade de água, o Brasil não possui um quadro muito favorável, 

apresentando nas regiões mais densamente povoadas e industrializadas, sérios 

panoramas em relação à poluição e à degradação dos mananciais hídricos, em 

conseqüência da expansão desordenada dos processos de urbanização e 

industrialização verificada a partir da década de 50 (Rebouças, 1999). 

Os padrões de qualidade da água referem-se a um certo número de 

parâmetros capazes de refletir, direta ou indiretamente, a presença efetiva ou 

potencial de algumas substâncias ou microorganismos que possam comprometer 

essa qualidade, avaliando assim os impactos sobre a biota, decorrentes da atividade 

humana nas diferentes bacias hidrográficas. Dentre esses impactos estão os efeitos 
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da poluição, contaminação e introdução de substâncias tóxicas no ambiente aquático 

(Tundisi et al., 1999). 

Os fatores responsáveis pelas alterações na qualidade da água podem ser 

decorrentes de contaminações por substâncias químicas orgânicas e inorgânicas 

provenientes de várias fontes artificiais ou antrópicas, que podem ser de origem 

pontual, como lançamentos de esgotos urbanos e industriais, ou difusa como 

deposição de resíduos sólidos, uso de pesticidas na agricultura e queima de 

combustíveis fósseis. 

Dentre as substâncias químicas inorgânicas que podem contaminar o meio 

aquático, destacam-se os metais pesados1, os quais por causa de suas propriedades 

de persistência no ambiente, bioacumulação e biomagnificação na cadeia trófica 

(Baird, 1995), podem atuar provocando alterações nas interações entre os 

parâmetros físicos, químicos e biológicos de um determinado ecossistema, e causar 

sérios problemas toxicológicos para os organismos vivos.  

Dentro deste contexto é importante obter informações sobre as concentrações e 

distribuição dos metais pesados nos ecossistemas aquáticos, levando-se em 

consideração as ações e alterações causadas pelo homem no meio, para que seja 

possível avaliar e desenvolver tecnologias e métodos para o desenvolvimento dos 

recursos hídricos dentro de bases sustentáveis. 

O Brasil possui poucas informações sobre o estado de seus corpos d'água, 

principalmente face às suas dimensões continentais, diferenças geográficas regionais 

e magnitude dos problemas de poluição (Braga et al., 1999). Esse quadro enfatiza a 

necessidade de estudos que considerem as bacias hidrográficas como um todo, no 

intuito de disponibilizar informações às autoridades e à sociedade, para que 

problemas futuros sejam evitados. 

O Estado de São Paulo, com uma área de aproximadamente 250.000 km2 e uma 

população de cerca de 37 milhões de habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, 2000), representa a região mais densamente povoada, 

desenvolvida e industrializada do Brasil, na qual problemas relacionados à poluição 

e degradação dos recursos hídricos são freqüentemente observados. Entretanto, em 

relação aos metais pesados, existem poucas informações sobre as condições dos rios 

deste Estado, enfatizando a necessidade de novos e abrangentes estudos. 

                                                           
1 Verificar definição no item 3.1. 



  

  

  

  

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

O objetivo deste trabalho foi fazer um estudo comparativo da ocorrência de 

mercúrio (Hg), cádmio (Cd) e chumbo (Pb), em seis bacias hidrográficas do Estado 

de São Paulo, sendo elas, Alto Paranapanema, Peixe, Aguapeí, São José dos 

Dourados, Mogi-Guaçu e Piracicaba, as quais apresentam diferentes características 

quanto ao grau de degradação dos recursos hídricos, decorrentes de diferentes taxas 

de urbanização, industrialização e desenvolvimento.  

Neste estudo pretendeu-se compreender como as atividades antrópicas, tais 

como, lançamentos de esgotos domésticos e industriais, e diferentes graus de uso e 

ocupação da terra nas bacias, estariam influenciando nas concentrações dos metais 

em questão. Com os resultados gerados, pretende-se obter um panorama geral da 

distribuição desses metais no Estado de São Paulo, gerando uma base de 

informações para futuros estudos e destacando áreas com problemas potenciais de 

contaminação. 

A hipótese principal deste estudo foi: bacias com maior grau de degradação, 

desenvolvimento e população, e.g. Piracicaba e Mogi-Guaçu, apresentariam maiores 

concentrações de Cd, Pb e Hg na água, sedimento, bivalves e peixes. 

 



  

  

  

  

33..  RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  
 

3.1. Características Gerais dos Metais Pesados 

 

Na literatura encontram-se inúmeras definições para o termo “metal pesado”. 

Algumas delas baseiam-se na densidade atômica, outras no peso ou número 

atômico, nas propriedades químicas, sendo que, muitas vezes, este termo é 

empregado a um grupo de elementos como Cd, cromo (Cr), cobre (Cu), Hg, zinco 

(Zn), níquel (Ni), Pb, entre outros, que estão normalmente associados a problemas 

de poluição e toxicidade. Em uma das definições descrita por Alloway & Ayres 

(1993) o termo refere-se ao grupo de metais e metalóides com densidades atômicas 

maiores que 6 g/cm3. 

Em 2002, Duffs publicou um artigo argumentando contra o uso do termo 

“metal pesado”, relatando cerca de 25 diferentes definições descritas na literatura 

para o termo. O autor concluiu que a terminologia não deve ser usada, sugerindo 

nova definição baseada na avaliação da toxicidade potencial dos elementos 

metálicos e de seus componentes. Apesar disso, neste estudo o termo “metal 

pesado” será utilizado, uma vez que ainda não existe um consenso sobre o assunto e 

uma terminologia adequada para ser empregada. 

Alguns metais pesados, como Cd, Pb e Hg, estão geralmente associados a 

problemas de poluição e contaminação do meio ambiente, devido à sua toxicidade e 

propriedade de acumulação em organismos. Uma das importantes propriedades 

que distingue os metais pesados dos outros elementos é sua tendência em formar 

ligações reversíveis com um grande número de compostos. A disponibilidade e a 

natureza de tais compostos em um sistema pode controlar o transporte e o destino 

dos metais (Benjamin & Honeyman, 1992). Estes elementos não são biodegradáveis 

e participam do ciclo ecobiológico global no qual a água tem papel principal. 

Derivam de um considerável número de fontes e são transportados dinamicamente 
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através da atmosfera, solos e águas, podendo permanecer no ambiente por longos 

períodos (Linde et al., 1996). 

A poluição ambiental por metal pesado iniciou-se com a domesticação do 

fogo: a deposição de elementos liberados durante a queima da lenha, alterou os 

níveis de metais no ambiente das cavernas. Com a descoberta das minas e técnicas 

de extração de metal em tempos antigos, a relação entre metais, poluição por metal e 

história humana, foi formada. As minas e o comércio de fontes minerais tornaram-se 

características marcantes da economia inicial e, as técnicas de descoberta de metal 

alcançaram status como um barômetro do avanço tecnológico de culturas antigas 

(Nriagu, 1996).  

Durante o Império Romano, grandes quantidades de metais pesados, 

especialmente Pb (80.000 a 100.000 ton.ano-1), Cu (15.000 ton.ano-1), Zn (10.000 

ton.ano-1), e Hg (> 2 ton.ano-1), foram necessárias para sustentar o alto padrão de 

vida da sociedade. Embora as minas fossem operadas em pequena escala, a 

fundição descontrolada de grandes quantidades de minérios em “fogos ao ar livre”, 

resultaram em substanciais emissões de metais para a atmosfera. Emissões de 

metais potencialmente tóxicos tornaram-se sérias o suficiente para atrair a atenção 

de pesquisadores antigos, e podem ter sido responsáveis pela interdição de 

operações de minas na Itália e em alguns países vizinhos (Nriagu, 1996). 

Embora muitas minas tenham sido reabertas na Europa Central no início do 

século XI, foi o desenvolvimento de grandes fornalhas durante o século XVI que 

estenderam drasticamente a esfera de influência de fundições e instalações 

industriais. A Revolução Industrial trouxe a demanda por metais e um exponencial 

na intensidade de emissões desses elementos, tanto em massa absoluta, como em 

número e espécies tóxicas de metais (Nriagu, 1996). 

De fato, a problemática relativa às intoxicações por metais pesados data de 

épocas remotas. As mortes de Napoleão, Ivan O Terrível, e Charles II da Inglaterra, 

podem ter sido resultado de intoxicação por mercúrio (Goldwater, 1971); no 

entanto, pouca atenção foi dada pelas autoridades a esse problema até a década de 

50, quando ocorreu o acidente na baía de Minamata no Japão, onde centenas de 

pessoas morreram ou sofreram distúrbios neurológicos devido ao consumo de 

peixes contaminados com mercúrio (Goldwater, 1971; Sorensen, 1991). 

Os metais pesados podem ser introduzidos nos sistemas aquáticos como o 

resultado de processos naturais, como intemperismo, erosão e erupções vulcânicas, 



Revisão Bibliográfica - 6 

  

bem como por meio de uma variedade de atividades praticadas pelo homem (Foster 

& Charlesworth, 1996). Na água, os metais podem estar presentes nas formas 

particulada (em suspensão ou sedimento de fundo), coloidal e dissolvida, sendo 

constantemente redistribuídos entre estas fases durante o transporte (Shi et al., 1998) 

e, dependendo de sua forma química, podem ser acumulados pelos organismos 

vivos (Förstner & Wittmann, 1983). 

Devido a todo esse processo dinâmico de transporte e redistribuição dos 

metais nas diferentes fases, concentrações aparentemente baixas na coluna d’água e 

nos sedimentos, podem ser potencialmente disponíveis para acúmulo pelos 

organismos, tornando-se eventualmente tóxicas. O processo de biomagnificação de 

metais pesados é uma das formas pela qual estes elementos atingem altas 

concentrações na biota, uma vez que os níveis de alguns metais aumentam 

progressivamente ao longo da cadeia alimentar ecológica, atingindo níveis elevados 

nos organismos predadores que ocupam o topo da cadeia trófica (Baird, 1995). 

Mercúrio, cádmio e chumbo ocupam lugar de destaque entre os vários metais 

pesados associados a contaminações do ambiente aquático e que podem causar 

problemas de intoxicação ao homem e a outros organismos. Estes elementos são 

capazes de reagir com moléculas e com ligantes presentes nas membranas celulares 

o que, muitas vezes, lhes conferem as propriedades de bioacumulação, 

biomagnificação na cadeia alimentar, persistência no ambiente e distúrbios nos 

processos metabólicos dos seres vivos (Tavares & Carvalho, 1992). 

 

3.1.1. Cádmio 

 

O Cd, um metal do grupo IIB da tabela periódica, foi descoberto em 1817 por 

Strohmeyer associado ao carbonato de zinco. Este elemento é relativamente raro, 

ocorrendo na crosta terrestre em concentrações de 0,1 a 0,2 mg.kg-1 (Budavari et al., 

1989). Em baixas concentrações, pode atuar como nutriente para plantas, mas é 

tóxico para os organismos aquáticos, mesmo em pequenas concentrações 

(Environmental Protection Agency - EPA, 2001a). 

A principal aplicação do Cd é como anticorrosivo, consistindo na 

eletrodeposição de uma película protetora em torno de diversos objetos, 

aumentando a resistência atmosférica. É utilizado na fabricação de pilhas e baterias 

de Niquel-Cd, pigmentos, e nas indústrias de plástico (EPA, 2001a).  
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O Cd pode atingir o ambiente por meio de várias fontes antrópicas, tais como 

subproduto de refinamento de zinco, combustão de carvão, descarte de minas, 

processos de eletrodeposição, produção de aço e inox, pigmentos, fertilizantes e 

pesticidas (Peraza et al., 1998; EPA, 2001a). 

No ambiente aquático, o Cd está presente em várias formas, inclusive 

associado ao material particulado e orgânico dissolvido, as quais apresentam 

diferentes fatores de bioconcentração e toxicidade (EPA, 2001a). Em geral, a forma 

iônica dissolvida (Cd II) é considerada a mais disponível para acúmulo pelos 

organismos aquáticos (Benjamin & Honeyman, 1992).  

A toxicidade do Cd é principalmente aguda. Os homens são protegidos da 

exposição crônica a baixos níveis pela proteína rica em enxofre, metalotionina, a 

qual tem função de regular o metabolismo de Zn. Por ter muitos grupos sulfidril, a 

metalotionina pode complexar quase todo Cd ingerido, sendo o complexo, 

subsequentemente, eliminado na urina. Se a quantidade ingerida exceder a 

capacidade da proteína de complexar, o metal é estocado nos rins e fígado (Baird, 

1995). Algumas manifestações de toxicidade incluem anemia fraca e osteoporose. Os 

efeitos mais pronunciados ocorrem nos rins. Além disso, pode provocar sérios 

danos ao esqueleto, causando a doença conhecida por Itai-Itai, relatada inicialmente 

no Japão (Förstner & Wittmann, 1983). 

 
 

3.1.2. Chumbo 

 

O Pb é um elemento que vem sendo usado desde os tempos mais remotos, e 

foi um dos primeiros metais a ser explorado pelo homem, sendo conhecido desde 

3500 a.C. Este elemento, comparado com Cd e Hg, ocorre em maiores concentrações 

na crosta terrestre (200 mg.kg-1, Budavari et al., 1989). Os principais minérios de Pb 

explorados são a galena (PbS), a cerrusita (PbCO3) e a anglesita (PbSO4). Este 

elemento foi muito usado no passado em sistemas condutores e de armazenamento 

de água e alimentos, como pigmento em tintas, e como aditivo na gasolina, tendo 

sido responsável por inúmeros casos de intoxicação (Purves, 1985). 

O uso do Pb nas atividades acima mencionadas foi abolido na maioria dos 

países; no entanto, este elemento ainda é usado em vários tipos de atividades, como 

minerações, fundições, refinamentos, fábricação de baterias elétricas para 



Revisão Bibliográfica - 8 

  

automóveis, fertilizantes, indústrias químicas, pigmentos, cerâmica e plásticos 

(Förstner & Wittmann, 1983; Budavari et al., 1989). 

Muitos efeitos adversos à saúde são atribuídos às altas concentrações de Pb no 

corpo, incluindo toxicidade nervosa, hematopoiética, renal, endócrina e no sistema 

esquelético, sendo o sistema nervoso central, o primeiro a ser afetado. Danos no 

desenvolvimento cognitivo e comportamental em bebês e crianças jovens 

representam os efeitos de maior relevância. Toxicidade, a qual é dependente da 

idade e da dose de exposição, ocorre através da exposição a baixos níveis de várias 

fontes ambientais incluindo ar, alimentos e água (Peraza et al., 1998). 

O Pb ingerido vai inicialmente para o sangue, mas, em excesso, entra para os 

tecidos, incluindo os órgãos, particularmente o cérebro. Eventualmente, o Pb 

deposita-se nos ossos, tomando lugar do cálcio, pois Pb II e Ca II são íons similares 

no tamanho. A absorção de Pb pelo corpo aumenta em pessoas que têm deficiência 

de Ca e, é muito maior em crianças que em adultos (Baird, 1995).  

Assim como o Cd, a forma iônica dissolvida do Pb (Pb II) parece ser a mais 

disponível para acúmulo pelos organismos aquáticos (Benjaminn & Honeyman, 

1992). 

 

3.1.3. Mercúrio 

 

O Hg ocorre em concentrações relativamente baixas na crosta terrestre  

(0,5 mg.kg-1, Budavari et al., 1989) e, assim como outras substâncias, ocorre no 

ambiente em diferentes formas e associado a outros elementos, sendo que o mais 

comum é o enxofre, com o qual forma o minério cinabre (HgS). O mercúrio metálico 

é obtido por aquecimento do cinabre, seguido de condensação. Outras fontes de 

mercúrio são: erupções vulcânicas, evaporação natural e minas de mercúrio, as 

quais são responsáveis por emissões deste elemento na ordem de  

2700-6000 ton.ano-1. O aporte antrópico de Hg ocorre pela atividade de indústrias 

que queimam combustíveis fósseis, produção eletrolítica de cloro-soda, produção de 

acetaldeído, incineradores de lixo, polpa de papel, tintas, pesticidas, fungicidas, 

lâmpadas de vapor de mercúrio, baterias, produtos odontológicos, amalgamação de 

mercúrio em extração de ouro, entre outros (Micaroni et al., 2000). 

No Brasil, atualmente, a principal carga de mercúrio para o meio ambiente é 

oriunda dos garimpos de ouro, sendo que a mineração representa cerca de 50% do 
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total de emissão de Hg para a atmosfera (Lacerda, 2003). As fontes industriais 

representavam na década de 90 menos de 30% da emissão total, enquanto as 

emissões de fontes difusas, particularmente disposição de resíduos sólidos, estavam 

crescendo em importância em diversas áreas urbanas, tornando-se a principal fonte 

de Hg naquelas regiões (Lacerda, 1997). 

A incorporação de Hg dentro da cadeia alimentar e sua assimilação pelos 

organismos vivos é universalmente reconhecida como potencialmente perigosa para 

a saúde. Ao atingir os ambientes aquáticos o elemento pode ser metilado por 

bactérias, presentes nos sedimentos dos rios, tomando sua forma orgânica, o 

metilmercúrio (CH3Hg+). Nesta forma torna-se disponível aos organismos, podendo 

ser biomagnificado através da cadeia alimentar até o homem (Salomons & Förstner, 

1984). Na Figura 1 está representado o ciclo biológico do Hg. 

 

 

Figura 1 - O ciclo biológico do mercúrio. Adaptado de Salomons & Förstner (1984) 
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Uma vez formado, o metilmercúrio entra na cadeia alimentar pela rápida 

difusão e forte ligação com as proteínas celulares, atingindo sua concentração 

máxima em tecidos de peixes do topo da cadeia alimentar aquática, devido à 

biomagnificação (Micaroni et al., 2000). 

A forma orgânica do Hg é extremamente tóxica. Devido ao radical orgânico, 

este composto pode entrar rapidamente na corrente sanguínea, causando danos 

irreparáveis ao sistema nervoso central. Os principais sintomas associados à 

toxicidade por mercúrio no homem incluem tremor, vertigem, entorpecimento, dor 

de cabeça, cãimbra, fraqueza, depressão, distúrbios visuais, dispnéia, tosse, 

inflamações gastrointestinais, queda de cabelo, náuseas e vômitos (Micaroni et al., 

2000). 

O papel das cadeias alimentares no transporte de Hg através do ambiente e os 

riscos causados à saúde pela ingestão de alimentos contaminados por Hg, 

obtiveram destaque internacional após o incidente ocorrido em Minamata no Japão 

(Goldwater, 1971). Os primeiros casos sérios da doença de Minamata apareceram 

por volta de 1956, manifestados essencialmente por distúrbios neurológicos 

(Harada, 1995). Após longos e detalhados estudos epidemiológicos, esta doença foi 

relacionada à intoxicação por Hg causada pelo consumo de peixes contaminados. A 

transferência de Hg na cadeia alimentar marinha foi identificada como a 

responsável pelas altas concentrações do metal nos peixes, os quais foram 

consumidos pela população local (Boudou & Ribeyre, 1997). 

Estudos realizados no início da década de 80 relataram altos níveis de Hg em 

peixes carnívoros habitantes de centenas de lagos remotos (sem influência antrópica 

direta) do hemisfério norte e em reservatórios hidroelétricos construídos em Quebec 

(Canadá), concluindo que a cadeia alimentar seria um elemento vital para o 

transporte deste elemento no ambiente e para a avaliação dos riscos à saúde 

humana e aos demais organismos (Boudou & Ribeyre, 1997). 

 

3.2. Indicadores e Monitores de Metais Pesados 

 

No monitoramento dos níveis de metais pesados no ambiente aquático, 

diferentes amostras são utilizadas, seja para o controle ou prevenção de possíveis 

contaminações. Dentre as mais comuns estão as amostras de água (teores de metais 

dissolvidos), material particulado em suspensão (MPS), sedimento de fundo e biota, 
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destacando-se os peixes, moluscos, macroinvertebrados e alguns tipos de 

macrófitas. 

Os níveis de metais dissolvidos na água são extremamente variáveis, sendo 

que a avaliação deste parâmetro isolado fornece pouca informação sobre a 

contaminação do ambiente. O material particulado, tanto em suspensão como na 

forma de sedimento de fundo, representa importante parâmetro na análise da 

dinâmica e distribuição de metais, visto que uma grande parte dos elementos 

transportados na água está associada a essas partículas. Os moluscos, especialmente 

os bivalves, fornecem um panorama localizado sobre a contaminação do ambiente 

em que vivem, pois são organismos relativamente sedentários, passando quase que 

a vida toda em um mesmo local. Por fim, os peixes podem ser considerados 

organismos integradores, pois, em virtude do hábito migratório de grande parte das 

espécies, podem acumular poluentes distribuídos por todas as regiões por onde 

passam. 

Na coluna d’água os teores de metais pesados dissolvidos tendem a variar por 

várias ordens de magnitude ao longo do tempo e dos diferentes pontos de 

amostragem, o que se deve ao grande número de variáveis envolvidas na sua 

dinâmica, tais como variações diárias e sazonais no fluxo d’água, descargas locais de 

efluentes urbanos e industriais, variações de pH e condições redox, níveis de 

detergentes, salinidade e temperatura (Förstner & Wittmann, 1983). Apesar de tais 

variações, a determinação das concentrações dos metais dissolvidos na água 

constitui uma ferramenta útil na avaliação do grau de contaminação de um 

determinado escossistema e tem sido utilizada por diferentes pesquisadores em 

todo o mundo (Barak & Mason, 1989; Garbarino et al., 1995; Hurley, et al., 1995, 

1998; Marjanovic et al., 1995; Watras et al., 1995; Smith et al., 1996; Mastrine et al., 

1999). Entretanto, a análise dos teores de metais dissolvidos na água deve ser 

sempre acompanhada pela análise de outros materiais (e.g. sedimentos, biota). 

Atualmente, é reconhecido que as concentrações totais de metais dissolvidos na 

água é, freqüentemente, insuficiente como indicador de toxicidade aos organismos 

aquáticos. Em muitos casos, a toxicidade biológica está relacionada às concentrações 

de uma espécie química particular (Tokaliğlu et al., 2000).  

Em rios, as concentrações de metais nos sedimentos em suspensão são, em 

geral, maiores que as concentrações dissolvidas na coluna d’água, embora as 

transferências de metais entre tais compartimentos estejam relacionadas às 
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características do íon metálico, ao tamanho das partículas, ao conteúdo orgânico e à 

concentração do sedimento. Entretanto, em ambientes altamente contaminados por 

metais pesados, os níveis detectáveis na forma dissolvida podem ser relativamente 

elevados. Por outro lado, em ambientes não contaminados, as concentrações de 

metais na forma dissolvida são baixas, sendo que estes elementos encontram-se 

preferencialmente associados ao MPS e ao sedimento de fundo (Salomons & 

Förstner, 1984; Foster & Charlesworth, 1996). Portanto, a associação dos metais ao 

MPS é responsável por grande parte do transporte de metais em corpos d’água 

(Salomons & Förstner, 1984). 

O MPS é constituído de materiais orgânicos e inorgânicos que são originados 

de processos naturais (geológicos, biológicos, químicos e físicos) e de atividades 

antrópicas. As partículas inorgânicas consistem principalmente de argilas e vários 

precipitados como óxidos e hidróxidos de ferro (Fe) e manganês (Mn). Estes 

compostos têm grande capacidade de carrear metais entre a fase dissolvida e 

particulada através de processos de adsorção às partículas e co-precipitação, por 

isso são considerados de grande importância no transporte de metais em ambientes 

aquáticos (Förstner & Wittmann, 1983; Salomons & Förstner, 1984). 

Os metais associados às partículas do MPS podem ser depositados no 

sedimento de fundo. Dependendo da vazão e da velocidade da água, as partículas 

em suspensão podem precipitar e serem incorporadas ao sedimento de fundo; 

portanto, a composição química do sedimento reflete a composição da coluna 

d’água. Assim, a capacidade dos sedimentos de concentrar a maioria dos 

contaminantes faz deles um indicador particularmente útil em monitoramentos 

(Iskandar et al., 1972; Hirner et al., 1990; Axtmann & Luoma, 1991; Tessier et al., 

1993; Gonçalves, et al., 1992, 1994; Brügmann, 1995; Hickey et al., 1995; Allen-Gil et 

al., 1997; Bilos et al., 1998; Domagalski, 1998; Gurrieri, 1998; Molisani et al., 1999; 

Soares et al., 1999; Huggett et al., 2001; Arribére et al., 2003). A altos fluxos d’água, 

no entanto, a lavagem do leito dos rios pode ocorrer, levando a uma ressuspensão 

das partículas depositadas. Além disso, variações nas condições físico-químicas 

ambientais (pH, salinidade, potencial redox e conteúdo de quelantes orgânicos) 

também podem causar uma remobilização dos metais acumulados no sedimento, os 

quais tornam-se potencialmente biodisponíveis aos organismos aquáticos (Salomons 

& Förstner, 1984; Soares et al., 1999).  



Revisão Bibliográfica - 13 

  

A mobilidade de um elemento nos sedimentos e sua biodisponibilidade e 

ecotoxicidade para plantas e animais, dependem fortemente de sua forma química e 

da maneira como este se encontra ligado às partículas do sedimento. 

Conseqüentemente, determinar as formas químicas dos elementos presentes nos 

sedimentos pode fornecer informações mais relevantes que a determinação do 

conteúdo total, quando se deseja avaliar os efeitos tóxicos dos elementos no 

ambiente (Quevauviller et al., 1997). A determinação das formas químicas mais 

biodisponíveis dos metais é um ponto importante para uma abordagem completa a 

respeito da toxicidade destes elementos para os organismos, além de ensaios de 

toxidez e análises de estrutura de comunidades (Molisani, 1999).  

Dessa forma, além de se determinar concentrações totais dos elementos nos 

sedimentos, atualmente é considerado também a avaliação dos níveis mais 

disponíveis para acúmulo biológico. Os metais ligados à fase trocável do sedimento 

são aqueles que, por definição, se encontram mais prontamente disponíveis aos 

organismos vivos. No entanto, é preciso ter cuidado na interpretação dos resultados 

gerados através de um protocolo de extração sequencial, pois a fração do metal mais 

disponível não irá necessariamente corresponder à quantidade incorporada pela 

biota, uma vez que as características do ambiente e os mecanismos de incorporação 

e excreção dos organismos poderão inibir ou acelerar sua mobilidade (Förstner, 

1993). 

Na avaliação dos teores de metais em sedimentos deve-se considerar também 

a granulometria das amostras, visto que os elementos não se encontram 

homogeneamente distribuídos nas várias frações granulométricas do sedimento. Em 

geral, a fração fina do sedimento – constituída principalmente de silte e argila – 

apresenta níveis relativamente maiores de metais, devido à sua maior área 

superficial de contato (Salomons & Förstner, 1984; Stone & Droppo, 1996). O uso da 

fração constituída por partículas menores que 63 µm do sedimento para 

determinação de metais pesados, tem sido recomendado por inúmeros 

pesquisadores, apresentando algumas vantagens: os metais pesados ligam-se 

preferencialmente às frações silte e argila; este tamanho de partícula é semelhante ao 

da matéria em suspensão na água; tem sido usado em muitos estudos sobre 

contaminação por metais pesados, facilitando assim, as comparações entre 

diferentes sistemas (Soares et al., 1999; Birch et al., 2001). 
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Apesar de serem importantes para a avaliação da contaminação ambiental por 

metais pesados, as análises de água e sedimento ainda não podem fornecer dados 

reais sobre a disponibilidade dos elementos aos organismos. Assim sendo, a análise 

da biota constitui uma importante ferramenta em programas de monitoramento 

ambiental, uma vez que a biodisponibilidade é medida diretamente. A utilização de 

organismos em programas de monitoramento ambiental data da década de 60 e foi 

primeiramente investigada por Folsom e colaboradores, na tentativa de quantificar a 

contaminação das águas da Califórnia por radionuclídeos (Folsom et al., 1963; 

Folsom & Young, 1965; Young & Folsom, 1967). No final da década de 60 e início 

dos anos 70, outros pesquisadores iniciaram estudos sobre a possibilidade do uso de 

organismos para monitorar contaminantes conservativos em ecossistemas aquáticos. 

Brooks & Rumsby (1965) estudaram o acúmulo de metais traço em 3 espécies de 

bivalves marinhos da Nova Zelândia (Ostrea sinuata, Pecten novaezelandiae e Mytilus 

edulis aoteanus). Bedford et al. (1968) utilizaram os bivalves Lampsilis siliquoidea e 

Lampsilis ventricosa para monitorar pesticidas no rio Cedar, em Michigan (EUA). 

Butler (1971) encabeçou um programa nacional nos EUA, usando moluscos bivalves 

para monitorar pesticidas em estuários. Este programa constituíu o precursor do 

programa mundialmente conhecido por “Mussel Watch", no qual foram monitorados 

radionuclídeos, isótopos estáveis de metais e hidrocarbonetos na região costeira dos 

EUA, utilizando os bivalves Mytilus edulis, Mytilus californianus e Crassostrea virginica 

(Farrington, 1983). 

O uso de biomonitores para quantificar o grau de contaminação dos ambientes 

aquáticos obteve vantagens práticas e teóricas sobre as análises de águas e 

sedimentos em programas de monitoramento. Por sua considerável capacidade de 

acúmulo de contaminantes, a maioria dos biomonitores exibe concentrações que 

permitem medidas relativamente simples, comparadas com as técnicas necessárias 

para análises de água. O problema da contaminação das amostras, que dificultou as 

tentativas de análises de água por muitas décadas, também é reduzido. Além disso, 

os biomonitores também fornecem a capacidade de integração de tempo, ou seja, 

suas concentrações de contaminantes refletem uma média das flutuações temporais 

de curto prazo que ocorrem na água onde vivem. Contudo, a maior vantagem do 

uso de biomonitores é que a biodisponibilidade do contaminante é medida 

diretamente, sem recorrer a suposições empregadas em outros métodos. 
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Conseqüentemente, a contaminação presente em um biomonitor é, por definição, 

biodisponível (Phillips & Rainbow, 1994). 

Em vista disso, muitos autores têm utilizado várias espécies de bivalves para 

monitorar metais pesados nos ambientes marinhos e estuarinos em todo o mundo 

(Rezende & Lacerda, 1986; Fagioli et al., 1994; Adami et al., 1997; Avelar et al., 2000). 

Comparado ao seu uso mundial como monitores de elementos traço em ambientes 

marinhos e estuarinos, os bivalves têm sido relativamente pouco usados como 

biomonitores de metais em ecossistemas de água doce. Este fato deve-se, 

parcialmente, à ausência de um gênero ou espécie cosmopolita (como os gêneros 

Mytilus e Crassostrea em águas marinhas), e também porque as espécies empregadas 

em estudos de água doce têm uma distribuição local e pouco ou nenhum valor 

econômico (Phillips & Rainbow, 1994). Apesar disso, muitos autores têm empregado 

bivalves em estudos sobre contaminação de rios e lagos por metais pesados, entre 

eles: Manly & George (1977), Foster & Bates (1978), Czarnezki (1987), Abaychi & 

Mustafa (1988), Hameed & Raj (1990), Kraak et al., (1991), Secor et al. (1993), 

Camusso et al. (1994), Bilos et al. (1998), Cope et al. (1999), Valdovinos et al. (1998), 

Callil & Junk (1999), Villar et al. (1999), Rutzke et al. (2000), Tomazelli et al. (2003). 

No ambiente aquático, os peixes representam alguns dos organismos mais 

freqüentemente empregados em programas de monitoramento de metais pesados 

(Allen-Gil & Martynov, 1995; Chevreuil et al., 1995; Köck et al., 1995; Hollis et al., 

1996; Linde et al., 1996; Allen-Gil et al., 1997; Amundsen et al., 1997; Neumann et al., 

1997; Kargin, 1998; Watras et al., 1998; Redmayne et al., 2000; Santos et al., 2002; 

Ikingura & Akagi, 2003). Estes organismos, além de fornecerem informações a 

respeito da biodisponibilidade dos elementos analisados, fornecem também 

indicações sobre as concentrações disponíveis ao homem, uma vez que fazem parte 

da dieta humana. Dentre todas as espécies utilizadas para tal finalidade, os peixes 

com hábito alimentar piscívoro (predadores) são os mais utilizados, pois ocupam o 

topo da cadeia alimentar e, portanto, apresentam as maiores concentrações de 

alguns elementos, especialmente o Hg (Bidone et al., 1997a,b; Lebel et al., 1997; 

Malm et al., 1997; Barbosa et al., 2003). Além disso, estudos demonstraram que mais 

de 90% do Hg total determinado em peixes é representado pelo metilmercúrio 

(Bloom, 1992). Portanto, determinar as concentrações de Hg em peixes, significa 

determinar os níveis de metilmercúrio a que os seres vivos estão expostos via 

alimentação. 
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3.3. Os metais pesados no Brasil 

 

O estudo dos metais pesados nos rios brasileiros ainda é escasso, em vista da 

grande rede hidrográfica do território nacional. Muitas pesquisas sobre a 

contaminação do ambiente aquático por Hg foram desenvolvidas na região 

Amazônica, principalmente nas regiões com atividades mineradoras, onde este 

elemento é utilizado na amalgamação do ouro (e.g. Martinelli et al., 1988; Lacerda et 

al., 1990; Pfeiffer et al., 1991; Barbosa et al., 1995; Malm et al., 1995a,b; Bidone, 

1997a,b; Lebel et al., 1997; Malm et al., 1997; Rodrigues-Filho & Maddock, 1997; 

Dorea et al., 1998; Malm, 1998; Roulet et al., 1998a; Brabo et al., 2000; Guimarães et 

al., 2000; Lima et al., 2000; Maurice-Bourgoin et al., 2000; Uryu et al., 2001).  

Os níveis de Hg detectados em amostras da Amazônia, em geral, são bastante 

elevados e, inicialmente, foram atribuídos à intensa atividade mineradora 

concentrada na região. No entanto, estudos recentes têm demonstrado que algumas 

regiões da Amazônia possuem níveis de Hg naturalmente elevados (Roulet et al., 

1998b; Fostier et al., 2000; Lechler et al., 2000; Fadini & Jardim, 2001). Fadini & 

Jardim (2001) demonstraram que os solos da região da bacia do rio Negro têm 

grande estoque de Hg, o qual pode ser lentamente liberado pela ação de processos 

de transformações geoquímicas, atingindo assim os rios e biomagnificando-se na 

cadeia alimentar. 

A mineração de ouro na região do Alto Pantanal, também estimulou muitos 

estudos sobre os níveis de metais pesados, principalmente Hg, nos compartimentos 

aquáticos daquela região. Lacerda (1992) foi um dos primeiros a avaliar a 

distribuição de metais pesados (Cu, Zn, Pb, Hg) em lagoas do Pantanal, na região de 

Poconé (MT) e concluiu que, apesar da mineração, os sedimentos estavam 

extremamente pobres em metais (e.g. Hg: 60 – 80 ng.g-1; Pb: 7 – 13 µg.g-1), 

comparados com outros sistemas contaminados.  

Outros estudos, como os de Vieira et al. (1995), Alho & Vieira (1997), Callil & 

Junk (1999), Hylander et al. (2000a,b), Calli & Junk (2001) e Leady & Gottgens (2001), 

relatam os níveis de Hg em moluscos, peixes e sedimentos de lagoas e rios do 

Pantanal. Em geral, as concentrações de Hg foram sempre maiores nas regiões 

próximas às áreas de mineração, quando comparadas com outras áreas da planície 

de inundação, mas não atingiram níveis tão elevados quanto os observados na 

região Amazônica. 
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Na bacia do rio Paraná, Moraes et al. (1997a,b) detectaram níveis de Hg na 

água e em peixes abaixo do limite estabelecido pela legislação brasileira da época 

(0,002 mg.l-1 e 0,5 mg.kg-1 peso úmido, repectivamente). O mesmo foi relatado em 

relação ao cobre por Lenzi et al. (1997), na região de Porto Rico (PR). 

No Rio Grande do Sul, Pestana et al. (1997, 2000) estudaram os níveis de Hg e 

outros metais na bacia do rio Camaquã, em uma região onde existia, no passado, 

mineração de ouro e cobre. No trabalho publicado em 2000, os autores relataram um 

decréscimo nas concentrações de Hg nos sedimentos em comparação com dados 

prévios, atribuindo tal redução ao desaparecimento dos garimpeiros e à parcial 

remoção do Hg por processos naturais. Hatje et al. (1998) também relataram 

contaminações por metais pesados de origem antrópica no rio Sinos (RS). Por outro 

lado, os resultados obtidos por Teixeira et al. (2001) para as concentrações totais de 

metais no sedimento de rios da região do Baixo Jacuí (RS), não foram suficientes 

para estabelecer correlações com as contribuições antrópicas na região, embora 

importantes fontes de poluição existissem na área estudada. Os autores destacaram 

ainda que as contribuições antrópicas foram mais bem caracterizadas pela extração 

sequencial dos metais. 

Em Minas Gerais, Veado et al. (1997) e Rietzler et al. (2001) estudaram os 

níveis de metais nas águas do rio das Velhas e de tributários da represa de 

Pampulha, respectivamente, detectando concentrações de alguns metais maiores 

que as permitidas pela legislação brasileira. Contaminações do ambiente por Hg 

também foram observadas em algumas regiões do Estado de Minas Gerais onde 

existiam atividades garimpeiras de ouro, como no município de Mariana 

(Deschamps et al., 2003).  

Muitos estudos têm sido desenvolvidos no Estado do Rio de Janeiro, os quais 

enfatizam a influência das atividades antrópicas nos níveis de metais pesados no 

ambiente aquático. O rio Paraíba do Sul, um dos mais importantes para o Estado, foi 

estudado em relação aos metais associados ao material particulado em suspensão 

(Malm et al., 1988; Carvalho et al., 1999; Salomão et al., 2001) e ao sedimento de 

fundo (Molisani et al., 1999). Silva & Rezende (2002) avaliaram as influências das 

mudanças no uso da terra na lagoa de Cima, e demonstraram a existência de 

intervenções antrópicas nos níveis dos metais no sedimento da lagoa. Outros 

autores como Azcue et al. (1987), Barcellos et al. (1988), Rego et al. (1993), Fernandes 

et al. (1994a,b), Fernandes (1997), Marins et al. (1998), Baptista-Neto et al. (2000), 
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Lacerda & Gonçalves (2001) e Lacerda et al. (2001), também estudaram diferentes 

ambientes no Estado do Rio de Janeiro, determinando os níveis de metais pesados 

em diferentes amostras e as possíveis influências antrópicas no meio. 

DePaula & Mozeto (2001) analisaram os teores de metais de uma pequena 

bacia hidrográfica (bacia do rio Capivari), localizada na reserva biológica da Praia 

do Sul (Ilha Grande, RJ), em uma tentativa de estabelecer níveis de referência para 

metais em sedimentos da costa sudeste do Brasil. O mesmo tipo de estudo foi 

realizado por Salomão et al. (2003) em microbacias localizadas nos parques 

Estaduais de Intervales, Morro do Diabo e Vassununga, localizados no Estado de 

São Paulo, para estabelecer os níveis de referência para este Estado. Os parques 

protegidos por lei apresentam, em geral, pouca ou nenhuma influência antrópica; 

portanto, as concentrações de metais detectadas nas amostras de tais ambientes 

podem ser utilizadas em comparações com os níveis detectados em ambientes 

afetados por atividades urbanas, mineradores e industriais, servindo como níveis 

basais ou de referência. 

Boldrini et al. (1983) publicaram um dos primeiros estudos sobre os níveis de 

Hg em rios do Estado de São Paulo. Os autores determinaram as concentrações do 

elemento na água, sedimento e peixes das bacias dos rios Pardo e Mogi-Guaçu, e 

relataram maiores concentrações de Hg nas amostras coletadas no rio Mogi-Guaçu, 

o qual, segundo os autores, apresentou problemas em relação aos níveis do 

elemento nos peixes. Por outro lado, em 1999 Gatti et al. avaliaram os níveis de 20 

elementos em amostras de perfis de sedimentos da Lagoa do Infernão, localizada na 

bacia do rio Mogi-Guaçu, concluindo que a região não foi afetada por altos níveis de 

metais oriundos de atividades antrópicas. Em 2003, Tavares et al. também 

registraram decréscimo nos níveis de Hg na bacia do rio Mogi-Guaçu, estudando 

principalmente lagoas marginais ao rio, nas quais observaram baixas concentrações 

do elemento na água e nos sedimentos de fundo e em suspensão daquele sistema. 

Assim sendo, nos úlitmos anos parece que o rio Mogi-Guaçu vem se recuperando de 

contaminações pretéritas por Hg. 

No rio Mogi-Guaçu destaca-se ainda o trabalho de Tomazelli et al. (2003), que 

realizaram um monitoramento de Pb e Cd, utilizando o bivalve Anodontites 

trapesialis como monitor biológico, e compararam os níveis dos metais com os 

detectados no rio Piracicaba. Os resultados mostraram maiores concentrações de Pb 
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(até 6,80 µg.g-1 de peso seco) nos bivalve do rio Mogi-Guaçu em relação aos do 

Piracicaba. 

Falótico (2001) avaliou a distribuição de alumínio (Al), Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, 

Pb e Zn na água, MPS e sedimento de fundo do rio Piracicaba e relataram altas 

concentrações de Cd, Cu, Hg e Zn naquele rio, especialmente nas áreas com maiores 

influências de atividades antrópicas. Em relação ao Hg, Fostier et al.2 também 

relataram maiores concentrações do elemento na bacia do rio Piracicaba nas áreas 

de maiores atividades industriais e urbanas. No entanto, nos peixes as 

concentrações estiveram abaixo dos níveis estabelecidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), que estabelece 0,5 mg.kg-1 e 1,0 mg.kg-1 peso úmido, 

para peixes não-predadores e predadores, respectivamente (ANVISA, Portaria nº 

685, de 27 de agosto de 1998). 

Outros estudos no Estado de São Paulo podem ser destacados, como os de 

Roma & Longo (1991) e Avelar et al. (1997) que estudaram a distribuição de metais 

pesados em bivalves e sedimentos, respectivamente, da bacia do rio Sapucaí-Mirim; 

Silva et al. (2002) estudaram os níveis de metais nos sedimentos de três reservatórios 

do sistema Tietê-Pinheiros em São Paulo; e Luiz-Silva et al. (2002) avaliaram a 

distribuição de Hg em sedimentos superficiais de alguns rios do estuário de Santos-

Cubatão, relatando que os níveis do elemento naquele sistema ainda continuam 

elevados. 

Observa-se, portanto, que os estudos sobre metais pesados no Brasil e, 

particularmente, no Estado de São Paulo estão restritos às regiões com maiores 

influências antrópicas. Para as regiões mais ao sul e oeste do Estado não existem 

dados publicados sobre metais pesados. Mesmo para os rios mais contaminados, 

como Piracicaba, Tietê e, até mesmo, Mogi-Guaçu, os dados são ainda escassos, 

enfatizando a necessidade de novos estudos.  

O Estado de São Paulo possui a maior densidade populacional e industrial do 

território brasileiro, apresentando sérios problemas de degradação da qualidade das 

águas de seus mananciais. Os maiores problemas ocorrem na região metropolitana 

da cidade de São Paulo, por onde passa o rio Tietê, e na região de Campinas, 

representando a bacia hidrográfica dos rios Piracicaba-Jundiaí-Capivari. Assim, 

                                                           
2 FOSTIER, A.-H.; FALÓTICO, M.B.; FERRAZ, E.S.B.; TOMAZELLI, A.C.; SALOMÃO, M.S.M.B.;  MARTINELLI, 
L.A. Impact of the anthropogenic activity on the Hg contamination in the Piracicaba River basin (São Paulo State, 
Brazil). (Em elaboração) 
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determinar os níveis de metais nessas áreas, significa avaliar os níveis a que os 

homens e demais organismos estão direta ou indiretamente expostos. 

Além disso, atualmente, a importância das fontes difusas (deposição 

atmosférica, agricultura, disposição de resíduos sólidos) nas contaminações dos 

ambientes aquáticos tem sido bastante enfatizada pelos pesquisadores (Lacerda & 

Marins, 1997; Balogh et al., 1998; Lacerda & Salomons, 1999), pois ambientes 

aparentemente não afetados por fontes antrópicas diretas têm apresentado altos 

teores de metais e outros contaminantes. Žáková & Kočková (1999) relataram que 

uma parte substancial da contaminação da bacia dos rios Dyje/Thaya (República 

Checa) por Cd, Pb e Hg tem sua origem em fontes não-pontuais como deposição 

atmosférica, aplicação de fertilizantes minerais na agricultura que contenham 

metais, entre outras. Da mesma forma, Mason et al. (2000) relataram que a 

incineração de lixo pode contribuir com quantidades significativas de Cd para a 

atmosfera, o qual pode ser posteriormente transportado e depositado nos solos e 

corpos d’água. Portanto, determinar os níveis de metais em áreas menos 

industrializadas ou com menor população, também é importante, tanto para se 

determinar áreas potencialmente afetadas por poluição difusa, quanto para se 

determinar os níveis de referência para essas áreas, formando um banco de dados 

para futuros estudos sobre contaminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

44..  ÁÁRREEAASS  DDEE  EESSTTUUDDOO  
 

Neste estudo foram analisadas amostras de seis bacias hidrográficas do Estado 

de São Paulo as quais apresentam diferentes graus de desenvolvimento, decorrentes 

das diferenças no uso e ocupação da terra, desenvolvimento industrial e 

urbanização. Conseqüentemente estas condições irão gerar diferentes graus de 

poluição e degradação das águas das bacias. As bacias estudadas foram: Alto 

Paranapanema (PAR - representada pelas sub-bacias dos rios Itapetininga e 

Paranapanema), Peixe (PEI), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-

Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR), as quais segundo a Lei Estadual no. 7663, de 

dezembro de 1991, que instituíu a Política Estadual de Recursos Hídricos e o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pertencem às seguintes 

unidades de gerenciamento de recursos hídricos (UGRHIs): UGRHI-14 (Alto 

Paranapanema), UGRHI-21 (Peixe), UGRHI-20 (Aguapeí), UGRHI-18 (São José dos 

Dourados), UGRHI-9 (Mogi-Guaçu) e UGRHI-5 (Piracicaba, Capivari e Jundiaí). 

Na Tabela 1 encontram-se alguns parâmetros característicos de cada bacia, na 

qual observa-se que a bacia do rio Piracicaba é a mais populosa e a menos populosa 

é a do Paranapanema. As bacias do Piracicaba, Mogi-Guaçu e Peixe possuem taxas 

de urbanização acima de 90%, similares à do Estado de São Paulo, enquanto as 

bacias do Paranapanema e Itapetininga apresentam as menores taxas de 

urbanização. O percentual de residências servidas com rede coletora de esgostos é 

bastante elevado em todas as bacias (média de 80%). Por outro lado, a porcentagem 

de esgoto tratado é muito baixa, especialmente nas bacias mais populosas, como 

Piracicaba e Mogi-Guaçu. Assim, observa-se que as bacias dos rios Piracicaba e 

Mogi-Guaçu representam as mais afetadas pela poluição doméstica e industrial, 

sendo que sete dos 30 municípios mais poluidores do Estado de São Paulo estão 

localizados na bacia do rio Piracicaba (Martinelli et al., 2002). 



 

  

 
 
 
Tabela 1 - Algumas características relacionadas às bacias hidrográficas estudadas. DBO: demanda bioquímica de oxigênio; COD: carbono 
orgânico dissolvido; IQA: índice de qualidade da água. Fonte: Martinelli et al. (2002) 

 Piracicaba Mogi-Guaçu Peixe Aguapeí S.J. Dourados Itapetininga Paranapanema 

Número de habitantes 3.406.561 1.283.114 791.262 587.425 206.056 179.568 77.427 

População Urbana 3.222.223 1.167.129 725.402 523.471 175.856 146.873 54.468 

Taxa de urbanização 95 91 92 89 85 82 70 

Área (km2) 11.538 13.314 12.976 12.235 5.785 3.384 2.551 

Densidade demográfica (hab.km-2) 341 96 110 74 61 58 31 

% de esgoto tratado 12 20 29 36 63 86 97 

Cobertura rede sanitária (%) 84 96 80 84 80 81 80 

Volume de esgoto gerado (m3.dia-1) 384.818 200.681 72.760 53.335 25.315 21.473 7.878 

Volume de esgoto tratado (m3.dia-1) 37.825 32.070 16.780 15.392 12.797 14.838 5.994 

Carga poluidora domiciliar potencial (kgDBO.dia-1) 134.493 60.204 21.828 15.555 7.595 6.442 2.363 

Carga poluidora domiciliar remanescente (kgDBO.dia-1) 121.947 50.584 16.794 10.937 3.756 1.991 565 

Participação em relação ao Estado (%) 9,8 4,1 1,4 0,9 0,3 0,2 0,05 

Carga equivalente remanescente de carbono (kgC.dia-1) 49.023 20.335 6.751 4.397 1.510 800 227 

Carga equivalente remanescente de nitrogênio (kgN.dia-1) 21.957 8.066 3.989 2.884 468 147 11 

Descarga média no ponto mais a jusante da bacia (m3.s-1) 142,00 266,00 75,76 87,12 30,75 20,15 20,20 

Carga COD no ponto mais a jusante da bacia (kgC.dia-1) 88.425 75.449 31.598 36.246 9.782 7.629 11.806 

IQA no ponto mais a jusante da bacia 40 62 59 68 67  78 

 
Á

reas de Estudo – 22  



Áreas de Estudo - 23 

  

Quanto ao uso da terra, observa-se na Tabela 2 e Figura 2, que a bacia do rio 

Piracicaba apresenta a maior porcentagem de áreas urbanas (5,66 %), seguida pela 

bacia do rio Mogi-Guaçu. A maior proporção de áreas de pastagem é observada na 

bacia do rio São José dos Dourados (78 %), enquanto a maior proporção de florestas 

naturais remanescentes ocorre na bacia do Alto Paranapanema (26%). As bacias dos 

rios Piracicaba e Mogi-Guaçu apresentam a maior área cultivada com cana-de-

açúcar, representando mais que 30% da cobertura do solo nas bacias. Outra 

característica importante é a quantidade de solo exposto relatada na bacia do rio 

Mogi-Guaçu, representando cerca de 21,5 % da área total da bacia. No entanto, esta 

condição pode ser relacionada às culturas de cana-de-açúcar, pois posteriormente 

aos períodos de colheita os solos ficam expostos durante alguns meses. A descrição 

e discussão completa do uso da terra nas bacias podem ser encontradas em  

Silva et al.3. As localizações das bacias no Estado de São Paulo estão representadas 

na Figura 3. 

 

Tabela 2 – Caracterização da cobertura do solo nas bacias do Alto Paranapanema 
(PAR), Aguapeí (AGU), Peixe (PEI), São José dos Dourados (SJD), Piracicaba (PIR) e 
Mogi-Guaçu (MOG). Porcentagem relativa à área total de cada bacia. Adaptado de 
Silva et al.3 

 % 
PAR AGU PEI SJD PIR MOG Classe de Cobertua do 

Solo 

Pastagem 47,47 73,54 67,85 78,13 43,20 19,57 
Floresta Natural 26,13 12,63 15,26 6,91 10,08 9,63 
Cana-de-açúcar 0,63 3,92 3,39 2,09 33,66 38,92 
Solo exposto 2,61 2,05 2,67 6,97 0,27 21,52 
Reflorestamento 10,71 0,15 0,09 0,02 4,17 4,31 
Culturas Perenes 4,62 4,24 9,57 3,24 0,13 1,48 
Culturas Temporárias  4,17 2,70 0,13 0,20 1,12 0,73 
Área urbana 0,37 0,70 0,99 0,61 5,66 1,74 
Corpos d’água 3,05 0,06 0,04 1,82 1,67 0,63 
Outros 0,24 0,01 0,01 0,01 0,04 1,47 

 

 

 

 

 

                                                           
3 SILVA, A.M.; NALON, M.A.; KRONKA, F.J.N.; MARTINELLI, L.A. Land cover map for seven meso-scale river 

basins in the State of São Paulo. Biota Neotropica, (submetido).  
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Figura 2 – Mapas das bacias hidrográficas estudadas com a representação do uso da 
terra em cada uma delas. Fonte: Silva, 2003 
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Bacia do Alto Paranapanema 

Possui 34 municípios, sendo constituída pelos rios Paranapanema (trecho 

denominado Paranapanema Alto, com extensão de 425 km), Apiaí-Guaçu, Taquari, 

Itapetininga, Itararé e ribeirão das Almas. 

Sua área é caracteristicamente agrícola, sendo a parte mais à montante, coberta 

por enormes áreas reflorestadas e matas naturais. Parte da área da bacia é utilizada 

para pastagens e culturas de feijão, milho (em geral associada à criação de aves), 

café e arroz, ressaltando-se o incremento de cana-de-açúcar nas terras roxas da 

região de Ourinhos. As principais atividades industriais são indústrias alimentícias, 

de papel e celulose, engenhos e destilarias. 

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB) (2002), nesta bacia foram detectados níveis de Hg em 

desacordo com os padrões de qualidade de águas da classe 24 (> 200 ng.l-1), 

estabelecidos pela resolução no 20 de 10 de junho de 1986 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA 20/86), em 6 amostras de um total de 12 analisadas.  

 

Bacia do rio do Peixe 

Constituída pelo rio do Peixe, formado pela junção de vários rios, córregos e 

ribeirões, fluindo por 21 municípios incluindo Garça e Vera Cruz. O uso da terra é 

destinado às atividades urbanas, industriais e à agropecuária, com destaque para 

áreas de pastagens, além das culturas de café, milho e cana-de-açúcar. As principais 

atividades industriais são as agroindústrias e indústrias alimentícias. 

O trecho inicial do rio do Peixe apresenta piores condições sanitárias que o 

trecho final, o que foi constatado pela CETESB (2002) pelos resultados de coliformes 

fecais e condutividade elétrica. Tal situação é decorrência dos lançamentos de 

esgotos in natura, advindos principalmente do município de Marília, que não possui 

sistema de tratamento de esgotos. A carga orgânica biodegradável, associada a esses 

lançamentos, não causou comprometimento nos níveis de oxigênio dissolvido. 

Outro problema relacionado à qualidade das águas do rio do Peixe é a quantidade 

de sólidos suspensos, tanto que nos últimos anos, o departamento de saneamento 

de Marília reduziu a captação neste sistema hídrico.  

 

                                                           
4 Águas destinadas: ao abastecimento doméstico após tratamento convencional; à proteção das comunidades 
aquáticas; à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho); à irrigação de hortaliças e plantas 
frutíferas; à criação natural de espécies destinadas à alimentação humana (CONAMA 20/86). 
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Bacia do rio Aguapeí 

É constituída pelos rios Aguapeí ou Feio, Tibiriçá, Caingangue e Iacri, ribeirões 

Aguapeí-Mirim ou do Lageado, do Sapé e Claro, e por 32 municípios. O uso da terra 

é destinado às atividades urbanas e industriais e à agropecuária, com áreas de 

pastagens e cultivo de milho, amendoim, cana-de-açúcar, arroz, algodão, feijão, 

frutas, citrus e hortaliças, além de pequena área de vegetação natural. As principais 

atividades industriais integram-se em um quadro com predominância de atividades 

agroindustriais. 

Dados da CETESB (2002) demonstraram concentrações de Cd (> 1 µg.l-1) e Hg 

(> 200 ng.l-1) acima  do limite permitido pela resolução CONAMA 20/86 para 2 

amostras de um total de 12 e 6, respectivamente. O Índice de Qualidade da Água 

(IQA) para a bacia foi considerado bom para a maioria das amostras analisadas. 

 

Bacia do rio São José dos Dourados 

Constituída pelos rios São José dos Dourados e Paraná, desde a foz do rio 

Paranaíba até a barragem do reservatório de Ilha Solteira. Sendo parte integrante do 

Oeste paulista, constituída por 25 municípios, esta região foi incorporada ao 

processo produtivo pela expansão da lavoura cafeeira. A decadência do café trouxe, 

como conseqüência, a busca de outras culturas e a criação de gado. Atualmente, o 

setor primário tem na agropecuária sua principal atividade, destacando-se pecuária, 

cana-de-açúcar, laranja, café e culturas temporárias como milho e arroz. O setor 

secundário é representado pela agroindústria. As principais atividades industriais 

são usinas, destilarias, curtumes, frigoríficos e laticínios. 

Nessa bacia não existe nenhum município com população superior a 50.000 

habitantes, fato que, em parte, contribui para a preservação de seus recursos 

hídricos. A qualidade das águas do rio São José dos Dourados, segundo o IQA, 

demonstrou estabilidade ao longo dos últimos anos, sendo que em 2001, o IQA 

médio obteve classificação boa (CETESB, 2002). 

 

Bacia do rio Mogi-Guaçu 

A bacia do rio Mogi-Guaçu possui como principal constituinte o próprio rio 

Mogi-Guaçu, destacando-se também os rios do Peixe, Jaguari-Mirim, Rancho 

Queimado e Onça. O rio Mogi-Guaçu nasce no Estado de Minas Gerais com o nome 

de córrego Corisco, próximo à cidade de Borda da Mata, e continua pelo Estado de 
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São Paulo, sendo o principal afluente do rio Pardo, ao qual se lança pela sua 

margem esquerda após ter percorrido 473 km. 

O uso da terra se concentra em atividades agrícola, pastoril, granjeira, urbana e 

industrial. A atividade agrícola caracteriza-se pelo predomínio das culturas de  

cana-de-açúcar, café, citrus, milho e algodão, e áreas de pastagem. As principais 

atividades industriais são indústrias alimentícias (feculeiras, laticínios, frigoríficos e 

matadouros), usinas, engenhos e destilarias, curtumes, papel e metalúrgicas. Dos 38 

municípios pertencentes a essa bacia destacam-se Araras, Leme, Mogi-Guaçu, Mogi-

Mirim, Pirassununga, Serra Negra, Sertãozinho e Socorro. 

Dados da CETESB (2002) mostraram que as concentrações médias anuais de 

mercúrio nas águas do rio Mogi-Guaçu (em Pirassununga) apresentaram, nos 

últimos anos, valores médios superiores ao padrão de qualidade (200 ng.l-1) para 

águas da classe 2, segundo a resolução CONAMA 20/86, justificando uma ação de 

controle com vistas a identificar eventuais fontes deste metal na bacia. 

 

Bacia do rio Piracicaba 

A bacia do rio Piracicaba é uma típica bacia de meso-escala localizada, 

principalmente, no Estado de São Paulo. Contém três principais sub-bacias: Jaguari 

(3.400 km2), Atibaia (4.000 km2) e a própria Piracicaba (5.000 km2). Os principais rios 

destas bacias são Jaguari, Atibaia, Corumbataí e Piracicaba, este último formado 

pela junção dos dois primeiros, os quais seguem de leste para oeste em um trajeto 

de aproximadamente 250 km de comprimento. A descarga final da bacia ocorre no 

rio Tietê, no reservatório de Barra Bonita, o qual é um tributário do rio Paraná.  

Tanto a população quanto as indústriais estão localizadas na parte central da 

bacia. Aproximadamente 60% da população vive em somente oito municípios e, 

mais ou menos 70% do total de consumo de energia na bacia ocorre nestes 

municípios. Como conseqüência, aproximadamente 56% do fluxo de esgotos, tanto 

doméstico como industrial, é gerado nesta pequena parte da bacia (Martinelli et al., 

1999b).  

O uso da terra ocorre, principalmente, de três maneiras: cultivo de pastagem, 

cana-de-açúcar e citrus. A partir da década de 70 a bacia do rio Piracicaba sofreu 

grandes mudanças na ocupação do solo, sendo que os principais fatores desta 

transformação foram o forte aumento da população e do parque industrial, e a 

mudança da agricultura, principalmente com o aumento da superfície de cana-de-
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açúcar e da silvicultura que substituíram, na maioria dos casos, as pastagens (São 

Paulo, 1994). 

Segundo a CETESB (2002) a qualidade das águas do rio Piracicaba apresentou 

em 2001 uma piora acentuada em termos de matéria orgânica biodegradável, 

fósforo total e contaminação fecal, após a contribuição do ribeirão do Quilombo. 

Este ribeirão sofre forte influência dos lançamentos dos efluentes domésticos dos 

municípios de Campinas, Sumaré e Americana. No trecho seguinte, entre os 

municípios de Americana e Piracicaba, o rio Piracicaba ainda recebe os lançamentos 

dos municípios de Limeira, por meio do ribeirão Tatu, e de Santa Bárbara do Oeste, 

pelo ribeirão dos Toledos, mantendo sua qualidade comprometida, assim como 

verificado nos anos anteriores. 

Esta bacia pode ser considerada bastante degradada e problemas associados 

com poluição orgânica são comuns em seus rios. Alguns dos estudos realizados na 

bacia mostraram que as concentrações e variações dos gases biogênicos, como 

oxigênio dissolvido e dióxido de carbono livre, são completamente modificadas pela 

carga de esgoto lançada nos rios (Ballester et al., 1999; Martinelli et al., 1999b; Daniel 

et al., 2002). Além disso, a distribuição da matéria orgânica é alterada, ocorrendo 

aumento das formas particuladas e inorgânicas dissolvidas do carbono e nitrogênio 

(Martinelli et al., 1999a; Krusche et al., 2002). 

 

4.1. Locais de Amostragem 

 

As amostragens de água, sedimento, peixes e bivalves foram realizadas em 17 

pontos distribuídos nas seis bacias do estudo (Figura 3). Cabe ressaltar que peixes e 

bivalves não foram necessariamente coletados nos mesmos locais nos quais foram 

realizadas amostragens de água e sedimento, devido à inexistência ou dificuldade 

de coleta de tais organismos. Na Tabela 3 estão descritas as coordenadas 

geográficas, a identificação dos pontos de amostragem, e as amostras coletadas no 

ponto. 

 
 



 

  

 
Figura 3 – Mapa do Estado de São Paulo com a localização das bacias estudadas e dos pontos de amostragem 
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Tabela 3 - Locais de amostragem de água, sedimento, peixes e bivalves, nas bacias do Alto Paranapanema (PAR), Peixe (PEI), Aguapeí (AGU), 
São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR) com suas respectivas coordenadas geográficas 

Bacia Rio Local de Coleta Código Amostras Coletadas Latitude Longitude 
Itapetininga Itapetininga 1 ITA Água, Sedimento, Bivalves 23°38’04,9”  48 °06’41,2” 

Paranapanema Reservatório de Jurimirim 2 PAR-Jur Peixes 23 °12’36”  49 °14’16” PAR 

Paranapanema Piraju 3 PAR-1 Água, Sedimento  23°09’40,0”  49 °22’47,7” 

Peixe Marília 4 PEI-1 Água, Sedimento 22 °20’56,9”  49 °53'40,8’’ 
PEI 

Peixe Mariapólis 5 PEI-2 Água, Sedimento, Peixes 22°49’31,1” 51°11’54,2” 

Aguapeí Luisiania 6 AGU-1 Água, Sedimento, Bivalves 21°42’54,0” 50°17’28,2” 

Aguapeí Salto do Botelho 7 AGU-SB Peixes, Bivalves 21°27’14” 50°54’58” 

Aguapeí *Lagoa 8 AGU-Lg Bivalves 21°26’21” 50°57’45” 
AGU 

Aguapeí Valparaíso 9 AGU-2 Água, Sedimento 21°25’54,1” 51°00’52,2” 

S. J. dos Dourados Nhandeara 10 SJD-1 Água, Sedimento 20°32’16,6” 50°01’27,5” 

S. J. dos Dourados Pontalinda 11 SJD-2 Água, Sedimento, Peixes, Bivalves 20°30’26,2” 50°31’18,5” SJD 

S. J. dos Dourados *Lagoa Grande 12 SJD-Lg Bivalves 20°12’36” 49°14’16” 

Mogi-Guaçu Pitangueiras 13 MOG-1 Água, Sedimento 21°00’50,4” 48°10’15,5” 

Mogi-Guaçu Barrinha 14 MOG-2 Bivalves 21°12’07” 48°10’10” MOG 

Mogi-Guaçu Porto Ferreira 15 MOG-3 Água, Sedimento, Peixes, Bivalves 21°50’42” 47°29’43” 

Piracicaba Reservatório de Salto Grande 16 PIR-SG Peixes 22°44’ 47°15’ 
PIR 

Piracicaba Piracicaba 17 PIR Água, Sedimento, Peixes, Bivalves 22°40’28,1” 47°35’03,0” 
* Lagoas marginais ao rio  
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55..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  
 
5.1. Instrumentação 

 

As determinações de Cd e Pb foram feitas em um espectrômetro de absorção 

atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite (ETAAS) modelo 4100ZL 

(Perkin-Elmer, Überlingen, Alemanha) equipado com corretor de fundo por efeito 

Zeeman longitudinal e tubo de grafite com aquecimento transversal THGA do tipo 

end-capped contendo plataforma integrada de grafite pirolítico. Como gás de 

proteção foi utilizado argônio (99,96% pureza, AGA, Piracicaba, SP). Como fonte de 

radiação foram utilizadas lâmpadas de descarga sem eletrodos, alimentadas por 

uma fonte de radiofreqüência Perkin-Elmer modelo EDLII. Todas as medidas foram 

feitas em absorbância integrada realizadas a 228,8 e 283,3 nm para Cd e Pb, 

respectivamente, conforme as recomendações do fabricante. As alíquotas de 20 µl 

das soluções e suspensões das amostras foram introduzidas no tubo de grafite 

empregando um amostrador automático Perkin-Elmer modelo AS-71. O sistema de 

agitação ultra-sônica utilizado foi o Vibracell VC 50 com um sonda de titânio  

(3 mm de diâmetro) de 50 W (Sonics and Materials, Danbury, CT, EUA) acoplado ao 

controlador USS-100. 

As determinações de Hg foram feitas em um espectrômetro de fluorescência 

atômica (AFS) (PSAnalytical, Reino Unido) equipado com detector de Hg Merlin 

(PSAnalytical) e amostrador automático modelo PSA 20200 Random Acess 

(PSAnalytical). Como gás de arraste foi utilizado argônio. Todas as medidas foram 

baseadas em altura de pico. A redução do Hg II foi feita em linha com solução de 

cloreto estanoso (2% m/v SnCl2) e, como carregador, foram usadas soluções 

contendo os mesmos reagentes adicionados nas amostras. 

Os limites de detecção (LOD) dos métodos utilizados (ANEXO A) foram 

baseados no desvio padrão de 20 medidas do branco analítico de acordo com a 

equação: 
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LOD = 3 SD/m 

onde SD é o desvio padrão e m é o coeficiente angular da curva analítica de 

calibração (Nomenclature, 1978).  

As moagens das amostras de peixes e bivalves foram feitas com moinho 

criogênico Spex modelo 6800 Freezer Mill (Spex, Metuchen, NJ, EUA). 

As digestões das amostras de sedimento e filtros contendo o MPS foram feitas 

em forno de microondas modelo Ethos 1600 (Millestone, Sorisole, Itália), equipado 

com carrossel contendo dez conjuntos de digestão. Os frascos de digestão são 

constituídos de um teflon modificado (TFM®) capaz de resistir a temperaturas de até 

240oC. 

As amostras de peixes e bivalves, utilizadas nas determinações de Hg, foram 

digeridas em tubos de digestão de borosilicato tampados com dedos frios. As 

digestões foram feitas em bloco digestor modelo TE 040/25 (Tecnal, Piracicaba, SP) 

com capacidade para 40 tubos. 

Todo o procedimento analítico foi feito no laboratório de Química Analítica 

“Henrique Bergamin Filho” do CENA (Piracicaba, SP). 

 

5.2. Reagentes e Soluções 
 

O preparo das amostras, soluções e reagentes foi feito em uma sala limpa 

(classe 10.000 ou ISO classe 7) na qual o ar é insuflado através de filtros HEPA de 

60x60 cm (VECO) por 8 entradas colocadas no forro, sendo adequadamente 

recirculado. Essa sala contém uma capela de fluxo laminar (classe 100 ou ISO Classe 

5), onde o material é secado após ser descontaminado, uma capela VIDY onde estão 

colocados os destiladores de ácidos, e uma capela VIDY para o preparo das 

soluções.  

Água destilada-deionizada purificada em sistema Milli-Q® (Millipore, 

Bedford, MA, USA) foi utilizada em todas as etapas do trabalho. Para o preparo das 

soluções, dos padrões de referência e para as digestões das amostras, ácidos nítrico 

(HNO3) e clorídrico (HCl) de grau analítico (Merck, Rio de Janeiro, Brazil), 

purificados em destiladores “subboiling” de quartzo (Kürner, Rosenheim, 

Alemanha), foram utilizados. Ácido sulfúrico (H2SO4) (Merck, pureza 95-97 %) 

também foi utilizado nas digestões de peixes e bivalves. 
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Nas determinações de Cd e Pb foram utilizadas soluções de trabalho 

preparadas em meio 0,2% v/v HNO3 a partir de diluições adequadas das soluções 

1000 mg.l-1  Cd e Pb. Todas as soluções foram armazenadas em frascos de 

polipropileno (Nalgene®). 

Na extração de Cd e Pb na fase trocável do sedimento foi usado ácido acético 

(0,11 mol.l-1 CH3COOH) preparado com ácido acético glacial (Merck p.a.) e água 

Milli-Q®. 

As soluções de referência utilizadas nas determinações de Hg foram 

preparadas diariamente a partir de diluições adequadas da solução 1000 mg.l-1 Hg, 

utilizando os mesmos ácidos adicionados nas amostras. As soluções foram 

preparadas e armazenadas em frascos de borosilicato ou Teflon®. 

A purificação da solução de cloreto estanoso (Merck p.a.) 2% m/v SnCl2 em 

15% HCl foi feita através de borbulhamento com argônio por aproximadamente 30 

minutos. 

A solução de cloreto de bromo (0,2 mol.l-1 BrCl) utilizada nas digestões de 

peixes e bivalves, foi preparada diariamente através de dissolução de 11,0 g de 

KBrO3 (bromato de potássio, Merck p.a.) e 15,0 g de KBr (brometo de potássio, 

Merck, p.a.) em 200 mL de água, seguida de adição de 800 ml de HCl. A solução de 

0,1 mol.l-1 KBr/KBrO3 utilizada nas determinações de Hg foi preparada diariamente 

pela mistura de volumes iguais de soluções 0,2 mol.l-1 KBr e 0,033 mol.l-1 KBrO3 

preparadas em água. Os sais de brometo e bromato de potássio foram purificados 

em mufla a 450oC por 4 horas antes de serem utilizados no preparo das soluções. 

A solução de cloridrato de hidroxilamina (12% m/v NH2OH.HCl) foi 

preparada pela dissolução de 6 g de NH2OH.HCl (Merck p.a.) em 50 ml com água.  

 

5.3. Descontaminação do Material 
 

Todo o material utilizado no trabalho nas determinações de Cd e Pb, inclusive 

os frascos utilizados nas coletas, foi previamente descontaminado em banho de  

10% v/v HNO3 por 24 h, enxaguado cinco vezes com água Milli-Q® e secado em 

capela de fluxo laminar. 

Os filtros de acetato de celulose (Millipore 0,45 µm), utilizados para a 

separação do MPS, foram descontaminados deixando-os em banho de 20% v/v 

HNO3 por uma semana. Posteriormente o ácido foi descartado e os filtros foram 
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mantidos em água Milli-Q® por mais uma semana, fazendo-se a troca da água 

diariamente. Após a descontaminação, os filtros foram colocados em placas de Petri 

(Millipore) descontaminadas, secados em capela de fluxo laminar e pesados. 

A descontaminação do material é uma das etapas mais importantes nas 

determinações de Hg, principalmente nas análises de água que contenham baixas 

concentrações do elemento (<5 ng.l-1). O processo de descontaminação utilizado 

baseou-se no protocolo proposto pela PSAnalytical (1995) e consiste de: 

- lavagem do material com detergente de laboratório; 

- lavagem com água deionizada 3 vezes; 

- imersão em banho de 50% v/v HNO3 por 48 horas; 

- lavagem com a água Milli-Q® 5 vezes; 

- imersão em banho 0,1 mol.l-1 KBr/KBrO3 em 5 % v/v HCl por 24 horas; 

- lavagem com água Milli-Q® 5 vezes; 

- secagem em capela de fluxo laminar; 

- embalagem em duplo saco plástico até o momento do uso. 

A descontaminação das garrafas de água mineral, constituídas por 

polietilenotereftalato (PET), utilizadas nas coletas de água para análises de Hg, não 

precisou passar por todos os processos descritos acima. Neste caso, a água mineral 

foi descartada, os frascos foram lavados com água Milli-Q® cinco vezes, e secados 

em capela de fluxo laminar. Após a secagem, adicionaram-se aproximadamente  

200 ml de 0,1 mol.l-1 HCl em cada frasco, os quais foram embalados 

individualmente em 3 sacos plásticos, ficando assim protegidos de contaminação até 

o momento da amostragem, segundo método descrito por Fadini & Jardim (2000). 

 

5.4. Amostragem 
 

As coletas de água e sedimento de fundo foram realizadas bimestralmente no 

período de janeiro a dezembro de 2001. Uma coleta extra de sedimento foi realizada 

no mês de abril/2002. Ressalta-se que o ponto de coleta MOG-3 (15) foi amostrado 

somente nos meses de janeiro, março e maio de 2001, sendo posteriormente 

substituído pelo ponto do rio Piracicaba (17 PIR), no qual foram realizadas 

amostragens de água e sedimento a partir do mês de julho de 2001. 

As amostras de peixes e bivalves foram coletadas em duas ocasiões: uma 

referente ao final do período da cheia (abril-maio/2001) e outra referente ao final do 

período da seca (setembro/2001). 
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5.4.1. Água  

Em cada ponto de amostragem foram coletadas três amostras de água, 

discriminadas a seguir: 

- Amostras para determinações de mercúrio total: coletadas em garrafas PET 

de 1000 ml, conforme procedimento descrito por Fadini & Jardim (2000); 

- Amostras para determinações de Cd e Pb: coletadas em frascos de teflon 

(FEP®) de 125 ml, as quais foram posteriormente filtradas para separação do 

material dissolvido e particulado; 

- Amostras para lavagem do sedimento de fundo: coletadas em frascos de 

polipropileno (PP) de 1000 ml, as quais foram utilizadas em laboratório para o 

peneiramento do sedimento de fundo. 

Em cada coleta foram levados também três conjuntos contendo os mesmos 

frascos preenchidos com água Milli-Q®, os quais consistiram nos brancos de campo. 

Estes frascos foram abertos em alguns dos pontos de coleta e foram tratados da 

mesma maneira que as amostras. Os valores médios de Cd, Pb e Hg determinados 

nos brancos de campo, foram posteriormente descontados dos valores reais das 

amostras. 

Durante todo o procedimento de amostragem foram utilizadas luvas e, o ácido 

contido nas garrafas PET foi descartado à jusante e distante do ponto de coleta. 

Todos os frascos foram abertos dentro d’água e enxaguados com a água do local por 

no mínimo três vezes antes de serem preenchidos com a amostra em coletas 

manuais (Figura 4). Todas as amostras foram acondicionadas em três sacos plásticos 

devidamente fechados, e mantidas sob refrigeração até o final de um dia de 

amostragem. Este procedimento segue os padrões descritos na literatura para evitar 

riscos de contaminações das amostras durante os processos de manipulação das 

mesmas (Gasparon, 1998; Fadini & Jardim, 2000). 

As amostras foram filtradas ao final de um dia de coleta para a separação do 

material dissolvido e particulado em suspensão. A separação foi feita em duplicata 

utilizando filtros de acetato de celulose (Millipore® 0,45 µm) previamente 

descontaminados e pesados. Os filtros com as partículas maiores que 0,45 µm foram 

acondicionados em placas de Petri (Millipore®), previamente descontaminadas, e 

congelados até o momento das análises. As amostras das águas filtradas (fração 

dissolvida <0,45 µm), destinadas às determinações de Cd e Pb, foram preservadas 
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com HNO3 concentrado, na proporção de 1,5 ml de ácido por litro de amostra, e 

mantidas sob refrigeração até o momento das análises. 

As amostras de água destinadas às determinações de Hg não passaram por 

nenhum processo de filtração e foram preservadas com HNO3 concentrado, na 

proporção 1,5 ml de ácido por litro de amostra, e mantidas sob refrigeração, 

embaladas em três sacos plásticos, até o momento das análises. 

 

 

 

Figura 4 - Coleta de amostra de água para determinações de Cd, Pb e Hg 
 

 

5.4.2. Sedimento de fundo 

As amostras de sedimento de fundo foram coletadas com o auxílio de uma 

draga de Eckman, previamente lavada com água do local (Figura 5). Em cada ponto 

de amostragem foram feitas coletas compostas de três subamostras em um espaço 

de aproximadamente 5-10 metros. As amostras foram colocadas em bandeja de 

polietileno, previamente lavada com água do local, misturadas e uma subamostra 
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foi retirada (Figura 5), acondicionada em três sacos plásticos devidamente fechados 

para serem congeladas até o momento das análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Coleta de amostras de sedimento de fundo utilizando draga de Eckman 
 

 

5.4.3. Bivalves 

As amostragens de bivalves foram feitas manualmente através de exame tátil 

do sedimento de fundo. Em seguida, as amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos para serem congeladas até o momento das análises. Nos meses de pico de 

cheia tais organismos não foram coletados, pois o alto nível da água dificultou a 

captura dos bivalves. Sendo assim, a coleta referente ao período de cheia dos rios foi 

realizada no mês de abril, quando o nível das águas começou a baixar. Ressalta-se, 

ainda, que na bacia do rio do Peixe não foram encontrados bivalves em nenhum dos 

locais pesquisados durante este estudo. 

Todas as espécies coletadas são relativamente sedentárias e possuem o hábito 

de viveram enterradas no sedimento de fundo. Filtram a água, da qual  

retiram seu alimento, constituído principalmente de fitoplâncton, sendo, portanto, 

consumidores primários. As espécies amostradas foram: Anodontites trapesialis, 

Anodontites crispatus, Castalia undosa undosa, Corbicula fluminea, Diplodon fontaineanus, 

Diplodon sp e Fossula fossiculífera (Figura 6).  
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Figura 6 – Alguns espécimens de bivalves coletados nas bacias para determinação 
de Cd, Pb e Hg. (A) A. trapesialis; (B) F. fossiculifera; (C) C. fluminea; (D) C. undosa 
undosa; (E) D. fontaineaus; (F) A. crispatus 
 
 
 

5.4.4. Peixes 

As amostras de peixes foram obtidas com pescadores locais mediante contato 

prévio e esclarecimento sobre os objetivos do trabalho. Os peixes foram embalados 

em sacos plásticos e mantidos congelados até o momento do preparo das amostras 

previamente às análises. 

Todos os peixes amostrados, exceto dois exemplares de Prochilodus scrofa 

(Curimbatá) coletados no rio Mogi-Guaçu e três exemplares de Leporinus elongatus 

(Piapara) coletados no rio Aguapeí, possuem hábito alimentar carnívoro/piscívoro 

(predadores). Tais espécies foram escolhidas, pois os níveis de alguns metais, 

principalmente mercúrio, são maiores em peixes do topo da cadeia alimentar 

(Bidone et al., 1997a,b; Lebel et al., 1997; Malm et al., 1997). As espécies predadoras 

coletadas foram: Cynopotamus humeralis (Saicanga ou Cadela), Hoplias malabaricus 

(Traíra), Megalonema platana, Salminus hilarii (Tabarana), Salminus maxillosus 

(Dourado) e Serrasalmus sp (Piranha). 
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5.5. Preparo das Amostras em Laboratório 

 
Em laboratório, as amostras de sedimento de fundo, peixes e bivalves foram 

inicialmente descongeladas à temperatura ambiente. Parte da amostra de sedimento 

foi peneirada úmida em peneira de 63 µm para separação do sedimento fino. Para 

auxiliar no processo de peneiramento foi utilizada água do próprio local de coleta. 

A fração menor que 63 µm foi transferida para frascos de polietileno 

descontaminados e congelada. Nesta fração, além das determinações de metais 

pesados, foram determinados os teores de carbono (ver item 5.7.1). 

Uma subamostra do sedimento total foi secada em estufa a 50°C. 

Posteriormente, foi retirada uma subamostra pelo método do quarteamento, a qual 

foi submetida à análise granulométrica (ver item 5.7.1).  

Os bivalves foram identificados, pesados e as medidas morfométricas da 

concha (altura, largura e comprimento) foram efetuadas. As partes moles foram 

retiradas das conchas com auxílio de uma espátula de Teflon®, lavadas com água 

Milli-Q®, secadas parcialmente em papel de filtro e pesadas. Os bivalves pequenos 

(massa do tecido mole < 50g) foram colocados diretamente em frascos 

descontaminados e congelados. Os espécimens grandes (>50g) foram 

homogeneizados em processador de alimentos, acondicionados em frascos 

descontaminados e congelados.  

Os peixes foram identificados, pesados e medidos (comprimento padrão). A 

pele com as escamas foi retirada e descartada, e uma amostra do filé (tecido 

muscular) foi retirada, triturada em processador de alimentos, acondicionada em 

frasco descontaminado e congelada.  

Todas as amostras foram secadas por liofilização. As amostras de peixes e 

bivalves foram pesadas antes e depois da secagem, para se determinar a 

porcentagem de umidade. 

As amostras secas, exceto o sedimento de fundo, foram moídas em moinho 

criogênico, para obtenção de amostras homogêneas para a posterior determinação 

dos metais pesados, de acordo com Santos Jr et al. (2002). As amostras de sedimento 

de fundo foram moídas em gral de porcelana. 

Os filtros contendo o MPS foram secados em capela de fluxo laminar até peso 

constante. A determinação do conteúdo de material depositado nos filtros foi 

realizada pela diferença de massa dos filtros antes e após a filtração. 
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5.5.1. Determinações de Cd e Pb 

5.5.1.2. Água 

As amostras de águas filtradas (fração dissolvida < 0,45µm) foram analisadas 

em duplicata, fazendo-se duas determinações em cada réplica, diretamente por 

ETAAS, utilizando soluções de referência em meio aquoso 0,2% v/v HNO3. As 

curvas analíticas de calibração foram preparadas com padrões de 0,00 a 6,00 µg.l-1 

Cd e de 0,0 a 80,0 µg.l-1 Pb.  

 

5.5.1.3. Material Particulado em Suspensão (MPS) 

Cada filtro contendo o MPS foi digerido individualmente em forno de 

microondas. Os filtros foram manipulados e cortados com pinça de plástico, e 

colocados nos frascos de TFM® do forno de microondas, adicionando-se 3 ml de  

2 mol.l-1 v/v HNO3. Os frascos foram colocados no rotor do forno de microondas e 

submetidos ao ataque ácido utilizando o programa de aquecimento da Tabela 4. 

Após resfriamento, os frascos foram abertos e o conteúdo transferido 

quantitativamente para frascos volumétricos de 10 ml. Neste procedimento ocorreu 

a digestão parcial do material, com semiquantitativa extração dos metais. 

Posteriormente, o material foi mantido sob refrigeração até o momento das 

determinações por ETAAS.  

É conveniente destacar que no momento das determinações utilizou-se a 

ponteira de titânio ultrassônica, por aproximadamente 25 s a 50W de potência, para 

a homogeneização do material antes de ser introduzido no forno de grafite. Esta 

homogeneização foi necessária, pois o uso do ácido 2 mol.l-1 HNO3 não destrói 

completamente a matriz, restando algumas partículas em suspensão na amostra. 

Assim, as amostras de MPS foram tratadas como suspensões. As curvas analíticas 

de calibração foram preparadas com padrões de 0,00 a 6,00 µg.l-1 Cd e de 0,0 a  

100,0 µg.l-1 Pb. 

 

Tabela 4 - Programa de aquecimento utilizado na solubilização dos filtros contendo 
o MPS, em microondas Millestone, Ethos 1600 

ETAPA TEMPO 
(min.) 

POTÊNCIA 
(W) 

TEMPERATURA 
(oC) 

1 2 600 150 
2 5 600 150 
3 10 800 200 
4 10 900 200 

Ventilação 10 - - 
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5.5.1.4. Sedimento, Peixes e Bivalves 

As amostras de sedimento de fundo, peixes e bivalves foram analisadas 

usando o método das suspensões baseado em Lima et al. (1999a,b). De cada 

amostra, foram preparadas duas subamostras de 10,0 mg diretamente nos copos do 

amostrador automático. Em cada copo, adicionou-se 1,00 ml de uma solução  

0,2% v/v HNO3 e 0,04% v/v Triton X-100. Antes de serem introduzidas no forno de 

grafite, as suspensões foram homogeneizadas pela ponteira de titânio ultrasônica 

por aproximadamente 25 s a 50W de potência. 

O método de preparo de suspensões diretamente no copo do amostrador 

automático foi proposto inicialmente por Miller-Ihli (1988), que também propôs o 

método de homogeneização da suspensão por agitação ultrassônica. Segundo a 

autora, massas entre 1,00-50,0 mg são suficientes para o preparo de suspensões 

diretamente no copo do amostrador automático (Miller-Ihli, 1992, 1993, 1994). 

Capelo et al. (1998) também prepararam suspensões do mexilhão Mytilus edulis 

direto nos copos do amostrador empregando agitação ultrassônica, e observaram 

que massas de 10,0 mg foram suficientes para as determinações de Cd. 

Esse método mostrou-se bastante eficaz na homogeneização da suspensão, 

além de diminuir o gasto com reagentes e a massa de amostra necessária para as 

análises, permitindo a análise de bivalves relativamente pequenos, como  

C. fluminea que, após secagem, podem pesar apenas 60,0 mg.  

Cabe ressaltar também, que a homogeneização das amostras feita por moagem 

criogênica é suficiente para permitir que subamostras entre 5,00 e 20,0 mg possam 

ser utilizadas nas determinações de Cd e Pb em material biológico por análise de 

suspensões em ETAAS (Santos Jr et al., 2002). 

As curvas analíticas de calibração para as amostras de sedimento foram 

preparadas com padrões de 0,00 a 6,00 µg.l-1 Cd e de 0,0 a 300,0 µg.l-1 Pb. Para as 

amostras de peixes e bivalves foram utilizados padrões de 0,00 a 6,00 µg.l-1 Cd e de 

0,0 a 100,0 µg.l-1 Pb. 

 

5.5.1.5. Fase Trocável do Sedimento 

Os teores trocáveis de Cd e Pb nos sedimentos de fundo foram determinados 

após processo de extração com ácido acético 0,11 mol.l-1. Para tanto, 500,0 mg de 

cada amostra seca do sedimento (<63 µm) foram colocados em tubo de centrífuga 

descontaminado, adicionando-se 20 ml da solução de ácido acético 0,11 mol.l-1. A 
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solução foi agitada por 16 h em agitador mecânico. Após esse período, a solução foi 

centrifugada a 4.000 rpm durante 15 min, sendo o sobrenatante transferido para 

frascos de polietileno descontaminados e armazenado sob refrigeração até a análise. 

As amostras foram analisadas em duplicata. Todo o processo de extração sequencial 

pode ser encontrado com detalhes em Quevauviller et al. (1997). 

As determinações de Cd e Pb foram feitas por ETAAS, utilizando soluções 

padrão contendo os mesmos reagentes utilizados na extração. As curvas analíticas 

de calibração foram preparadas com padrões de 0,00 a 6,00 µg.l-1 Cd e de 0,0 a  

100,0 µg.l-1 Pb. 

 

5.5.2. Determinações de Hg 

5.5.2.1. Água 

As amostras de água destinadas às determinações de Hg total foram 

imediatamente analisadas após os três dias de amostragem. As amostras foram 

preparadas em duplicata e em cada réplica foram feitas duas determinações de Hg 

por AFS. 

Cada réplica foi preparada seguindo o procedimento descrito no manual de 

análises de amostras do equipamento PSAnalytical (1995): 

- 40 ml de amostra foram transferidos para balões volumétricos de 50 ml; 

- adicionaram-se 7,5 ml de 33% v/v HCl; 

- adicionou-se 1 ml de solução 0,1 mol.l-1 KBr/KBrO3; 

- completou-se o volume com água Milli-Q®; 

Os padrões para a curva analítica e os brancos foram preparados  

seguindo rigorosamente o mesmo método. No momento da análise, adicionaram-se 

30 µL de solução de 12 % m/v NH2OH.HCL (cloridrato de hidroxilamina) para 

reduzir o excesso de KBr/KBrO3. A curva analítica foi preparada com soluções em 

meio aquoso entre 0,0 e 100,0 ng.l-1 Hg, obtidos de diluições de uma solução de  

100 µg.l-1 Hg, contendo os mesmos reagentes adicionados nas amostras. Todas as 

soluções foram preparadas diariamente em ambiente limpo (classe 100).  

 

5.5.2.2. Sedimento 

As determinações de Hg no sedimento de fundo foram feitas por AFS, após 

ataque da amostra com água-régia em forno de microondas. O uso da água-régia 
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tem sido freqüentemente relatada na literatura nas determinações de Hg em 

sedimentos (Lechler et al., 2000; Lacerda & Gonçalves, 2001). 

Alíquotas de 200,0 mg de cada amostra seca e moída foram pesadas, em 

duplicata, nos frascos de digestão de TFM® do forno de microondas, adicionando-se 

3 ml de HCl e 1 ml  de HNO3 concentrados. A mistura foi aquecida por microondas 

segundo o programa de aquecimento descrito na Tabela 5. Após o resfriamento, a 

solução final foi transferida para frascos volumétricos e o volume final foi 

completado para de 25 ml com água Milli-Q®. As soluções foram mantidas 

refrigeradas até o momento das determinações, as quais foram feitas utilizando 

soluções de referência de 0,0 a 10,0 µg.l-1 Hg.  

 
Tabela 5 - Programa de aquecimento utilizado na digestão de amostras de 
sedimento de fundo em forno de microondas Millestone, Ethos 1600 

ETAPA TEMPO 
(min.) 

POTÊNCIA 
(W) 

TEMPERATURA 
(oC) 

1 15 850 200 
Ventilação 20 - - 

 

 

5.5.2.3. Peixes e Bivalves 

As determinações de Hg em peixes e bivalves foram feitas por AFS, após 

digestão das amostras seguindo procedimento adaptado do método descrito 

originalmente por Bloom (1992).  

As amostras foram digeridas em bloco digestor utilizando sistema de refluxo 

(dedo frio) em tubos de borosilicato. Em alíquotas de 100,0 mg de amostra foram 

adicionados 3,5 ml de HNO3 e 1,5 ml de H2SO4. A mistura foi deixada à temperatura 

ambiente por uma noite sendo, em seguida, aquecida por oito horas a 100°C. Após 

resfriamento, adicionaram-se 2,5 ml de 0,2 mol.l-1 BrCl e o volume foi completado 

para 50 mL com água Milli-Q®. 

Imediatamente antes da determinação o excesso de BrCl foi reduzido com  

aproximadamente 30 µl de 12% m/v cloridrato de hidroxilamina. 

As determinações de Hg nas amostras de peixes foram feitas utilizando 

soluções de referência em meio aquoso entre 0,0 e 20,0 µg.l-1, enquanto nas 

determinações nas amostras de bivalves foram utilizadas soluções entre 0,00 e 1,00 

µg.l-1 Hg.  



Material e Métodos - 44 

  

5.5.3. Determinações de Metilmercúrio 

As determinações de metilmercúrio nos peixes coletados nos reservatórios de 

Jurumirim (bacia do Alto Paranapanema) e Salto Grande (bacia do rio Piracicaba) 

foram feitas no Departamento de Ciências Ambientais do Instituto Jožef Stefan 

(Lubliana, Eslovênia). Para tanto, foi utilizado o método descrito por Logar  

et al. (2000), no qual metilmercúrio e Hg II (inorgânico) são determinados 

simultaneamente. 

As amostras de peixes foram pesadas (50,0 mg de amostra seca), e 

adicionaram-se 2 mL de 25% m/v KOH em metanol, em frascos de Teflon® com 

tampa. Os frascos foram fechados e colocados em estufa a 80oC por três horas. Após 

resfriamento, as amostras foram diluídas com metanol, seguindo a derivatização, a 

pré-coleta em colunas de Tenax, a separação por cromatografia gasosa isotérmica 

(GC), a pirólise e a detecção por AFS. O metilmercúrio é derivatizado em metiletil 

mercúrio volátil e, Hg II em dietilmercúrio, usando tetraetilborato de sódio 

(NaB(C2H5)4). 

 

5.6. Avaliação da Qualidade Analítica dos Resultados 

 

A qualidade analítica dos resultados foi avaliada através de análises de 

amostras de referência certificadas (Tabelas 6 e 7), empregando o mesmo tratamento 

utilizado nas amostras. Os resultados obtidos neste estudo não apresentaram 

diferenças significativas em relação aos valores certificados quando aplicado o teste-

t a 95% de confiança. Além disso, foram realizadas análises de “brancos analíticos”, 

ou seja, amostras contendo apenas os reagentes. Para cada procedimento de 

digestão ou análises de suspensões, utilizou-se pelo menos três brancos. As 

concentrações médias determinadas nos brancos foram descontadas das 

concentrações das amostras.  

Testes de homogeneidade foram realizados para as determinações de Cd e Pb 

pelo método das suspensões, em três amostras de sedimentos, peixes e bivalves, de 

acordo com Santos Jr et al. (2002). Estes testes foram realizados para certificar que a 

massa (10,0 mg) empregada nas análises seria representativa da amostra. Os 

resultados estiveram de acordo com o relatado por Santos Jr et al. (2002), 

apresentando coeficientes de variações entre as réplicas analisadas inferiores a 10%. 
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Tabela 6 - Materiais de referência certificados empregados no controle de qualidade 
dos métodos utilizados neste estudo. Média ± desvio padrão ou intervalo de 
concentração (µg.g-1, exceto quando indicado). Valores obtidos referem-se às 
medidas de no mínimo três e no máximo dez repetições 
Material  Cd Pb Hg 

Certificado 22,79 ± 0,96 27,89 ± 0,14  NIST – SRM 1640*   
Trace elements in natural water Obtido 20,71 ± 1,74 27,54 ± 0,74  

Certificado 0,533 ± 0,026 42,3 ± 1,6  BCR – CRM 320 
Trace elements river sediment Obtido 0,534 ± 0,049 39,3 ± 1,8  

Certificado 3,45 ± 0,22 161 ± 17 1,47 ± 0,07 NIST – SRM 2704   
Buffato River Sediment  Obtido  3,18 ± 0,13 149 ± 6,30 1,53 ± 0,19 

Certificado  2,27 – 2,39  BCR – CRM 281 
Trace elements in Rye Grass Obtido   2,01 ± 0,09  

Certificado  0,2 – 0,86  IAEA – 350 
Tuna Homogenate  Obtido  0,42**  

Certificado 0,043 ± 0,008  4,64 ± 0,26 NRCC – DORM2  
Dogfish Muscle Obtido  0,038 ± 0,001  4,25 ± 0,41 

Certificado 4,15 ± 0,38 0,371 ± 0,014 0,0642 ± 0,0067 NIST - SRM  
1566a  Oyster Tissue Obtido 4,17 ± 0,30 0,367 ± 0,046 0,0564 ± 0,0041 
* Concentração em µg.l-1; ** valor de uma única determinação. 

 
 
 
Tabela 7 – Materiais de referência certificados empregados no controle de qualidade 
do método para determinação de metilmercúrio em peixes. Média ± desvio padrão. 
n=número de determinações 

Metilmercúrio (µg.g-1) Material 
Certificado Obtido 

NRCC-DOLT 1 
(n=19) 0,080 ± 0,011 0,082 ± 0,013 

NRCC-DOLT 2 
(n=17) 0,693 ± 0,053 0,797 ± 0,097 

 

 

5.7. Parâmetros Físico-químicos 

 

5.7.1. Granulometria e Teores de Carbono do Sedimento 

As análises granulométricas foram feitas pelo método do densímetro no 

Departamento de Solos e Nutrição de Plantas da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ, USP, Piracicaba). O sedimento foi separado em três 

frações: areia (2-0,05 mm), silte (0,05-0,002 mm) e argila (< 0,002 mm). 
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A porcentagem de carbono na fração menor que 63 µm do sedimento de fundo 

foi determinada em analisador elementar Carlo Erba modelo CHN-1110, acoplado 

ao espectrômetro de massa marca Finnigan Delta Plus, instalado no Laboratório de 

Ecologia Isotópica do CENA (USP, Piracicaba). 

 

5.7.2. Parâmetros da Água 

Os parâmetros físico-químicos da água (pH, condutividade, oxigênio 

dissolvido, carbono inorgânico dissolvido, carbono orgânico dissolvido e 

particulado, quantidade de sólidos em suspensão) utilizados na interpretação dos 

resultados deste estudo foram obtidos do projeto desenvolvido por Salomão (2003) 

nas mesmas bacias e no mesmo período deste estudo. 

Os dados diários de vazão foram obtidos junto ao Departamento de Águas e 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). No entanto, pela ausência de 

dados para alguns pontos amostrados neste estudo (PAR-1, PEI-2, AGU-3, SJD-1 e 

MOG-1), as vazões foram reconstituídas por regressões lineares entre diferentes 

postos de um mesmo rio (Dunne & Leopold, 1978; Tucci, 1993). Finalmente, foram 

calculadas as médias mensais de vazão para cada ponto de amostragem, as quais 

foram utilizadas na interpretação dos dados deste estudo. 

 

5.8. Análises Estatísticas 

 

O teste não paramétrico Kruskal-Wallis foi utilizado para testar a existência de 

diferenças nas concentrações dos metais pesados nas amostras de água, MPS e 

sedimento de fundo, entre as bacias estudadas, visto que não houve distribuição 

normal e homogeneidade dos dados. Observadas diferenças significativas, 

empregou–se posteriormente o teste de Mann-Whittney, de comparação de pares de 

dados, para verificar quais bacias apresentaram diferenças. O teste de Mann-

Whittney foi usado também para verificar a existência de diferenças nas 

concentrações de metais nas amostras dos dois pontos de coleta de uma mesma 

bacia. 

Análises de correlações de Spearman (não paramétrica) foram utilizadas para 

os teores dos metais nas amostras juntamente com os parâmetros físico-químicos, 

uso e ocupação da terra de cada ponto de amostragem.  
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Nas comparações das concentrações de metais nas amostras de bivalves e 

peixes das diferentes bacias, utilizou-se o teste de variância ANOVA com dois 

fatores, uma vez que os parâmetros peso e tamanho dos organismos, influenciaram 

nas concentrações dos metais. Nestas amostras, a estatística paramétrica pôde ser 

utilizada devido à independência e homogeneidade dos dados. Posteriormente, 

utilizou-se o teste de Tukey para comparação de médias entre as bacias. Correlações 

simples de Pearson entre as concentrações de metais e as medidas morfométricas 

dos organismos foram feitas após transformação dos dados para logaritimo de base 

10 (log10). 

Todos os testes foram realizados separadamente para cada tipo de amostra, 

considerando nível de significância de 5%. 



 

  

  

  

  

66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

6.1. Parâmetros Físico-Químicos 

 

Na Tabela 8 estão descritas as características granulométricas e os teores de 

carbono determinados nas amostras de sedimento de fundo. A granulometria do 

sedimento não variou muito ao longo do ano. As maiores porcentagens de argila 

(acima de 10%) foram observadas nos pontos PIR, MOG-1, ITA, AGU-1 e MOG-3, 

respectivamente. Em relação à porcentagem de carbono, a maioria das amostras 

apresentou valores inferiores a 2%, exceto os pontos PIR, MOG-1, SJD-1 e PAR-1. 

 
Tabela 8 - Granulometria e porcentagem de carbono das amostras de sedimento de 
fundo coletadas nas bacias do Alto Paranapanema (ITA, PAR), Peixe (PEI), Aguapeí 
(AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR).  Média 
± desvio padrão. n=número de amostras 

Ponto n Areia (%) Silte (%) Argila (%) Carbono (%)* 
1       ITA 5 70,4 ± 14,1 18,0 ± 8,9 11,6 ± 5,2 1,37 ± 0,21 

3       PAR-1 5 94,0 ± 1,4 2,0 ± 0,0 4,0 ± 1,4 2,08 ± 0,17 

4       PEI-1 5 96,8 ± 1,1 2,0 ± 0,0 1,2 ± 1,1 1,37 ± 0,28 

5       PEI-2 5 91,6 ± 2,2 3,6 ± 1,7 4,8 ± 1,1 0,73 ± 0,19 

6      AGU-1 5 74,0 ± 7,5 15,6 ± 5,5 10,4 ± 6,1 1,85 ± 0,32 

9      AGU-2 5 80,4 ± 3,8 10,4 ± 4,6 9,2 ± 2,7 1,58 ± 0,25 

10    SJD-1 5 90,8 ± 3,0 4,0 ± 1,4 5,2 ± 2,3 2,07 ± 0,27 

11    SJD-2 5 85,2 ± 6,1 6,4 ± 2,6 8,4 ± 3,8 1,94 ± 0,31 

13    MOG-1 5 74,2 ± 12,7 9,2 ± 4,1 16,6 ± 8,7 2,22 ± 0,15 

15    MOG-3 3 84,0 ± 5,3 6,0 ± 2,0 10,0 ± 3,5 1,99 ± 0,38 

17    PIR 2 33,0 ± 5,7 35,5 ± 3,5 31,5 ± 2,1 3,59 ± 1,28 
 * Porcentagem medida na fração menor que 63 µm do sedimento. 

 



Resultados - 49 

  

Na Tabela 9 estão descritos alguns parâmetros químicos medidos na água 

nos pontos de amostragem das bacias estudadas, no período de 16 meses 

(janeiro/2001 a abril/2002). Os resultados dos parâmetros físico-químicos foram 

utilizados nas análises estatísticas com o intuito de estabelecer correlações com os 

teores de metais nas diferentes amostras analisadas.  

 
Tabela 9 – Parâmetros químicos (média ± desvio padrão e/ou mínimo-máximo) 
medidos nos pontos de amostragem das bacias do Alto Paranapanema (ITA, PAR), 
Peixe (PEI), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e 
Piracicaba (PIR)*, no período de janeiro de 2001 a abril de 2002**. Cond.= 
condutividade; OD = oxigênio dissolvido; COD = carbono orgânico dissolvido 

Ponto pH Cond. 
(µS cm-1) 

OD 
(mg.l-1) 

OD 
(%) 

COD 
(mg.l-1) 

1       ITA 5,5 – 7,0 38 ± 6 
29 – 57 

7,5 ± 1,6 
3,5 – 9,8 

83 ± 14 
42 – 98 

4,2 ± 1,4 
2,6 – 7,8 

3       PAR-1 6,2 – 7,7 54 ± 3 
46 – 61 

8,7 ± 0,8 
7,6 – 10,0 

104 ± 5 
95 – 112 

2,8 ± 0,8 
2,1 – 4,7 

4       PEI-1 6,7 – 7,9 167 ± 17 
125 – 191 

8,2 ± 0,9 
7,2 – 9,6 

95 ± 5 
90 – 106 

4,0 ± 1,0 
2,3 – 6,1 

5       PEI-2 6,4 – 7,8 106 ± 11 
82 – 128 

8,0 ± 1,0 
6,7 – 9,5 

96 ± 7 
88 – 114 

4,1 ± 1,3 
1,8 – 6,6 

6      AGU-1 6,2 – 7,6 116 ± 16 
82 – 146 

7,0 ± 1,5 
4,7 – 9,2 

82 ± 13 
59 – 98 

4,4 ± 1,4 
2,4 – 6,9 

9      AGU-2 6,2 – 7,9 103 ± 13 
74 – 123 

8,6 ± 0,9 
7,5 – 10,3 

105 ± 6 
94 – 114 

4,5 ± 1,6 
2,4 – 7,6 

10    SJD-1 6,2 – 7,5 111 ± 26 
66 – 156 

7,0 ± 1,5 
5,0 – 9,9 

82 ± 12 
67 – 102 

4,0 ± 1,9 
1,6 – 8,5 

11    SJD-2 6,2 – 7,6 112 ± 21 
81 – 144 

7,8 ± 1,0 
6,6 – 9,8 

91 ± 7 
82 – 107 

4,2 ± 1,6 
1,7 – 8,2 

13    MOG-1 6,0 – 7,1 73 ± 15 
49 – 97 

6,5 ± 1,0 
4,9 – 8,2 

77 ± 9 
62 – 91 

3,5 ± 1,0 
2,1 – 5,7 

15    MOG-3 6,3 – 6,4 72 ± 9 
61 – 80 

7,7 ± 1,0 
7,1 – 8,9 

92 ± 4 
88 – 96 

3,0 ± 0,3 
2,7 – 3,3 

17    PIR 6,0 – 7,3 247 ± 108 
108 – 483 

2,6 ± 1,5 
0,3 – 5,0 

32 ± 18 
3 - 62 

6,8 ± 2,7 
4,0 – 14,0 

*Dados obtidos de: Salomão (2003); ** exceto no ponto 15 MOG-3, que se refere apenas aos meses de 
janeiro, março e maio de 2001. 
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Os rios apresentaram o pH variando  de 5,5 no rio Itapetininga a 7,9 nos rios 

do Peixe e Aguapeí, não variando muito em relação às bacias estudadas. Os maiores 

valores de condutividade e carbono orgânico dissolvido (COD) ocorreram no rio 

Piracicaba, o qual também apresentou as menores taxas de oxigênio dissolvido, 

resultante da poluição orgânica relacionada à bacia. Por outro lado, os menores 

valores de condutividade foram obtidos na bacia do rio Paranapanema (Tabela 9). 

 
 
 
6.2. Cádmio 

 

As concentrações de Cd dissolvido na água foram menores que o limite de 

detecção (0,04 µg.l-1) em todas as amostras analisadas. O mesmo ocorreu nas 

amostras de tecido muscular de peixes, que apresentaram concentrações inferiores a 

0,05 µg.g-1 peso seco. 

No MPS as concentrações de Cd foram inferiores ao limite de detecção (0,008 

µg.g-1) na maioria das amostras analisadas, com exceção das descritas na Tabela 10. 

Estes resultados não apresentaram correlações significativas com a vazão média 

mensal dos rios. Além disso, não houve diferenças entre os pontos de amostragem 

de uma mesma bacia. O teste não-paramétrico de Mann-Whittney mostrou que as 

concentrações de Cd no MPS do rio Piracicaba foram maiores que as das demais 

bacias, exceto Mogi-Guaçu (p<0,05). Destaca-se ainda que, diferentemente do 

observado nas demais bacias, o Cd foi detectado em todas as amostras coletadas no 

rio Piracicaba.  

 
Tabela 10 - Concentrações médias de Cd (µg.g-1 peso seco) no material particulado 
em suspensão. Média ± desvio padrão de duas amostras 

Ponto Janeiro Julho Setembro Novembro 
1    ITA 0,181 ± 0,008 <0,008* <0,008 <0,008 
3    PAR-1 0,657 ± 0,073 <0,008 <0,008 <0,008 
4    PEI-1 <0,008 <0,008 <0,008 1,397 ± 0,048 
5    PEI-2 0,063 ± 0,001 0,101 ± 0,036 <0,008 0,116 ± 0,035 
9    AGU-3 0,099 ± 0,022 <0,008 <0,008 <0,008 
13  MOG-1 <0,008 3,266 1,680 ± 0,618 <0,008 
15  MOG-3 0,107 ± 0,007 na na na 
17  PIR na 3,445 ± 0,139 3,501 ± 0,999 0,480 ± 0,009 
* limite de detecção; na - ponto não amostrado 
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Na Figura 7 estão representadas as concentrações médias mensais de Cd total 

nas amostras de sedimento de fundo, mostrando as variações com a vazão média 

mensal dos rios. Em geral, não houve correlações entre os teores de Cd no 

sedimento e a vazão, exceto nos pontos ITA (r=0,83 p=0,04) e PEI-2 (r=0,83 p=0,04), 

onde as concentrações de Cd no sedimento aumentaram com o aumento da vazão.  

Nas correlações de Spearman, realizadas separadamente para cada bacia, 

observaram-se correlações positivas significativas entre as concentrações de Cd total 

no sedimento e as porcentagens de carbono do sedimento, exceto na bacia do São 

José dos Dourados. Tais correlações não puderam ser realizadas para o rio 

Piracicaba devido ao reduzido número de amostras. Portanto, para a comparação 

entre as bacias fez-se a normalização dos dados pela quantidade de carbono do 

sedimento. Os resultados estão na Figura 8, na qual os dados foram agrupados por 

bacia, pois não houve diferenças significativas entre os pontos de amostragem 

dentro da mesma bacia (p>0,05). A Figura 8 denota que as maiores concentrações de 

Cd ocorreram no rio Piracicaba (p<0,05) em relação a todas as outras bacias, 

enquanto as menores concentrações foram observadas nas bacias dos rios Aguapeí e 

São José dos Dourados (p<0,05). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Concentrações médias mensais de Cd total em amostras de sedimento de fundo coletadas nos pontos das bacias do Alto 
Paranapanema (PAR), Peixe (PEI), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR), comparadas com a 
vazão média mensal dos rios no período de janeiro de 2001 a abril de 2002. Atente para as diferentes escalas da vazão 
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Figura 8 – Concentrações médias de Cd total nas amostras de sedimento de fundo 
das bacias do Alto Paranapanema (PAR, n=12), Peixe (PEI, n=12), Aguapeí (AGU, 
n=12), São José dos Dourados (SJD, n=12), Mogi-Guaçu (MOG, n=9) e Piracicaba 
(PIR, n=4), normalizadas pela quantidade de carbono na fração fina (<63 µm) do 
sedimento de fundo. n=número de amostras 

 

 

Na Figura 9 estão mostradas as quantidades médias de Cd ligado à fração 

trocável do sedimento (disponível). Neste caso, não foram detectadas correlações 

com a quantidade de carbono do sedimento. As maiores porcentagens de Cd 

disponível no sedimento de fundo em relação ao Cd total (Figura 9, B), ocorreram 

nas bacias do Paranapanema, Piracicaba e Mogi-Guaçu, nos pontos ITA (76 %), PIR 

(60 %), MOG-1 (55 %) e MOG-3 (52 %). As concentrações nas bacias do Peixe, 

Aguapeí e São José dos Dourados foram significativamente menores que as 

concentrações nas bacias do Paranapanema, Mogi-Guaçu e Piracicaba (p<0,05).  O 

Cd ocorreu ligado à fase trocável do sedimento em quantidades significativas, 

representando desde 13 até 85 % do Cd total determinado no sedimento de fundo.  
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Figura 9 – (A) Concentrações médias de Cd ligado à fração trocável (disponível) do 
sedimento de fundo; (B) porcentagem de Cd trocável no sedimento de fundo em 
relação à concentração total, nas bacias do Alto Paranapanema (PAR, n=12), Peixe 
(PEI, n=12), Aguapeí (AGU, n=12), São José dos Dourados (SJD, n=12), Mogi-Guaçu 
(MOG, n=9) e Piracicaba (PIR, n=4). n=número de amostras 
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Os resultados das concentrações médias de Cd, Pb e Hg no tecido seco dos 

bivalves estão na Tabela 11. No caso das bacias onde foram coletados bivalves em 

mais de um local, os resultados não foram agrupados, pois, em alguns casos, 

ocorreram diferenças entre os pontos de amostragem. Por outro lado, as amostras 

coletadas nos diferentes períodos (cheia e seca) foram agrupadas, pois não houve 

diferenças significativas nas concentrações dos metais entre os dois períodos em 

bivalves da mesma espécie (p>0,05).  

Comparando as concentrações de Cd nos diferentes pontos, considerando as 

mesmas espécies, foram encontradas maiores concentrações (p<0,05) deste elemento 

no rio Mogi-Guaçu em A. trapesialis e C. fluminea (Figura 10), enquanto nas demais 

espécies, nenhuma tendência foi observada. 

Nas correlações entre as concentrações de Cd e as medidas morfométricas 

(comprimento e altura da concha, e peso do tecido) de cada espécie de bivalve, 

observaram-se correlações significativas entre todos os parâmetros, sendo que os 

maiores coeficientes ocorreram entre Cd e peso úmido do tecido mole.  Correlações 

inversas foram obtidas em Diplodon sp (r = -0,62), A. trapesialis (r = -0,63) e  

C. fluminea (r = -0,88), enquanto F. fossiculifera (r = 0,89) apresentou correlação 

positiva entre os dois parâmetros (ANEXO B).  
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Tabela 11 - Concentrações médias de Cd, Pb e Hg em bivalves coletados nos pontos 
das bacias do Alto Paranapanema (ITA), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados 
(SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR).  Comp. = comprimento da concha; 
Média ± desvio padrão (número de amostras) 

Concentração (µg g-1 peso seco) Ponto de 
Coleta 

Espécie Comp.  
(mm) Cd Pb Hg 

A. trapesialis 59,4 (1) 0,50 (1) 6,28 (1) 0,22 (1) 

C. undosa 50,7 ± 14,4  (6) 0,38 ± 0,08 (6) 2,18 ± 0,78 (6) 0,15 ± 0,02 (5) 

Diplodon sp 65,4 ± 7,1 (23) 0,47 ± 0,20 (23) 4,94 ± 1,09 (23) 0,23 ± 0,06 (23) 

1  ITA 

F. fossiculifera 73,7 ± 5,5 (6) 1,34 ± 0,61 (6) 2,96 ± 0,43 (6) 0,20 ± 0,08 (6) 

C. undosa 59,0 (1) 0,11 (1) 1,51 (1) 0,08 (1) 

C. fluminea 23,4 ± 1,2 (10) - 1,36 ± 0,91 (9) 0,144 (1) 6  AGU-1 

D. fontaineanus 50,2 ± 16,5 (16) 0,45 ± 0,11 (13) 3,26 ± 1,17 (16) 0,27 ± 0,07 (10) 

7  AGU-SB C. fluminea 21,7 ± 0,8 (30) 0,12 ± 0,04 (25) 0,44 ± 0,27 (30) 0,08 (1) 

8  AGU-Lg A. trapesialis 147,8 ± 4,5 (20) 0,16 ± 0,02 (20) 1,12 ± 0,18 (10) 0,02 ± 0,01 (20) 

11 SJD-2 A. crispatus 56,4 ± 11,5 (10) 0,72 ± 0,20 (6) 3,36 ± 1,14 (7) 0,31 ± 0,07 (3) 

12 SJD-Lg A. trapesialis 89,2 ± 44,4 (16) 0,38 ± 0,09 (16) 3,59 ± 2,03 (16) 0,05 ± 0,02 (16) 

14 MOG-2 C. fluminea 28,2 ± 3,9 (23) 1,21 ± 0,49 (5) 4,61 ± 2,31 (21) 0,13 ± 0,03 (2) 

A. trapesialis 136,6 ± 5,2 (4) 0,77 ± 0,16 (4) 15,69 ± 1,41 (4) 0,12 ± 0,03 (3) 

C. undosa 62,2 ± 5,4 (22) 0,28 ± 0,08 (22) 7,14 ± 4,79 (22) 0,12 ± 0,04 (22) 

C. fluminea 34,7 ± 2,3 (10) 0,32 ± 0,07 (10) 4,99 ± 2,58 (10) 0,10 ± 0,01 (3) 

15 MOG-3 

D. fontaineanus 72,2 ± 5,4 (6) 0,52 ± 0,37 (6) 13,24 ± 7,33 (6) 0,18 ± 0,04 (6) 

17 PIR C. fluminea 24,7 ± 1,9 (18) 0,28 ± 0,06 (14) 0,54 ± 0,45 (18) 0,14 (1) 
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Figura 10 – Concentrações médias de Cd em bivalves coletados nos pontos de 
amostragem das bacias do Alto Paranapanema (ITA), Aguapeí (AGU), São José dos 
Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR). (A) A. trapesialis; (B) C. 
fluminea 
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6.3. Chumbo 
 

Assim como descrito para Cd, as concentrações de Pb dissolvido na água e no 

tecido muscular de peixes, foram menores que 0,8 µg.l-1 e 0,08 µg.g-1 peso seco, 

respectivamente. 

As concentrações médias mensais de Pb no MPS e sedimento de fundo, estão 

mostradas nas Figuras 11 e 12, comparadas com a vazão média mensal dos rios no 

período estudado. Não houve nenhuma correlação entre as concentrações de Pb e a 

vazão dos rios (p>0,05). Além disso, diferentemente do observado para Cd, as 

concentrações de Pb não se correlacionaram com as porcentagens de carbono do 

sedimento em cada bacia. Também não ocorreram diferenças entre os pontos de 

amostragem de uma mesma bacia. Portanto, as Figuras 13 e 14 mostram as 

concentrações médias de Pb no MPS e no sedimento, respectivamente, agrupadas 

por bacia. 

No MPS houve tendência das maiores concentrações de Pb ocorrerem no rio 

Piracicaba, as quais foram maiores que as detectadas nas amostras dos rios do Peixe 

e São José dos Dourados (Figura 13). Da mesma maneira, as concentrações na bacia 

do rio Mogi-Guaçu foram maiores que as determinadas nas bacias do Peixe, 

Aguapeí e São José dos Dourados (p<0,05). 

No sedimento de fundo, as maiores concentrações de Pb ocorreram no rio 

Mogi-Guaçu, as quais foram maiores que as determinadas em todas as demais 

bacias (p<0,05) (Figura 14). 

Quanto à porcentagem do elemento ligado à fase trocável do sedimento, 

observou-se que o Pb não estava ligado preferencialmente a esta fase nas amostras 

analisadas. Em apenas seis amostras relativas às bacias do Paranapanema e 

Piracicaba, foi possível detectar concentrações maiores que o limite de detecção  

(0,22 µg.g-1), sendo que estes valores representaram menos que 1% do Pb total 

determinado nas amostras.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Concentrações médias mensais de Pb em amostras de material particulado em suspensão (MPS) coletadas nos pontos das bacias do 
Alto Paranapanema (PAR), Peixe (PEI), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR), comparadas com 
a vazão média mensal dos rios no período de janeiro a novembro de 2001. Atente para as diferentes escalas de concentração de Pb e de vazão  
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Figura 12 - Concentrações médias mensais de Pb total em amostras de sedimento de fundo coletadas nos pontos das bacias do Alto 
Paranapanema (PAR), Peixe (PEI), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR), comparadas com a 
vazão média mensal dos rios no período de janeiro de 2001 a abril de 2002. Atente para as diferentes escalas da vazão  
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Figura 13 - Concentrações médias de Pb em amostras de material particulado em 
suspensão das bacias do Alto Paranapanema (PAR, n=12), Peixe (PEI, n=12), 
Aguapeí (AGU, n=12), São José dos Dourados (SJD, n=12), Mogi-Guaçu (MOG, n=9) 
e Piracicaba (PIR, n=3). n=número de amostras 
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Figura 14 – Concentrações médias de Pb total em amostras de sedimento de fundo 
das bacias do Alto Paranapanema (PAR, n=12), Peixe (PEI, n=12), Aguapeí (AGU, 
n=12), São José dos Dourados (SJD, n=12), Mogi-Guaçu (MOG, n=9) e Piracicaba 
(PIR, n=4). n=número de amostras 
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As concentrações de Pb nos bivalves estão mostradas na Tabela 11. 

Comparando os diferentes pontos de amostragem, considerando as mesmas 

espécies, foram observadas maiores concentrações do elemento no rio Mogi-Guaçu 

nas espécies A. trapesialis, C. fluminea e D. fontaineanus (Figura 15). Na espécie  

C. fluminea não houve diferenças entre os pontos MOG-1 e MOG-3; portanto, na 

Figura 15C os dados dos dois pontos foram agrupados. Sendo assim, os locais que 

tiveram maiores concentrações de Pb no sedimento, também apresentaram as 

maiores concentrações do elemento nos bivalves, os quais vivem associados 

diretamente ao sedimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Concentrações médias de Pb em bivalves coletados nas bacias do Alto 
Paranapanema (ITA), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu 
(MOG) e Piracicaba (PIR). (A) D. fontaineanus; (B) A. trapesialis; (C) C. fluminea 

 

Assim como ocorreu com o Cd, existiram correlações significativas entre as 

concentrações de Pb e as medidas morfométricas dos bivalves, sendo que tais 

correlações foram mais pronunciadas entre a concentração de Pb e o peso úmido do 
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tecido mole. Em A. trapesialis a correlação foi inversa (r = -0,71)  e em D. fontaineaus 

foi positiva (r = 0,53) (ANEXO C). 

 

6.4. Mercúrio 

 

As concentrações médias de Hg determinadas nas amostras de água das bacias 

estão listadas na Tabela 12. Na Figura 16 estão as concentrações médias mensais de 

Hg nas amostras de sedimento de fundo, comparadas com a vazão média mensal 

dos rios no período de janeiro de 2001 a abril de 2002. As análises dos dados 

mostraram que não existiram correlações significativas entre as concentrações de Hg 

nas amostras e a vazão dos rios. Além disso, não foram encontradas diferenças entre 

os pontos de amostragem de uma mesma bacia, exceto na bacia do São José dos 

Dourados (SJD), onde maiores concentrações de Hg no sedimento ocorreram no 

ponto SJD-1 em relação ao SJD-2 (p<0,05) (Figura 16). Dessa forma, nas Figuras 17 e 

18 estão representadas as concentrações médias de Hg total na água e sedimento, 

respectivamente, agrupadas por bacia. 

Nas Figuras 17 e 18 observa-se que a distribuição de Hg ocorreu de forma 

semelhante na água e sedimento, sendo que as maiores concentrações ocorreram 

nas bacias do Peixe e Piracicaba. Entretanto, essas diferenças não foram 

significativas estatisticamente (p>0,05).  

 
Tabela 12 - Concentrações médias de mercúrio em amostras de água de rio 
coletadas nos pontos das bacias do Alto Paranapanema (ITA, PAR), Peixe (PEI), 
Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba 
(PIR). Média ± desvio padrão referente a duas réplicas analíticas 

Concentração Hg (ng.l-1) Local 
Jan Mar Mai Jul Set Nov 

1 ITA 3,94 ± 2,03 <3,51 <3,5 7,10 ± 0,22 <3,5 <3,5 
3 PAR-1 <3,5 <3,5 <3,5 9,23 ± 0,22 <3,5 <3,5 
4 PEI-1 <3,5 * <3,5 24,31 ± 0,31 <3,5 <3,5 
5 PEI-2 17,86 ± 0,76 <3,5 5,89 ± 0,66 9,75 ± 0,82 <3,5 <3,5 
6 AGU-1 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 
9 AGU-2 5,25 ± 2,87 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 5,46 ± 2,40 
10 SJD-1 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 
11 SJD-2 <3,5 16,91 ± 4,06 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 
13 MOG-1 8,60 ± 4,22 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 <3,5 
15 MOG-3 5,79 ± 0,25 6,28 ± 1,31 <3,5 - - - 
17 PIR - - - 17,43 ± 0,30 <3,5 6,08 ± 0,98 
1 Limite de detecção; * amostra perdida; - ponto não amostrado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Concentrações médias mensais de Hg em amostras de sedimento de fundo coletadas nos pontos das bacias do Alto Paranapanema 
(PAR), Peixe (PEI), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Mogi-Guaçu (MOG) e Piracicaba (PIR), comparadas com a vazão média 
mensal dos rios no período de janeiro de 2001 a abril de 2002. Atente para as diferentes escalas de concentração de Hg e de vazão  
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Figura 17 – Concentrações médias de Hg total em amostras de água de rios das 
bacias do Alto Paranapanema (PAR, n=12), Peixe (PEI, n=12), Aguapeí (AGU, n=12), 
São José dos Dourados (SJD, n=12), Mogi-Guaçu (MOG, n=9) e Piracicaba (PIR, 
n=3). n=número de amostras 
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Figura 18 – Concentrações médias de Hg total em amostras de sedimento de fundo 
coletadas nas bacias do Alto Paranapanema (PAR, n=12), Peixe (PEI, n=12), Aguapeí 
(AGU, n=12), São José dos Dourados (SJD, n=12), Mogi-Guaçu (MOG, n=9) e 
Piracicaba (PIR, n=4). n=número de amostras 
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Os resultados do Hg nos bivalves estão na Tabela 11. Comparando as 

concentrações das diferentes bacias, considerando as mesmas espécies, foram 

obtidas maiores concentrações do elemento no ponto AGU-1 em relação ao ponto 

MOG-3 na espécie D. fontaineanus (Figura 19), nas demais espécies nenhuma 

diferença foi observada em relação aos pontos de amostragem. 

Assim como ocorreu para Cd e Pb, existiram correlações significativas entre os 

teores de Hg e as medidas morfométricas dos bivalves, principalmente peso úmido 

do tecido mole. Avaliando cada espécie isoladamente, ocorreram correlações 

inversas entre Hg e peso do tecido em D. fontaineanus (r = -0,70) e A. trapesialis  

(r = -0,61) (ANEXO D). 
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Figura 19 – Concentrações médias de Hg total em amostras do bivalve D. 
fontaineanus coletadas nas bacias dos rios Aguapeí (AGU) e Mogi-Guaçu (MOG) 

 

Os resultados das concentrações de Hg total nas amostras de peixes estão na 

Tabela 13. Altas concentrações de Hg foram detectadas nos peixes coletados na 

bacia do Alto Paranapanema (reservatório de Jurumirim), na qual 60% das amostras 

analisadas apresentaram concentrações maiores que 1,0 µg.g-1 peso úmido, valor 

este estabelecido pela ANVISA (1998) como nível máximo permitido para peixes 

predadores. Cabe ressaltar que três exemplares de Piranhas apresentaram 

concentrações de Hg total em torno de 2,0 µg.g-1, o dobro do limite estabelecido pela 

legislação brasileira. 
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Tabela 13 - Concentrações de Hg total em amostras de peixes coletadas nas bacias 
do Alto Paranapanema (PAR Jur – reservatório de Jurumirim), Peixe (PEI), Aguapeí 
(AGU), São José dos Dourados (SJD), Piracicaba (PIR Rio – rio Piracicaba, PIR SG – 
reservatório de Salto Grande). CP = comprimento padrão; n = número de amostras; 
média ± desvio padrão 

CP Hg (µg.g-1 Local Espécie n 
(cm) peso úmido) 

Piranha - Serrasalmus sp 12 18,3 ± 2,4 1,342 ± 0,588 
Saicanga – Cynopotamus humeralis 12 23,5 ±  1,6 1,114 ± 0,454 

PAR 
Jur 

Tabarana - Salminus hilarii 4 30,1 ± 4,7 0,625 ± 0,387 

Piranha – Serrasalmus sp 4 16,0 ± 1,7 0,224 ± 0,088 
Saicanga – Cynopotamus humeralis 1 24,5 0,839 PEI 
Traira - Hoplias malabaricus 18 26,9 ± 3,0 0,172 ± 0,063 

Piapara – Leporinus elongatus 3 29,5 ± 2,8 0,103 ± 0,120 
Dourado - Salminus maxillosus 1 42,0 0,133 
Piranha - Serrasalmus sp 12 20,2 ± 1,8 0,288 ± 0,105 

AGU 

Traira - Hoplias malabaricus 1 22,0 0,341 

Dourado – Salminus maxillosus 2 29,0 ± 14,1 0,206 ± 0,200 
Megalonema platana 1 25,0 0,547 
Piranha – Serrasalmus sp 3 17,3 ± 0,8 0,249 ± 0,159 

SJD 

Saicanga -Cynopotamus humeralis 1 19,5 0,267 

Dourado - Salminus maxillosus 3 40,8 ± 3,6 0,134 ± 0,025 
Piranha – Serrasalmus sp 1 17,5 0,324 
Saicanga -Cynopotamus humeralis 1 21,5 0,150 

PIR 
Rio 

Traira - Hoplias malabaricus 5 24,8 ± 1,7 0,120 ± 0,057 

Piranha – Serrasalmus sp 8 18,7 ± 2,7 0,096 ± 0,055 
Tabarana – Salminus hilarii 1 28,0 0,373 PIR 

SG 
Traira - Hoplias malabaricus 10 26,0 ± 1,9 0,088 ± 0,037 

Curimbatá – Prochilodus scrofa 2 20,0 ± 2,8 0,061 ± 0,054 
Dourado – Salminus maxillosus 7 35,3 ± 2,2 0,179 ± 0,085 
Piranha - Serrasalmus sp 9 18,4 ± 2,6 0,359 ± 0,151 
Saicanga -Cynopotamus humeralis 4 16,4 ± 0,8 0,367 ± 0,375 
Tabarana - Salminus hilarii 2 27,5 ± 0,1 0,226 ± 0,100 

MOG 

Traira - Hoplias malabaricus 4 18,6 ± 3,4 0,227 ± 0,147 
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As concentrações médias de metilmercúrio determinadas nas amostras dos 

reservatórios de Jurumirim (bacia do Alto Paranapanema) e Salto Grande (bacia do 

Piracicaba), estão mostradas na Tabela 14. Nestes locais os níveis de metilmercúrio 

nas amostras de peixes representaram, em média, 92% do Hg total. As 

concentrações de Hg total e metilmercúrio foram maiores nos peixes de Jurumirim. 

Esta diferença foi comprovada estatisticamente para Piranhas (p<0,05) (Figura 20). 

 

 

Tabela 14 – Concentrações médias de metilmercúrio (MeHg) e mercúrio total (Hg 
total) em amostras de peixes coletados nos reservatórios de Jurumirim (PAR Jur) e 
Salto Grande (PIR SG). Média ± desvio padrão. n=número de amostras 

µg.g-1 peso úmido Local Peixe n 
MeHg Hg Total 

% MeHg 

Saicanga  12 0,937 ± 0,394 1,114 ± 0,447 85,82 ± 12,89 
Piranha  12 1,289 ± 0,552 1,342 ± 0,577 96,50 ± 7,66 

PAR 
Jur 

Tabarana  4 0,614 ± 0,362 0,625 ± 0,359 98,43 ± 9,08 

Piranha  8 0,094 ± 0,052 0,096 ± 0,052 97,70 ± 17,42 
Tabarana  1 0,367 ± 0,002* 0,373 ± 0,000 98,41 ± 0,55 PIR 

SG 
Traíra  10 0,077 ± 0,034 0,088 ± 0,036  86,11 ± 11,61 

*réplica analítica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – (A) Metilmercúrio (MeHg) e (B) Mercúrio total em Piranhas (Serrasalmus 
sp) coletadas em dois reservatórios do Estado de São Paulo – PAR-Jur (Jurumirim), 
bacia do Alto Paranapanema, e PIR-SG (Salto Grande), bacia do rio Piracicaba 
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Comparando os níveis de Hg nas diferentes bacias, houve diferenças 

significativas (p<0,05) em Piranhas, que apresentaram maiores concentrações de Hg 

no Paranapanema em relação a todas as outras bacias (Figura 21). Nas demais 

espécies, não foram observadas diferenças significativas entre os pontos de 

amostragem, o que se deveu, provavelmente, às diferenças nos pesos e tamanhos 

dos espécimens amostrados, pois foram obtidas correlações positivas entre o peso e 

comprimento padrão dos peixes Saicanga e Tabarana, e as concentrações de Hg 

(ANEXOS E e F).  
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Figura 21 - Concentrações médias de Hg total em amostras de Piranhas (Serrasalmus 
sp) coletadas nas bacias do Alto Paranapanema (PAR – reservatório de Jurumirim), 
Peixe (PEI), Aguapeí (AGU), São José dos Dourados (SJD), Piracicaba (PIR – rio 
Piracicaba; PIR-SG – reservatório de Salto Grande) e Mogi-Guaçu (MOG) 
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77..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
A discussão dos resultados será apresentada conjuntamente para os elementos 

Cd e Pb, os quais apresentaram as mesmas tendências de distribuição nas bacias 

estudadas, e, separadamente para o Hg, que demonstrou um padrão diferente do 

observado para Cd e Pb. 

 

7.1. Cádmio e Chumbo 
 

7.1.1. Fração dissolvida 

As concentrações de Cd e Pb nas formas dissolvidas nas bacias deste estudo 

foram sempre baixas e inferiores aos limites de detecção dos métodos, sugerindo 

que tais elementos não estavam presentes nas formas mais prontamente disponíveis 

aos organismos aquáticos. Conseqüentemente, tais concentrações estiveram sempre 

abaixo dos limites máximos permitidos pela legislação brasileira para águas da 

classe 2 (Cd: 1 µg.l-1, Pb: 30 µg.l-1 - resolução CONAMA 20/86). 

 Com algumas exceções, os metais associados à fração dissolvida são 

considerados os mais disponíveis aos organismos aquáticos. No entanto, a 

biodisponibilidade depende da forma química do metal nas frações dissolvida e 

particulada e das cinéticas das reações (Shafer et al., 1997). Sabe-se que quanto 

maior a influência de fontes antrópicas no sistema aquático, e.g. lançamento de 

efluentes industriais e urbanos, maior será a contribuição da fração dissolvida no 

transporte dos metais ao longo do curso d’água (Foster & Charlesworth, 1996). 

Entretanto, este padrão nem sempre pode ser considerado como regra, uma vez que 

em sistemas poluídos por metais pesados, como o rio Acari (Baía de Guanabara, RJ), 

foram observadas baixas concentrações de metais na fase dissolvida (Rego et al., 

1993), o que enfatiza a importância de análises de outros tipos de amostras 

conjuntamente às análises dos teores dissolvidos na água.  
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7.1.2. Material Particulado em Suspensão (MPS)  

As concentrações de Cd e Pb no MPS foram em geral baixas e apresentaram 

grande variabilidade ao longo do ano de estudo. No entanto, não foram encontradas 

tendências temporais significativas nos níveis dos metais, sendo que nenhuma 

correlação foi observada com a vazão dos rios e com os parâmetros físico-químicos 

da água. Sabe-se que tais tendências existem e que são, em geral, relacionadas às 

variações na descarga dos rios, quantidade de material em suspensão, e outros 

parâmetros físico-químicos do ambiente (Förstner & Wittmann, 1983; Foster & 

Charlesworth, 1996; Carvalho et al., 1999; Salomão et al., 2001). Na porção inferior 

do rio Paraíba do Sul, Salomão (1999) observou aumento nas concentrações de Pb, 

Cd, Zn, Mn, Al, Fe e Ni no MPS maior que 63 µm, quando ocorreu diminuição da 

vazão dos rios.  

Por outro lado, diferenças espaciais significativas ocorreram nos níveis dos 

metais no MPS, sendo que o rio Piracicaba teve a maior concentração de Cd (até 3,5 

µg.g-1), a qual foi 3,5 vezes maior que a média global proposta por Salomons & 

Förstner (1984). As concentrações médias de Pb, que também foram maiores no rio 

Piracicaba, foram inferiores à média global em todas as amostras analisadas 

(Salomons & Förstner, 1984) (Tabela 15).  

Comparados com os dados listados na Tabela 15, as concentrações médias de 

Pb encontradas do MPS do rio Piracicaba estiveram na mesma magnitude dos 

valores encontrados por Falótico (2001) em amostras coletadas na mesma bacia em 

1997. Por outro lado, as concentrações de Cd relatadas pela autora foram superiores 

às encontradas neste estudo (Tabela 15). Provavelmente esta diferença se deva aos 

diferentes pontos de amostragem selecionados por Falótico (2001), uma vez que as 

análises foram realizadas no mesmo laboratório. Cabe ressaltar que, no presente 

estudo, três amostras foram coletadas em apenas um ponto do rio Piracicaba, 

localizado próximo à cidade de mesmo nome. Falótico (2001) coletou em cerca de 10 

pontos ao longo da bacia, incluindo locais com influência de fontes industriais 

diretas, como por exemplo, Paulínia. Além disso, a referida autora fez coletas 

mensais durante um ano, obtendo uma média mais representativa dos níveis dos 

metais na bacia. Além disso, não se pode descartar a hipótese de diminuição das 

fontes de Cd no rio Piracicaba no período de 1997 a 2001. 
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Tabela 15 – Concentrações médias de Cd e Pb no material particulado em 
suspensão de alguns rios do Brasil e do mundo. Média ± desvio padrão ou intervalo 
de concentração (µg.g-1 peso seco) 
Local Cd Pb Referência 
Rio Lambro (Itália) 22,2 ± 14,4 265 ± 78 Pettine et al.,1996  

Rio Acarí (RJ) 2,3 247 Rego et al., 1993 

Rio Paraibuna (MG) 157,0 258,0 *Torres, 19925 

Rio Paraíba do Sul (RJ) 0,27 113 Malm et al., 1988 

Rio Paraíba do Sul (RJ) 1,4 88,0 Salomão, 1999 

Bacia Amazônica (Bolívia) 0,38 ± 0,41 
0,07 – 1,30  - Elbaz-Poulichet et al., 1999 

Rio Piracicaba (SP) 6,0 – 331,0 73 ± 70 Falótico, 2001 

Bacia Alto Paranapanema 0,07 ± 0,20 
<0,008 – 0,66 

33,1 ± 32,8 
16 – 116 

Rio do Peixe 0,17 ± 0,43 
<0,008 – 1,39 

14,6 ± 6,5 
9 –21 

Rio Aguapeí 0,01 ± 0,03 
<0,008 – 0,09 

22,4 ± 7,1 
15 – 36 

Rio São José dos Dourados <0,008 21,9 ± 15,9 
9 – 64 

Rio Mogi-Guaçu 0,72 ± 1,28 
<0,008 – 3,27 

35,6 ± 10,5 
22 – 54 

Rio Piracicaba 2,47 ± 1,73 
0,48 – 3,50 

77,2 ± 48,5 
21 – 110 

Este Estudo 

Média Global 1,0 150,0 Salomons & Förstner, 1984 
* citado por Salomão, 1999. 

 

Em relação aos outros estudos desenvolvidos no Brasil, descritos na Tabela 15, 

Malm et al. (1988) encontraram teores médios de Cd e Pb no MPS da porção média 

do rio Paraíba do Sul semelhantes aos detectados no Estado de São Paulo, exceto 

para o Cd nos rios Piracicaba e Mogi-Guaçu. Por outro lado, na porção inferior do 

mesmo rio, Salomão (1999) encontrou concentrações de Cd superiores, e de Pb 

inferiores às relatadas por Malm et al. (1988). Salomão (1999) destacou ainda que as 

altas concentrações de Cd seriam oriundas de fontes poluidoras localizadas na 

porção média do rio Paraíba do Sul.  As concentrações de Cd no rio Piracicaba 

foram  também  maiores  que  as  relatadas no MPS do rio Acarí (baía de Guanabara,  

                                                           
5 TORRES, J.P.M. Ocorrência e distribuição de metais pesados no rio Paraibuna, Juiz de Fora, MG. Rio de Janeiro, 
1992. 114p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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RJ), o qual apresenta problemas de poluição e contaminação (Rego et al., 1993). 

Assim, por comparação os teores de Cd detectados no presente estudo no rio Mogi-

Guaçu e, principalmente no rio Piracicaba, foram relativamente elevados. No 

entanto, estas concentrações foram inferiores às encontradas no MPS de ambientes 

poluídos como o rio Paraibuna (Juiz de Fora, MG) e o rio Lambro (Itália) (Tabela 15).  

É interessante notar também que as concentrações de Cd na maioria das amostras 

de MPS deste estudo, exceto aquelas dos rios Mogi-Guaçu e Piracicaba, foram 

menores que a média encontrada na Bolívia, na parte alta da bacia Amazônica 

(Tabela 15), região com muito menos alterações ambientais que as existentes na 

região do presente estudo (Elbaz-Poulichet et al., 1999). 

Assim sendo, pode-se concluir que as concentrações de Cd e Pb foram, em 

geral, baixas no MPS das bacias estudadas, exceto nos rios Piracicaba e Mogi-Guaçu, 

os quais apresentaram valores médios superiores aos das demais bacias. Estas 

concentrações correlacionaram-se positivamente com as do sedimento de fundo, ou 

seja, locais com maiores concentrações de Cd e Pb no MPS, também apresentaram as 

maiores quantidades no sedimento. Comparando os teores médios dos metais no 

MPS (Tabela 15) com os do sedimento de fundo (Tabela 16), verificou-se tendência 

das maiores concentrações ocorrerem no MPS. Os maiores fatores de 

enriquecimento6 no MPS foram observados no rio Mogi-Guaçu para Cd (até 27) e, 

no rio Piracicaba, tanto para Cd (até 12,3) quanto para Pb (até 3,5). Neste sentido, 

Pettine et al. (1996) relataram que o Cd é transportado no rio Lambro (Itália) 

preferencialmente na fase sólida em suspensão, rica em matéria orgânica. O mesmo 

padrão foi descrito também para vários metais no rio Elbe (Alemanha) por 

Brügmann (1995), e para Cr e Mn no estuário do rio de La Plata (Argentina) por 

Bilos et al. (1998). Brügmann (1995) relatou que as partículas finas do MPS são 

enriquecidas com metais em relação ao sedimento de fundo onde se observa uma 

diluição pela ocorrência de partículas refratárias. Além disso, os sedimentos de 

fundo são mais “velhos” que o MPS, sendo que a remobilização de metais por 

diagênese para as frações dissolvidas pode contribuir para os menores conteúdos de 

metais nessa fração. 

A discussão acima é um indicativo de que os metais Cd e Pb estão sendo 

transportados preferencialmente em associação ao MPS, o que enfatiza a 

                                                           
6 Concentração do metal no MPS / concentração do metal no sedimento 
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importância deste compartimento no transporte de metais em rios, como descrito 

por outros pesquisadores (Salomons & Förstner, 1984; Salomão et al., 2001). O MPS 

é constituído principalmente de partículas finas que são depositadas mais 

lentamente no sedimento de fundo, permanecendo na coluna d’água por mais 

tempo, o que proporciona maior tempo para haver trocas entre a coluna d’água e a 

biota (Stone & Droppo, 1996). Portanto, a maior concentração e o transporte de 

metais ligados ao MPS têm grande importância do ponto de vista de toxicidade para 

os organismos.  

 

7.1.3. Sedimento de fundo 

As concentrações de Cd e Pb no sedimento não apresentaram tendências 

temporais significativas nas bacias estudadas, exceto Cd nos rios Itapetininga e 

Peixe (PEI-2), onde foram encontradas maiores concentrações do elemento em 

períodos de alta vazão dos rios. Sobre este aspecto, a maioria dos pesquisadores que 

estudaram metais em sedimento de fundo avaliaram a distribuição espacial destes 

elementos ao longo dos rios, geralmente coletando amostras apenas no período de 

baixa vazão (e.g. Gonçalves et al., 1992; Brügmann, 1995; Bilos et al., 1998; Molisani 

et al., 1999; DePaula & Mozeto, 2001; Arribére et al., 2003). Poucos foram os estudos 

que relataram a distribuição temporal dos metais no sedimento (e.g.  Smith et al., 

1996; Stone & Droppo, 1996; Falótico, 2001) sendo que, em geral, os resultados não 

demonstraram tendências sazonais significativas nos teores de metais nessas 

amostras durante o ano hidrológico. Os resultados obtidos para os rios Itapetininga 

e Peixe indicam que, em alguns sistemas, podem existir diferenças temporais 

significativas nas concentrações de metais nos sedimentos de fundo, o que poderia 

levar a interpretações errôneas de resultados relativos a amostragens em apenas um 

período do ano. Entretanto, como nenhuma tendência ocorreu nos demais pontos de 

coleta, não se pode fazer conclusões a partir dos dados deste estudo. 

 Na Tabela 16, observa-se que as concentrações de Cd e Pb em todas as bacias 

analisadas neste estudo, inclusive no Mogi-Guaçu e Piracicaba, foram relativamente 

baixas e inferiores à média global (Salomons & Förstner, 1984). Tais concentrações 

estão na mesma ordem de grandeza que as relatadas por Salomão et al. (2003) para 

áreas preservadas do Estado de São Paulo, as quais podem ser utilizadas como áreas 

controle ou de referência. As concentrações de Pb foram ainda inferiores às 

relatadas por DePaula & Mozeto (2001) para o sedimento do rio Capivari, localizado 
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na reserva biológica da Praia do Sul (Ilha Grande, RJ), e considerado pelos autores 

área de referência para ecossistemas da costa sudeste do Brasil. Por outro lado, os 

teores dos metais encontrados por Falótico (2001) na bacia do rio Piracicaba, em 

amostras de sedimento coletadas no ano de 1997, foram maiores que os registrados 

neste estudo (Tabela 16). Ressalta-se que a autora analisou o sedimento total (não 

fracionado); portanto, as diferenças nas concentrações dos metais são mais 

relevantes, uma vez que normalizadas pela quantidade de material fino, as 

concentrações seriam ainda maiores. Mais uma vez destaca-se que a autora coletou 

maior número de amostras em vários pontos ao longo da bacia, podendo alguns 

deles apresentar maior ou menor influência antrópica, acarretando em aumentos 

nas concentrações dos metais nos sedimentos. 

Como esperado pelo descrito acima, as concentrações de Cd e Pb nos 

sedimentos dos rios deste estudo foram inferiores às relatadas para ambientes 

contaminados, tanto por atividades mineradoras e industriais, quanto pela 

urbanização acentuada. Por exemplo, os rios Elbe (Alemanha), Clark Fork (EUA), 

Ave (Portugal) e o sistema dos rios Tietê-Pinheiros (reservatórios Billings, Barra 

Bonita, Pirapora e Rasgão - SP), são locais que apresentaram pontos com altas 

concentrações de Cd e Pb (Tabela 16). No rio Ave, Gonçalves et al. (1992) 

encontraram concentrações basais de Cd e Pb em torno de 0,2 e 50 µg.g-1, 

respectivamente, valores maiores que os observados na maioria dos pontos deste 

estudo. 

No Brasil ainda não existe uma legislação sobre os níveis de contaminantes 

nos sedimentos para a proteção da vida aquática, mas é possível comparar os dados 

deste estudo com os disponíveis para o Canadá e Estados Unidos. No Canadá os 

níveis de 3,5 e 91,3 µg.g-1 para Cd e Pb, respectivamente, são considerados os limites 

a partir dos quais geralmente ocorrem efeitos biológicos adversos na comunidade 

aquática (PEL – probable effect level) (Canadian Council of Environmental Guidelines - 

CCEG, 2002). Nos Estados Unidos tais valores são um pouco mais elevados, sendo 

de 4,21 e 112 µg.g-1 para Cd e Pb, respectivamente (EPA, 2003). Cabe ressaltar que 

tais concentrações são baseadas no sedimento total em base seca, sendo que se 

fossem normalizados pela quantidade de sedimento fino, estes valores seriam 

maiores. Portanto, os teores de Cd e Pb nos sedimentos analisados neste estudo 

estão bem inferiores aos limites acima mencionados. 
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Tabela 16 - Concentrações médias ou intervalos de concentração de Cd, Pb e Hg na 
fração menor que 63 µm (exceto quando indicado) do sedimento de fundo em 
sistemas aquáticos do Brasil e do mundo 

Local Cd  
(µg.g-1) 

Pb  
(µg.g-1) 

Hg  
(ng.g-1) Referência 

Rio Ave (Portugal) 0,140 – 5,800 45,0 – 568,0 - Gonçalves et al., 1992 

Rio Elbe (Alemanha) - - 4900 - 15000 Brügmann, 1995 
Rio Clark Fork  
(Montana, EUA) 0,300 – 2,800 11,0 – 190,0 - 1Axtmann & Luoma, 1991 

Bacia do rio Sacramento 
(Califórnia, EUA) - - 10 - 370 Domagalski, 1998 

Lagos de Mississipi (EUA) - - 4 – 476 2Huggett et al., 2001 

- - 130 – 490 Lacerda et al., 1990 
Bacia do rio Madeira (AM) 

- - 50 – 19830 3Pfeiffer et al., 1991 

Rio Paraíba do Sul (RJ) 0,500 – 2,500 9,0 – 45,0 - Molisani, 1999 

Rio Capivari (RJ) - 36 – 53 - DePaula & Mozeto (2001) 

Rio Camaquã (RS) - - 50 – 250 Pestana et al., 2000 

Pantanal Norte (MT) - - 45 ± 5 2Leady & Gottgens, 2001 

Rio Pardo (SP) - - 160 

Rio Mogi-Guaçu (SP) - - 140 
2Boldrini et al., 1983 

Lagoas da Bacia do rio  
Mogi-Guaçu (SP) - - 35 – 56 Tavares et al., 2003 

Bacia do rio Piracicaba (SP) 0,200 – 0,600 60,0 93 ± 26 2Falótico, 2001 

Reservatório Billings (SP) 6,7 ± 0,4 143 ± 1 - 

Reservatório Pirapora (SP) 3,4 ± 0,1 95 ± 4 - 

Reservatório Rasgão (SP) 4,0 ± 0,4 119 ± 17 - 
Reservatório Barra  
Bonita (SP) 6,9 ± 0,4 71 ± 13 - 

1Silva et al., 2002 

Parque Estadual de  
Intervales (SP) <0,4 33 ± 9 104 ± 15 

Parque Estadual do  
Morro do Diabo (SP) <0,4 15 ± 0,6 86 ± 8 

Parque Estadual de 
Vassununga (SP) <0,4 39 75 

Salomão et al., 2003 

Bacia do Alto Paranapanema 0,048 – 0,098 24,2 – 35,9 60 – 328 

Rio do Peixe 0,021 – 0,098 18,4 – 31,5 88 – 685 

Rio Aguapeí  0,038 – 0,054 22,6 – 31,1 25 – 209 

Rio São José dos Dourados 0,025 – 0,063 23,8 – 32,8 22 – 242 

Rio Mogi-Guaçu 0,066 – 0,111 32,5 – 37,3 60 – 221 

Rio Piracicaba 0,163 – 0,395 26,1 – 32,8 80 – 233 

Este Estudo 

Média Global 0,400 34,0 300 Salomons & Förstner, 1984 
1. Valores referentes à fração menor que 60 µm;  2. Valores referentes ao sedimento total (não 
fracionado);  3. Valores referentes à fração menor que 74 µm do sedimento. 
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Pelos dados discutidos até aqui, conclui-se que as concentrações totais de Cd e 

Pb no sedimento foram baixas em todas as bacias estudadas. Apesar de baixas, 

houve diferenças espaciais na distribuição dos metais, sendo que as maiores 

concentrações ocorreram nos rios Piracicaba e Mogi-Guaçu, respectivamente. No 

entanto, o Pb ocorreu em baixas concentrações (< 1%) na fração trocável dos 

sedimentos, sugerindo baixa disponibilidade do elemento nas bacias. Por outro 

lado, grande parte do Cd encontrava-se ligado à fração trocável do sedimento, 

principalmente, nos rios Itapetininga, Mogi-Guaçu e Piracicaba (50-76%), o que, a 

princípio, favoreceria o acúmulo pelos organismos. 

As porcentagens dos metais ligados à fase trocável do sedimento observadas 

neste estudo corroboram com os obtidos por outros pesquisadores. Molisani (1999) 

observou na porção inferior do rio Paraíba do Sul que o Pb na fase trocável do 

sedimento representou apenas 3% do total, enquanto o Cd representou em média 

70% do total no sedimento. Silva et al. (2002) também encontraram baixas 

concentrações de Pb ligado fracamente aos sedimentos dos reservatórios Billings, 

Pirapora e Barra Bonita. Na bacia do rio Stillwater (Montana, EUA), Gurrieri (1998) 

relatou que a maior parte do Cd (70-90%) encontrava-se na fase trocável do 

sedimento de fundo.  

O Pb, por exemplo, apesar de ocorrer em baixas concentrações na fase trocável 

do sedimento, pode estar associado à outras fases geoquímicas (complexados com a 

matéria orgânica e sulfetos, e associados a óxidos e hidróxidos de Fe e Mn) que 

através de alterações físico-químicas do ambiente podem se tornar instáveis 

liberando o elemento em solução, aumentando a disponibilidade para a biota 

(Molisani, 1999). Os sedimentos são responsáveis em grande parte pelo transporte e 

estoque de metais e outros contaminantes, os quais podem não estar biodisponíveis 

em determinado momento mas, devido às mudanças nas condições físico-químicas 

e biológicas locais, tornam-se disponíveis aos organismos (Birch et al., 2001). Assim, 

estudos sobre a distribuição e as formas químicas dos metais nos sedimentos 

fornecem indicativos da biodispobilidade dos elementos no ambiente. No entanto, a 

medida direta da biodisponibilidade ocorre através da análise dos organismos 

vivos, os quais estão diretamente em contato com os contaminantes podendo ou não 

acumulá-los, o que dependerá de inúmeros fatores relacionados ao ambiente e à 

fisiologia do animal (Phillips & Rainbow, 1994). 
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7.1.4. Peixes e Bivalves 

As concentrações de Pb e Cd determinadas nas amostras de peixes e bivalves, 

também podem ser consideradas relativamente baixas. Nos peixes, em particular, as 

concentrações (Cd: <0,005 e Pb: <0,08 µg.g-1 peso seco; Cd: <0,001 e Pb: <0,02 µg.g-1 

peso úmido7) foram muito inferiores aos limites estabelecidos pela legislação 

brasileira, na qual os níveis máximos permitidos de Cd e Pb em peixes e produtos 

de pesca são 1,0 e 2,0 µg.g-1 peso úmido, respectivamente (ANVISA, 1998). Essas 

concentrações foram ainda menores que as mencionadas para peixes de ambientes 

contaminados, como o rio Sena (França), onde Chevreuil et al. (1995) encontraram 

teores de Cd e Pb na faixa de 0,06 a 0,46 e 0,1 a 4,8 µg.g-1 peso seco, respectivamente. 

As determinações dos níveis de metais em peixes são importantes devido ao 

uso destes organismos como fonte de alimento pela população. Por outro lado, as 

determinações dos metais nos bivalves fornecem algumas indicações dos níveis de 

contaminação dos ambientes estudados, pois tais organismos acumulam 

eficientemente os metais em seus tecidos (Phillips & Rainbow, 1994). Neste estudo, 

os teores de Cd e Pb foram maiores nos bivalves que nos peixes, sugerindo a 

ausência de biomagnificação destes elementos, o que já foi relatado na literatura 

(Spry & Wiener, 1991). Neste sentido, em estudo realizado em corpos hídricos no 

oeste de Maryland (EUA), em uma região sem influência antrópica, Mason et al. 

(2000) demonstraram que os níveis de Cd em insetos aquáticos e peixes diminuíram 

com o aumento do nível trófico, ou seja, os insetos não-predadores apresentaram 

maiores concentrações que os insetos predadores e peixes. Além disso, os autores 

verificaram maiores concentrações de Cd nas brânquias dos peixes, concluindo que 

a absorção do metal naqueles organismos ocorreu principalmente por meio da água.  

Os dados deste estudo não são suficientes para inferir ausência de 

biomagnificação de Cd e Pb, pois foi analisado somente o tecido muscular dos 

peixes, e, de acordo com a literatura disponível, os metais podem ser acumulados 

em outros tecidos, como as brânquias, fígado e rins (Heath, 1987; Spry & Wiener, 

1991; Amundsen et al., 1997; Kargin, 1998). Como exemplo, as concentrações de Cd 

e Pb determinadas por Allen-Gil et al. (1997) no tecido muscular de peixes de lagos 

do Ártico foram, em geral, menores que 0,02 e 0,03 µg.g-1 peso seco, 

respectivamente, e inferiores às determinadas no fígado dos animais. Allen-Gil & 

Martynov (1995) também detectaram baixas concentrações de Cd e Pb (até 0,08 e 

                                                           
7 Considerando-se o teor de 76% de umidade no músculo dos peixes. 
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0,12 µg.g-1 peso seco, respectivamente) no músculo de peixes do rio Pechora 

(Rússia).  

A maioria dos metais é absorvida na forma iônica pelos peixes, sendo que a 

absorção de Cd e Pb parece ocorrer preferencialmente nas brânquias e seria 

significativamente influenciada pelos parâmetros físico-químicos, como pH, 

alcalinidade e concentrações de cálcio na água (Köck et al., 1995; Hollis et al., 1996). 

Portanto, as baixas concentrações de Cd e Pb encontradas na água podem contribuir 

para os reduzidos teores destes elementos nos peixes. Do ponto de vista da saúde 

pública, a análise do tecido muscular dos peixes tem grande importância, sendo que 

os resultados aqui obtidos demonstram que o consumo de peixes das regiões 

estudadas não é um fator importante para a contaminação da população por Cd e 

Pb. 

No caso dos bivalves, Cd e Pb foram detectados em todas as amostras e 

apresentaram diferenças espaciais significativas nas bacias estudadas. Fazendo uma 

análise qualitativa, verifica-se que as maiores concentrações de Cd ocorreram em F. 

fossiculifera, enquanto Pb ocorreu em maiores concentrações em A. trapesialis e D. 

fontaineanus. A Tabela 17 mostra a comparação das concentrações dos metais em 

várias espécies de bivalves de água doce. As concentrações de Cd obtidas nos 

bivalves do presente estudo, principalmente aquelas relativas aos animais das 

bacias dos rios Piracicaba e Mogi-Guaçu (ver Tabela 11), estão na mesma ordem de 

grandeza que as encontradas por Tomazelli et al. (2003) em estudo realizado em 

1997 nas mesmas áreas, utilizando o bivalve A. trapesialis. Por outro lado, as 

concentrações de Pb na mesma espécie do rio Mogi-Guaçu foram maiores que as 

descritas por Tomazelli et al. (2003). Os autores detectaram níveis máximos de Pb da 

ordem de 6,8 µg.g-1, enquanto no presente estudo foram registradas concentrações 

de até 15,7 µg.g-1 em A. trapesialis, 23,5 µg.g-1 em D. fontaineaus e 19,3 µg.g-1 em  

C. undosa unodosa. 

A maioria das amostras de bivalves deste estudo apresentou concentrações 

baixas de Cd, na mesma ordem de grandeza que as relatadas para ambientes não 

contaminados (Tabela 17). Por exemplo, Secor et al. (1993) detectaram concentrações 

de Cd da ordem de 0,55 µg.g-1 em moluscos do lago Ontario (EUA). No rio Grande 

(EUA), Czarnezki (1987) encontrou níveis basais da ordem de 0,32 µg.g-1 em 

indivíduos de Lampsilis ventricosa. Por outro lado, em ambientes contaminados os 

níveis de Cd em moluscos podem chegar a 152 µg.g-1 (Tessier et al., 1993). No 
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entanto, as concentrações de Pb observadas na maioria dos bivalves deste estudo 

foram maiores que as consideradas de ambientes não-contaminados, como as 

relatadas por Czarnezki (1987) em L. ventricosa (0,42 µg.g-1) e por Kraak et al. (1991) 

em Dreissena polymorpha (0,5 µg.g-1). Entretanto, tais concentrações não atingiram 

níveis tão elevados quanto os descritos por Manly & George (1977) em Anodonta 

anatina (até 42,5 µg.g-1) e por Czarnezki (1987) em L. ventricosa (até 74,2 µg.g-1), 

coletados em locais contaminados (Tabela 17).  

Tais comparações devem ser consideradas apenas como referenciais, uma vez 

que se tratam de comparações entre diferentes espécies, as quais podem apresentar 

diferentes índices de acúmulo dos metais. Como ocorreu neste e em outros estudos, 

parâmetros como tamanho e peso dos organismos podem influenciar nos níveis de 

acúmulo de metais pelos animais (Rainbow, 1996; Bilos et al., 1998). Algumas 

espécies deste estudo apresentaram correlações inversas entre o peso do tecido e os 

teores dos metais, enquanto outras apresentaram correlações diretas, e tais 

correlações foram, ainda, variáveis para os diferentes elementos. Dessa forma, é 

difícil definir concentrações que podem ser consideradas elevadas em bivalves, 

devido à variabilidade das condições fisiológicas dos animais e físico-químicas 

ambientais. 

Portanto, para comparar as diferentes bacias deste estudo foram consideradas 

as diferenças nos tamanhos e pesos dos organismos, o que permitiu avaliar em qual 

das bacias ocorreram maiores concentrações nos bivalves. Considerando que os 

organismos são importantes monitores dos níveis de metais no ambiente aquático, 

uma vez que a biodisponibilidade é medida diretamente (Phillips & Rainbow, 1994), 

pode-se deduzir que existiu alta disponibilidade de Pb e Cd aos bivalves do rio 

Mogi-Guaçu. Esta conclusão é baseada nas altas concentrações de Pb determinadas 

em A. trapesialis, C. fluminea e Diplondon sp, e Cd em A. trapesialis e C. Fluminea do 

rio Mogi-Guaçu, as quais foram maiores que as observadas nas mesmas espécies de 

outras bacias.  

 



 

 

Tabela 17 – Concentrações de Cd, Pb e Hg em algumas espécies de bivalves de água doce do Brasil e do mundo. Média ± desvio padrão ou 
intervalo de concentração (µg.g-1 peso seco, exceto quando indicado) 
Espécie Local Cd Pb Hg Referência 
Anodonta anatina Rio Tâmisa (Inglaterra) 0,4 - 5,9 9,8 – 42,5 8,2 ± 5,9 Manly & George, 1977 
Lampsilis ventricosa Rio Grande (EUA) 0,3 – 11,3 0,4 - 74,2 - Czarnezki, 1987 
Corbicula fluminea Rio Shatt al-Arab (Iraque) 11,6 - 53,1 0,3 - 3,2 - Abaychi & Mustafa, 1988 
Dreissena polymorpha Rios Reno e Meuse (Europe) 0,1 - 6,5 0,1 - 13,0 - Kraak et al., 1991 
Dreissena polymorpha Rios e lagos do Estado de Nova York (EUA) 0,5 - 5,9 1,0 - 4,3 - Secor et al., 1993 
Anodonta grandis Lagos de Quebec and Ontario (Canada) 2,8 – 152 - - Tessier et al., 1993 
Dreissena polymorpha Rio Pó (Itália) 0,8 - 3,5 3,7 - 6,5 - Camusso et al., 1994 
Hyridella menziesi Rio Waikato (Nova Zelândia) 0,2 – 0,7 0,5 – 14,0 0,09 – 13,1 Hickey et al., 1995 
Corbicula fluminea Rio de La Plata (Argentina) 1,1 ± 0,4 - - Bilos et al., 1998 
Dreissena polymorpha Alto rio Mississipi (EUA) 0,7 – 1,4 - 0,0026 – 0,0061* Cope et al., 1999 
Limnoperna fortunei 0,7 – 2,1 - - 
Corbicula fluminea 

Bacia do rio de La Plata (Argentina) 
1,6 ± 0,1 - - 

Villar et al., 1999 

Dreissena polymorpha 3,4 – 10,0 1,0 – 5,0 0,09 – 0,26 
Dreissena bugensis 

Lagos Erie e Ontario (EUA) 
2,5 – 8,5 2,5 – 5,0 0,11 – 0,22 

Rutzke et al., 2000 

Castalia ambigua - - 0,18 – 2,57* 
Anodontites trapesialis 

Bacia do rio Bento Gomes (Pantanal, MT) 
- - 0,05 – 0,35* 

Callil & Junk, 1999 

Rio Piracicaba (SP) 0,3 – 0,7 
0,4 ± 0,1 

1,5 – 4,6 
2,6 ± 0,7 - 

Anodontites trapesialis 
Rio Mogi-Guaçu (SP) 0,4 – 1,0 

0,6 ± 0,2 
1,8 – 6,8 
4,1 ± 1,2 - 

Tomazelli et al., 2003 

Bivalves – várias 
espécies Rios do Estado de São Paulo 0,08 – 2,1 

0,39 ± 0,33 
0,04 – 23,49 
3,67 ± 3,87 

0,002 – 0,449 
0,191 ± 0,495 

0,0005 – 0,254* 
0,039 ± 0,039* 

Este Estudo 

* µg.g-1 peso úmido  
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Apesar do Pb ter sido detectado em baixas concentrações na fração trocável 

dos sedimentos e no MPS e, apesar das maiores concentrações de Cd no sedimento e 

MPS terem ocorrido no rio Piracicaba, tudo indica que os elementos estão sendo 

disponibilizados no rio Mogi-Guaçu em quantidades capazes de serem acumuladas 

pelos bivalves. Tal processo é bastante complexo e dependerá das condições físico-

químicas do ambiente, como alterações de fluxo d’água, remobilização do 

sedimento, alterações do pH e alcalinidade, que podem tornar disponíveis os metais 

presentes no sedimento (Chapman et al., 1998).  

Esses dados corroboram com os relatados por Tomazelli et al. (2003), os quais 

demonstraram haver maiores concentrações de Cd e Pb nos bivalves do rio Mogi-

Guaçu em relação aos do rio Piracicaba, em estudo realizado em 1997. Tal fato pode 

estar relacionado à complexação dos metais pela matéria orgânica presente nos rios. 

Alguns autores têm relatado que a carga orgânica lançada nos rios através de 

esgotos urbanos, pode contribuir para a diminuição da biodisponibilidade de metais 

(Barron, 1995; Villar et al., 1999). Como pode ser constatado na Tabela 1, a carga de 

esgotos lançada no rio Piracicaba é alta e maior que a do rio Mogi-Guaçu e das 

demais bacias. Assim, esse fato pode contribuir para a menor disponibilidade de 

metais aos bivalves e outros organismos do rio Piracicaba, embora nenhuma 

correlação tenha sido observada entre os teores dos metais nos bivalves e as 

quantidades de carbono orgânico dissolvido e particulado nos rios estudados. 

 

 7.1.5. Considerações Gerais 

No intuito de explicar a variabilidade espacial relacionada às concentrações 

dos metais, foram feitas análises de correlações de Spearman dos valores dos metais 

nas amostras, parâmetros físico-químicos dos rios e dados de uso da terra nas 

bacias. No teste foram utilizadas as concentrações médias dos metais no bivalve  

C. fluminea, pois esta espécie foi coletada em maior número de bacias (Aguapeí, 

Mogi-Guaçu e Piracicaba). O teste mostrou correlações positivas e significativas 

entre os teores totais e disponíveis de Cd e Pb no sedimento e nos bivalves. Além 

disso, maiores concentrações destes metais nos bivalves ocorreram em locais com 

maior área cultivada com cana-de-açúcar (Cd: r=0,88; Pb: r=0,47) e, quanto ao Cd, 

verificou-se uma correlação significativa com a porcentagem de área urbana 

(r=0,76). Portanto, locais que tiveram maiores concentrações de Cd e Pb no 

sedimento e MPS, i.e. Piracicaba e Mogi-Guaçu, também apresentaram maiores 
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concentrações nos bivalves, o que parece estar diretamente relacionado ao uso da 

terra nas bacias. 

Além disso, parte da variabilidade nos níveis dos metais nas amostras de MPS 

e sedimento também pode ser explicada pelas diferenças nos parâmetros físico-

químicos dos rios, principalmente os parâmetros relacionados ao sedimento, como 

quantidade de carbono e argila. Nas correlações de Spearman, observou-se que 

ocorreu aumento dos níveis de Cd e Pb no sedimento em bacias com maiores 

porcentagens de carbono (Cd: r=0,43; Pb: r=0,58) e argila (Cd: r=0,28; Pb: r=0,39) no 

sedimento de fundo. Locais com maiores quantidades de carbono orgânico 

particulado (COP) apresentaram maiores concentrações de Cd total e ligado à fração 

trocável do sedimento (r=0,61 e 0,58, respectivamente). Este mesmo tipo de 

correlação tem sido amplamente discutida e relatada na literatura para outros 

ambientes no mundo, uma vez que os metais apresentam alta afinidade com a 

matéria orgânica (Förstner & Wittmann, 1983; Malm et al., 1988; Hirner et al., 1990; 

Baptista Neto et al., 2000) e com as partículas finas do sedimento (Förstner & 

Wittmann, 1983; Baptista Neto et al., 2000; Silva & Rezende, 2002). 

Tais correlações são difíceis de serem interpretadas neste estudo, uma vez que 

as maiores porcentagens de carbono, argila e COP ocorreram na bacia do rio 

Piracicaba, que também apresentou a maior taxa de urbanização e desenvolvimento 

industrial. Sendo assim, os altos teores de carbono no rio Piracicaba estão 

relacionados à grande quantidade de efluentes urbanos e industriais, os quais 

contém também metais e outros contaminantes, lançada nos rios. Dessa forma, não 

se pode concluir que os níveis dos metais foram maiores em determinadas bacias 

devido às diferenças nas características físico-químicas naturais, mesmo porque, as 

principais diferenças ocorreram entre as bacias dos rios Piracicaba e Mogi-Guaçu, e 

as demais bacias. Portanto, as atividades antrópicas praticadas nas bacias, como uso 

da terra para cultivo de cana-de-açúcar, lançamento de esgotos urbanos e 

industriais, deposição e queima e resíduos sólidos, entre outras, devem estar 

contribuindo para as maiores concentrações dos metais observadas nos rios 

Piracicaba e Mogi-Guaçu.  

Correlações positivas significativas ocorreram entre Pb no sedimento e Cd no 

MPS, e as porcentagens de área urbana das bacias e, entre Cd e Pb no sedimento e 

Cd no MPS, e as porcentagens de área cultivada com cana-de-açúcar. Portanto, 

locais com maiores taxas de urbanização e áreas cultivadas com cana-de-açúcar, i.e. 
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bacias dos rios Piracicaba e Mogi-Guaçu, apresentaram maiores concentrações de Pb 

e Cd nas amostras analisadas. 

Concluindo, em comparação aos dados obtidos para outros sistemas no 

mundo as concentrações de Cd e Pb determinadas nas bacias deste estudo podem 

ser, em geral, consideradas baixas. No entanto, as concentrações de Cd nas amostras 

de sedimento e, principalmente, MPS do rio Piracicaba foram relativamente 

elevadas e maiores que nos outros rios, sugerindo a presença de fontes deste 

elemento na bacia. No rio Mogi-Guaçu, Cd e Pb estiveram presentes em formas 

biodisponíveis, pois foram acumulados em concentrações relativamente altas nos 

bivalves, sendo que o Pb também ocorreu no sedimento de fundo em concentrações 

maiores que nas demais bacias.    
A bacia do rio Piracicaba abriga uma densa rede urbana e um número 

considerável de indústrias potencialmente poluidoras dos corpos hídricos. Somente 

na região da cidade de Piracicaba existem cerca de 20 efluentes líquidos industriais 

brutos sendo lançados no rio, dos quais destacam-se os efluentes de indústrias de 

papel e celulose, laticínios, embalagens, baterias, produtos químicos derivados de 

petróleo, curtumes, galvanotécnicas e fabricação de tratores (Comitê da Bacia 

Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - CBH-PCJ, 2000), os quais 

podem conter Cd em sua composição. Os efluentes domésticos e as fontes 

atmosféricas também podem contribuir com quantidades significativas do elemento 

para o meio aquático (Mason et al., 2000). Em relação à poluição orgânica, vários 

estudos realizados na bacia do rio Piracicaba têm demonstrado os efeitos causados 

nos ciclos biogeoquímicos do carbono e nitrogênio, bem como na biota, pela grande 

quantidade de efluentes sem tratamento lançada nos rios dessa bacia  (Krusche et 

al., 1997; Martinelli et al., 1999a,b; Ometto et al., 2000; Daniel et al., 2002). Quanto 

aos metais pesados, os estudos de Falótico (2001) e Fostier et al. (op. cit., p.19) 

também já alertaram sobre as altas concentrações de alguns elementos, entre eles 

Cd, Pb e Hg na água, solo, sedimento e peixes da bacia. 

No rio Mogi-Guaçu na região próxima às cidades de Pitangueiras e Barrinha a 

principal atividade industrial está relacionada ao setor sucro-alcooleiro, enquanto 

na região da cidade de Porto Ferreira, destaca-se o setor cerâmico, além de produção 

de aguardente e papel (Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu  - CBH-

MOGI, 1999). Os efluentes industriais (principalmente das indústrias de cerâmica) e 

urbanos devem estar contribuindo para os altos teores de Pb e Cd disponíveis no rio 
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Mogi-Guaçu. Além disso, deve-se considerar as fontes difusas ou não-pontuais, 

como as de origem da deposição atmosférica e aplicação de fertilizantes e 

agrotóxicos. Outro fator relacionado à bacia do rio Mogi-Guaçu é a grande 

quantidade de solo exposto (21,52% da área total da bacia, Silva et al., op. cit., p.23), 

a qual é bem maior que a observada nas demais bacias e pode estar relacionado às 

culturas de cana-de-açúcar. Tal condição pode favorecer o maior transporte de 

metais e outros poluentes para os sistemas aquáticos através da erosão e escoamento 

superficial (Balogh et al., 1998; Domagalski, 1998; Roulet et al., 1998a,b), em 

determinadas épocas do ano quando os solos ficam expostos por longos períodos. 

 
 
7.2. Mercúrio 
 

 

7.2.1. Água 

Na literatura encontra-se que os valores basais de Hg total em águas de rios e 

lagos não afetados por poluição variam de 2 a 5 ng.l-1 (Mason  et al., 1994; Watras et 

al., 1995). Comparados com os dados registrados na literatura mundial (Tabela 18), 

observa-se que algumas concentrações de Hg encontradas neste estudo podem ser 

consideradas altas. Em termos de comparação, Hurley et al. (1995) encontraram no 

rio Kinnickinnic em Wisconsin (EUA) valores de até 42,7 ng.l-1 durante altas vazões 

do rio, em uma bacia cuja área é predominantemente urbana. Altas concentrações 

foram registradas também em áreas urbanas do rio Fox (EUA) (Hurley et al., 1998). 

Na bacia do rio Piracicaba, Fostier et al. (op. cit., p.19)  encontraram níveis de Hg 

semelhantes aos detectados no presente estudo, em amostras de água coletadas em 

1997 na mesma bacia (Tabela 18). Em comparação com outros trabalhos listados na 

Tabela 18, os teores registrados no rio Mogi-Guaçu corroboram com os dados 

relatados por Tavares et al. (2003) na mesma bacia. Por outro lado, algumas 

concentrações detectadas neste estudo foram maiores que as encontradas por Fadini 

& Jardim (2001) para uma lagoa (Óleo) preservada do Estado de São Paulo e, que as 

observadas em algumas áreas da bacia Amazônica. 
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Tabela 18 – Concentrações de Hg total em amostras de água de alguns sistemas 
aquáticos do Brasil e do mundo. Média ± desvio padrão, intervalo de concentração 
ou valores máximos relatados 

Local Hg (ng.l-1) Referência 
Rio Kinnickinnic (EUA) até 42,7 Hurley et al., 1995 
Rio Fox (EUA) até 36,0 Hurley et al., 1998 
Rio Tapajós (AM) 0,28 – 13,13 Roulet et al., 1998a 
Rio Madeira (AM) 9,49 – 10,86 Maurice-Bourgoin  et al., 2000 

Rio Pedra Preta (AP)   2 ± 2a  
18 ± 21b Fostier et al., 2000 

Rio Mogi-Guaçu (SP) 1,14 – 5,92 Tavares et al., 2003 
Lagoas da bacia do rio Negro (AM) 
Tributários do rio Negro (AM) 

4,9 – 8,0 
2,3 – 15,0 

Lagoa Óleo (SP) 1,3 ± 0,6 
Fadini & Jardim, 2001 

Rio Piracicaba (SP) <1,1 to 24,0 Fostier et al., op. cit., p.19 
Bacia do Alto Paranapanema <3,5 – 9,23 
Rio do Peixe <3,5 – 24,31 
Rio Aguapeí <3,5 – 5,46 
Rio São José dos Dourados <3,5 – 16,91 
Rio Mogi-Guaçu <3,5 – 8,6 
Rio Piracicaba <3,5 – 17,43 

Este Estudo 

a. área de floresta; b. área desmatada 
 

Apesar de relativamente elevados, as concentrações de Hg encontrados na 

água em nenhum momento atingiram níveis superiores aos estabelecidos pela 

resolução CONAMA 20/86 (200 ng.l-1) como máximos permitidos para águas da 

classe 2. Por outro lado, dados da CETESB (2002) demostraram concentrações de Hg 

em desacordo com a referida resolução no ano de 2001, em algumas amostras de 

água do rio Mogi-Guaçu e da bacia do Alto Paranapanema. Contudo, se forem 

consideradas as concentrações registradas na literatura internacional, observa-se 

que, em algumas amostras, as concentrações de Hg total na água foram maiores que 

12 ng.l-1, valor estabelecido pelo órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos 

(EPA, 1985) como máximo permissível para proteção da vida aquática. 

Os conteúdos de Hg e outros metais pesados em rios são controlados por um 

número de relações complexas e processos de transporte dentro de uma bacia 

hidrográfica. Na ausência de fontes geológicas diretas, alguns resultados obtidos 

por Hurley et al. (1998) mostraram que, uma vez depositado nos sistemas terrestres, 

o Hg derivado da atmosfera é processado via diferentes mecanismos ao longo dos 

pontos do rio e entre as estações do ano. Assim, características como uso e cobertura 
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da terra podem influenciar a mobilidade de fontes não pontuais difusas de Hg em 

corpos d’água não contaminados (Hurley et al., 1998). 

Na literatura encontram-se ainda vários trabalhos que relacionam teor de Hg 

total na água com quantidade de material particulado em suspensão e carbono 

orgânico dissolvido (Miskimmin et al., 1992; Melamed et al., 1997). Em geral, as 

concentrações de Hg na água tendem a aumentar nos meses de maiores vazões, 

quando ocorrem as maiores concentrações de MPS devido, principalmente, à 

ressuspensão de partículas do sedimento de fundo, bem como aportes oriundos de 

erosão de solos e escoamento superficial. Este padrão foi observado por Hurley et 

al. (1995), Domagalski (1998), Mason & Sullivan (1998), Mastrine et al. (1999), 

Lawson et al. (2001), Tavares et al. (2003), Fostier et al. (op. cit., p.19).  

Neste estudo nenhuma tendência sazonal significativa foi constatada nos 

níveis de Hg na água das bacias amostradas. Também não foram verificadas 

correlações com a quantidade de sólidos em suspensão e carbono orgânico 

dissolvido e particulado. Esta condição pode ser devido à grande quantidade de 

resultados abaixo do limite de detecção do método empregado neste estudo, o que 

limitou o número de dados utilizados nas correlações. 

 

7.2.2. Sedimento de fundo 

Nas amostras de sedimento de fundo também não houve tendências sazonais 

e temporais nas concentrações de Hg, as quais variaram de 20 a 685 ng.g-1, sendo os 

teores máximos registrados no rio do Peixe. As menores concentrações ocorreram 

no rio São José dos Dourados, ponto SJD-2 (22 ng.g-1 em abril/02) e no rio Aguapeí, 

ponto AGU-2 (23 ng.g-1 em maio/01). No rio São José dos Dourados ocorreram 

diferenças nas concentrações de Hg entre os dois pontos amostrados, sugerindo que 

pode existir maior aporte do elemento no ponto SJD-1 (10), o qual localiza-se mais 

próximo de grandes centros urbanos, como São José do Rio Preto. 

Comparando as concentrações de Hg no sedimentos com as relatadas por 

outros pesquisadores (Tabela 16), alguns valores obtidos neste estudo foram 

relativamente altos. Por exemplo, foram maiores que as concentrações encontradas 

em amostras de sedimento de rios situados em áreas preservadas do Estado de São 

Paulo (Salomão et al., 2003). Por outro lado, apenas uma amostra apresentou 

concentração maior que a estabelecida pela lei do Canadá como limite a partir do 

qual efeitos adversos podem ocorrer aos organismos aquáticos (486 ng.g-1, para o 
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sedimento total) (CCEG, 2002). Considerando as leis dos Estados Unidos, observa-se 

que nenhuma amostra apresentou concentrações superiores aos limites 

estabelecidos (696 ng.g-1, para o sedimento total) (EPA, 2003).  

De todas as amostras analisadas no presente estudo, apenas quatro delas (três  

coletadas no rio do Peixe, e uma coletada no rio Paranapanema), apresentaram 

valores superiores à média global (300 ng.g-1) (Salomons & Förstner, 1984). Em 

relação aos outros trabalhos mencionados na Tabela 16, os valores encontrados nas 

bacias do Estado de São Paulo foram muito inferiores aos relatados em ambientes 

altamente contaminados, como o rio Elbe (Brügmann, 1995), ou com influência 

direta de mineração, como alguns pontos da bacia do rio Madeira (19830 ng.g-1) 

(Pfeiffer et al., 1991). Na bacia desse rio os níveis naturais de Hg no sedimento 

estiveram em torno de 10 a 40 ng.g-1 (Pfeiffer et al., 1991; Malm et al., 1995b). 

As análises estatísticas não demonstraram tendências significativas na 

distribuição de Hg nas amostras de sedimento. Portanto, considerando que não 

foram observadas tendências sazonais e temporais nos teores de Hg e que algumas 

concentrações determinadas neste estudo foram relativamente maiores que os níveis 

de referência para o Estado de São Paulo, concluíu-se que não existiram fontes 

pontuais significativas de Hg nas bacias estudadas. Provavelmente, os altos teores 

do elemento detectados em algumas amostras de sedimento e água foram resultado 

de contaminações por fontes difusas não-pontuais, como deposição atmosférica e 

fontes oriundas da agricultura.  

A importância das fontes difusas nos níveis de Hg no ambiente aquático tem 

sido cada vez mais enfatizada pelos pesquisadores (Lacerda & Marins, 1997; 

Lacerda & Salomons, 1999), sendo que o transporte atmosférico do Hg gasoso é 

considerado o principal mecanismo para a dispersão do elemento na Terra (Mason 

et al., 1994). Balogh et al. (1998) demonstraram que as fontes difusas seriam as 

principias responsáveis pelas cargas de Hg lançadas nos rios Mississipi, Minnesota e 

St. Croix (EUA), sendo que o mesmo padrão foi verificado por Žáková & Kočková 

(1999) na bacia dos rios Dyje/Thaya (República Checa). Pirrone et al. (1996) 

estimaram que a incineração de resíduos sólidos é a fonte dominante de Hg para a 

atmosfera na América do Sul e Central, representando cerca de 34% do total. 

Lacerda (2003) destacou que a mineração ainda representa cerca de 50% do total de 

emissão de Hg para a atmosfera no Brasil, sendo que outras fontes importantes são 

as indústrias químicas (~40%) e o setor eletro-eletrônico (10%). É importante 
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destacar que apesar das políticas de controle de emissões de poluentes, as emissões 

de Hg para a atmosfera continuam aumentando nos últimos anos na América do 

Sul, enquanto em outras áreas, como Europa e América do Norte, tais emissões vêm 

diminuindo gradativamente com o passar dos anos (Pacyna et al., 2003). 

 

7.2.3. Peixes e Bivalves 

Quanto aos bivalves e peixes, também não foram observadas diferenças 

sazonais e espaciais significativas nas concentrações de Hg nas amostras. Além 

disso, não foi possível verificar variações nos teores de Hg entre as espécies de 

bivalves analisadas, sendo que as maiores concentrações ocorreram em A. crispatus 

(0,31 ± 0,07 µg.g-1 peso seco) da bacia do São José dos Dourados. Em comparação 

com outros estudos, os teores de Hg nos bivalves foram menores que os relatados 

para áreas afetadas pela mineração de ouro, como descrito por Vieira et al. (1995) 

nos moluscos gastrópodas Ampularia (Pomacea) scalaris (até 0,88 µg.g-1 peso úmido), 

Ampularia (Pomacea) canaliculata (até 1,16 µg.g-1 peso úmido) e Marisa planogyra (até 

0,59 µg.g-1 peso úmido), coletados na bacia do rio Bento Gomes (Alto Pantanal, Mato 

Grosso). Callil & Junk (2001) também relataram altas concentrações de Hg  em 

indivíduos de Pomacea scalaris (até 2,04 µg.g-1 peso úmido) coletados no Tanque dos 

Padres, área intensamente afetada pela mineração de ouro na região de Poconé 

(MT). 

Comparados com os dados disponíveis para outros bivalves (Tabela 17), as 

concentrações de Hg determinadas por Callil & Junk (1999) em bivalves da bacia do 

rio Bento Gomes (Pantanal) também foram altas e maiores que as encontradas nas 

espécies do Estado de São Paulo. Calli & Junk (1999) destacaram ainda que os níveis 

basais de Hg em bivalves da região estudada foram 0,04 – 0,08 µg.g-1 peso úmido, 

valores estes ainda maiores que a média dos bivalves do presente estudo (0,039 

µg.g-1 peso úmido). Estas concentrações estão ainda na mesma ordem de grandeza 

que as relatadas por Rutzke et al. (2000) em bivalves coletados nos lagos Erie e 

Ontario (EUA), locais sem influência antrópica de Hg (Tabela 17). 

Como esperado pelo citado acima, as concentrações de Hg em bivalves 

coletados em ambientes contaminados, foram muito maiores que as observadas nos 

bivalves do presente estudo. Manly & George (1977)  encontraram concentrações de 

Hg em amostras do bivalve Anodonta anatina coletadas no rio Tâmisa (ambiente 

altamente contaminado na época) da ordem de 8,2 ± 5,9 µg.g-1 peso seco; em 
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Hyridella menziesi foram registradas concentrações de até 13,1 µg.g-1 peso seco na 

Nova Zelândia (Hickey et al., 1995). No presente estudo, o valor máximo de Hg em 

peso seco determinado nos bivalves foi 0,4 µg.g-1, (Tabela 17). Outro exemplo de 

altas concentrações de Hg em organismos, refere-se às ostras provenientes da baía 

de Minamata (Japão), que apresentaram concentrações de Hg da ordem de 5,6 µg.g-1 

peso úmido, durante estudos realizados na década de 60, quando se descobriu o 

problema oriundo do lançamento de efluentes industriais contendo metilmercúrio 

naquela baía (Harada, 1995).  

Nos peixes, ao contrário do encontrado para Cd e Pb, as concentrações de Hg 

foram maiores que nos bivalves, fato que se deve à biomagnificação do elemento na 

cadeia alimentar (Bidone et al., 1997a,b; Boudou & Ribeyre, 1997; Mason et al., 2000; 

Barbosa et al., 2003). A concentração média de Hg em peso úmido nos bivalves foi 

0,039 µg.g-1, enquanto a concentração média nos peixes (desconsiderando-se os altos 

teores determinados nos peixes do reservatório de Jurumirim, os quais serão 

discutidos posteriormente) foi 0,217 µg.g-1, valor este 5,5 vezes maior que o 

determinado nos bivalves, refletindo claramente o processo de biomagnificação do 

elemento na cadeia trófica. Além disso, a existência de correlações positivas entre as 

concentrações de Hg e parâmetros como tamanho e peso dos peixes, reflete o 

acúmulo gradativo do metal ao longo da vida dos animais, uma vez que, em geral, 

tais parâmetros estão diretamente relacionados à idade do organismo. Por isso, 

muitas vezes correlações positivas entre as medidas morfométricas e as 

concentrações de Hg no tecido muscular dos peixes são relatadas (Allen-Gil et al., 

1997; Brabo et al., 2000; Lima et al., 2000; Mason et al., 2000; Redmayne et al., 2000; 

Barbosa et al., 2003), como observado neste estudo para os espécimens de Saicanga e 

Tabarana. 

O Hg parece ser absorvido pelos peixes preferencialmente por meio do 

alimento e irá se acumular gradativamente no tecido muscular desses organismos 

(Heath, 1987). Em áreas consideradas controle (sem efeitos diretos de contaminação 

por Hg)  os conteúdos de Hg em peixes de água doce são geralmente menores que  

0,200 µg.g-1 (Malm et al., 1995a,b). Na maioria das amostras de peixes analisadas 

neste estudo, os níveis de Hg estiveram na ordem daqueles considerados de áreas 

controle, e bem inferiores às concentrações determinadas em ambientes 

contaminados (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Concentrações médias de Hg total (µg.g-1 peso úmido) em peixes 
carnívoros coletados em sistemas de água doce do Brasil 
Local Média Referência 
Reservatório Tucuruí (PA) 1,300 Porvari, 1995 
Reservatório Jurumirim (SP) 1,142  Este estudo 
Bacia do rio Madeira (Amazônia) 0,986 Maurice-Bourgoin et al., 2000 
Rio Tapajós – São Luís (Amazônia) 0,881 Uryu et al., 2001 
Bacia do rio Madeira  (Amazônia) 0,850 Malm et al., 1997 
Rio Negro (Amazônia) 0,780 Malm, 1998 
Rio Tapajós– Itaituba (Amazônia) 0,689 Uryu et al., 2001 
Rio Negro (Amazônia) 0,689 Barbosa et al., 2003 
Rio Madeira (Amazônia) 0,638 Barbosa et al., 1995 
Rio Tapajós – Jacareacanga (Amazônia) 0,623 Uryu et al., 2001 
Reservatório Salto Grande (SP) 0,593 Fostier et al., op. cit., p.19 
Bacia do rio Tapajós (Amazônia) 0,550 Malm et al., 1995a 
Bacia do rio Tapajós (Amazônia) 0,482 Malm et al., 1997 
Rio Tapajós – Brasília Legal (Amazônia) 0,468 Uryu et al., 2001 
Rio Piracicaba (SP) 0,431 Fostier et al., op. cit., p.19 
Lagoa Grande, rio Amazonas (Amazônia)  0,300 Santos et al., 2002 
Reserva Munducuru (Amazônia)  0,297 Brabo et al., 2000 
Rio São José dos Dourados (SP) 0,282 
Rio Mogi-Guaçu (SP) 0,281 
Rio Aguapeí (SP) 0,281 

Este Estudo 

Rio Tapajós – Santarém (Amazônia) 0,257 Uryu et al., 2001  
Rio Tapajós – Santarém (Amazônia) 0,222 Lima et al., 2000 
Rio do Peixe (SP) 0,210 Este Estudo 
Bacia do rio Paraná (PR) 0,176 Moraes et al., 1997b 
Rio Piracicaba (SP) 0,147 Este Estudo 
Rio Amazonas - Santana do Ituqui (Amazônia) 0,124 Santos et al., 2002 
Reservatório Salto Grande (SP) 0,106 Este Estudo 
Lago Salé, rio Amazonas (Amazônia) 0,036 Santos et al., 2002 

 

Muitos estudos sobre os níveis de Hg no Brasil foram realizados na região 

Amazônica, a qual apresenta áreas naturalmente enriquecidas em Hg (Roulet et al., 

1998b; Fostier et al., 2000; Lechler et al., 2000; Fadini & Jardim, 2001) e áreas 

contaminadas pelo elemento oriundo das atividades mineradoras, principalmente 

nas bacias dos rios Madeia e Tapajós (e.g. Martinelli et al., 1988; Barbosa et al., 1995; 

Malm et al., 1995a, 1997; Brabo et al., 2000; Maurice-Bourgoin et al., 2000; Uryu et al., 

2001). A Tabela 19 mostra que os teores de Hg nos peixes do presente estudo, exceto 

os coletados no reservatório de Jurumirim, foram inferiores aos determinados na 
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região Amazônica, tanto nas áreas com influência da mineração de ouro (e.g. Malm 

et al., 1997;  Uryu et al., 2001), como em áreas que não sofrem tal influência (Santos 

et al., 2002; Barbosa et al., 2003). 

No rio Piracicaba e no reservatório de Salto Grande, ambos situados na bacia 

do rio Piracicaba, os níveis de Hg determinados nos peixes deste estudo foram 

inferiores aos encontrados por Fostier et al. (op. cit., p.19) em peixes coletados nos 

mesmos locais deste estudo, no período de 1996 a 1997 (Tabela 19). Este fato pode 

estar diretamente relacionado à dinâmica do Hg em reservatórios. Este elemento 

torna-se disponível aos organismos aquáticos presentes no reservatório nos 

primeiros anos de inundação, podendo ser transportado nas formas dissolvida e 

particulada, sendo muitas vezes também detectado em altas concentrações em 

amostras coletadas à jusante do sistema inundado (Schetagne et al., 2000). Com o 

passar dos anos, o Hg vai gradativamente tornando-se menos disponível, o que 

pode estar ocorrendo no reservatório de Salto Grande e à jusante do mesmo, no rio 

Piracicaba. 

A dinâmica do Hg em reservatórios pode ser também base elucidativa dos 

altos níveis de Hg e metilmercúrio determinados nos peixes do reservatório de 

Jurumirim (bacia do Alto Paranapanema), os quais apresentaram uma das maiores 

concentrações resumidas na Tabela 19. Os teores nos peixes de Jurumirim são ainda 

mais relevantes quando se observa que, em média, 92% do Hg foi detectado na 

forma de metilmercúrio, assim como relatado por outros pesquisadores (Bloom, 

1992; Mason et al., 2000; Redmayne et al., 2000). Além disso, as concentrações de Hg 

foram maiores no reservatório de Jurumirim em relação às demais bacias, o que foi 

constatado estatisticamente em Piranhas, mesmo considerando as diferenças nos 

pesos e tamanhos dos peixes.  

Os altos níveis de Hg e, particularmente metilmercúrio, encontrados nos 

peixes oriundos do reservatório de Jurumirim provavelmente não estão 

relacionados a nenhuma fonte antrópica na região. É bem estabelecido na literatura 

mundial que a inundação de áreas terrestres resulta em aumento dos níveis de Hg 

no tecido muscular de peixes. Este comportamento tem sido observado em 

reservatórios subárticos, temperados e tropicais (Porvari, 1995; Bodaly et al., 1997; 

Neumann et al., 1997; Porvari, 1998; Ikingura & Akagi, 2003). 

Muitas hipóteses foram formuladas para explicar os altos níveis de 

metilmercúrio em reservatórios. Uma possível fonte é a liberação de mercúrio 
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estocado nos solos e na vegetação. Em geral, o Hg está presente nos solos, 

principalmente na forma Hg II, sendo que as concentrações mais elevadas podem 

ser de origem geológica natural, ou devido à deposição atmosférica. Quando uma 

área é inundada, o Hg associado aos solos e plantas degradados, pode ser metilado 

tornando-se disponível para a biota (Bodaly et al., 1997; Friedl & Wüest, 2002). 

Contudo, parte dos pesquisadores acredita que o aumento nas taxas de produção de 

“novo” metilmercúrio seria o principal fator responsável pelos altos teores 

observados em reservatórios, resultante de um desbalanço nos processos de 

metilação e demetilação microbiais. A matéria orgânica “inundada” promoveria a 

metilação do Hg, ou seja, a produção de metilmercúrio estaria associada à 

decomposição dos tecidos biológicos. Assim, o novo metilmercúrio produzido, 

estimulado pela decomposição da matéria orgânica, seria responsável pelos 

elevados níveis de metilmercúrio em reservatórios (Bodaly et al., 1997). 

Além disso, alguns parâmetros físico-químicos dos reservatórios também 

contribuem para o processo. Por exemplo, as taxas de metilação do Hg parecem ser 

maiores em ambientes anaeróbios, o que já foi observado também em ambientes 

tropicais (Bisinoti & Jardim, 2003). Grandes áreas da maioria dos reservatórios 

recentemente criados tornam-se rapidamente anóxicas devido às altas taxas de 

decomposição da matéria orgânica. Tais zonas anóxicas são ambientes ideais para a 

a atividade da bactéria sulfato-redutora, a qual é obrigatoriamente anaeróbia e, 

provavelmente, um dos mais importantes metiladores de Hg. Além disso, o 

aumento da metilação microbial também está associado ao aumento da 

temperatura, observado na maioria dos reservatórios (Bodaly et al.,1997). 

Outro processo que contribui para os altos níveis de metilmercúrio é a 

diminuição nas taxas de fotodegradação deste composto, devido à diminuição na 

penetração de luz em reservatórios, resultante de altas concentrações de sólidos e 

matéria orgânica em suspensão (Bodaly et al., 1997).  

Dessa forma, a construção dos reservatórios leva ao aumento nos níveis de 

metilmercúrio na água e nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar, como 

insetos (Tremblay et al., 1998a), zooplâncton (Tremblay et al., 1998b) e peixes. Em 

geral, os níveis de metilmercúrio aumentam nos primeiros anos de inundação e 

parece que persistem por menos de 10 anos na água e no zooplâncton, mas em 

peixes podem persistir por 20 a 30 anos (Bodaly et al., 1997). Estudos realizados nos 

Estados Unidos, Canadá e Escandinávia, mostraram que os níveis de Hg em peixes 
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foram elevados em reservatórios recém criados e diminuíram significativamente em 

reservatórios mais velhos, dentro de uma mesma bacia hidrográfica ou área 

geográfica. Tais estudos também indicaram que a duração dos elevados níveis de 

Hg em peixes varia em diferentes reservatórios e em diferentes espécies em um 

mesmo reservatório. Em alguns sistemas os níveis de Hg em peixes voltaram aos 

níveis pré-inundação em 5-10 anos, enquanto em outros, os altos níveis persistiram 

por 20-30 anos após a inundação (Verdon et al., 1991). 

Porvari (1998) estudou reservatórios da Finlândia que foram inundados entre 

1964 e 1980, e observou que os teores de Hg nos peixes aumentaram rapidamente 

nos primeiros anos após a inundação e ainda permaneceram acima dos níveis basais 

após 15-25 anos. Por outro lado, Ikingura & Akagi (2003) avaliaram os níveis de Hg 

em reservatórios da Tanzânia inundados entre 19 e 35 anos, relatando que as 

concentrações de Hg total e metilmercúrio nos peixes foram relativamente baixas, 

atingindo os máximos de 0,263 e 0,261 µg.g-1 peso úmido, respectivamente. Os 

autores argumentaram que, possivelmente, as concentrações de Hg já haviam 

voltado aos níveis basais, devido à idade dos reservatórios ou ao não favorecimento 

da bioacumulação nos peixes devido à dinâmica da ciclagem do Hg nos sistemas 

estudados. A combinação de fatores, tais como, baixos níveis basais de Hg nos 

sedimentos, baixo conteúdo de matéria orgânica no ambiente semi-árido, luz solar 

intensa e alta capacidade de ligação do Hg aos solos ricos em ferro, não favoreceram 

a produção e bioacumulação do Hg nos peixes (Ikingura & Akagi, 2003). 

Em ambientes tropicais e, particularmente no Brasil, poucos estudos avaliaram 

as concentrações de Hg em peixes de reservatórios. Destacam-se os trabalhos 

realizados no reservatório de Tucuruí (Pará), construído em 1984, o qual apresenta 

influência do Hg oriundo da mineração de ouro, sendo assim, os altos níveis de Hg 

nos peixes daquele reservatório são, pelo menos em parte, oriundos das atividades 

antrópicas praticadas na região (Aula et al., 1995; Porvari, 1995). Já o reservatório 

Balbina (Amazonas), construído entre 1982 e 1987, não apresenta influências 

antrópicas em relação ao Hg, sendo que os altos níveis deste elemento detectados 

nos peixes (0,020 a 1,1 µg.g-1 peso úmido) foram considerados resultado do solo e 

vegetação inundados, e da deposição atmosférica (Kehrig et al., 1998). 

A Usina Armando Avellanal Leydner (reservatório de Jurumirim) foi o 

segundo aproveitamento hidroelétrico do Paranapanema, e o início de sua operação 

data de 1962 (São Paulo, 2000). Portanto, na data da coleta dos peixes o reservatório 
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tinha cerca de 39 anos. Por outro lado, o reservatório de Salto Grande faz parte da 

Usina Hidroelétrica de Americana, a qual entrou em funcionamento no ano de 1949 

(São Paulo, 2000). Sendo assim, observa-se que nesses dois reservatórios com pelo 

menos 13 anos de diferença no tempo de inundação, os níveis de Hg nos peixes 

foram bem diferentes. Além disso, os resultados obtidos neste estudo indicaram que 

as condições físico-químicas do reservatório de Jurumirim continuam favorecendo o 

acúmulo de metilmercúrio em peixes, mesmo após cerca de 39 anos de inundação. 

Ressalta-se aqui a necessidade de novos estudos nesse sistema, uma vez que neste 

trabalho foram analisados apenas 28 peixes de Jurumirim. Os dados aqui 

apresentados servem de referência e de suporte para que novos estudos sejam 

realizados. No entanto, maior número de amostragens faz-se necessário para a 

confirmação ou não da situação discutida. 

Do ponto de vista de saúde pública, os peixes carnívoros amostrados no 

reservatório de Jurumirim excederam os limites máximos de Hg estabelecidos pelas 

legislações brasileira e americana (1,0 µg.g-1 peso úmido - ANVISA, 1998; Food and 

Drug Administration - FDA, 2000). Considerando a média de metilmercúrio obtida 

(1,04 ± 0,51 µg.g-1 peso úmido), é possível calcular a quantidade de peixe que pode 

ser consumida com segurança pela população, segundo os valores adotados pela 

agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA, 2001b). Para uma pessoa 

adulta com peso em torno de 70 kg, o consumo seguro de peixes seria de cerca de 

200 g por mês. Esse cálculo é baseado na dose de referência para ingestão segura de 

metilmercúrio de 0,1 µg de metilmercúrio por kg de peso corporal por dia (RfD:  

0,1 µg.kg-1-d). O EPA ainda recomenda que para mulheres grávidas ou em fase de 

amamentação e crianças, esse valor deva ser revisado, uma vez que tal parcela da 

população é mais susceptível aos efeitos do metilmercúrio. 

Somente no Estado de São Paulo existem cerca de 73 obras hidráulicas que 

compreendem barragens, estações elevatórias, usinas hidroelétricas e reservatórios 

(São Paulo, 2000), sendo estes últimos freqüentemente utilizados para fins de pesca 

e recreação. Desta forma, a população que se alimenta dos peixes oriundos desses 

reservatórios pode estar exposta a altos níveis de Hg, principalmente na sua forma 

mais tóxica, o metilmercúrio. Lacerda & Meneses (1995) já alertaram sobre esse 

problema, enfatizando a necessidade de estudos abrangentes e políticas de controle 

da poluição e informação da população sobre os níveis de exposição ao 

contaminante.  



 

  

  

  

  

88..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 
Na avaliação dos níveis de Hg em peixes, recomenda-se que sejam 

considerados os dados das medidas morfométricas e/ou idade e o hábito alimentar. 

Análise de Hg total deve ser usada preferencialmente à do metilmercúrio, pois 

quase todo Hg presente no tecido muscular dos peixes encontra-se na forma de 

metilmercúrio. Além disso, as análises de Hg total são mais baratas e mais fáceis de 

serem executadas. 

Deve-se considerar também com cuidado os parâmetros biométricos dos 

bivalves e as variações inter espécies, pois os níveis dos metais variaram de acordo 

com o tamanho e com as espécies analisadas. A avaliação das concentrações de Cd e 

Pb em rios pôde ser realizada com sucesso utilizando os bivalves, visto que tais 

organismos refletiram as concentrações disponíveis no ambiente. Dentre as espécies 

analisadas, A. trapesialis, F. fossiculifera e as espécies do gênero Diplodon podem ser 

utilizadas preferencialmente, pois atenderam satisfatoriamente as necessidades da 

pesquisa.  

As bacias do Alto Paranapanema (exceto os peixes do reservatório de 

Jurumirim), Aguapeí, Peixe e São José dos Dourados apresentaram baixas 

concentrações de Cd, Pb e Hg. No entanto, recomenda-se que estudos mais 

aprofundados, considerando maior número de amostragens em vários pontos ao 

longo dos rios, sejam realizados. Este estudo foi pioneiro na determinação dos 

níveis de metais nas bacias citadas e poderá ser utilizado para futuras comparações 

em novas pesquisas. 

O rio Mogi-Guaçu, que já foi considerado contaminado por Hg, parece estar se 

recuperando das contaminações passadas, pois apresentou baixas concentrações do 

elemento nas amostras analisadas. Por outro lado, o Pb parece ser ainda um 
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problema naquele rio, uma vez que houve acúmulo do elemento na biota. O mesmo 

pode ser considerado em relação ao Cd, que apesar de não ter ocorrido em altas 

concentrações no sedimento e água, acumulou nos bivalves em concentrações 

superiores às dos animais das demais bacias. As concentrações de Cd encontradas 

no rio Piracicaba também foram relativamente elevadas no material particulado em 

suspensão e, apesar de terem ocorrido em baixas concentrações no sedimento, 

foram maiores que as determinadas nas demais bacias, sugerindo possíveis fontes 

deste elemento ao rio. 

Contudo, a hipótese inicial de trabalho foi confirmada para os elementos Cd e 

Pb, que ocorreram em maiores concentrações nas bacias mais urbanizadas e 

industrializadas (Piracicaba e Mogi-Guaçu). Por outro lado, o Hg não apresentou 

nenhuma tendência significativa, o que sugere ausência de fontes pontuais do 

elemento nos ambientes estudados. Entretanto, foram observadas altas 

concentrações de Hg nos peixes carnívoros do reservatório de Jurumirim, no qual 

recomenda-se que novos estudos sejam realizados, no intuito de entender a 

dinâmica do elemento em reservatórios tropicais e monitorar os níveis do Hg nos 

peixes daquele sistema. 

Portanto, recomenda-se que os rios Piracicaba e Mogi-Guaçu sejam 

periodicamente avaliados quanto à presença de Cd e Pb. Os níveis de Hg devem ser 

estudados mais detalhadamente no reservatório de Jurumirim, e nos demais 

reservatórios do Estado de São Paulo.  
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ANEXO A 

 
Limites de detecção aproximados dos métodos empregados nas 

determinações de cádmio e chumbo por ETAAS, e mercúrio por AFS, em 
amostras de água, material particulado em suspensão (MPS), sedimento de 

fundo, bivalves e peixes. 
 

Amostra Cd Pb Hg 
Água – teores dissolvidos 0,04 µg.l-1 0,8 µg.l-1 3,5 ng.l-1 

MPS 0,008 µg.g-1 0,22 µg.g-1 - 

Sedimento de  fundo 0,008 µg.g-1 0,22 µg.g-1 2,5 ng.g-1 

Bivalves / Peixes 0,005 µg.g-1 0,08 µg.g-1 4,7ng.g-1 
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ANEXO B 
 

Correlações de Pearson entre o logaritmo do peso úmido do tecido mole dos 
bivalves e das concentrações de cádmio (µg.g-1 peso seco) determinadas nas 

amostras. Nível de significância 5%. n= número de amostras. 
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ANEXO C 
 

Correlações de Pearson entre o logaritmo do peso úmido to tecido mole dos 
bivalves e das concentrações de chumbo (µg.g-1 peso seco) determinadas nas 

amostras. Nível de significância 5%. n= número de amostras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
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ANEXO D 
 

Correlações de Pearson entre o logaritmo do peso úmido do tecido mole dos 
bivalves e das concentrações de mercúrio (µg.g-1 peso seco) determinadas nas 

amostras. Nível de significância 5%. n= número de amostras. 
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ANEXO E 
 

Correlações de Pearson entre o comprimento padrão (CP) e peso total do 
peixe Saicanga com as concentrações de mercúrio (µg.g-1 peso úmido) 

determinadas no tecido muscular. Nível de significância 5%.  
n= número de amostras. 
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ANEXO F 
 

Correlações de Pearson entre o comprimento padrão (CP) e peso total do 
peixe Tabarana com as concentrações de mercúrio (µg.g-1 peso úmido) 

determinadas no tecido muscular. Nível de significância 5%. 
n= número de amostras. 
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APÊNDICE 1 
 

Correlações significativas entre as concentrações de metais nas amostras de 
água, material particulado em suspensão (MPS), sedimento de fundo e 

bivalves, e os parâmetros físico-químicos ambientais. Correlação de 
Spearman, nível de significância 5%. n = número de amostras. 

 
   r P n 
Cd tot sed ITA  X Vazão 0,828 0,04 6 
Cd tot sed PEI-2  X Vazão 0,828 0,04 6 
Cd tot sed PAR  X % Carbono 0,776 0,003 10 
Cd tot sed PEI  X % Carbono 0,979 0,000 10 
Cd tot sed AGU  X % Carbono 0,651 0,021 10 
Cd tot sed MOG  X % Carbono 0,862 0,003 8 
Cd tot sed  X % Carbono 0,433 0,000 61 
Cd tot sed X % Argila 0,282 0,046 50 
Cd tot sed  X COP 0,608 0,002 22 
Cd tot sed  X Cd MPS 0,430 0,004 42 
Cd tot sed X % cana-de-açúcar 0,310 0,015 61 
% Cd dispon X COP 0,576 0,005 22 
Cd MPS X % cana-de-açúcar 0,390 0,004 51 
Cd MPS  X % area urbana 0,380 0,006 51 
Pb tot sed  X % Carbono 0,578 0,000 61 
Pb tot sed  X % Argila 0,387 0,005 50 
Pb tot sed X % cana-de-açúcar 0,280 0,029 61 
Pb tot sed X % área urbana 0,389 0,002 61 
Cd Bivalves  X Cd tot sed 0,720 0,000 25 
Cd Bivalves  X % Cd dispon 0,611 0,001 25 
Pb Bivalves X Pb tot sed 0,659 0,000 25 
Cd Bivalves  X % área urbana 0,760 0,000 28 
Cd Bivalves X % cana-de-açúcar 0,881 0,000 28 
Pb Bivalves  X % cana-de-açúcar 0,467 0,012 28 
Pb Bivalves X Cd Bivalves 0,667 0,000 28 
Cd tot sed: concentrações de Cd total no sedimento de fundo; ITA: ponto de amostragem do 
rio Itapetininga (bacia do Alto Paranapanema);  PEI-2: ponto de amostragem do rio do Peixe; 
PAR: bacia do Alto Paranapanema; PEI: bacia do rio do Peixe; AGU: bacia do rio Aguapeí; 
MOG: bacia do rio Mogi-Guaçu; Cd MPS: concentrações de Cd no material particulado em 
suspensão; Pb tot sed: concentrações de Pb total no sedimento de fundo; Cd e Pb Bivalves: 
concentrações de Cd ou Pb em amostras do bivalve Corbicula fluminea coletados nas bacias;  
Vazão: vazão média mensal dos rios estudados; % Carbono: porcentagem de carbono na 
fração menor que 63 µm do sedimento de fundo; % Argila: porcentagem de argila do 
sedimento de fundo; COP: porcentagem de carbono orgânico no material particulado;  
% cana-de-açúcar: porcentagem das áreas das bacias cultivadas com cana-de-açúcar em 
relação à área total; % área urbana: porcentagem das áreas das bacias ocupadas com cidades 
em relação à área total; % Cd dispon: porcentagem de Cd ligado à fração trocável do 
sedimento de fundo em relação ao Cd total. 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE 2 
Lista das espécies de moluscos e peixes citados no texto 

 
 

Moluscos 

Ampullaria canaliculata (Lamarck, 1819) 

Ampullaria scalaris (Orbigny, 1835) 

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) 

Anodonta grandis (Say, 1828) 

Anodontites trapesialis (Lamarck, 1819) 

Anodontites crispatus (Bruguiere, 1792) 

Castalia ambigua (Lamarck, 1819) 

Castalia undosa undosa (Martens, 1827) 

Corbicula fluminea (Müller, 1774) 

Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) 

Diplodon fontaineanus (Orbigny, 1835) 

Diplodon sp (Spix, 1827) 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 

Fossula fossiculifera (Orbigny, 1835) 

Hyridella menziesi (Dunker, 1862) 

Lampsilis siliquoidea (Barnes, 1823) 

Lampsilis ventricosa (Barnes, 1823) 

Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) 

Marisa planogyra (Pilsbry, 1933) 

Mytilus edulis aoteanus (Lamarck, 1819) 

Mytilus edulis (Linnaeus, 1758) 

Mytilus californianus (Conrad, 1837) 

Ostrea sinuata (Cotton & Godfrey, 1938) 

Pecten novaezelandiae (Reeve, 1853) 

 

 

 

 

 

Peixes 

Cynopotamus humeralis (Valenciennes, 1847) 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

Leporinus elongatus (Valenciennes, 1849) 

Megalonema platana (Steindachner, 1908) 

Prochilodus scrofa (Steindachner, 1881) 

Salminus hilarii (Valenciennes, 1850) 

Salminus maxillosus (Valenciennes, 1840) 

Serrasalmus sp (Lacepéde, 1803) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


