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RESUMO --- Os metais pesados podem ser encontrados em corpos d’água, principalmente devido 

a ações antropogênicas, como o uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura e as indústrias que 

jogam seus efluentes sem tratamento. Em ambientes aquáticos, esses metais pesados passam por 

diversos processos biológicos, entre eles a bioacumulação, em que substâncias, contidas no 

sedimento são absorvidas pelos organismos por difusão de soluções aquosas ou por ingestão. O 

doseamento desses metais pesados em sedimentos na calha do Rio Uberaba, auxilia na prevenção 

do processo de intoxicação por metais pesados. O objetivo principal do projeto foi a determinação 

mensal da presença e concentração de metais pesados em sedimentos no rio analisado. Para isso, 

foram necessários alguns procedimentos metodológicos: escolha do plano de amostragem, 

levantamento bibliográfico e preparo das amostras. O período de verificação ocorreu entre os meses 

de janeiro a julho de 2014. Para melhores resultados se utilizou-se o método de espectrofotometria 

de absorção atômica. Concluiu-se que os níveis de metais pesados estão abaixo das concentrações 

máximas permitidas pela legislação, embora seja possível observar que as concentrações, 

principalmente de Chumbo, aumentaram a cada mês. Sendo assim, é necessária a fiscalização mais 

eficiente e conscientização social, para que esses níveis não extrapolem o tolerado.  

ABSTRACT --- Heavy metals can be found in water bodies , mainly due to anthropogenic 

activities , such as the indiscriminate use of pesticides in agriculture and the industries that dump 

their effluents without treatment . In aquatic environments , these heavy metals undergo various 

biological , including bioaccumulation processes in which substances contained in the sediment 

bodies are absorbed by diffusion of aqueous solutions or ingestion . The determination of these 

heavy sediment in the river basin Uberaba , metals assists in preventing the process of heavy metal 

poisoning . The main objective of the project was the monthly determining the presence and 

concentration of heavy sediment in the river metals analyzed . Choice of the sampling plan , 

literature review and preparation of the samples : for this, some methodological procedures were 

necessary . The verification period occurred between the months of January to July 2014 For better 

results if we used the method of atomic absorption spectrophotometry. It was concluded that the 

levels of heavy metals are below the maximum concentrations allowed by law, although it is 

possible to observe that the concentrations, especially Lead, increased every month. Thus, the more 

efficient supervision and social awareness is needed so that these levels do not go beyond the 

tolerated. 
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INTRODUÇÃO 

Há grande preocupação na atualidade com a contaminação dos diversos ambientes naturais, 

em decorrência da liberação de metais pesados, principalmente devido ao uso indiscriminado de 

agrotóxicos na agricultura, sua ampla utilização pelas indústrias que descartam seus efluentes sem 

tratamento, assim como ocorre com os efluentes domésticos que, na maioria das vezes, são 

descartados in natura.  

Em decorrência do crescimento populacional e intensificação de atividades humanas que 

envolvem o manuseio destes elementos, a concentração de metais tem aumentado de forma 

significativa nos corpos d’água, ameaçando a biota aquática, bem como os organismos terrestres, 

incluindo o homem. As principais fontes antrópicas de metais pesados no ambiente são decorrentes 

dos fertilizantes, pesticidas, água de irrigação contaminada e queima de biomassa na zona rural, 

combustão de carvão e óleo, emissões veiculares, incineração de resíduos urbanos e industriais e 

atividades de mineração, fundição e refinamento.  

A presença destes elementos com grande potencial de toxicidade provoca efeitos adversos na 

saúde humana e na economia, graças a sua relação com várias atividades econômicas, como a 

pesca.  

No que diz respeito aos sedimentos dos ambientes aquáticos, a facilidade com que ocorrem 

processos biológicos, físicos e/ou químicos influencia ativamente na produtividade dos 

ecossistemas aquáticos e terrestres. O sedimento devido sua composição química e biológica, é de 

grande relevância no estudo da evolução histórica, capaz de armazenar alguns elementos 

conservativos de forma definitiva. Além disso, outra importância do sedimento se dá no fato do 

mesmo ser capaz de auxiliar na avaliação da intensidade e da forma de impactos a que os 

ecossistemas aquáticos estão ou estiveram submetidos (SAMPAIO, 2003). 

Os metais pesados são elementos que se caracterizam pela sua densidade relativa, que se 

apresenta maior que quatro e, principalmente pela suas características de toxicidade particulares 

(FERREIRA et al, 2010), ‘a expressão “metal pesado” aplica-se a elementos químicos que 

apresentam peso específico maior que 5 g cm
-3

 ou  número atômico maior que 20’ (NETO, 2011, p. 

40).  

 Muitos desses metais ocorrem de forma natural na natureza e também devido a fontes 

antropogênicas (RIBEIRO et al, 2012).  

Ainda segundo Ribeiro et al (2012), os metais pesados são capazes de mudar os seus padrões 

em corpos hídricos, se tornando altamente reativos, o que acarreta impactos significativos na saúde 

humana e na biota aquática.  
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De acordo com Silva (s/d), em ambientes aquáticos, os metais estão propensos a se reunirem 

nos sedimentos, e de acordo com as condições ambientais, podem ser liberados nos corpos d’água 

tornando-se biodisponíveis. Assim, quando liberados nos corpos d’água são adsorvidos por 

partículas orgânicas e inorgânicas e são integrados aos sedimentos pelo processo de sedimentação, 

acarretando assim em elevados níveis de metais em corpos d’água, o que provoca impactos 

significativos na saúde humana e na biota aquática.   

Os ecossistemas aquáticos são altamente complexos, dinâmicos e se relacionam interna e 

externamente, por isso são passíveis de mudanças significativas ao longo do tempo (FERREIRA et 

al, 2010).  

Organismos aquáticos absorvem e integram metais direta ou indiretamente através da cadeia 

alimentar. O acúmulo de tais metais em vários órgãos dos organismos marinhos leva a doenças de 

longo prazo devido à sua toxicidade, colocando em risco assim, a biota aquática e outros 

organismos na cadeia alimentar. Alguns metais são essenciais, como o zinco, que auxilia na 

manutenção orgânica, já alguns não possuem aparente função essencial, como o alumínio, cádmio e 

chumbo. Mas, metais essenciais e não essenciais podem ser tóxicos quando ocorrem acima de suas 

concentrações limiares.  A toxicidade varia de acordo com cada organismo, levando em 

consideração as propriedades físico-químicas de cada metal e fatores ambientais. Um dos principais 

efeitos tóxicos causados pelos metais é a falência múltipla dos órgãos, devido o rompimento da 

membrana celular. No ambiente aquático, os diversos organismos podem estar expostos não apenas 

a uma substância, mas a várias outras, uma mistura de substâncias que podem afetar as 

comunidades bióticas e os processos biológicos de modo irreversíveis e não previsíveis 

(FERREIRA et al, 2010). 

Alguns metais, como cobalto, cobre, manganês, molibdênio, vanádio, estrôncio e zinco são 

necessários aos seres vivos, em pequenas quantidades, para a realização de funções vitais no 

organismo. Mas, níveis em excesso desses elementos podem causar efeitos adversos aos seres 

vivos. Alguns outros elementos como mercúrio, chumbo e cádmio não são importantes para 

nenhuma função dentro dos organismos e a sua acumulação pode provocar doenças graves aos seres 

vivos, principalmente aos mamíferos. Esses metais quando descartados como resíduos industriais na 

água, no solo ou no ar, podem ser absorvidos facilmente pelos vegetais e animais próximos ao local 

de despejo, acarretando situações de perigo, provocando graves intoxicações ao longo da cadeia 

alimentar (FERREIRA et al, 2010). 

A incidência de metais pesados na biota aquática de rios e lagos é uma preocupação de 

contaminação e intoxicação, principalmente devido ao uso desses mananciais pela população. 

Assim sendo, a monitorização da concentração desses espécimes metálicos assume grande 
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importância no campo da Toxicologia Ambiental. A análise de água e sedimento pode ser utilizada 

nesta avaliação devido à facilidade de coleta e estocagem. 

A toxicologia ambiental se preocupa com a influência que os agentes tóxicos ambientais 

exercem sobre a saúde e o bem-estar de humanos, animais e plantas, por meio da interação desses 

organismos. Esta é uma ciência altamente eclética e multidisciplinar que envolve diversas áreas de 

estudo como biologia, química (orgânica, analítica e bioquímica), anatomia, genética, fisiologia, 

microbiologia, ecologia, ciências do solo, água e atmosfera, epidemiologia, estatística e legislação 

(COSTA et al, 2008, p. 1821). 

Devido às intensas atividades antrópicas agressivas desenvolvidas no entorno do rio, tais 

como: monoculturas intensivas, uso de agrotóxicos, contribuição de sedimentos, de mineração e 

indústrias, resultando em efeitos danosos já conhecidos, como, contaminação, desmatamento e 

alterações morfológicas do rio, é de se esperar que as águas e sedimentos do rio Uberaba estejam 

gravemente contaminados; entre esses contaminantes, estão os metais pesados que causam grande 

prejuízo á biota aquática e aos seres humanos.  

Sendo assim, percebe-se a necessidade de analisar os impactos pelos quais os sistemas 

aquáticos vêem passando, em função das múltiplas alterações resultantes de ações antropogênicas. 

Umas das causas destas alterações se dão em função da contaminação por metais pesados. 

 A escassez de informações sobre a qualidade das águas e dos sedimentos do Rio Uberaba 

torna-se preocupante, à medida que suas principais alterações originam-se, em geral, de atividades 

antrópicas agressivas que envolvem: monoculturas intensivas, uso de agrotóxicos, contribuição de 

sedimentos oriundos da mineração e indústrias, resultando em efeitos danosos já conhecidos como 

contaminação, desmatamento e alterações morfológicas do rio.  

Este estudo tem como objetivo monitorar a presença de metais pesados em água e sedimento 

no Rio Uberaba através do doseamento e determinação mensal da presença e concentração de 

metais pesados em água e sedimento (período de janeiro 2014 – julho 2014). 

MÉTODOS E MATERIAIS 

Área de estudo 

De acordo com o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Uberaba 

(2005), o município de Uberaba situa-se na micro região do Triângulo Mineiro, ao sul 19º45’27” e a 

oeste a 47º55’36’’. Ocupa uma área física total de 4.529,70 Km2, dos quais 256 Km2 são ocupados 

pelo perímetro urbano. A sede do município está a 764 metros de altitude e o ponto geodésico é de 
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808 metros. A Cidade possui cerca de 300 mil habitantes, sendo o rio Uberaba, a principal fonte de 

abastecimento de água do município. 

A sub-bacia do rio Uberaba drena o município e o seu rio principal é o Uberaba. Nasce numa 

região de planalto a uma altitude de 1.012 metros em uma espécie de turfa constituída por capim e 

um solo escuro, próximo ao trevo de Ponte Alta na BR 262 no Chapadão do Lindolfo e percorre 

140 km até sua foz no rio Grande. A água de sua nascente é originária das chuvas. Esta sub-bacia 

tem um total de 2.374,5 Km2.  

Em sua passagem pela cidade de Uberaba, margeia a cidade ao norte e a oeste. Dentro do 

município de Uberaba, estão catalogados 61 tributários do rio, sendo 33 afluentes na margem 

esquerda e 28 na margem direita. É deste rio que se retira a água que abastece toda a população 

uberabense. Também nele eram despejados, in natura, todo o esgoto industrial e doméstico de cerca 

de 300.000 pessoas. A prefeitura de Uberaba vem trabalhando no Projeto Água Viva, que trata o 

esgoto da cidade antes de jogá-lo no rio através da Estação de Tratamento de Esgoto Uberaba, que 

trata quase 97 por cento do esgoto antes de despejá-lo no rio. 

O Rio Uberaba banha as cidades de Uberaba, Veríssimo e Conceição das Alagoas.  

 

Figura 1 – Localização geográfica da áreas de estudo. 

Fonte: Plano de Manejo – APA Rio Uberaba (2005). 
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Coleta de sedimentos  

As determinações das localidades de coleta foram feitas de modo que seja possível atender a 

todos os parâmetros físico-químicos ao longo de todo o rio, levando em conta as atividades 

desenvolvidas em seu entorno, e se essas afetam ou não água e sedimentos. As figuras 1, 2 e 3 

trazem a localização e a aparência dos pontos de coleta escolhidos, respectivamente:  

 

 

Figura 2 – Localização por satélite dos pontos de coleta. 

Fonte: Google Earth (2014). 
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Figura 3: Ponto de coleta 1- Captação. 

Fonte: Fonte do autor (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ponto de coleta 2- Tutunas. 

Fonte: Kassio Henrique Gama Souza (2014). 

 

 

Para as coletas de sedimento foram utilizados os materiais abaixo:  

• GPS;  

• Máquina Fotográfica;  
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• Sacos plásticos para acondicionamento;  

• Óculos de proteção;  

• Luvas de borracha descartáveis;  

• Água deionizada;  

• Pegador plástico para realização da coleta;  

• Prancheta;  

• Caneta própria para escrita em plástico com tinta resistente a água;  

• Caneta comum;  

• Ficha de coleta. 

Para tal coleta foram adotados os seguintes procedimentos:  

1- As amostras dos sedimentos foram coletadas até 30cm de profundidade na planície 

aluvionar das margens do curso d’água, utilizando-se um pegador plástico; 

2- Foram coletados cerca de 2kg de sedimento por ponto de amostragem, retirados dos leitos 

dos rios, evitou-se amostrar locais com águas estagnadas e também próximos às áreas internas das 

curvas dos rios, pois nesses locais a concentração dos metais tende a ser natural;  

3- As amostras coletadas foram acondicionadas em sacos plásticos de boca larga, previamente 

lavados com água deionizada; 

4- Após colocar as amostras nesses sacos plásticos, aguardou-se a decantação do sedimento e 

a separação da água, a qual foi descartada sem a perda de material sólido. 

Padronização da preparação de amostras 

As amostras de sedimentos, após serem secas em estufa a 40°C por 48 horas, foram 

fracionadas em tamises de abertura nominal de 850µm. Após o fracionamento, porções de 

aproximadamente um grama de cada amostra foram transferidas para béqueres de 100mL. A cada 

uma das amostras foram adicionados 10ml de água régia. As amostras então ficaram em repouso 

por 24 horas. Após esse processo, as amostras foram filtradas e seus volumes foram acertados para 

50mL, em balão volumétrico, com água deionizada.  
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Preparo das amostras  

As amostras de sedimento, após serem secas à temperatura de 40ºC em estufa por 48 horas, 

foram fracionadas em peneiras de nylon. Após o fracionamento as porções foram tratadas com água 

régia. 

A água régia é uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico concentrados, geralmente na 

proporção de 1 para 3. É um líquido altamente corrosivo de coloração amarela. Cada ácido executa 

uma tarefa diferente. O ácido nítrico é um potente oxidante. O ácido clorídrico, por sua vez, 

proporciona íons cloreto. Isso facilita a liberação de metais para análise. A mistura perde a sua força 

rapidamente, por isso deve ser utilizada imediatamente após o preparo. 

Espectrofotometria de absorção atômica de chama (FAAS) 

Espectrofotometria de absorção atômica é o método de análise usado para determinar 

qualitativa e quantitativamente a presença de metais. O método consiste em determinar a presença e 

quantidade de um determinado metal em uma solução qualquer (embora possam ser usadas 

amostras sólidas), usando como princípio a absorção de radiação ultravioleta por parte dos elétrons. 

Na espectroscopia atômica a amostra que está sendo analisada é decomposta em átomos por meio 

de uma chama, de um forno ou por meio de um plasma. A concentração atômica é determinada pela 

medida da absorção ou da emissão de radiação em determinados comprimentos de onda, 

característicos dos elementos. Os elétrons, ao sofrerem um salto quântico depois de devidamente 

excitados por uma fonte de energia, que pode ser a chama de um gás e um comburente, como o 

acetileno a 3.000 graus Celsius, no caso da espectrometria de absorção atômica de chama, 

devolvem a energia recebida para o meio, voltando assim para a sua camada orbital de origem. 

A energia devolvida na forma de um fóton de luz, por sua vez, absorve a radiação ultravioleta 

emitida pela fonte específica (cátodo ôco) do elemento químico em questão. Dessa forma, elétrons 

que estão contidos na solução, e que sofrem também um salto quântico e que não pertencem ao 

mesmo elemento que constitui o cátodo ôco que está sendo usado no momento, não serão capazes 

de causar uma interferência, isso porque eles absorverão apenas radiação com comprimento de onda 

referente ao elemento químico do qual fazem parte. 

Na espectrometria de absorção atômica pode ser utilizado como comburente o ar-acetileno ou 

o ácido nitroso. Neste caso o comburente utilizado foi o ar-acetileno.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A avaliação dos resultados, do ponto de vista toxicológico e da legislação vigente, garantirá 

discussões críticas sobre a possibilidade de haver intoxicação, por parte do ser humano que venha 

fazer uso desse material, quando se encontra fora dos padrões exigidos pelos órgãos de fiscalização. 

Com a coleta desses materiais e, o resultado das análises deve ser observado: os valores obtidos, por 

meio das análises, com as referências preconizadas pela legislação Resolução CONAMA 357 

(2005), Resolução CONAMA 420 (2009) e Resolução CONAMA 454 (2012) 

 

A legislação ambiental determina os níveis permissíveis de metais através do 

equilíbrio entre a toxicidade biológica e a necessidade dietética do meio ambiente. 

Segundo Pires et al. (2000), a toxicidade dos metais é uma questão de dose e tempo 

de exposição, da forma física e química do elemento e da via da 

administração/absorção. Os níveis máximos permitidos pelos órgãos de controle 

ambiental, CONAMA, EPA WHO, quanto à qualidade da água variam entre si 

apresentando diferenças nos reflexos do potencial toxicológico do metal e da 

qualidade ambiental de cada país. Para a contaminação de metais pesados em 

sedimentos, o único documento legal no Brasil, refere-se à Resolução do Conama 

344/04. Entre outras considerações, a resolução destaca a necessidade de subsidiar 

e harmonizar a atuação dos órgãos ambientais no que diz respeito ao processo de 

licenciamento ambiental de dragagens, o que pressupõe a adoção de padrões 

comuns de qualidade ambiental. É importante destacar que a Resolução 344/04 

torna-se apropriada devido à ausência de um instrumento legal específico que 

estabeleça a qualidade aceitável dos sedimentos (BONAI, 2007, p. 9). 

 

Muitos metais formam complexos estáveis com biomoléculas e sua presença, mesmo em 

quantidades pequenas, pode ser prejudicial a vegetais e animais. Segundo Sampaio et al (2003), os 

metais pesados apresentam diferentes propriedades químicas, e as concentrações próprias de cada 

metal são responsáveis pelo entendimento das importâncias geoquímicas e interações 

biogeoquímicas. 

 

As propriedades físicas e químicas dos ecossistemas aquáticos podem afetar 

significativamente a atividade biológica e o impacto dos agentes químicos e outros 

xenobióticos. A vulnerabilidade do ambiente aquático às substâncias químicas 

depende: das propriedades físicas e químicas dos contaminantes e dos produtos 

resultantes de sua transformação; da concentração dos contaminantes no 

ecossistema; da duração e do tipo de descarga dos contaminantes (descarga 

intermitente ou contínua); das propriedades do ecossistema que lhe permitem 

resistir às alterações resultantes da presença dos contaminantes, como a capacidade 

tamponante das águas e a concentração de matéria orgânica dissolvida nelas e, da 

localização do ecossistema em relação ao sítio de lançamento dos contaminantes 

(COSTA  et al, 2008, p. 1821). 
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Costa et al (2008), afirma que a toxicidade dos metais pesados depende da forma química que 

assume em determinado ambiente, no caso do ambiente aquático o íon metálico livre é a forma mais 

tóxica à vida aquática. 

 

Há evidências de que processos capazes de reduzir a concentração dos íons 

metálicos livres como, por exemplo, reações de complexação, podem diminuir 

significativamente sua toxicidade. No ambiente aquático, metais podem se 

complexar com a matéria orgânica dissolvida, principalmente com substâncias 

húmicas Essas representam 80% da matéria orgânica dissolvida nas águas naturais 

e influenciam numerosos processos biogeoquímicos (COSTA etal, 2008, 

p.1822/1823). 

 

Segundo Bonai (2007, p. 8),  

 

 [...]biodisponibilidade dos contaminantes no sedimento está associada a seu 

comportamento de partição com a matéria orgânica presente, além dos processos 

absortivos que ocorrem entre metais e as partículas de granulação fina, como 

exemplo, as argilas. Os metais de associação fraca que geralmente se encontram 

ligados ao sedimento podem ser facilmente rompidos pela biota, recebendo a 

denominação de biodisponíveis. 

 

 

Os metais pesados analisados no Rio Uberaba, nos dois pontos de coleta, e as condições de 

operação do espectrômetro de absorção atômica no momento da análise, podem ser observados na 

tabela a seguir:  
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Tabela 1. Condições de operação do espectrômetro de absorção atômica. 

 

 

 

 

Autor: Renato Bortocan (2014). 

 

Como se pode observar os metais encontrados nas análises foram: Chumbo, Arsênio e 

Cádmio. 

O Arsênio é um elemento traço, cristalino, de cor acinzentado, sua forma mais tóxica é As3+ 

seguida do gás arsina AsH3 e, As5+ (íon arsenato), forma menos tóxica. O Chumbo também é um 

elemento traço e diferente do Arsênio tem uma alta afinidade por numerosos materiais no solo, 

complexos específicos os quais são de extrema importância no controle da sua dispersão 

(transporte) e biodisponibilidade. Também considerado elemento traço, o Cádmio é praticamente 

insolúvel em água, porém alguns sais são solúveis e se encontram comumente em reservas de zinco 

(MASSAHUD, 2008). 

A exposição a estes metais pode causar efeitos adversos à saúde humana. Por isso, limites 

máximos e toleráveis de exposição são indicados em legislação. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o Chumbo como um dos elementos 

químicos mais prejudiciais e perigosos à saúde humana (SCHIFER, 2005). A contaminação por 

Chumbo inorgânico ocorre, principalmente, por vias respiratórias e digestivas. Já o Chumbo 

orgânico é facilmente absolvido pela pele, pulmões e pelo trato gastrointestinal (SCHIFER, 2005). 

 

A toxicidade do chumbo gera desde efeitos claros, ou clínicos, até efeitos sutis, ou 

bioquímicos. Estes últimos envolvem vários sistemas de órgãos e atividades 

bioquímicas. Nas crianças, os efeitos críticos atingem o sistema nervoso, enquanto 

que nos adultos com exposição ocupacional excessiva, ou mesmo acidental, os 

cuidados são com a neuropatia periférica e a nefropatia crônica. Em situações raras, 

os efeitos sobre a síntese da heme proporcionam indicadores de exposição ao 

chumbo na ausência de conseqüências quimicamente perceptíveis. Também os 

sistemas gastrointestinais e reprodutivo são alvos de intoxicação pelo Chumbo 

(SCHIFER, 2005, p. 119). 

 

A Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC), baseado em estudos realizados 

em animais e humanos, reconhece o Cádmio como elemento carcinogênico. 

Elemento Comprimento de onda (nm) Fluxo do gás (L/min) Tipo de gás 

Chumbo (Pb) 217,0 2,0 Ar-Acetileno 

Arsênio (As) 193,7 2,0 Ar-Acetileno 

Cádmio (Cd) 228,8 2,0 Ar-Acetileno 
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Os estudos de exposição oral em humanos têm sido desenvolvidos em populações 

que residem em áreas contaminadas, porém, os mesmos são ainda limitados. O 

principal efeito observado em mulheres de uma área poluída da China mostrou 

alterações cromossômicas anômalas as quais foram correlacionadas com níveis de 

Cd urinário (MASSAHUD, 2008, p. 7). 

 

O Arsênio causa efeitos na saúde humana, quando inorgânico. É considerado carcinogênico 

pela Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC). É fortemente ligado ao câncer de 

pele, bexiga, pulmão, fígado e rim. Na maioria dos casos, os efeitos imediatos, devido às altas doses 

do metal, são vômitos, diarréia e hemorragia gastrointestinal. É capaz de afetar diversos tecidos e 

até mesmo ocasionar a perda de fluídos, prejudicando o sistema circulatório. Pode causar alguns 

efeitos crônicos, como: lesões na pele, efeitos neurológicos, hipertensão arterial sistêmica, doenças 

vasculares, problemas respiratórios e cardiovasculares, diabetes; pode causar problemas de 

deformidades na placenta causando aborto espontâneo nos primeiros meses da gravidez, 

provocando a infertilidade. Nas crianças, o contato com o Arsênio pode ser ainda mais prejudicial, 

devido ao baixo peso corporal, o metal afeta de forma rápida vários órgãos (MASSAHUD, 2008). 

Concentração de metais em sedimentos 

A concentração de metais em sedimentos varia “de acordo com a razão de deposição dos 

metais, razão de sedimentação das partículas, natureza e tamanho das partículas e a presença e 

ausência de matéria orgânica e espécies complexantes” (JESUS et al, 2003, p. 380). Em função 

disso, vê-se a necessidade de estudar a concentração de metais pesados na calha do Rio Uberaba. 

A Resolução Conama n° 454 de 01 de novembro de 2012 “estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sobjurisdição 

nacional” (CONAMA, 2012, p. 1). E a Resolução Conama nº 420 de 28 de novembro de 2009 

estabelece critérios para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por substâncias 

químicas em virtude de ações antrópicas. De posse destas resoluções, é possível analisar os 

resultados referentes aos valores de concentrações de metais das amostras de sedimentos coletadas 

nos pontos 1 e 2. 

Ponto de coleta 1 

Os valores referentes à concentração de metais em sedimentos no ponto de coleta 1 estão 

expressos na tabela abaixo: 
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Tabela 2: Valores de concentrações de metais em sedimento do Ponto de Coleta 1. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Renato Bortocan (2014). 

 

Comparando os dados obtidos, mostrados na tabela 2 aos limites máximos toleráveis 

estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 454/2012, que 

dispõe de referenciais acerca de materiais dragados em águas sob jurisdição nacional, percebeu-se 

que os níveis de Chumbo, Cádmio e Arsênio estão nas margens toleráveis. Essa mesma resolução 

prevê os valores aceitos para os metais, que são: Chumbo, 35mg/kg; Cádmio 0,6mg/kg; e Arsênio 

5,9mg/kg. 

Já a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 420/2009, apresenta 

em seu anexo II, valores orientadores para solos e águas subterrâneas no que diz respeito à 

concentração de substâncias químicas. No caso desses metais encontrados nas amostras de 

sedimentos, a referência de qualidade deve ser definida pelo Estado, mas a União estabelece níveis 

que requerem atenção e prevenção. Esses níveis são: Chumbo, 72mg/kg; Cádmio, 1,3mg/Kg; e 

Arsênio, 15mg/kg. Sendo assim, as concentrações encontradas nas amostras de sedimentos, também 

não extrapolam os níveis máximos toleráveis estabelecidos por esta resolução. 

Ponto de coleta 2 

Os valores referentes à concentração de metais em sedimentos no ponto de coleta 2 estão 

expressos na tabela abaixo: 

 

 

 

 

Metal 

Mês 

Chumbo (mg/Kg Pb) Cádmio (mg/Kg Cd) Arsênio  

(mg/KgAs) 

JANEIRO 2 < 0,6 < 0,1 

FEVEREIRO 1 < 0,6 < 0,1 

MARÇO 3 < 0,6 < 0,1 

ABRIL 5 < 0,6 < 0,1 

MAIO 6 < 0,6 < 0,1 

JUNHO 6,5 < 0,6 < 0,1 

JULHO 6,5 < 0,6 < 0,1 
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Tabela 3: Valores de concentrações de metais em sedimento do Ponto de Coleta 2. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Renato Bortocan (2014). 

 

 

Comparando os dados obtidos, mostrados na tabela 3 aos limites máximos toleráveis 

estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 454/2012, 

percebeu-se que os níveis de Chumbo, Cádmio e Arsênio estão nas margens toleráveis. Nota-se, no 

ponto de coleta 2, maior concentração de Chumbo do que a encontrada no ponto de coleta 1. Isto se 

dá, provavelmente, devido às maiores ações antrópicas a que este ponto está submetido, pois está 

situado em zona urbana, com maior densidade populacional, em que há, em seu entorno, atividades 

industriais e de pesca, além dos resíduos que são jogados pela população e que são transportados 

pelas águas das chuvas. De acordo com essa mesma Resolução, os valores aceitos para os metais 

são: Chumbo, 35mg/kg; Cádmio 0,6 mg/kg; e Arsênio 5,9mg/kg.  

Já a Resolução Conama 420/2009, apresenta em seu anexo II valores que orientadores para 

solos e águas subterrâneas no que diz respeito a concentração de substâncias químicas. No caso 

desses metais encontrados nas amostras de sedimentos, a referência de qualidade deve ser definida 

pelo Estado, mas a União estabelece níveis que requerem atenção e prevenção. Esses níveis são: 

Chumbo, 72mg/kg; Cádmio, 1,3 mg/Kg; e Arsênio, 15mg/kg. Sendo assim, as concentrações 

encontradas nas amostras de sedimentos no ponto de coleta 2, também não extrapolam os níveis 

máximos toleráveis estabelecidos por esta resolução. 

Possíveis fontes naturais e antrópicas 

Alguns metais são relevantes e possuem grande interesse ambiental, como é o caso do zinco 

cobre, cádmio, chumbo, mercúrio e arsênio. Estes metais podem ser prejudiciais a saúde humana e 

ao meio ambiente em função da sua toxicidade e, contaminantes quando suas concentrações 

ultrapassem limites máximos permitidos, além de serem presenças contínuas e freqüentes no 

Metal 

Mês 

Chumbo (mg/Kg Pb) Cádmio (mg/Kg Cd) Arsênio  

(mg/KgAs) 

JANEIRO 4 < 0,6 < 0,1 

FEVEREIRO 3 < 0,6 < 0,1 

MARÇO 7 < 0,6 < 0,1 

ABRIL 7 < 0,6 < 0,1 

MAIO 8 < 0,6 < 0,1 

JUNHO 9 < 0,6 < 0,1 

JULHO 8,5 < 0,6 < 0,1 
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ambiente. São fontes naturais quando advindos de alguns componentes naturais da deposição 

atmosférica, de solos, águas e biota (PAULA et al, 2010). Estes metais são onipresentes, estando em 

vários efluentes de diversas atividades antrópicas, como: industriais, urbanas e agropecuárias 

(JESUS et al, 2003).   

 

Dentre as fontes antrópicas, aquelas de origem urbana apresentam grande potencial 

de contaminação de águas superficiais por esses elementos oriundos da disposição 

inadequada de rejeitos sólidos urbanos (lixões), de águas servidas (esgotamento 

sanitário) lançadas no meio ambiente sem tratamento prévio adequado e runoff 

urbano, resultante da lixiviação por águas da chuva de superfícies urbanizadas. Em 

áreas rurais, atividades agrícolas também são importantes fontes de N, P e de 

alguns metais, particularmente Cd, Cu, Pb, Hg e Zn, presentes como resíduos em 

fertilizantes, como micronutrientes (Cu e Zn) e também como princípio ativo de 

biocidas (Cu). Da mesma forma a atividade pecuária também utiliza diversos 

insumos contendo metais, eventualmente liberados com as fezes e urina dos 

animais, juntamente com elevadas concentrações de P e N. Portanto, mesmo em 

áreas de baixo desenvolvimento industrial e urbano nutrientes e alguns metais 

podem se constituir em ameaças potenciais à biodiversidade e à qualidade dos 

recursos hídricos e biológicos da região (PAULA et al, 2010, p. 70). 

 

No caso analisado, a inexistência de fontes impossibilitou a determinação quantitativa e 

qualitativa das cargas e caracterização dos efluentes industriais. É possível supor que os efluentes 

industriais gerados cheguem ao rio por meio de despejos em seus afluentes.  

Outro problema encontrado refere-se à disposição de resíduos sólidos urbanos no entorno do 

Rio Uberaba. Alguns resíduos, como por exemplo, pilhas, são importantes fontes de metais pesados. 

Vale ressaltar que a quantificação desses resíduos sólidos urbanos não foi realizada. 

No entorno do Rio Uberaba, onde há ocupação urbana, pode-se deduzir que haja sistemas de 

esgotamento sanitários clandestinos que despejam seus efluentes no rio. Além disso, há o fato da 

drenagem pluvial urbana da cidade não comportar, muitas vezes, o volume das chuvas, que além de 

lançar resíduos sólidos urbanos, pode ser responsável pelos lançamentos de outros tipos de resíduos, 

como descrito no trecho a seguir, 

 

Metais pesados associados ao desgaste de lonas e freios dos carros, ou a desgaste 

dos pneus, e a compostos de ferro ou outros componentes do solo, podem 

acumular-se nas ruas, valas, bueiros, etc, sendo então arrastados para os cursos 

d’água (JESUS et al, 2003, p. 384). 
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Estas são as principais fontes antrópicas responsáveis pela contaminação das águas e 

sedimentos do rio analisado. 

CONCLUSÕES  

Durante as coletas, foi possível perceber o péssimo estado das condições da água do rio bem 

como da mata ciliar, que deveria existir de forma como está na lei para a proteção do leito do rio, 

evitando assim assoreamento entre outros problemas.  

Nos locais de coleta, as águas do rio estão contaminadas com todo tipo de lixo, seja ele 

orgânico ou inorgânico, que é jogado pela população que habita o entorno do rio. 

Há também grande quantidade de pessoas que, mesmo em meio ao lixo e o mal estado em que 

se encontra a água, pescam e nadam no rio, colocando em risco sua saúde. 

Mesmo com todos esses problemas, os metais encontrados não extrapolam os níveis máximos 

adotados pela legislação ambiental brasileira, contudo, se não houver programas de conscientização, 

fiscalização mais eficiente, entre outros programas que podem ser implantados, as concentrações 

desses metais podem aumentar, para níveis considerados perigosos a saúde humana, ou até mesmo 

podem ser encontrados, com o tempo, novos metais em análises futuras. Deve-se ter atenção com o 

caso do rio analisado, já que se pode observar que os níveis de Chumbo, principalmente, aumentam 

com o passar dos meses, e este é um perigoso metal, que afeta a saúde dos seres vivos em geral, 

dependendo do tempo de exposição e da concentração. 

Pode-se perceber o aumento da concentração de metais nos sedimentos do ponto de coleta 1 

para o ponto de coleta 2. Isso pode ser explicado devido a influência que a cidade possui de um 

ponto para outro. O ponto 1 está situado antes da passagem do rio por Uberaba, enquanto o ponto 2 

está situado após a passagem do rio pela cidade. Isto significa que a população, como um todo, 

empresas industriais e órgãos municipais competentes não estão tomando os devidos cuidados e 

medidas para que a concentração de metais não extrapole o permitido em legislação, o que pode 

causar sérios danos à população uberabense em um curto espaço de tempo, se as devidas precauções 

e prevenções não forem tomadas. 

Os principais problemas dos metais é o fato da bioacumulação, principalmente em 

sedimentos, que pode chegar a níveis alarmantes, os quais podem prejudicar, de forma irreversível, 

a vida de vários organismos. 
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