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INTERFERÊNCIA DAS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NAS 
CONCENTRAÇÕES DE METAIS EM SEDIMENTOS MONITORADOS NO 

ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL.  
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ABSTRACT – Water contamination by metals has attracted attention due to its persistence in the 

environment, bioaccumulation, and negative effects on human health. Metal sources are fertilizers, 

pesticides, solid wastes, acid mine drainage, and industrial production processes. In addition, metals 

accumulate in sediment by precipitation and can be recirculated in water column. Monitoring metal 

concentration in sediments can estimate point and diffuse sources of contamination. Besides, 

evaluating ecological risk is crucial mainly for benthic organisms, and depends on bioavailability, 

mobility and toxicity. In this context, the goal of this research was to investigate concentrations of 

aluminium, lead, copper, chromium, iron and mercury in sediment of different types of Water 

Resources Management Units (WRMU). Data were obtained from the Sediment Monitoring 

Program developed by the Environmental Company of the State of São Paulo, Brazil, between 2010 

and 2016. By statistical analysis of variance, the relationship between concentrations of metals in 

sediment and the forms of use and occupation were statistically relevant for aluminium, lead, 

chromium and iron. On the other hand, the type of WRMU did not have significant influence on 

copper and mercury. The monitoring values were compared with those established by standards 

and values of chromium have ecological risk in agricultural, industrial and industrial WRMU. Mercury 

values were considered as potential risk in industrial WRMU. Therefore, evaluation of the 

monitoring data allows the direction of public policies to priority areas of handling of contamination 

by metals. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os metais podem se movimentar através dos ciclos biogeoquímicos e, assim, ser 

bioacumulados nos organismos e biomagnificados ao longo de cadeias tróficas, resultando em 

danos biológicos a diferentes espécies (RAMACHANDRA, 2018; SALEEM et al., 2018). Em geral, os 

metais possuem estabilidade química no ambiente, o que confere persistência e longo tempo de 

meia-vida, configurando riscos à saúde humana e demandando pesquisas na área (YE et al., 2015).  

As principais origens dos metais são fertilizantes, pesticidas, resíduos sólidos, drenagem ácida 

de minas e processos produtivos industriais. Os metais atingem os cursos d'água por meio do 

lançamento de esgotos industriais com baixa eficiência de tratamento ou lançamentos in natura, 

além da poluição difusa advinda de processos erosivos naturais ou acelerados e lixiviação de 

resíduos (RAMACHANDRA, 2018). Investigações acerca das concentrações desses metais nos 

sedimentos são importantes devido ao acúmulo causado pela precipitação (SALEEM et al., 2015). 

Ademais, o sedimento constitui uma reserva para a reposição desses compostos na coluna de água, 

uma vez que pode ocorrer disponibilização por meio da alteração de pH, temperatura e distúrbios 

hidráulicos e mecânicos (VU et al., 2017).   

Os metais no sedimento estão relacionados à baixa solubilidade em água e às atividades 

antrópicas, principalmente em áreas industrializadas (YABE & OLIVEIRA, 1998). A presença de 

alumínio no sedimento, por exemplo, ocorre com o aumento da acidez da água e com a presença 

da matéria orgânica, principalmente em áreas industrializadas (GARCIA et al., 1996). O cobre nos 

recursos hídricos está associado às fontes de poluição difusa, principalmente de escoamento urbano 

(PORTO, 1998). O ferro é utilizado em processos industriais e em estações de tratamento de água e 

esgoto (QUINAGLIA, 2006). O mercúrio é aplicado em processos industriais e na mineração 

(LACERDA, 1996).  

O monitoramento das concentrações de metais em sedimentos permite estimar as fontes 

pontuais e difusas de contaminação, além de permitir a avaliação da biodisponibilidade, mobilidade, 

toxicidade e, assim, estimar o risco ecológico (SALEEM et al., 2018). Desse modo, o presente 

trabalho teve como objetivo a avaliação das concentrações de metais em sedimentos e sua relação 

com as diferentes formas de uso e ocupação do solo no estado de São Paulo.  

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Área de estudo 

O estado de São Paulo, localizado na região Sudeste do Brasil, possui área de 248.219 km² e 

população superior a 44 milhões de habitantes (SEADE, 2018). O estado concentra um terço do PIB 

nacional e é considerado como a maior economia do país, principalmente devido às intensas 
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atividades agrícolas e industriais (PERLOTTI et al. 2016). Na agricultura, o estado é responsável por 

22% do ICMS arrecadado (PERLOTTI et al. 2016), destacando-se o cultivo de laranja, cana-de-açúcar, 

milho, café e soja (CONAB, 2015). Na indústria, destacam-se os setores aeroespacial (maior polo da 

América do Sul), automotivo (15º maior do mundo), máquinas e equipamentos (57% da produção 

nacional) e tecnologia da informação (41% da produção nacional de equipamentos) (SÃO PAULO, 

2018). 

Dentre as pressões quantitativas exercidas sobre os recursos hídricos, destaca-se o 

atendimento às demandas na agricultura, aos processos produtivos, à higiene pessoal e à 

dessedentação de animais. Por outro lado, também ocorre deteriorização da qualidade da água 

decorrente de problemas de saneamento básico, como lançamento de efluentes sanitários, além 

de atividades agropecuárias que contribuem com a poluição difusa (CUNHA et al., 2011).  

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) realiza o monitoramento das águas 

superficiais e sedimento do estado. As bacias hidrográficas foram divididas em 22 Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) e classificadas de acordo com as formas de uso e 

ocupação preponderantes: industrial, em industrialização, agropecuárias e conservação (Figura 1). 

 

Figura 1 - Localização do estado de São Paulo e classificação das Unidades de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos conforme o uso e ocupação do solo predominantes. Fonte: CETESB (2014). 

2.2 - Análises estatísticas 

Os dados foram obtidos do programa de monitoramento de sedimentos feito pela CETESB 

entre os anos 2010 e 2016, coletados e analisados conforme os procedimentos do Standard 

Methods (APHA, 2012). Os dados são disponíveis publicamente e foram acessados pela plataforma 

digital Infoáguas. No presente estudo, os metais selecionados foram alumínio, chumbo, cobre, 

cromo, ferro e mercúrio, devido aos valores significativos presentes na matriz de sedimento.  

Os pontos de coleta de amostras estão distribuídos ao longo do estado de São Paulo. De forma 

a correlacionar as concentrações de metais com uso e ocupação do solo, foi utilizada a categorização 
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dos usos do solo preponderantes à cada uma das UGRHI. Os dados de monitoramento para cada 

uma das variáveis foram agrupados em planilhas diferentes do software Excel conforme cada um 

dos tipos de uso e ocupação do solo das UGRHI. Os valores mínimos, máximos, médios e medianos 

foram identificados e as curvas de permanência foram construídas de acordo com orientações de 

Cunha e Calijuri (2010).  

Os valores de mediana foram comparados com o TEL (Threshold Effect Level), a menor 

probabilidade de ocorrer efeitos adversos à biota, e o PEL (Probable Effect Level), acima dos quais é 

provável a ocorrência desses efeitos. Para análise estatística da interferência das formas de uso e 

ocupação do solo na distribuição dos valores de metais contidos nos sedimentos, a Análise de 

Variância (ANOVA) foi utilizada com nível de confiança de 99% (p<0,01), disponível no software 

Statistica 12. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Do total de 1188 dados utilizados, 14,6% localizam-se em UGRHI de uso agropecuário, 9,6% 

de conservação, 11,6% de áreas em industrialização e 64,2% de uso industrial. Desse modo, foi 

possível observar que a quantidade de dados disponíveis para as UGRHI industriais é superior às 

quantidades dos outros tipos, o que confere maior representatividade dessa forma de uso e 

ocupação e que corresponde ao observado por Midaglia (2011).  

Os valores de medianas das concentrações de metais entre 2010 e 2016 estão apresentados 

na Tabela 1. As medianas dos valores de alumínio e ferro nas UGHRI em industrialização foram 

superiores às das UGRHI industriais. As medianas de chumbo e cobre foram superiores em UGRHI 

de conservação quando comparadas com as UGRHI agropecuárias. As medianas das concentrações 

de cromo foram superiores em UGRHI agropecuárias. Para o mercúrio, o valor da mediana das 

concentrações foi superior nas URGHI industriais.  

Tabela 1 - Medianas das concentrações de metais (mg/kg) monitoradas em sedimento entre 2010 e 2016 
conforme o uso e ocupação do solo do estado de São Paulo. 

 
Agropecuária Conservação Em industrialização Industrial 

Alumínio 28 220 17 750 61 465 57 280 

Chumbo 11,6 18,8 29,5 31,2 

Cobre 11,9 16,3 32,0 43,9 

Cromo 78,3 25,9 42,9 48,7 

Ferro 34 800 27 570 54 966 46 525 

Mercúrio 0,05 0,05 0,05 0,08 

 

As curvas de permanência para os metais estudados foram apresentadas na Figura 2. Nas 

curvas, é possível avaliar a probabilidade de não excedência de uma determinada concentração. As 

formas de uso e ocupação do solo, portanto, podem ser comparadas conforme o comportamento 
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gráfico dessas curvas. Para o chumbo total, as concentrações em geral foram maiores em UGRHI de 

conservação em relação às agropecuárias. Para mercúrio total, as concentrações mais elevadas nas 

URGHI industriais foram significativamente maiores. Para cobre, ferro e alumínio, as concentrações 

foram maiores em UGRHI industriais e em industrialização. Para cromo total, as concentrações 

foram maiores em UGRHI agropecuárias em relação aos demais tipos. 

 Figura 2 - Curvas de permanência para as concentrações de metais no sedimento entre 2010 e 2016 
conforme o uso e ocupação do solo do estado de São Paulo. 

Em geral, esperava-se que as URGHI de conservação apresentassem as menores 
concentrações de metais em relação aos outros tipos, uma vez que há menor contribuição pontual 
e difusa de poluição. Entretanto, isso não foi observado para chumbo e cobre, que apresentaram 
concentrações maiores em UGHRI de conservação em relação às agropecuárias. Esse fato pode ser 
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explicado pelas contribuições naturais de metais, decorrentes da geologia do local (SORANO et al., 
2011).  

Pela análise de variância, a relação entre as concentrações de metais no sedimento e as 
formas de uso e ocupação foram estatisticamente significativos (p<0,01) para alumínio, chumbo, 
cromo e ferro. Por outro lado, o tipo de UGRHI não apresentou diferença significativa para cobre 
(p=0,14) e mercúrio (p=0,37). 

Tabela 2 – Valores estabelecidos de TEL e PEL para sedimentos (CCME, 2002) e probabilidade de não 

excedência dos dados de monitoramento da CETESB conforme os tipos de UGRHI. 

   Probabilidade de não excedência TEL/PEL (%) 

 TEL 

(mg/kg) 

PEL 

(mg/kg) 

Agropecuárias Conservação Em 

industrialização 

Industriais 

Chumbo 35,0 91,30 93/100 63/89 65/100 55/96 

Cobre 35,7 197,0 66/100 90/100 60/96 46/81 

Cromo 37,3 90,0 41/55 89/100 47/100 32/92 

Mercúrio 0,17 0,49 96/100 94/100 87/100 71/83 

 

Ao comparar os dados de monitoramento, a probabilidade de não excedência ao TEL para 

todos os metais foram menores em UGRHI industriais em relação aos demais tipos. As UGRHI em 

industrialização apresentaram condições intermediárias e as UGRHI de conservação apresentaram 

em geral os valores mais restritivos, com exceção ao chumbo que apresentou maior probabilidade 

de não excedência em UGRHI agropecuárias. O cromo foi o único metal que apresentou a 

probabilidade de não excedência ao estabelecido para o PEL com valor significativo em UGRHI 

agropecuárias, com valor de 55%.  

Além disso, a probabilidade de não excedência ao cromo foi de 47 e 32% em UGRHI em 

industrialização e industriais, respectivamente. Essa observação pode ser justificada uma vez que a 

presença de cromo no ambiente está associada às atividades industriais, como produção têxtil, além 

de curtimento de couro na agropecuária (Ertani et al., 2017).  Silva et al. (2017) também reportaram 

valores de cromo, cobre e chumbo acima dos valores estabelecidos para o PEL nos reservatórios do 

complexo Billings, Guarapiranga e Rio Grande, localizados em UGRHI industrial. Concentrações de 

cobre acima dos valores de referência podem estar associadas ao uso de algicidas com sulfato de 

cobre, como observado por Cardoso-Silva et al. (2015) no reservatório de Paiva Castro, localizado 

em UGRHI industrial.   

4 - CONCLUSÕES 

O monitoramento das concentrações de metais na água pode promover o conhecimento das 

condições ambientais dos recursos hídricos, orientando os órgãos gestores para a identificação de 

bacias hidrográficas prioritárias para programas de recuperação de áreas degradadas. Além disso, a 
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avaliação da qualidade do sedimento permite que essas análises sejam mais efetivas, uma vez que 

os metais tendem a se precipitar e acumular no fundo de rios e reservatórios. 

As concentrações mais elevadas de metais no sedimento estão associadas às formas de uso e 

ocupação do solo, especialmente em UGRHI industriais. Dentre os metais avaliados, essa relação foi 

observada para alumínio, chumbo, cromo e ferro. Por outro lado, a contribuição geológica dos 

metais pode favorecer a ocorrência de concentrações acima do estabelecido na legislação em áreas 

de preservação, como observado para cobre e mercúrio.  
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