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APRESENTAÇÃO 
 
 O avanço da instrumentação analítica tem permitido aos laboratórios de 
análises ambientais desenvolverem métodos analíticos mais robustos e rápidos, 
resultados mais confiáveis, possibilidade de medir concentrações em níveis traços e 
ultratraços, uso de volumes menores de amostra e de reagentes, procedimentos mais 
seguros e sustentáveis e, principalmente, medições químicas mais seletivas.  

 

 Neste contexto analítico, para o êxito deste projeto FEHIDRO 2012-AT-603, 
intitulado “Avaliação da Contaminação Ambiental por Metais Pesados nos 
Compartimentos Água, Sedimento e Peixes dos Reservatórios da Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI 6)”, por meio de 
recursos financeiros obtidos neste projeto, foi realizada a adequação do laboratório de 
análise instrumental do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB e a aquisição de 
modernos equipamentos que possibilitaram a determinação das concentrações totais 
de metais e a análise de especiação do elemento mercúrio.  

 

 Este projeto beneficia os seguintes municípios do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT): Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, 
Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, 
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom 
Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santana do Parnaíba, 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, 
São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.  

 

 Para o Sistema Ambiental Paulista, profissionais e tomadores de decisão na 
área de meio ambiente e saúde e toda a sociedade como um todo, este projeto gerou 
um sólido banco de dados com resultados analíticos de concentrações para 30 metais 
(Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Gd, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sc, 
Se, Sn, Sr, Tl, Th, U, V e Zn) determinados em 439 amostras de diferentes espécies 
de peixes, como acará, traíra e tilápia, relatório estatístico da contaminação ambiental 
(água, sedimento e peixes) e avaliação de risco associada ao consumo humano de 
peixes da região para 08 metais tóxicos como, Arsênio (As), Cádmio (Cd), Chumbo 
(Pb), Crômio (Cr), Cobre (Cu), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni), Zinco (Zn) e metilmercúrio 
(CH3Hg) como a forma mais tóxica do mercúrio, após análise de especiação. Os 
resultados e as avaliações de metais nas matrizes água, sedimentos e peixes estão 
disponíveis nos Capítulos 01, 03, 04 e 05 deste relatório. 

 
Neste projeto FEHIDRO 2012-AT-603, contamos com as parcerias entre a 

CETESB, diferentes Universidades e Institutos de Pesquisa que resultaram em 
diversos estudos complementares. A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ-USP) realizou “Estudo Multidisciplinar das Alterações Anatomopatológicas em 
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Órgãos de Peixes Capturados no Reservatório Billings” com orientação da Profa. Dra. 
Lilian Rose Marques de Sá (Capítulo 06 e ANEXOS D, E, F e G). O IP - Instituto de 
Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
contribuiu com a pesquisa “Alimentação e Bioacumulação de Mercúrio Total em um 
clupeídeo Invasor (Platanichthys platana) do Complexo Billings, (Alto Tietê, SP)” com a 
orientação da Profa. Dra. Katarina Eichbaum Esteves (ANEXO B). O IPEN - Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares apresentou o estudo com macrófitas aquáticas 
intitulado “Estudo de Bioacumulação de Metais Tóxicos e Elementos Traço em 
Amostras de Macrófitas Aquáticas Flutuantes do Reservatório Guarapiranga, São 
Paulo, SP, Brasil” com a orientação da Profa. Dra. Ana Maria Graciano Figueiredo 
(Capítulo 02 e ANEXO C). 
 

  Os resultados e as conclusões deste projeto estão aqui apresentados em 
formato de relatório técnico, divididos em capítulos e anexos que podem apresentar 
redundâncias em alguns tópicos como materiais e métodos, resultados e interpretação 
final. Entretanto, ressalta-se que cada capítulo busca trazer uma nova contribuição 
dentro de cada especificidade (água, sedimento, peixes e macrófitas aquáticas). 

 
Equipe Técnica 
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INTRODUÇÃO 
 

Os reservatórios Billings e Guarapiranga têm desempenhado um papel 
estratégico no abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo nas 
últimas décadas. Localizados na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, definida como 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI 06), os dois reservatórios 
são utilizados para fins de aproveitamento hidrelétrico, abastecimento público, 
recreação, irrigação, navegação e pesca. A atividade pesqueira é muito intensa e se 
estende por toda a região, onde são encontradas espécies como tilápias, lambaris, 
acarás, carpas, traíras, saguirus, entre outras. Mas, em consequência da extensa 
ocupação urbana ao longo dos anos e a presença de indústrias, esses mananciais 
estão em constante risco de contaminação de seus compartimentos ambientais como 
água, sedimento e biota aquática. Entretanto, para compreender este cenário é 
preciso analisar o passado. 

 

 

 

1.1 Aspectos históricos 
 

O processo de aceleração da urbanização da cidade de São Paulo tem seu 
marco inicial ao final do século XIX, com destaque ao surgimento das indústrias, 
ampliação do sistema ferroviário para escoamento da produção e consequentemente, 
o aumento demográfico. Com este cenário, houve fomento de mais investimentos na 
infraestrutura urbana como o abastecimento de água para fins de consumo humano e 
geração de energia elétrica. No ano de 1877, a Companhia Cantareira de Águas e 
Esgoto inicia a construção do Reservatório Consolação e começa a operar em 1888 
(São Paulo, 2010). 

 
Com intuito de gerar energia elétrica para atender a demanda crescente, em 

1901 entra em operação a primeira usina hidrelétrica da empresa canadense Light 
(Light and Power Company Limited), chamada de Usina de Parnaíba construída no 
Rio Tietê para gerar 2 MW de energia. No ano de 1981, a Light foi adquirida pelo 
Governo do Estado de São Paulo, constituindo a Eletropaulo, que a partir de 
dezembro de 2018 passou a se chamar Enel Distribuição São Paulo, devido às 
mudanças acionárias (São Paulo, 2010). 

 
No ano de 1906, com o represamento do Rio Guarapiranga um dos formadores 

do Rio Pinheiros, tem início a construção do Reservatório Guarapiranga (São Paulo, 
2008). 
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1.1.1 Reservatório Guarapiranga 
 

O reservatório Guarapiranga (Figura 1) é uma barragem situada no sul da 
região metropolitana de São Paulo e é abastecida pelo Rio Guarapiranga e outros rios 
e córregos de menor porte, abrangendo áreas dos municípios de São Paulo, 
Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu.  Ocupa uma área de 33,91 km2, com volume de 
194 x 106 m3 e profundidade média de 5,7 m (São Paulo, 2008). 

 
Figura 1. Reservatório Guarapiranga, São Paulo, SP, Brasil. 

 

Fonte: Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
 
 
Em 1908, o Reservatório Guarapiranga inicia suas operações com a finalidade 

de controlar a vazão do Rio Tietê e gerar energia elétrica pela alimentação da Usina 
de Parnaíba. A partir de 1912, a Usina tem sua capacidade de geração aumentada de 
2 MW para 16 MW, porém, o aumento populacional e a demanda por água potável 
fazem   com   que o   Reservatório  Guarapiranga  passe  a ser a  fonte  de  água  de  
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abastecimento da cidade de São Paulo, atingindo seu protagonismo em 1928 (São 
Paulo, 2008). 

O progresso de São Paulo com a industrialização até meados dos anos 1920s 
e uma enorme estiagem provocam o decréscimo de aproximadamente 30% no 
fornecimento de energia elétrica. Diante desta situação, duas novas usinas 
hidrelétricas são construídas: Paula Souza e Rasgão entre os municípios de Pirapora 
do Bom Jesus e Cabreúva, no Rio Tietê (São Paulo, 2008). 

 
Nesse período, o engenheiro Asa White Kenney Billings tem um novo projeto 

denominado “Projeto da Serra” para gerar energia elétrica a partir do desnível de 720 
m da Serra do Mar (São Paulo, 2008). 

 
A Usina de Parnaíba, em 1949, é renomeada Usina Edgard de Sousa, como 

forma de homenagear o professor da Universidade de São Paulo e diretor da 
empresa, Edgard Egídio de Sousa Aranha, e, em 1952, interrompe a geração de 
energia elétrica e é transformada em estação elevatória (São Paulo, 2008). 

 

 

 

1.1.2 Reservatório Billings 
 
 

A formação do Reservatório Billings (Figura 2) inicia-se em 1925, quando o 
presidente do Brasil, Artur Bernardes autoriza por meio do Decreto Federal nº 6.884 a 
construção do reservatório Billings para atender o aumento da demanda por energia 
na região de Santos por conta do polo industrial (São Paulo, 2010). 

 
Em 1926 inicia-se o funcionamento da Usina de Cubatão, hoje conhecida como 

Henry Borden na cidade de Cubatão. Entretanto, para poder gerar energia elétrica foi 
necessário reverter artificialmente o fluxo dos rios e represar as águas do Rio Grande 
e Rio das Pedras, formando o Reservatório Rio das Pedras. Para conduzir as águas 
foram construídos túneis até os adutores que atingem a cidade de Cubatão. A geração 
inicial tinha potência de 44 MW (São Paulo, 2010). 

 
No período de 1939-1942 há a construção das usinas elevatórias de Pedreira e 

Traição para reversão do Rio Pinheiros que tem como finalidade levar as águas do Rio 
Tietê e seus tributários para a Represa Billings, aumentando o volume do reservatório 
e a capacidade de gerar energia elétrica da Usina Henry Borden (São Paulo, 2010). 

 
Nos anos 1940s e 1950s, a falta de saneamento básico como coleta e 

tratamento de esgotos domésticos e industriais impulsiona a poluição do rio Tietê e 
Pinheiros prejudicando a qualidade da água do reservatório Billings. Este fato traria 
mais preocupação, visto que por volta de 1958 o reservatório Billings, além de 
contribuir para geração de eletricidade com suas águas, passa ser utilizado para fins 
de abastecimento público (São Paulo, 2010). 
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Figura 2. Reservatório Billings, São Paulo, SP, Brasil. 

Fonte: Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 

 
Em 1982 inicia-se a construção da Barragem da Via Anchieta (também 

chamada de Barragem do Rio Grande), a fim de isolar as águas do Braço do Rio 
Grande que apresentavam qualidade de água superior à dos outros braços da Billings 
(São Paulo, 2010). 

 
A Constituição de São Paulo, de 1989, assegura a preservação e recuperação 

dos recursos hídricos para fins de abastecimento público. Assim, em 1992, uma 
Resolução conjunta das Secretarias de Recursos Hídricos e Meio Ambiente paralisa a 
reversão das águas do Rio Tietê e afluentes, através do Rio Pinheiros, para a Represa 
Billings, que fica condicionada ao controle das cheias. A partir do ano 2000, a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) implanta um 
sistema de captação e transferência da água da Billings, localizado no Braço do 
Taquecetuba, para o Reservatório Guarapiranga, que se mantém até hoje (São Paulo, 
2010). 
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A represa Billings é considerada o maior reservatório de água doce da Região 

Metropolitana de São Paulo. O reservatório Billings é formado por rios e córregos 
como o Rio Grande ou Jurubatuba, Ribeirão Pires, Rio Pequeno, Rio Pedra Branca, 
Rio Taquacetuba, Ribeirão Bororé, Ribeirão Cocaia, Ribeirão Guacuri, Córrego Grota 
Funda e Córrego Alvarenga. Ocupa uma área de aproximadamente 100 km2 e 
apresenta um volume de 1200 x 106 m3 (São Paulo, 2010). 
 

 

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 
A presença de espécies metálicas nos sedimentos dos Reservatórios Billings e 

Guarapiranga tem sido monitorada sistematicamente pelo Programa de 
Monitoramento da Qualidade das Águas e Sedimento da CETESB, Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo, desde 2002 (CETESB, 2018). 

 
Os sedimentos desses locais têm apresentado concentrações de metais como 

Alumínio (Al), Arsênio (As), Cádmio (Cd), Cobre (Cu), Crômio (Cr), Ferro (Fe), 
Manganês (Mn), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni) e Zinco (Zn), acima dos limites de TEL 
(Threshold Effect Level), concentração abaixo da qual raramente são esperados 
efeitos adversos para os organismos, e de PEL (Probable Effect Level), que 
representa a concentração acima da qual é frequentemente esperado efeito deletério 
sobre a biota (CCE, 2019).  

 
Estes valores orientadores que visam a qualidade de sedimentos são 

propostos pelo Conselho Canadense de Ministros do Meio Ambiente (CCME, 
Canadian Council of Ministers of the Environment) e adotados pela CETESB na Rede 
de Monitoramento de Qualidade de Sedimentos.  

 
Neste projeto de pesquisa, código: FEHIDRO 2012-AT-603 intitulado 

“Avaliação da Contaminação Ambiental por Metais Pesados nos Compartimentos 
Água, Sedimento e Peixes dos Reservatórios da Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI 06)”, foi realizada uma investigação mais 
completa e integrada com matrizes ambientais abióticas e bióticas que certamente 
refletiu melhor a qualidade dos reservatórios Billings e Guarapiranga e contribuirá para 
o aprimoramento de políticas públicas na área de meio ambiente e saúde humana.  

 
As matrizes ambientais selecionadas foram peixe, sedimento, água e 

macrófitas aquáticas para determinação de elementos metálicos totais e como análise 
de especiação, o metilmercúrio em tecido muscular de peixes. A especiação é uma 
técnica que permite conhecer qual a forma química em que o metal se encontra. Um 
exemplo disso é a espécie metilmercúrio (CH3Hg), considerada muito mais tóxica 
nesta forma orgânica que o mercúrio inorgânico (ex. Hg e Hg2+). O metilmercúrio é 
encontrado principalmente em músculos de peixes, já que é nesta forma química que 
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se bioacumula, depois de ter sido biotransformado por bactérias presentes no 
sedimento. Segundo Jardim e Bisinote (2004), a principal rota de exposição humana 
ao mercúrio é via alimentação por peixes, frutos do mar e derivados. Além disso, o 
metilmercúrio é a forma química utilizada na avaliação de risco para consumo humano 
de peixe, um dos objetivos desta pesquisa.  

 
Para avaliar as eventuais alterações patológicas nos peixes, foi utilizado um 

método de classificação, baseado na relevância, reversibilidade, grau e extensão das 
lesões encontradas nos tecidos. Este trabalho foi realizado na Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ – USP), sob a 
supervisão da Profa. Dra. Lilian Rose Marques de Sá. 

 
Em complementação a este projeto de pesquisa, foi realizado um estudo de 

avaliação de risco baseando-se em valores-guia internacionais de segurança de 
concentração para proteção da biota e saúde humana, pois o consumo de peixes das 
Represas Billings e Guarapiranga é uma realidade.   

 
Este projeto contribuiu com a pesquisa científica, tecnologia e inovação devido 

à sua multidisciplinaridade e aos diversos desafios analíticos. Durante a sua execução 
foram inseridos estudantes de pós-graduação em nível de mestrado, pós-graduação 
Lato Sensu (MBA) e iniciação científica.  

 
Ao final dos trabalhos, os resultados poderão auxiliar na gestão do uso dos 

recursos desse reservatório fornecendo subsídios para políticas públicas. 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

Este projeto teve como objetivo realizar uma avaliação integrada da 
contaminação ambiental nas matrizes água, sedimento, peixes e macrófitas aquáticas 
no Complexo Billings e Reservatório Guarapiranga e relacionar todos os resultados 
obtidos na caracterização química de metais e análise toxicológica (análise 
anatomopatológica de peixes) da área de estudo. 
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 3.2 Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos deste projeto foram: 
 
 

• Desenvolver e validar métodos para determinação de elementos metálicos 
totais em amostras de tecido muscular de peixes; 

• Desenvolver e validar métodos de especiação de mercúrio em amostras de 
tecido muscular de peixes; 

• Realizar a caracterização química com foco em metais nas matrizes água, 
sedimentos, peixes e macrófitas aquáticas; 

• Executar exames macroscópicos e histopatológicos em peixes (análise 
anatomopatológica); 

• Elaborar estudo de avaliação de risco de consumo de pescado da região para 
proteção à saúde humana; 

• Divulgar os resultados para sociedade. 
 
 
 
 
 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Amostragem 
 

O procedimento de amostragem que engloba alguns aspectos relevantes como a 
definição do problema, seleção da área de estudo, tamanho da amostra e métodos de 
coleta de amostras, pode incorrer em desvios que denominamos erro de amostragem. 
Para minimizar os possíveis erros foram adotadas algumas estratégias: 
 

• Usar procedimentos padronizados de coleta e preservação de amostras; 
• Selecionar as amostras similarmente dentro dos pontos de coleta; 
• Coletar as amostras obedecendo a sazonalidade pluviométrica que pode 

influenciar na qualidade da água, nas estações seca e chuvosa; 
• Adotar a amostragem não probabilística como modelo, pois os locais de coleta 

foram pré-estabelecidos de forma intencional baseando-se no conhecimento 
pretérito da área, disponibilidade de peixes e macrófitas e nas etapas 
analíticas;  

• Coletar amostras simples (individuais) para melhor avaliação da variabilidade 
das amostras; 

• Utilizar as seguintes matrizes ambientais: água, sedimento, macrófitas 
aquáticas e peixes, para obter uma avaliação integrada da qualidade da área 
estudada. 
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4.2 Coletas de Amostras  

 
As coletas de amostras de peixe, água e sedimento foram efetuadas pela 

equipe técnica da CETESB, foram realizadas nas estações chuvosa (março e abril) e 
seca (setembro e outubro) no período de 2014 e 2015. Em 2016, no Reservatório 
Guarapiranga, as coletas de amostras de macrófitas aquáticas flutuantes foram 
realizadas nas estações chuvosa (março e abril) e seca (setembro). Na questão do 
número amostral temos: 

 
a) Peixes: foram coletadas 439 amostras de peixes distribuídas entre as 

espécies: tilápias (Tilapia sp.), acarás (Geophagus sp.) e traíras (Hoplias 
malabaricus) em 05 pontos de coleta do Reservatório Billings (BILL02100, 
BILL02900, BILL02500, BITQ00100 e RGDE0900) e 03 pontos de coleta do 
Reservatório Guarapiranga (GUAR0900, GUAR0100 e um ponto adicional sem 
codificação pela CETESB, denominado neste estudo como GUARXXXX). 
Soma-se a este trabalho, estudo sobre o elemento mercúrio (Hg) em 163 
amostras de sardinhas (Platanichthys platana) provenientes de 04 pontos de 
coleta do Reservatório Billings, totalizando 602 amostras de indivíduos de 
peixes em todo o projeto; 
 
 

b) Águas e Sedimentos: para as matrizes água e sedimento foram utilizados os 
dados gerados pela CETESB no Programa de Monitoramento de Águas e 
Sedimentos. Para aqueles pontos de coleta que não são monitorados para 
amostras de sedimentos (BITQ0100, BILL02900, BILL02500, RGDE2500 e 
GUAR0100), as amostras foram analisadas pelo Setor de Química Inorgânica 
da CETESB, totalizando 10 amostras de sedimentos.  

 
 
c) Macrófitas aquáticas flutuantes: foram coletadas 60 amostras distribuídas 

entre aguapés (Eichhornia crassipes), alface d’água (Pistia stratiotes) e 
salvínias (Salvinia herzogii e Salvinia cf molesta). Para essa pesquisa com 
macrófitas aquáticas no Reservatório Guarapiranga foram coletadas 06 
amostras de água, 18 amostras de sedimentos e 06 amostras de água para 
determinação de clorofila e feoftina-a para o estudo de macrófitas. As 
determinações de clorofila e feoftina-a foram realizadas pelo Setor de 
Comunidades Aquáticas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 
CETESB.  
 
 

De acordo com o cronograma, as atividades de coletas tiveram início antes do 
recebimento e instalação de todos os equipamentos e da adequação da sala do 
laboratório. A antecipação destas atividades, conforme entendimento técnico da 
equipe técnica tem as seguintes justificativas: 
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a) O teste com amostras de peixes no laboratório demonstrou que de acordo com 
a natureza desta matriz biológica, houve muita complexidade no preparo. As 
amostras de peixes foram filetadas, desidratadas e convertidas na forma seca 
em forma de finas partículas por meio de moagem criogênica. Em seguida, as 
amostras foram acondicionadas em sacos plásticos hermeticamente fechados 
no interior de dessecadores para minimizar os efeitos da umidade do ar, de 
forma a preservar sua longevidade. Na sequência as amostras foram 
submetidas à análise direta para o mercúrio, digeridas para os metais totais e 
submetidas à extração de metilmercúrio para a análise de especiação; 
 

b) As coletas não estavam associadas à compra e/ou instalação de equipamentos 
e adequação de sala, por isso a antecipação permitiu ao laboratório receber as 
amostras de peixes sem comprometer as etapas analíticas. 
 

c) Permitiu maior flexibilidade para atender aos prazos do projeto e durante as 
etapas analíticas, principalmente no caso de repetições de análises e/ou 
coletas, demora no desenvolvimento e padronização de métodos, etc. 
 
 

 
4.3 Área de Estudo  

 
A área de estudo, objeto deste projeto, englobou os reservatórios Billings e 

Guarapiranga pertencentes à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
Alto Tietê (UGRHI 06). 

 
 
 

 
4.4 Controle de Qualidade Analítica 

 
Neste trabalho, as atividades de amostragem e ensaios realizados na CETESB 

estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na Norma ABNT NBR 
ISO/IEC 17025.  
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Capítulo 1 
Metais em Água e Sedimentos 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
Neste estudo as matrizes água e sedimento têm papel importante no ambiente 

aquático, visto que há inúmeras interações entre as espécies químicas presentes nestes 
compartimentos e na sua interface que envolvem inúmeras variáveis físicas (ex. 
temperatura, condutividade, série de sólidos), químicas (ex. pH, potencial redox, sistema 
CO2-Carbonato) e, segundo Santschi et.al. (1990), temos ainda os processos com 
transformações microbiológicas que são responsáveis pela dinâmica das substâncias 
químicas entre as interfaces água e sedimento. 

 
 
Segundo Manahan (2013), as espécies químicas podem ser transportadas na forma 

de compostos químicos coloidais ou são sorvidas por partículas sólidas, muitas vezes 
enriquecendo os sedimentos que são considerados verdadeiros repositórios de solutos 
aquáticos. Ainda, segundo Manahan (2013), os sedimentos são formados nos rios, lagos, 
reservatórios, baías, estuários e oceanos por camadas de minerais finos, médios e 
grossos, como argila, silte e areia, misturados à matéria orgânica. Neste contexto, assume 
uma importante relevância a transferência de espécies químicas, como os elementos 
metálicos, para a cadeia trófica.  

 
 
Os metais são frequentemente adsorvidos na camada superficial do material 

particulado, principalmente aqueles que se encontram como íons livres ou na forma de 
complexos solúveis. Estas partículas são transportadas até o fundo dos ambientes 
aquáticos provocando o enriquecimento dos sedimentos. Ao longo do tempo, todo este 
material sedimentar contendo metais pode recontaminar a coluna d´água pela dessorção, 
caso haja alguma perturbação no equilíbrio de absorção-dessorção (BAIRD; CANN, 2011). 

 
 

1.1 Justificativa 
 

Considerando a importância deste assunto, neste projeto FEHIDRO 2012-AT-603, 
foi estabelecido estudo para avaliar os níveis de concentração de metais em amostras de 
água e sedimento dos Reservatórios Billings e Guarapiranga, com base nos resultados 
obtidos nos Relatórios de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo no 
período de 2014 e 2015 (CETESB, 2015 e 2016). Naqueles casos em que os pontos de 
coleta não são monitorados permanentemente pela CETESB - Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo para a matriz sedimento como, BIT0100, BILL02900, BILL02500 e 
RGDE02500 e GUAR0100, os dados foram obtidos por meio de coleta de amostras e 
análises químicas realizadas nos laboratórios da CETESB (Setor de Análises Inorgânicas). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste trabalho, as atividades de amostragem, coleta de amostras e ensaios 
realizados na CETESB estão de acordo com as diretrizes estabelecidas na Norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17025.  

 
 
 

2.1 Área de Estudo   
 
Na figura 1 são mostrados os pontos de coleta dos Reservatórios Billings e 

Guarapiranga selecionados neste estudo para avaliação da contaminação de metais em 
água e sedimentos dos reservatórios Billings e Guarapiranga que fazem parte da Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI 6). 
 
 

Figura 1. Mapa ilustrativo dos pontos de coleta dos Reservatórios Billings e Guarapiranga. 

 Fonte: Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
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2.2 Amostragem 
 

Neste estudo foram selecionados 07 locais distribuídos ao longo dos Reservatórios 
Billings e Guarapiranga. As coletas foram coordenadas pela equipe técnica da CETESB da 
Divisão de Amostragem e do Setor de Análises Toxicológicas e realizadas nas estações 
chuvosa (março a junho) e seca (outubro a dezembro) no período de 2014 e 2015. 

 
As amostras de água e sedimentos foram coletadas de acordo com o Guia Nacional 

de Coleta e Preservação de Amostras de Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e 
Efluentes Líquidos (CETESB, 2011).  

 
 

 
2.2.1 Reservatório Billings 
 

A área de estudo do Reservatório Billings consiste em 5 pontos de coleta para as 
matrizes água e sedimento. 

 
Os pontos de coleta e as respectivas coordenadas do Reservatório Billings 

selecionados estão representados na tabela 1, sendo que o P5 está localizado no braço do 
Reservatório Rio Grande. 
 
 
Tabela 1. Localização dos pontos de coleta no Reservatório Billings de água e sedimentos. 
 

Ponto  Código 
CETESB Local de Coleta Localização 

P1 BILL2100 No corpo central, na direção do 
braço do Bororé. 

S23°47’11”/W46°38’49” 

P2 BILL2900 Próximo à barragem reguladora 
Billings-Rio das Pedras (Summit 

Control). 

S23º48´46”/W46°31'52" 

P3 BILL2500 No meio do corpo central, próximo 
à ponte da rodovia dos Imigrantes. 

S23º47´27”/W46°35'54" 

P4 BITQ0100 Próximo da captação da Sabesp 
de Taquecetuba. 

S23º50´40”/W46º39’18” 

P5 RGDE2900 Próximo à Rodovia Anchieta, junto 
à captação de água da Sabesp. 

S23°46'/16"/W46°32'03" 

Fonte: CETESB, 2015. 
 

 
 
 
2.2.2 Reservatório Guarapiranga 

 
A área de estudo do Reservatório Guarapiranga consiste em 02 pontos de coleta 

para as matrizes água e sedimentos.  
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Os pontos de coleta e as respectivas coordenadas do Reservatório Guarapiranga 
selecionados estão representados na tabela 2. 

 
 
Tabela 2. Localização dos pontos de coleta no Reservatório Guarapiranga de água e 
sedimentos. 
 

Ponto Código 
CETESB Local de Coleta Localização 

P1 GUAR0900 Captação SABESP, junto à casa de 
Bombas no Bairro Capela do 

Socorro. 

S23°40’40”/W46°43’17” 

P2 GUAR0100 No meio do Braço do Rio 
Parelheiros, no bairro do Balneário 

São José. 

S23°45’15”/W46°43’37”  

Fonte: CETESB, 2015. 
 
 
 
 
 
3.  ANÁLISE QUÍMICA 
 

A determinação de metais em amostras de água e sedimentos foram realizadas 
pelo Setor de Química Inorgânica da CETESB. Os métodos empregados foram: 

 
 
- Método U.S EPA 3015a (SW-846): (Microwave Assisted Acid Digestion of 

Aqueous Samples and Extracts) para digestão de amostras de água para todos os metais 
deste estudo com digestão das amostras assistida por radiação com micro-ondas com 
ácido nítrico concentrado, HNO3 (U.S EPA, 2007a); 

 
- Método U.S EPA 3051 (SW-846): (Microwave Assisted Acid Digestion of 

Sediments, Sludges, and Oils) para digestão de amostras de sedimentos para todos os 
metais deste estudo com digestão das amostras assistida por radiação com micro-ondas 
com ácido nítrico concentrado, HNO3 (U.S EPA, 2007b); 

 
- Método U.S EPA 7040A (SW-846): (Mercury In Liquid Waste (Manual Cold-Vapor 

Technique) para determinação de mercúrio em águas e sedimentos pela técnica de 
Espectrometria de Absorção Atômica de Vapor Frio (U.S EPA, 1994); 

 
- Método U.S EPA 6010c (SW-846): (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 

Spectrometry) para determinação de metais totais por Espectrometria Óptica de Emissão 
Atômica por Plasma de Argônio – ICP-OES (U.S EPA, 2000). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As águas do corpo central do reservatório Billings foram enquadradas na Classe 
2, pelo Decreto Estadual (SP) nº 10.755, de 22/11/1977, enquanto o braço do 
Taquacetuba e o reservatório Guarapiranga foram enquadrados na Classe Especial, 
equivalente a Classe 1 da Resolução CONAMA 357/2005.Os padrões de qualidade para 
metais na água são iguais para águas Classe 1 e 2 na Resolução CONAMA 357/2005. 

 
Os resultados dos metais nas matrizes água e sedimentos obtidos nos 

Reservatórios Billings e Guarapiranga são apresentados a seguir por meio de tabelas.  
 
 
 
 
 

4.1 RESERVATÓRIO BILLINGS 
 
Os resultados de metais em amostras de água apresentados nas tabelas de 1 a 5 

refletem a qualidade da água no período de 2014 e 2015. Naqueles casos em que há 
dados da rede de monitoramento em mais de um mês e dentro do período de coleta, o 
resultado foi apresentado com base na média. Os resultados de metais em amostras de 
sedimentos apresentados nas tabelas de 6 a 7 refletem a qualidade do sedimento no 
período de 2014 e 2015.  

 
 
Tabela 1. Concentrações de metais (mg/L) em amostras de água do Reservatório 
Billings no primeiro semestre de 2014. 

2014 1ª Coleta do Reservatório Billings 
(Primeiro semestre) 

Elemento 
P1 (*) 

(BILL2100) 
(n=1) 

P2 (*) 
(BILL2900) 

(n=1)

P3 (*) 
(BILL2500) 

(n=1)

P4 (*) 
(BITQ0100) 

(n=1)

P5 (*) 
(RGDE2900) 

(n=1) 
Al <0,1 <0,1 <0,1 0,28 <0,1 
As NR NR NR <0,01 <0,01 
Ba 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 
Cd <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 
Cr <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Cu <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 
Fe 0,16 0,21 0,12 0,24 0,16 
Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 
K 5,53 3,61 4,28 4,82 2,08 

Mn 0,08 0,05 0,06 0,04 0,08 
Na 17,1 12,5 14,5 15,7 8,48 
Ni <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Pb <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 
Zn <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Fonte: CETESB, 2015. NR: Ensaio não realizado devido à problemas operacionais. 
(*) Resultados de 15 de maio de 2014. 
Padrões de Qualidade de Classe 1 da Resolução CONAMA 357/2005: Ba (<0,7 mg/L), Cd (<0,001 mg/L), 
Pb (<0,01 mg/L), Cr (<0,05 mg/L), Mn (<0,1 mg/L), Hg (<0,0002 mg/L) e Ni (<0,025 mg/L) e Zn (<0,18 
mg/L). 
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Tabela 2. Concentrações de metais (mg/L) em amostras de água do Reservatório 
Billings no segundo semestre de 2014. 

2014 2ª Coleta do Reservatório Billings 
(Segundo semestre) 

Elemento 
 

P1 (*) 
(BILL2100) 

(n=1) 

P2 (*) 
(BILL2900) 

(n=1)

P3 (*) 
(BILL2500) 

(n=1)

P4 (*) 
(BITQ0100) 

(n=1)

P5 (*) 
(RGDE2900) 

(n=1) 
Al 0,28 0,19 0,28 0,96 0,21 
As NR NR NR <0,01 <0,01 
Ba 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 
Cd <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 
Cr <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Cu 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 
Fe 0,57 0,30 0,46 0,80 0,34 
Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 
K 5,87 3,93 4,99 5,23 2,25 

Mn 0,09 0,04 0,08 0,08 0,03 
Na 20,7 13,9 17,3 18,3 11,4 
Ni <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Pb <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 
Zn <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Fonte: CETESB, 2015. Obs: NR: Ensaio não realizado devido à problemas operacionais. 
(*) Resultados de 13 de novembro de 2014. 
Padrões de Qualidade de Classe 1 da Resolução CONAMA 357/2005: Ba (<0,7 mg/L), Cd (<0,001 mg/L), 
Pb (<0,01 mg/L), Cr (<0,05 mg/L), Mn (<0,1 mg/L), Hg (<0,0002 mg/L) e Ni (<0,025 mg/L) e Zn (<0,18 
mg/L). 
 
 
 
Tabela 4. Concentrações de metais (mg/L) em amostras de água do Reservatório 
Billings no primeiro semestre de 2015. 

2015 3ª Coleta do Reservatório Billings 
(Primeiro semestre) 

Elemento 
 

P1 (*) 
(BILL2100) 

(n=1) 

P2 (*) 
(BILL2900) 

(n=1)

P3 (*) 
(BILL2500) 

(n=1)

P4 (*) 
(BITQ0100) 

(n=1)

P5 (**) 
(RGDE2900) 

(n=1) 
Al 0,15 0,16 <0,1 0,33 0,29 
As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ba 0,02 <0,02 0,02 0,02 0,03 
Cd <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 
Cr <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Cu <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 
Fe 0,18 0,18 0,18 0,37 0,56 
Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 
K 5,50 4,34 4,82 4,87 2,42 

Mn 0,09 0,03 0,05 0,05 0,15 
Na 17,3 14,3 15,8 15,6 8,50 
Ni <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Pb <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 
Zn <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Fonte: CETESB, 2016.  
(*) Resultados de 23 de Abril de 2015. 
(**) Resultados de 09 de Abril de 2015. 
Padrões de Qualidade de Classe 1 da Resolução CONAMA 357/2005: Ba (<0,7 mg/L), Cd (<0,001 mg/L), 
Pb (<0,01 mg/L), Cr (<0,05 mg/L), Mn (<0,1 mg/L), Hg (<0,0002 mg/L) e Ni (<0,025 mg/L) e Zn (<0,18 
mg/L). 
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Tabela 5. Concentrações de metais (mg/L) em amostras de água do Reservatório 
Billings no segundo semestre de 2015.  

2015 4ª Coleta do Reservatório Billings 
(Segundo semestre) 

Elemento 
(mg/L) 

P1 (**) 
(BILL2100) 

(n=3) 

P2 (**) 
(BILL2900) 

(n=3)

P3 (**) 
(BILL2500) 

(n=3)

P4 (**) 
(BITQ0100) 

(n=3)

P5 (*) 
(RGDE2900) 

(n=3) 
Al 0,17 1,43 0,14 0,13 0,18 
As <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ba 0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,02 
Cd <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 
Cr <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Cu <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,09 
Fe 0,21 0,14 0,16 0,21 0,13 
Hg <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 
K 5,47 4,20 5,15 5,04 2,30 

Mn 0,04 0,01 0,05 0,02 0,02 
Na 17,6 13,4 16,5 16,2 8,45 
Ni <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Pb <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 
Zn <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Fonte: CETESB, 2016.  
* Resultados da média de 15/10/2015;12/11/2015 e 09/12/2015. 
** Resultados da média de 22/10/2015; 12/11/2015 e 09/12/2015. 
Padrões de Qualidade de Classe 1 da Resolução CONAMA 357/2005: Ba (<0,7 mg/L), Cd (<0,001 mg/L), 
Pb (<0,01 mg/L), Cr (<0,05 mg/L), Mn (<0,1 mg/L), Hg (<0,0002 mg/L) e Ni (<0,025 mg/L) e Zn (<0,18 
mg/L). 
 
 
 
 
 
 
Tabela 6. Concentrações (mg/kg – Base Seca) de metais em amostras de sedimento 
do Reservatório Billings no ano de 2014. 

2014 Sedimentos do Reservatório Billings - Anual 
Elemento 
(mg/kg) 

TEL 
(**) 

PEL 
(***) 

P1 
(BILL2100) 

(n=1) 

P2 
(BILL2900) 

(n=1) 

P3 
(BILL2500) 

(n=1) 

P4 
(BITQ0100) 

(n=1) 

P5 
(RGDE2900) 

(n=1) 
As 5,9 17  20,1(a) 13,0(a) 28,1(a) 8,81(*) 20,1 (a) 
 Cd 0,6 3,5 3,37(*) <0,50 2,53(*) <0,50 <0,50 
Cr 37,3 90 183(a) 102(a) 179(a) 32,6 41,5 (*) 
Cu 35,7 197 215(a) 34,2 130(*) 9,32 4923 (a) 
Hg 0,17 0,49 0,14 0,17 0,26(*)  0,14 2,59 (a) 
Ni 18 35,9 78,1(a) 56,3(a) 71,3(a) 26,5(*) 30,3 (*) 
Pb 35 91,3 105(a) <0,30 63,6(*) 30,7(*) 48,7 (*) 
Zn 123 315 486(a) 109 345(a) 57,1 107 (*) 

Fonte: CETESB, 2015.  
(*) Concentrações que excederam o valor orientador de TEL. 
 (ª) Concentrações que excederam o valor orientador de PEL. 
 (**) TEL: Concentração abaixo da qual raramente são esperados efeitos biológicos adversos. 
(***) PEL: Concentração acima da qual frequentemente são esperados efeitos biológicos adversos. 
 
 
 

27



 Relatório FEHIDRO 2012-AT-603 
 
 

 

 

 

Tabela 7. Concentrações (mg/kg – Base Seca) de metais em amostras de sedimento 
do Reservatório Billings no ano de 2015. 

2015 Sedimentos do Reservatório Billings - Anual 
Elemento 

 
TEL 
(**) 

PEL 
(***) 

P1 
(BILL2100) 

(n=1) 

P2 
(BILL2900) 

(n=1) 

P3 
(BILL2500) 

(n=1) 

P4 
(BITQ0100) 

(n=1) 

P5 
(RGDE2900) 

(n=1) 
As 5,9 17 18,8(a) 22,7(a) 23,0(a) 20,0(a) 20,6(a) 
 Cd 0,6 3,5 3,13(*) 0,52 1,20(*) <0,50 <0,50 
Cr 37,3 90 169(a) 94,5(a) 142(a) 86,3(*) 68,4(*) 
Cu 35,7 197 216(a) 48,4(*) 53,0(*) 33,6 5824(a) 
Hg 0,17 0,49 0,51(a) <0,10 0,32(*) 0,10 2,52(a) 
Ni 18 35,9 80,6(a) 42,2(a) 39,9(a) 54,5(a) 31,6(*) 
Pb 35 91,3 94,4(a) 31,7 34,6 43,1(*) 52,5(*) 
Zn 123 315 493(a) 61,6 200(*) 95,8 114 

Fonte: CETESB, 2016.  
(*) Concentrações que excederam o valor orientador de TEL. 
 (ª) Concentrações que excederam o valor orientador de PEL. 
 (**) TEL: Concentração abaixo da qual raramente são esperados efeitos biológicos adversos. 
(***) PEL: Concentração acima da qual frequentemente são esperados efeitos biológicos adversos. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 RESERVATÓRIO GUARAPIRANGA 

 
Os resultados de metais em amostras de água são apresentados nas tabelas de 8 

a 9. Naqueles casos em que há dados da rede de monitoramento em mais de um mês e 
dentro do período de coleta, o resultado foi apresentado com base na média. Os 
resultados de metais em amostras de sedimentos são apresentados nas tabelas de 10 a 
11.  
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Tabela 8. Concentrações de metais (mg/L) em amostras de água do Reservatório 
Guarapiranga no primeiro semestre de 2014. 

 
2014 

1ª Coleta do Reservatório Guarapiranga  
(Primeiro semestre) 

Elemento 
(mg/L) 

P1 (*) 
(GUAR0900) 

(n=2)

P2 (*) 
(GUAR0100) 

(n=2) 
Al 0,11 0,41 
As <0,01 NR 
Ba 0,03 0,03 
Cd <0,0007 <0,0007 
Cr <0,02 <0,02 
Cu 6,00 0,78 
Fe 0,17 0,33 
Hg <0,0002 <0,0002 
K 3,96 5,07 

Mn 0,06 0,09 
Na 12,3 17,3 
Ni <0,02 <0,02 
Pb <0,009 <0,009 
Zn <0,02 <0,02 

Fonte: CETESB, 2015. NR: Ensaio não realizado devido a problemas operacionais. 
(*) Resultados da média de 07 de Maio e 24 de Julho de 2014. 
Padrões de Qualidade da Resolução CONAMA 357/2005 para águas Classe 1: Ba (<0,7 mg/L), Cd 
(<0,001 mg/L), Pb (<0,01 mg/L), Cr (<0,05 mg/L), Mn (<0,1 mg/L), Hg (<0,0002 mg/L) e Ni (<0,025 mg/L) 
e Zn (<0,18 mg/L). 
 
 
 
Tabela 9. Concentrações de metais (mg/L) em amostras de água do Reservatório 
Guarapiranga no segundo semestre de 2015. 

 
2015 

2ª Coleta do Reservatório Guarapiranga 
(Segundo semestre) 

Elemento 
(mg/L) 

P1 (*) 
(GUAR0900) 

(n=2)

P2 (*) 
(GUAR0100) 

(n=2) 
Al <0,1 0,18 
As <0,01 NR 
Ba 0,03 0,03 
Cd <0,0007 <0,0007 
Cr <0,02 <0,02 
Cu 9,00 0,01 
Fe 0,16 0,51 
Hg <0,0002 <0,0002 
K 3,98 3,99 

Mn 0,04 0,09 
Na 11,7 10,9 
Ni <0,02 <0,02 
Pb <0,009 <0,009 
Zn <0,02 0,03 

Fonte: CETESB, 2016.  
(*) Resultados de 26 de Novembro de 2015. 
Padrões de Qualidade da Resolução CONAMA 357/2005 para águas Classe 1: Ba (<0,7 mg/L), Cd 
(<0,001 mg/L), Pb (<0,01 mg/L), Cr (<0,05 mg/L), Mn (<0,1 mg/L), Hg (<0,0002 mg/L) e Ni (<0,025 mg/L) 
e Zn (<0,18 mg/L). 
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Tabela 10 - Concentrações (mg/kg – Base Seca) de metais em amostras de 
sedimento do Reservatório Guarapiranga no ano de 2014. 

2014 Sedimentos do Reservatório Guarapiranga - Anual 
Elemento 
(mg/kg) 

TEL 
(**) 

PEL 
(***) 

P1 (*)  
(GUAR0900) 

(n=1) 

P2  
(GUAR0100) 

(n=1) 
As 5,9 17 7,57(*) 6,59(*) 
Cd 0,6 3,5 0,6 <0,60 
Cr 37,3 90 61,5(*) 57,7(*) 
Cu 35,7 197 916(a) 117(*) 
Hg 0,17 0,49 <0,1 <0,10 
Ni 18 35,9 16,2 17,5 
Pb 35 91,3 75,4(*) 41,7(*) 
Zn 123 315 99,4 118 

Fonte: CETESB, 2015, exceto GUAR0100. 
(*) Concentrações que excederam o valor orientador de TEL. 
 (ª) Concentrações que excederam o valor orientador de PEL. 
 (**) TEL: Concentração abaixo da qual raramente são esperados efeitos biológicos adversos. 
(***) PEL: Concentração acima da qual frequentemente são esperados efeitos biológicos adversos. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 11 - Concentrações (mg/kg – Base Seca) de metais em amostras de 
sedimento do Reservatório Guarapiranga no ano de 2015. 

2015 Sedimentos do Reservatório Guarapiranga - Anual 
Elemento 
(mg/kg) 

TEL 
(**) 

PEL 
(***) 

P1 (*)  
(GUAR0900) 

(n=1) 

P2  
(GUAR0100) 

(n=1) 
As 5,9 17 11,7(*) 4,70 
 Cd 0,6 3,5 0,81(*) <0,50 
Cr 37,3 90 60,3(*) 28,9 
Cu 35,7 197 4295(a) 517(a) 
Hg 0,17 0,49 0,31(*) <0,10 
Ni 18 35,9 26,5(*) 12,7 
Pb 35 91,3 48,3(*) 28,4 
Zn 123 315 157(*) 63,9 

Fonte: CETESB, 2016, exceto GUAR0100.  
(*) Concentrações que excederam o valor orientador de TEL. 
 (ª) Concentrações que excederam o valor orientador de PEL. 
 (**) TEL: Concentração abaixo da qual raramente são esperados efeitos biológicos adversos. 
(***) PEL: Concentração acima da qual frequentemente são esperados efeitos biológicos adversos. 
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4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 
4.3.1 Análise Estatística Descritiva para Amostras de Água 
 

 
Neste trabalho, para comparar as médias dos metais em amostras de água 

estudados nos 07 pontos de coleta em relação aos reservatórios Billings e Guarapiranga 
foi aplicada análise de variância (ANOVA) por meio de um fator utilizando o pacote 
estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), a um intervalo de confiança 
de 95% adotando os seguintes critérios: 

 
- Os metais totais selecionados foram alumínio (Al), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio 

(K) e sódio (Na) são aqueles em que não há valores estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 357/2005 para fins de comparação ou que apresentaram valores abaixo do 
limite de quantificação (LQ) em praticamente todos os pontos como, por exemplo, o 
elemento arsênio (As).   

 
 
- Para assegurar a simetria dos dados procedeu-se a transformação logarítmica 

(FIELD, 2009). 
 
 
 
 

4.3.2 Concentrações de Al, Cu, Fe, K e Na em Água versus Reservatórios  
 
 

• O elemento alumínio (Al) apresentou nível de significância de 0,360 (>0,05) 
com o teste ANOVA (um fator), portanto, não apresentou diferenças 
estatisticamente significativas, mostrando que as médias de concentração 
deste elemento são homogêneas entre os dois reservatórios Billings e 
Guarapiranga. Não houve diferenças estatisticamente significativas. 

 
• O elemento cobre (Cu) apresentou nível de significância de 0,000 (<0,05) com 

o teste ANOVA (um fator), portanto, apresentou diferenças estatisticamente 
significativas, mostrando que as médias de concentração deste elemento não 
são homogêneas entre os dois reservatórios Billings e Guarapiranga. Esta 
variação se deu principalmente no Reservatório Guarapiranga no ponto de 
coleta GUAR0900 (P1), com concentrações elevadas deste elemento; 

 
• O elemento ferro (Fe) apresentou nível de significância de 0,822 (>0,05) com o 

teste ANOVA (um fator), portanto, não apresentou diferenças estatisticamente 
significativas, mostrando que as médias de concentração deste elemento são 
homogêneas entre os dois reservatórios Billings e Guarapiranga; 
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• O elemento potássio (K) apresentou nível de significância de 0,903 (>0,05) com 
o teste ANOVA (um fator), portanto, não apresentou diferenças 
estatisticamente significativas, mostrando que as médias de concentração 
deste elemento são homogêneas entre os dois reservatórios Billings e 
Guarapiranga; 

 
 

• O elemento sódio (Na) apresentou nível de significância de 0,463 (>0,05) com 
o teste ANOVA (um fator), portanto, não apresentou diferenças 
estatisticamente significativas, mostrando que as médias de concentração 
deste elemento são homogêneas entre os dois reservatórios Billings e 
Guarapiranga. 

 
 
 
 
4.3.3 Concentrações de Al, Cu, Fe, K e Na em Água versus Período de 
Coleta  
 
 

• O elemento alumínio (Al) apresentou nível de significância de 0,072 (>0,05) 
com o teste ANOVA (um fator), portanto, não apresentou diferenças 
estatisticamente significativas, mostrando que as médias de concentração 
deste elemento são homogêneas no período de 2014 e 2015; 

 
 

• O elemento cobre (Cu) apresentou nível de significância de 0,626 (>0,05) com 
o teste ANOVA (um fator), portanto, não apresentou diferenças 
estatisticamente significativas, mostrando que as médias de concentração 
deste elemento são homogêneas no período de 2014 e 2015; 

 
 

• O elemento ferro (Fe) apresentou nível de significância de 0,010 (<0,05) com o 
teste ANOVA (um fator), portanto, apresentou diferenças estatisticamente 
significativas, mostrando que as médias de concentração deste elemento não 
são homogêneas no período de 2014 e 2015; 

 
 

• O elemento potássio (K) apresentou nível de significância de 0,949 (>0,05) com 
o teste ANOVA (um fator), portanto, não apresentou diferenças 
estatisticamente significativas, mostrando que as médias de concentração 
deste elemento são homogêneas no período de 2014 e 2015; 

 
 

• O elemento sódio (Na) apresentou nível de significância de 0,614 (>0,05) com o 
teste ANOVA (um fator), portanto, não apresentou diferenças estatisticamente 
significativas, mostrando que as médias de concentração deste elemento são 
homogêneas no período de 2014 e 2015. 
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4.3.4 Concentrações de Ba, Cd, Pb, Cr, Mn, Hg, Ni e Zn em Água versus 
CONAMA 357/2005 
 

Neste trabalho, os resultados de metais em água foram comparados aos limites 
estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 (Brasil, 2020) para os dois reservatórios: Billings e 
Guarapiranga. 

 
 
Reservatório Billings: Para as amostras de água dos pontos de coleta BILL02100 

(P1), BILL02900 (P2), BILL02500 (P3), BITQ0100 (P4) e RGDE02900 (P5) do reservatório 
Billings, os metais totais Ba, Cd, Pb, Cr, Mn, Hg, Ni e Zn ficaram abaixo dos limites 
estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 (Brasil, 2020) no período de 2014 e 2015.  

 
 
Reservatório Guarapiranga: Para as amostras de água dos pontos de coleta 

GUAR0900 (P1), os metais totais As, Ba, Cd, Pb, Cr, Mn, Hg, Ni e Zn ficaram abaixo dos 
limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 (Brasil, 2020) no período de 2014 e 2015.  

 
 
 
 

4.3.5 Concentrações de Ba, Cd, Pb, Cr, Mn, Hg, Ni e Zn em Sedimento 
versus Valores Orientadores do Conselho Canadense de Ministérios do 
Meio Ambiente 

 
Neste trabalho, os resultados de metais em água foram comparados aos limites 

estabelecidos pelo CCME (Conselho Canadense de Ministérios do Meio Ambiente, do 
inglês Canadian Council of Ministers of the Environment), (CCME, 2001). 

 
 
Reservatório Billings: Para as amostras de sedimento analisadas nos pontos de 

coleta BILL02100 (P1), BILL02900 (P2), BILL02500 (P3), BITQ0100 (P4) e RGDE02900 
(P5) comparou-se aos valores de TEL (concentração abaixo da qual raramente são 
esperados efeitos biológicos adversos) ou PEL (concentração acima da qual 
frequentemente são esperados efeitos biológicos adversos). Estes valores guias são 
estabelecidos pelo CCME. 

 
• O elemento arsênio (As) ultrapassou o valor de PEL em todos os pontos de coleta, 

a exceção do ponto 4, braço do Taquacetuba, que ultrapassou o TEL, na segunda 
campanha, no período de 2014 e 2015, evidenciando que se trata de locais que 
sofrem influência antrópica do elemento arsênio e, portanto, recomenda-se que 
estes locais sejam investigados e/ou monitorados;  

 
• O elemento cádmio (Cd) ultrapassou o valor de TEL nos pontos BILL02100 (P1) e 

BILL02500 (P3), localizados no corpo central, no período de 2014 e 2015. Os 
demais pontos, BILL02900 (P2), BITQ0100 (P4) e RGDE02900 (P5) ficaram abaixo 
dos valores de TEL neste mesmo período; 
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• O elemento crômio (Cr) ultrapassou o valor de TEL nos pontos BITQ0100 (P4 – 
segunda campanha/2015) e RGDE02900 (P5) e de PEL nos pontos BILL02100 
(P1), BILL02500 (P3) e BILL02900 (P2), no período de 2014 e 2015, evidenciando 
que estes locais sofrem influência antrópica do elemento crômio e, portanto, 
recomenda-se que sejam investigados e/ou monitorados;  
 

• O elemento cobre (Cu), excetuando-se o ponto de coleta BITQ0100 (P4), 
ultrapassou o valor de TEL em todos os pontos de coleta. Nos pontos BILL02100 
(P1) e RGDE02900 (P5) foram ultrapassados o valor de PEL, tanto em 2014 como 
em 2015. Destaca-se o ponto RGDE02900 (P5) que superou em mais de 20 vezes 
o valor de PEL, sofrendo, portanto, forte influência antrópica do elemento cobre, 
decorrente da aplicação de Sulfato de Cobre para controle de algas/cianobactérias, 
e, portanto, recomenda-se que este local continue sendo monitorado; 
 

• O elemento mercúrio (Hg), excetuando-se os pontos de coleta BILL02100 (P1), 
BILL02900 (P2) e BITQ0100 (P4), ultrapassou o valor de TEL nos pontos 
BILL02500 (P3) em 2014) e RGDE02900 (P5) em 2015. Ultrapassaram os valores 
de PEL as concentrações de Hg nos pontos BILL02100 (P1 -2015) e RGDE02900 
(P5). Destaca-se, novamente, o ponto RGDE02900 (P5) que superou em mais de 5 
vezes o valor de PEL, sofrendo, portanto, forte influência antrópica do elemento; 
 

• O elemento níquel (Ni), ultrapassou o valor de TEL em todos os pontos de coleta no 
período de 2014 e 2015.  Nos pontos BILL02100 (P1) e BILL02500 (P3), 
localizados no corpo central, foram encontradas as maiores concentrações, 
superando o PEL. Fica evidenciado que são locais que sofrem forte influência 
antrópica do elemento níquel, provavelmente originário do bombeamento do rio 
Pinheiros, e, portanto, recomenda-se que este local seja investigado e/ou 
monitorado; 
 

• O elemento chumbo (Pb), excetuando-se o ponto de coleta BILL02900 (P2) 
ultrapassou o valor de TEL, em todos os pontos.  As maiores concentrações foram 
encontradas no ponto BILL02100 (P1), ultrapassando os valores PEL em 2014 e 
2015, sugerindo que a origem desse elemento é provavelmente do rio Pinheiros; 

  
• O elemento Zn, ultrapassou o valor de TEL nos pontos BILL02100 (P1), BILL02500 

(P3) e RGDE02900 (P5). No ponto BILL02500 (P3) ultrapassou o PEL no ano de 
2014 e no ponto BILL02100 (P1), nas duas amostragens, indicando que a origem 
desse elemento é provavelmente do rio Pinheiros.  
 

 
 
 
 
 

Reservatório Guarapiranga: Para as amostras de sedimento analisadas nos 
pontos de coleta GUAR0900 (P1) e GUAR0100 (P2) comparou-se aos valores de TEL 
(concentração abaixo da qual raramente são esperados efeitos biológicos adversos) ou 
PEL (concentração acima da qual frequentemente são esperados efeitos biológicos 
adversos). Estes valores guias são estabelecidos pelo CCME. 

 
• O elemento arsênio (As) ultrapassou os valores TEL em todos os pontos de coleta 

em 2014, enquanto que o GUAR0100 (P2) ficou abaixo do valor de TEL em 2015; 
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• O elemento cádmio (Cd) no ponto de coleta GUAR0900 (P1) apresentou 

concentração igual ao TEL em 2014 e ultrapassou esse valor em 2015. O ponto 
GUAR0100 (P2) apresentou valores de concentrações abaixo de TEL no período 
de 2014 e 2015; 

 
• O elemento crômio (Cr) ultrapassou os valores de TEL nos pontos de coleta 

GUAR0900 (P1) e GUAR0100 (P2) em 2014. No ano de 2015, ultrapassou os 
valores de TEL somente no ponto GUAR0900 (P1); 

 
• O elemento cobre (Cu) ultrapassou o valor de TEL no ponto GUAR0100 (P2), em 

2014 e de PEL em 2015. No ponto de coleta GUAR0900 (P1) as concentrações de 
Cu ultrapassaram o valor de PEL no período de 2014 e 2015. Especificamente no 
ponto GUAR0900 (P1) fica evidenciado forte influência antrópica do elemento 
cobre, associado a aplicação de Sulfato de Cobre para o controle de 
algas/cianobactérias, e, portanto, recomenda-se que este local continue a ser 
monitorado; 

 
• O elemento mercúrio (Hg) não ultrapassou os valores de TEL para os pontos de 

coleta GUAR0900 (P1) e GUAR0100 (P2) em 2014. Em 2015, somente no ponto 
GUAR0900 (P1) foi ultrapassado o valor de TEL; 

 
• O elemento níquel (Ni) só ultrapassou o valor de TEL em 2015, apenas no ponto 

GUAR0900 (P1); 
 

• O elemento chumbo (Pb) ultrapassou o valor de TEL nos pontos de coleta 
GUAR0900 (P1) e GUAR0100 (P2) em 2014. Em 2015, somente no ponto 
GUAR0900 (P1) foi ultrapassado o valor de TEL; 

 
• O elemento zinco (Zn) não ultrapassou o valor de TEL para os pontos de coleta 

GUAR0900 (P1) e GUAR0100 (P2) em 2014. Em 2015, somente no ponto 
GUAR0900 (P1) foi ultrapassado o valor de TEL.  

 
 
 
 
 
 
4.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

De um modo geral, analisando todos os resultados de água e sedimento, fica 
evidenciado que a qualidade dos sedimentos teve pouco influência na qualidade da água 
de superfície, quanto à presença dos metais estudados. O único ponto dos dois 
reservatórios Billings e Guarapiranga que apresentou presença de cobre na água em 
concentrações elevadas foi o ponto GUAR0900. 
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Para as amostras de sedimentos, os metais estudados ultrapassaram o valor de 
TEL para a maioria dos pontos de coleta nos dois reservatórios, assim como foram 
ultrapassados, em alguns dos pontos, os valores de PEL para todos os elementos, exceto 
o cádmio (Cd), o que valida amplamente este Projeto FEHIDRO 2012-AT-603 para 
complementarmos os estudos com uma avaliação mais detalhada de espécies metálicas 
em amostras biológicas como macrófitas aquáticas e peixes, que será apresentada nos 
capítulos sequentes deste relatório.   
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P-01
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P-01
P-02
P-03

Hg 
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P-02
P-03
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P-02
P-03
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P-02
P-03
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P-02
P-03
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0,11 
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1 
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14 
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12,4
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97
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10,3 - 22,8 
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Capítulo 3 
                                                                 Metais em Tecido Muscular de Peixes 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
De acordo com a DIRETIVA 2013/39/UE DO PARLAMENTO EUROPEU e do 

CONSELHO de 12 de agosto de 2013 que altera as Diretivas 2000/60/CE e 
2008/105/CE referente às substâncias prioritárias no domínio da política da água, 
assevera que: 

“Os conhecimentos científicos sobre o destino e os efeitos dos 
poluentes na água evoluíram consideravelmente nos últimos anos. 
Sabe-se agora mais acerca dos compartimentos do meio aquático 
(água, sedimentos ou biota, adiante designados por «matriz») nos 
quais é provável encontrar uma substância e, portanto, é maior a 
probabilidade de a concentração desta ser mensurável. Algumas 
substâncias muito hidrófobas acumulam-se na biota e praticamente 
não são detectáveis na água, mesmo recorrendo às técnicas 
analíticas mais avançadas” (UE, 2013). 

 
 
As espécies de peixes presentes em um ambiente aquático como rios, lagos, 

reservatórios e oceano representam a qualidade deste ecossistema. Os peixes como 
matriz complementar em estudos ambientais e monitoramento são a chave para 
acessarmos a qualidade da água (CRISTOPHE; RACHID; MARIO, 2015).  

 
 
 

1.1 Justificativa  
 
Para este projeto FEHIDRO-2012-AT-603 a fim de complementar os estudos da 

avaliação ambiental de forma integrada com as matrizes água e sedimento, foi realizado 
um estudo para estimar os níveis de contaminação de peixes por metais nos Reservatórios 
Billings e Guarapiranga no período de 2014 e 2015 como área de estudo. Como resultado, 
apresentamos neste Capítulo 03, um banco de dados composto de 439 amostras de 
diferentes peixes (acará, traíra e tilápias) para 30 metais na sua forma total (Ag, Al, As, Ba, 
Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Gd, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Tl, Th, 
U, V e Zn) e 55 amostras de peixes (traíras) selecionadas para determinação de 
metilmercúrio. As análises estatísticas da contaminação por metais totais da tríade água-
sedimentos-peixes são abordadas no Capítulo 04 deste relatório. 

 
Os estudos de avaliação de risco humano relativo ao consumo de pescado da 

região utilizando dados de especiação do elemento mercúrio na forma de metilmercúrio e 
08 metais totais (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) são abordados no capítulo 05 deste 
relatório. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

As coletas de peixes foram realizadas por pescadores locais sob a 
coordenação da equipe técnica da CETESB nas estações chuvosa (março a junho) e 
seca (outubro a dezembro) no período de 2014 e 2015.  

 
A determinação de metais totais e de especiação de mercúrio em musculatura 

de peixes foram realizadas pela equipe técnica do Setor de Análises Toxicológicas da 
CETESB. 
 
 
 
2.1 Área de estudo  
 

A figura 1 ilustra a área de estudo para a avaliação da contaminação de metais 
em peixes nos reservatórios Billings e Guarapiranga que fazem parte da Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI 6).  
 
 
Figura 1. Mapa ilustrativo dos pontos de coleta de amostras de peixes dos Reservatórios 
Billings e Guarapiranga. 
 

Fonte: Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
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2.2 Amostragem 
 
 

Neste projeto a área de estudo foi subdividida em 05 pontos de coleta no 
Complexo Billings, monitorados pela CETESB (P1, P2, P3, P4 e P5), e 03 pontos de 
coleta no Reservatório Guarapiranga, sendo 02 pontos de coleta monitorados pela 
CETESB (P1 e P2) e um ponto adicional (P3) que foi adicionado para complementar 
os estudos e aumentar o número amostral de peixes. Esse P3 foi selecionado devido à 
disponibilidade de peixes à época da coleta, em comparação com outros pontos de 
coleta previamente testados pela equipe do Setor de Análises Toxicológicas com 
auxílio de pescador local. Denominamos este ponto (P3) do Reservatório 
Guarapiranga como GUARXXXX para fins de ilustração e análise apenas neste 
relatório. As espécies predominantes neste projeto foram tilápia (Tilapia rendalli) acará 
(Geophagus brasiliensis) e traíra (Hoplias malabaricus).   
 
 
 
2.2.1 Localização dos pontos de coleta do Reservatório Billings 
 

Os 05 pontos de coleta de amostras de peixes do Reservatório Billings 
selecionados para este estudo estão representados na tabela 1. 
 
 
 
Tabela 1. Localização dos pontos de coleta de amostras de peixes no Reservatório Billings. 

Ponto  Código 
CETESB Local de coleta Localização 

P1 BILL02100 No corpo central, na direção do braço 
do Bororé. 

S23°47’11”/W46°38’49” 

P2 BILL02900 Próximo à barragem reguladora 
Billings-Rio das Pedras (Summit 

Control). 

S23º48´46”/W46°31'52" 

P3 BILL02500 No meio do corpo central, próximo à 
ponte da rodovia dos Imigrantes. 

S23º47´27”/W46°35'54" 

P4 BITQ00100 Próximo da captação da Sabesp no 
braço do Taquacetuba. 

S23º50´40”/W46º39’18” 

P5 RGDE02900 Próximo à Rodovia Anchieta, junto à 
captação de água da Sabesp, no 

reservatório do Rio Grande. 

S23°46'/16"/W46°32'03" 

Fonte: CETESB, 2015. 
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Figura 2. Mapa ilustrativo dos pontos de coleta de amostras de peixes do Reservatório Billings. 
 

Fonte: Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
 
 
 
 
2.2.2 Localização dos pontos de coleta do Reservatório Guarapiranga 
 

Os 03 pontos de coleta de amostras de peixes do Reservatório Guarapiranga 
selecionados para este estudo estão representados na tabela 2. 
 
Tabela 2. Localização dos pontos de coleta de amostras de peixes no Reservatório 
Guarapiranga. 

Ponto Código 
CETESB Local de coleta Localização 

P1 GUAR0900 Captação SABESP, junto à casa de 
Bombas no Bairro Capela do Socorro. 

S23°40’40”/W46°43’17” 

P2 GUAR0100 Próximo ao templo messiânico. S23°44’43”/W46°44’07” 
P3 GUARXXXX (1) Próximo ao clube castelo. S23°43’19”/W46°43´05” 

Fonte: CETESB, 2015.  (1): Amostras coletadas em local não codificado pela CETESB. 
 
Nota: A fim de garantir um número mínimo de espécimes, durante a captura de peixes, as 
coordenadas do ponto GUAR0100 tiveram variação (S23°44’43”/W46°44’07”) em comparação 
com aquelas estabelecidas oficialmente pela CETESB (S23°45’15”/W46°43’37”). 
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Figura 3. Distribuição dos pontos de coleta de amostras de peixes no Reservatório 
Guarapiranga. 

 
 
2.2.3 Técnica de coletas de amostras de peixes 
 

As coletas de amostras de peixes foram realizadas conforme o Guia de Avaliação 
de Dados de Contaminantes em Peixes (Guidance for Assessing Chemical Contaminant 
Data for Use in Fish Advisories. Third Edition. EPA-823-B-00-007) da Agência Ambiental 
dos Estados Unidos (U.S EPA, 2000).  

 
Nesta etapa foram usadas redes de espera de diferentes aberturas de malhagens, 

tais como 7, 8, 9, 10, 11 e 12 centímetros, com o objetivo de obter diferentes espécies de 
peixe que ocupam o local estudado. Cerca de 600 a 700 metros de rede foram colocadas 
em profundidade, em espera por aproximadamente 12 horas.  

 
Após a retirada da rede, as amostras de peixes foram armazenadas em sacos 

plásticos de PEBD (polietileno de baixa densidade) com fecho tipo ziplock e em seguida, 
preservadas em gelo durante o transporte para o laboratório.  
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Os espécimes coletados passaram pelo procedimento de biometria, que consiste 
na determinação da massa em balança e dos comprimentos da cabeça ao final da cauda 
utilizando ictiômetro (U.S EPA, 2000). 

 
Figura 4. Coleta de peixes no Reservatório Billings 

Fonte: Autoria própria do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
 
 

2.3. ANÁLISE QUÍMICA 
 

Para as análises químicas, este projeto FEHIDRO 2012-AT-603 permitiu o 
desenvolvimento de métodos de preparo de amostras de peixes, determinação de 30 
metais por espectrometria de massa por plasma de argônio acoplado indutivamente, 
ICP MS (do inglês, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) e a determinação 
de metilmercúrio por HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência (do inglês: High 
Performance Liquid Chromatography, HPLC) hifenizada com ICP MS. 

 
  

 
2.3.1 Preparo de Amostras  
 

Segundo Krug (2019), a amostra deve ser convertida em uma forma adequada para 
que a espécie química determinada em conformidade com a instrumentação analítica e os 
limites de detecção e/ou quantificação de interesse. Neste trabalho, para que os resultados 
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analíticos fossem compatíveis com a composição e natureza das amostras, os métodos de 
preparo de amostras adotados basearam-se em práticas modernas, com o mínimo 
possível de manipulação, homogeneidade e a máxima segurança operacional para os 
analistas.  

 
2.3.1.1 Preparo de amostras de peixes 

 
 
As amostras de peixes para determinação de metais passaram por processo de 

filetagem que envolveu a remoção das escamas, corte superficial ao longo do dorso, ao 
redor das nadadeiras dorsais e ao longo da cabeça à cauda. Contornando as brânquias 
até a barriga, os filés foram retirados do peixe inteiro, conforme figura abaixo. 
 
 
Figura 5. Filetagem de amostras de peixes. 

Fonte: Autoria própria do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB.
 
 
 
 
Na sequência, as peles dos peixes foram removidas, os filés congelados e 

liofilizados utilizando liofilizador da marca MicroModulyo, EC, Alemanha. Após esta etapa 
foram submetidos à moagem criogênica com nitrogênio líquido antes e durante o 
processo a temperatura de -196ºC. Os vasos e bolas de politetrafluoretileno (PTFE) 
foram utilizados por não apresentarem contaminantes metálicos na sua constituição, 
minimizando a possibilidade de contaminação cruzada.   

 
O moinho criogênico utilizado foi da marca Retsh – modelo Cryomill, Alemanha, 

conforme figura abaixo.  
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Figura 6. Moagem criogênica de tecido muscular de peixes. 

Fonte: Autoria própria do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
 

 
 
O sistema fechado na moagem criogênica permite a manutenção da integridade 

de algumas espécies químicas voláteis como, arsênio, mercúrio e antimônio. Além do 
que, a amostra na forma seca e moída apresenta maior tempo de estabilidade, em geral, 
superior a um ano. E por fim, o uso de vasos e bolas de moagem de teflon (PTFE) torna-
se mais atrativo, visto que se aplica a todos os elementos químicos. No caso do uso de 
outros materiais como aço inox, estes poderiam apresentar contaminantes como níquel, 
crômio ou molibdênio, para isto, numa etapa analítica relevante como esta, o analista 
deve observar a composição dos materiais utilizados na fabricação dos componentes da 
instrumentação de moagem. 
 
 

Este estudo mostrou que para amostras de peixes, a moagem criogênica é sem 
dúvida uma poderosa estratégia analítica quando se busca a representatividade e 
homogeneidade da amostra, principalmente quando temos partículas de tecido muscular 
de peixes em tamanhos da ordem de 5 µm após a moagem. 
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Figura 7. Moagem criogênica de tecido muscular de peixes. 

Fonte: Autoria própria do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
 
 
 

2.3.1.2 Digestão de amostras de peixes para metais totais 
 
As amostras de tecido muscular de peixes para determinação de metais totais por 

Espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) foram 
previamente digeridas segundo o método 3052 da U.S EPA, Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos, com aquecimento assistido por micro-ondas (modelo 
Ethos, Marca Millestone, Itália) em ácido nítrico, HNO3 e peróxido de hidrogênio, H2O2, 
(U.S EPA, 1996). 
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Figura 7. Digestor de micro-ondas - modelo Ethos, Marca Millestone, Itália. 

Fonte: Autoria própria do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
 

 
 
 
2.3.2 Determinação de metais totais  
 
 

Após a digestão das amostras de tecido muscular de peixes, a determinação 
dos metais totais: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Gd, K, Mg, Mn, Mo, Na, 
Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Sr, Sn, Tl, Th, U, V e Zn foi realizada por meio da técnica de 
Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS/MS), 
utilizando gás de colisão He e diluição HMI (High Matrix Introduction), com base no 
método US EPA 6020B (U.S EPA, 2014). 

 
 
O equipamento utilizado foi o Espectrômetro de Massa por Plasma de Argônio 

Acoplado Indutivamente (ICP-QQQQ), modelo 8800 da marca Agilent, Estados Unidos 
(figura 8). 
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Figura 8. Espectrômetro de Massa por Plasma de Argônio Acoplado Indutivamente (ICP-
QQQQ), modelo 8800 da marca Agilent, Estados Unidos. 

Fonte: Autoria própria do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 
 
 
 
2.3.3 Determinação de mercúrio total 
 

A determinação de mercúrio total nas amostras de musculatura de peixes foi 
realizada por meio da técnica de Absorção Atômica com Análise Direta de Mercúrio 
com base no método da US EPA 7473 – Mercúrio em Sólidos e Soluções pela 
Decomposição Térmica, Amalgamação e Espectrometria de Absorção Atômica (US 
EPA, 2007). 

 
Nesta técnica as amostras sólidas devem estar em um nível de excelente 

homogeneização, o que neste trabalho foi atingido pela seleção da moagem 
criogênica. A vantagem deste método de Análise Direta de Mercúrio é que torna-se 
desnecessária a digestão das amostras, visto que as amostras são introduzidas 
diretamente em barquinhas de quartzo ou de níquel e o mercúrio é quantificado em 
cerca de 06 minutos na sua forma química total, após decomposição térmica da 
amostra e amalgamação do mercúrio elementar.  

 
O equipamento utilizado foi o analisador direto de mercúrio DMA-80 da marca 

Millestone, Itália (figura 9).  
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Figura 9. Analisador direto de mercúrio DMA-80 da marca Millestone, Itália. 

Fonte: Autoria própria do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB.
 
 
 
2.3.4 Análise de especiação de mercúrio 
 

A análise de especiação de mercúrio em musculatura de peixes baseou-se no 
método da agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos 
dos Estados Unidos, FDA (do inglês, Food and Drug Administration). As amostras de 
peixes após liofilização e moagem criogênica foram submetidas ao processo de 
extração com L-cisteína HCl.H2O (cloridrato) em banho-maria a temperatura de 60 ± 
4ºC por 2 horas, com agitação em vórtex a cada 30 minutos. O extrato resultante foi 
filtrado em membrana 0,45 µm e transferido para vial de 2 mL.  

 
A determinação de metilmercúrio foi realizada em HPLC - cromatografia líquida 

de alta eficiência (do inglês, High Performance Liquid Chromatography) hifenizada 
com a técnica de (ICP MS) - espectrometria de massa com plasma de argônio 
acoplado indutivamente (do inglês: Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, 
ICP MS). A separação do metilmercúrio e suas espécies foi realizada por meio de 
coluna cromatográfica da Phenomenex Synergi – Fase Hydro-RP (C-18), 150 x 4,6 
mm, com tamanho de partícula de 4 µm. 
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O equipamento utilizado foi um HPLC – Agilent, Série Infinity acoplado ao 
Espectrômetro de Massa por Plasma de Argônio Acoplado Indutivamente (ICP-
QQQQ), modelo 8800 da marca Agilent, Estados Unidos (figura 10). 
 
Figura 10. Hifenização das técnicas HPLC – ICP MS para análise de especiação de mercúrio, 
marca Agilent, Estados Unidos.  

Fonte: Autoria própria do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB.
 
 
 
 
3. RESULTADOS 
 

Os resultados do controle de qualidade analítica e de metais nas amostras no 
tecido muscular de peixes são apresentados a seguir. 

 
 
 
 
 
3.1 Controle de qualidade analítica 
 

Para o controle de qualidade analítica deste estudo foram adotados os 
seguintes critérios de aceitação para curva analítica e limites de quantificação: 
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• Linearidade: a linearidade das curvas analíticas adotadas dos metais neste 
estudo foram ≥ 99, 5%. Os resultados obtidos foram acima de 99,99%. 
 

• Limites de Quantificação (LQ): os limites de quantificação (LQ) dos metais 
adotados neste trabalho foram obtidos como sendo o primeiro ponto das curvas 
analíticas. 

 
 
Quanto aos métodos analíticos desenvolvidos e validados, foram 

utilizados materiais de referência certificados (MRC) no controle de qualidade 
analítica, cujos níveis de recuperação média para os metais totais são os seguintes: 

 
 

• NIST (National Institute of Standards and Technology) SRM 1566b -
Oyester Tissue (n = 22): Ag (93,3%), Al (68,2%), As (74,7%), Ba (86,1%), Ca 
(91,1%), Cd (99,2%), Co (92,4%), Cu (104%), Fe (91,0%), K (98,3%), Mg 
(97,8%), Mn (96,9%), Na (91,0%), Pb (95,0%), Sn (127%), Sr (94,4%), Th 
(98,0%), U (94,8%) e Zn (99,6%). Para o elemento mercúrio total (n = 12) 
temos Hg (111%). 
 
 

• NIST (National Institute of Standards and Technology) SRM 2976b - 
Mussel Tissue (n = 21): Ag (79%), Al (95,4%), As (81,7%), Ca (84,6 %), Cd 
(101 %), Co (93,3%), Cu (97,8%), Fe (106%), K (96,8%), Mg (84,7%), Mn 
(106%), Na (87,4%), Pb (96,8%), Sn (129%), Sr (75,8%), Th (93,7) e Zn 
(98,4%). Para o elemento mercúrio total (n = 23) temos Hg (108%). 
 
 

• IAEA (International Atomic Energy) IAEA 407 - Fish Homogenate (n = 20): 
Al (105%), As (78,6%), Ca (86,6 %), Cd (93,8 %), Co (72,1%), Cu (96,7%), Fe 
(96,7%), K (94,2%), Mg (85,2%), Mn (97,8%), Na (97,7%), Pb (130%), Sr 
(102%), e Zn (94,0%). Para o elemento mercúrio total (n = 24) temos Hg 
(105%). 
 
 
 
Os níveis de recuperação média dos metais totais utilizando a fortificação das 

amostras (spike) foram os seguintes: 
 
 

• Fortificação de amostras (spike) – (n = 12): Ag (1005), As (82,1%), Ba 
(102%), Be (112%), Cd (99,5%), Co (99,3%), Cr (112%), Cu (112%), Fe 
(128%), Gd (99,4%), Mg (77,6%), Mn (109%), Mo (102%), Ni (104%), Pb 
(100%), Sb (92,8%), Sc (109%), Se (78,8%), Sn (100%), Sr (118%), Tl (94,0%), 
Th (91,7%), U (90,2%) e Zn (112%).     
 
 
Quanto aos estudos de especiação, os níveis de recuperação para o 

metilmercúrio nos materiais de referência certificados (MRC) foram os seguintes: 
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• DORM-4 (National Research Council Canada) – Fish Protein (n = 27): 
(MetilHg 78,6%). 

 
• NIST (National Institute of Standards and Technology) SRM 2976b - 

Mussel Tissue (n = 5): (MetilHg 90%).  
 
 
 

 
 

3.2 Metais em musculatura de peixes 
 

Na proposta inicial deste Projeto FEHIDRO 2012-AT-603 havia sido prevista a 
investigação de 08 metais em tecido muscular de peixes que são aqueles monitorados na 
rede de água e sedimentos da CETESB, como: Arsênio (As), Cádmio (Cd), Crômio (Cr), 
Cobre (Cu), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni), Chumbo (Pb) e Zinco (Zn). Entretanto, por meio 
dos recursos deste projeto, foram adquiridos equipamentos que representam o estado-
da-arte da Análise Instrumental. Com esta ação, incluímos outros 22 elementos metálicos 
em tecido muscular de peixes de interesse ambiental como Prata (Ag), Alumínio (Al), 
Bário (Ba), Berílio (Be), Cálcio (Ca), Cobalto (Co), Ferro (Fe), Gadolínio (Gd), Potássio 
(K), Magnésio (Mg), Manganês (Mn), Molibdênio (Mo), Sódio (Na), Antimônio (Sb), 
Escândio (Sc), Selênio (Se), Estanho (Sn), Estrôncio (Sr), Tório (Th), Tálio (Tl), Urânio 
(U) e Vanádio (V), totalizando 30 metais. 

 
 Em termos de números de amostras de peixes, foram analisadas 439 amostras 

(acará, traíra e tilápia) em 05 pontos de coleta do Reservatório Billings e 03 pontos de 
coleta no Reservatório Guarapiranga, incluindo o metilmercúrio em traíras no 
Reservatório Billings. 

 

Os resultados dos metais totais foram expressos em micrograma por quilograma, 
µg kg-1 (≅ ppb) nas bases úmida e seca, conforme tabelas de 03 a 10. Para Análise de 
Especiação de Mercúrio (metilmercúrio) foram analisadas 55 amostras (traíra), cujos 
resultados são apresentados nas tabelas de 11 a 15. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

87



 

 Relatório FEHIDRO 2012-AT-603 
 
 

 

 

 

 
Tabela 3. Ponto 1 (BILL02100) - Reservatório Billings. 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média 21,9 4,81 <5,00 <1,00 39,1 8,39 679 149 461 100 38,5 8,34 <10,0 <2,00 20.578 4.500
Mediana 20,9 4,30 <5,00 <1,00 25,6 6,27 691 155 457 100 33,4 7,28 <10,0 <2,00 20.850 4.693

Média 87,8 18,6 <5,00 <1,00 65,5 13,8 788 166 97,7 20,5 64,9 13,6 40,4 8,60 20.661 4.370
Mediana 88,6 18,0 <5,00 <1,00 44,7 8,75 790 159 93,3 19,7 30,8 6,72 20,4 4,40 20.306 4.272

Média
Mediana

Média 25,7 5,19 <5,00 <1,00 24,2 4,95 730 147 227 45,3 21,8 4,42 <10,0 <2,00 17.589 3.537
Mediana 25,4 5,34 <5,00 <1,00 26,0 5,50 706 142 251 48,4 23,6 4,22 <10,0 <2,00 17.169 3.552

Média 83,5 17,4 <5,00 <1,00 41,6 8,67 790 164 92,8 19,3 45,8 9,50 20,1 4,16 19.378 4.036
Mediana 79,4 16,6 <5,00 <1,00 36,9 7,73 797 162 87,5 18,8 42,2 8,94 15,8 3,40 20.260 4.091

Média 41,4 9,23 <5,00 <1,00 21,5 4,67 869 189 73,6 15,9 80,6 17,3 11,1 2,39 17.077 3.708
Mediana 26,9 5,66 <5,00 <1,00 20,6 4,20 867 191 70,8 14,5 42,7 9,82 11,1 2,43 16.114 3.452

Média
Mediana

Média 126 24,5 <5,00 <1,00 135 27,1 723 141 106 20,8 62,5 12,2 31,3 6,18 19.287 3.764
Mediana 115 22,8 <5,00 <1,00 42,5 8,30 738 145 116 22,7 62,5 12,1 22,9 4,47 18.929 3.722

Média 39,9 7,56 <5,00 <1,00 140 26,0 774 147 110 20,8 160 29,8 31,5 5,93 17.702 3.351
Mediana 36,1 6,98 <5,00 <1,00 141 25,9 655 131 99,0 19,2 105 20,8 26,0 5,04 17.952 3.343

Média
Mediana

Média 95,4 19,6 <5,00 <1,00 38,5 7,92 724 149 82,7 16,9 22,7 4,65 24,4 4,98 16.220 3.322
Mediana 90,7 17,8 <5,00 <1,00 35,2 7,44 746 149 75,7 15,3 21,6 4,38 25,0 4,98 16.193 3.277

Média 88,5 18,1 <5,00 <1,00 27,3 5,57 655 135 74,8 15,4 24,5 5,12 22,8 4,71 14.190 2.927
Mediana 72,6 15,0 <5,00 <1,00 27,4 5,66 684 145 74,0 15,5 19,4 4,12 21,5 4,43 13.879 2.796

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

NA NA NA

Acará 7

Tilápia 8

NA NA NA NA NA NA

                                       4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA NA

Tilápia 6

NA NA NA

Acará 6

                                         3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA

Tilápia 7

NA NA NATilápia 0 NA NA NA NA

                                             2ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra 7

Acará 6

9

NA NA NANA NA NA NA NA NA

Acará 20

Espécies n µg kg-1
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Traíra 
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Tabela 3. Ponto 1 (BILL02100) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Traíra 9 Média <5,00 <1,00 3.449 749 51,5 11,2 <10,0 <2,00 1.365.686 298.155 6,02 1,25 11.719 2.568 <100 <20,0 19.548.896 4.277.216 1.487.346 325.160 1.103 243
Mediana <5,00 <1,00 3.247 734 48,7 10,7 <10,0 <2,00 1.326.577 281.234 <5,00 <1,00 10.539 2.356 <100 <20,0 19.875.494 4.136.090 1.494.372 314.023 1.050 226

Acará 20 Média <5,00 <1,00 19.191 4.133 590 125 <10,0 <2,00 2.598.892 546.379 5,82 1,20 16.367 3.436 <100 <20,0 21.103.176 4.449.017 1.710.998 361.035 1.128 238
Mediana <5,00 <1,00 8.003 1.547 527 108 <10,0 <2,00 2.906.383 570.645 5,16 1,06 15.820 3.431 <100 <20,0 21.175.980 4.474.483 1.723.638 365.359 1.101 231

Tilápia 0 Média
Mediana

Traíra 7 Média <5,00 <1,00 3.542 711 73,4 14,9 <10,0 <2,00 1.490.004 299.280 <5,00 <1,00 12694 2588 <100 <20,0 22.255.822 4.492.116 1.580.473 319.544 893 180
Mediana <5,00 <1,00 4.148 742 67,0 13,4 <10,0 <2,00 1.466.020 310.063 <5,00 <1,00 13117 2597 <100 <20,0 22.390.969 4.539.608 1.611.648 326.622 852 173

Acará 6 Média <5,00 <1,00 8.851 1.828 532 109 <10,0 <2,00 1.733.985 360.524 5,55 1,12 15.800 3.264 <100 <20,0 23.304.342 4.850.297 1.668.558 347.245 684 142
Mediana <5,00 <1,00 9.182 1.935 299 63 <10,0 <2,00 1.569.367 328.483 <5,00 <1,00 13.604 2.875 <100 <20,0 23.098.484 4.938.404 1.669.952 346.260 679 141

Tilápia 7 Média <5,00 <1,00 4.542 986 69,6 15,0 <10,0 <2,00 544.642 118.269 9,15 1,96 12.155 2.633 <100 <20,0 21.567.156 4.684.447 1.592.400 345.524 934 202
Mediana <5,00 <1,00 4.124 907 60,3 13,0 <10,0 <2,00 501.923 117.400 11,8 2,57 11.949 2.624 <100 <20,0 21.876.915 4.740.011 1.590.180 343.797 804 186

Traíra 0 Média
Mediana

Acará 6 Média <5,00 <1,00 9.481,41 1.868,31 522 102 <10,0 <2,00 2.527.189 495.445 8,63 1,63 18.796 3.704 <100 <20,0 21.722.046 4.237.850 1.743.036 340.094 918 180
Mediana <5,00 <1,00 9.703,29 1.877,19 512 97,7 <10,0 <2,00 2.528.045 483.754 7,81 1,52 16.412 3.208 <100 <20,0 21.832.817 4.221.620 1.745.068 339.235 862 168

Tilápia 6 Média <5,00 <1,00 4.113,34 784,68 185,53 35,71 <10,0 <2,00 1.002.786 191.541 12,63 2,40 30.624,47 5.667,91 <100 <20,0 21.607.155 4.117.451 1.509.998 288.398 1.074 203
Mediana <5,00 <1,00 4.049,74 815,36 160,40 29,22 <10,0 <2,00 1.072.141 197.344 11,72 2,32 25.389,14 4.842,71 <100 <20,0 21.777.546 4.161.227 1.496.374 278.188 945 171

Traíra 0 Média
Mediana

Acará 7 Média <5,00 <1,00 1.258 277 126 25,9 <10,0 <2,00 54.315 11.178 5,40 1,07 9.787 2.010 <100 <20,0 1.747.648 357.578 134.672 27.580 508 105
Mediana <5,00 <1,00 1.187 250 129 28,0 <10,0 <2,00 54.396 11.010 5,38 1,09 9.944 1.962 <100 <20,0 1.724.968 356.115 134.774 27.554 460 90,7

Tilápia 8 Média <5,00 <1,00 1.786 370 43,3 9,0 <10,0 <2,00 50.053 10.386 7,02 1,42 7.773 1.600 <100 <20,0 1.750.374 360.093 123.715 25.488 710 147
Mediana <5,00 <1,00 1.786 348 43,6 8,6 <10,0 <2,00 46.891 9.568 7,12 1,44 7.430 1.612 <100 <20,0 1.738.723 359.968 124.250 25.224 682 141

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA

                                         4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA NA

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

                                         3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Mg Mn

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

NA NA NA NA NA NA NA

Be Ca Co Fe Gd K
Espécies n µg kg-1

Ag Al Ba
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Tabela 3. Ponto 1 (BILL02100) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <10,0 <2,00 2.076.010 453.648 <10,0 <2,00 <100 <20,0 337 73,6 16,7 3,64 777 169 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 2.283.924 476.917 <10,0 <2,00 <100 <20,0 338 71,4 14,9 3,25 751 165 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.442.484 303.614 <10,0 <2,00 <100 <20,0 744 157 23,9 5,07 3.184 672 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 22,7 4,80
Mediana <10,0 <2,00 1.421.293 296.500 <10,0 <2,00 <100 <20,0 769 159 21,1 4,08 3.392 672 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 18,7 3,86

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.543.906 310.791 <10,0 <2,00 <100 <20,0 496 100 21,6 4,33 1.006 203 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.533.627 295.990 <10,0 <2,00 <100 <20,0 491 101 20,1 4,22 1.099 210 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.362.127 284.519 <10,0 <2,00 <100 <20,0 879 182 29,8 6,16 1.846 385 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 24,9 5,11
Mediana <10,0 <2,00 1.489.199 317.900 <10,0 <2,00 <100 <20,0 846 179 26,9 5,56 1.750 367 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 18,7 3,99

Média <10,0 <2,00 1.576.772 341.865 <10,0 <2,00 <100 <20,0 530 115 29,6 6,38 696 152 <100 <20,0 8,08 1,70 <100 <20,0 10,6 2,27
Mediana <10,0 <2,00 1.563.476 332.631 <10,0 <2,00 <100 <20,0 512 109 26,3 5,69 669 147 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 10,9 2,35

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.901.912 370.919 <10,0 <2,00 <100 <20,0 836 163 38,2 7,48 2.738 536 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 23,8 4,59
Mediana <10,0 <2,00 1.745.762 348.472 <10,0 <2,00 <100 <20,0 888 172 29,8 5,82 2.691 532 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 22,2 4,32

Média 10,9 2,14 2.033.835 386.980 <10,0 <2,00 <100 <20,0 540 103 47,4 9,02 1.945 374 <100 <20,0 7,00 1,21 <100 <20,0 13,3 2,51
Mediana <10,0 <2,00 1.957.419 370.666 <10,0 <2,00 <100 <20,0 584 113 41,5 7,82 1.925 347 <100 <20,0 6,61 1,28 <100 <20,0 13,4 2,52

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 91.054 18.668 <10,0 <2,00 <100 <20,0 680 140 17,9 3,67 419 86,6 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 87.629 17.904 <10,0 <2,00 <100 <20,0 657 130 17,4 3,57 455 92,1 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 125.569 25.857 <10,0 <2,00 <100 <20,0 333 68,5 13,2 2,67 612 127 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 135.214 26.988 <10,0 <2,00 <100 <20,0 328 69,3 13,5 2,69 566 115 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Acará 7

Tilápia 8

NA NA NA NATraíra 0 NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA

Acará 6

Tilápia 6

                                    4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Acará 6

Tilápia 7

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA

NA NA NA NA

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 7

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Traíra 9

Acará 20

Tilápia 0

Sr Th Tl U V

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Mo Na Sb Sc Se Sn
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Tabela 4. Ponto 2 (BILL02900) - Reservatório Billings. 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média 41,5 8,18 <5,00 <1,00 127 25,3 641 126 565 110 82,6 16,3 19,4 3,88 29.073 5.683
Mediana 42,7 8,58 <5,00 <1,00 93,0 18,5 650 129 607 121 70,8 14,1 22,3 4,47 29.982 5.610

Média 76,4 14,7 <5,00 <1,00 145 27,8 770 148 133 25,1 318 60,0 24,2 4,68 24.541 4.720
Mediana 70,8 13,7 <5,00 <1,00 111 22,9 760 144 92,4 18,7 207 39,5 22,5 4,10 25.214 4.849

Média 83,3 16,4 <5,00 <1,00 163 31,5 1063 208 372 72,8 87,1 17,0 48,0 9,31 21.161 4.149
Mediana 81,5 15,6 <5,00 <1,00 130 25,0 981 200 431 85,1 92,4 17,7 28,1 5,68 21.050 4.045

Média 34,6 7,97 <5,00 <1,00 39,6 9,39 726 170 366 85,9 30,0 7,23 <10,0 2,19 19.306 4.517
Mediana 36,5 7,89 <5,00 <1,00 40,0 9,80 702 170 380 81,2 29,4 6,09 <10,0 <2,00 19.539 4.393

Média 65,3 14,7 <5,00 <1,00 90,9 20,2 679 154 76,0 17,2 53,8 12,1 25,8 5,94 17.707 4.007
Mediana 65,5 13,8 <5,00 <1,00 58,5 13,1 688 155 68,3 16,0 50,5 12,0 17,8 4,38 17.654 3.955

Média
Mediana

Média
Mediana

Média 91,2 19,0 <5,00 <1,00 69,3 14,6 726 149 103 21,3 50,0 10,3 51,3 10,7 19.448 4.023
Mediana 89,2 17,1 <5,00 <1,00 53,5 10,5 730 146 105 20,9 36,8 8,75 45,9 9,62 19.379 3.853

Média
Mediana

Média 29,8 6,05 <5,00 <1,00 41,8 8,45 708 144 326 66,4 54,3 11,0 31,7 6,43 15.523 3.157
Mediana 25,6 5,06 <5,00 <1,00 33,8 7,19 661 139 286 57,7 50,3 10,3 29,1 5,82 16.391 3.295

Média 57,9 11,8 <5,00 <1,00 61,4 12,5 673 138 59,6 12,1 69,8 14,3 53,7 11,0 14.896 3.048
Mediana 55,2 11,3 <5,00 <1,00 56,6 11,8 624 127 57,9 11,7 68,9 14,1 46,4 9,48 14.675 3.006

Média 30,8 6,01 <5,00 <1,00 78,0 15,3 914 179 217 42,6 84,7 16,6 44,8 8,78 18.530 3.625
Mediana 29,6 5,67 <5,00 <1,00 63,2 12,6 964 178 130 25,2 77,5 15,5 40,0 7,87 18.875 3.558

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Tilápia 6

NA

                                          4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 10

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Acará 16

NA NA NA

Tilápia 0 NA NA NA

                                           3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA

NA NA NA NA NANA NA NA NA NA

3

NA

Tilápia 4

                                             2ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra 6

Acará 9

Tilápia 0 NA NA NA NANA

Acará 25

Espécies n µg kg-1
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Traíra 
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Tabela 4. Ponto 2 (BILL02900) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <5,00 <1,00 2.570 506 76,7 15,0 <10,0 <2,00 1.488.621 291.929 <5,00 <1,00 14.030 2.757 <100 <20,0 19.726.879 3.858.864 1.574.461 307.910 786 154
Mediana <5,00 <1,00 2.916 580 83,8 15,9 <10,0 <2,00 1.406.658 263.186 <5,00 <1,00 15.130 3.037 <100 <20,0 19.701.149 3.918.559 1.577.921 308.758 821 154

Média <5,00 <1,00 3.885 736 392 74,3 <10,0 <2,00 1.981.680 376.691 57,0 10,7 15.402 2.948 <100 <20,0 23.350.998 4.487.760 1.762.224 339.010 783 150
Mediana <5,00 <1,00 3.423 649 354 67,8 <10,0 <2,00 1.774.138 338.693 10,6 2,09 14.868 2.943 <100 <20,0 22.974.200 4.528.374 1.772.472 342.658 696 140

Média <5,00 <1,00 2.805 550 154 30,5 <10,0 <2,00 559.440 110.094 35,6 6,93 14.035 2.744 <100 <20,0 21.792.674 4.268.996 1.445.281 282.956 596 117
Mediana <5,00 <1,00 2.860 536 103 19,9 <10,0 <2,00 482.918 93.759 18,6 3,82 12.274 2.506 <100 <20,0 22.143.866 4.254.764 1.508.659 295.701 503 97,0

Média <5,00 <1,00 4.139 944 60,8 14,1 <10,0 <2,00 1.626.791 378.992 <5,00 <1,00 13.197 3.020 <100 <20,0 20.226.148 4.754.630 1.477.790 346.676 1.201 277
Mediana <5,00 <1,00 2.674 623 61,4 13,4 <10,0 <2,00 1.483.569 325.346 <5,00 <1,00 8.972 2.241 <100 <20,0 20.482.967 4.557.114 1.492.047 334.677 1.235 290

Média <5,00 <1,00 7.921 1.798 297 68,9 <10,0 <2,00 1.521.091 353.684 <5,00 <1,00 12.997 2.914 <100 <20,0 22.885.114 5.187.032 1.538.552 348.614 604 138
Mediana <5,00 <1,00 4.912 1.171 215 45,2 <10,0 <2,00 1.083.053 258.092 <5,00 <1,00 10.922 2.606 <100 <20,0 22.776.934 4.996.677 1.554.018 359.608 577 129

Média
Mediana

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 7853 1637 473 102 <10,0 <2,00 2.527.192 550.676 5,04 <1,00 14.730 3.071 <100 <20,0 22.259.501 4.583.489 1.699.117 350.291 926 199
Mediana <5,00 <1,00 7004 1388 361 67,8 <10,0 <2,00 1.821.621 351.154 5,08 <1,00 14.112 2.731 <100 <20,0 22.258.520 4.533.370 1.690.559 342.045 706 145

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 2.453 497 58,5 11,9 <10,0 <2,00 1.477.653 300.794 <5,00 <1,00 7230 1467 <100 <20,0 19.292.756 3.922.416 1.401.192 284.901 1.164 236
Mediana <5,00 <1,00 2.624 537 64,6 12,9 <10,0 <2,00 1.461.244 295.463 <5,00 <1,00 7211 1436 <100 <20,0 18.884.615 3.947.435 1.393.700 286.698 1.082 230

Média <5,00 <1,00 4.383 898 220 45,8 <10,0 <2,00 1.116.486 232.469 <5,00 <1,00 10.699 2.183 <100 <20,0 21.597.055 4.413.305 1.502.877 307.308 501 104
Mediana <5,00 <1,00 4.359 883 94,1 18,7 <10,0 <2,00 525.930 106.548 <5,00 <1,00 10.475 2.129 <100 <20,0 21.705.588 4.385.052 1.492.635 305.396 357 75,3

Média <5,00 <1,00 3.750 733 591 115 <10,0 <2,00 1.902.172 371.626 20,5 4,03 9.929 1925 <100 <20,0 20.919.676 4.095.595 1.459.315 285.746 1.087 213
Mediana <5,00 <1,00 3.590 706 473 94,7 <10,0 <2,00 1.825.196 349.594 15,9 3,21 8.660 1779 <100 <20,0 21.231.637 4.103.936 1.490.024 295.307 960 187

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

                                         4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 10

Tilápia 6

NANA NA NA NA NA NATilápia 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Acará 16

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA NANA NA

NA NA NA NA

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 6

Acará 9

Tilápia 0 NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA

Traíra 3

Acará 25

Tilápia 4

Fe Gd K Mg Mn

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Ag Al Ba Be Ca Co
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Tabela 4. Ponto 2 (BILL02900) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <10,0 <2,00 2.534.623 495.314 <10,0 <2,00 <100 <20,0 957 188 37,9 7,44 737 144 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 2.571.605 481.147 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.029 205 36,3 7,23 757 142 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.661.941 318.376 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.833 349 36,4 7,15 2.259 428 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 16,1 3,06
Mediana <10,0 <2,00 1.682.695 329.635 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.815 366 30,9 5,72 1.917 362 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 13,8 2,77

Média 10,3 2,03 1520837 299.149 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.294 252 41,4 8,07 718 142 <100 <20,0 9,69 1,90 <100 <20,0 14,0 2,72
Mediana <10,0 <2,00 1485243 295.189 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.267 259 40,8 7,86 507 98 <100 <20,0 9,93 1,85 <100 <20,0 14,1 2,64

Média <10,0 <2,00 1.412.088 336.923 <10,0 <2,00 <100 <20,0 832 197 56,8 13,6 846 199 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.315.141 326.424 <10,0 <2,00 <100 <20,0 831 190 38,0 9,37 761 177 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.209.485 276.175 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.584 359 37,1 8,40 1.795 420 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 15,5 3,44
Mediana <10,0 <2,00 1.272.713 284.070 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.495 379 32,4 6,62 1.178 281 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 10,4 2,19

Média
Mediana

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.279.447 266.187 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1787 370 54,5 11,1 3.000 658 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 20,4 4,31
Mediana <10,0 <2,00 1.233.618 251.554 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1741 352 35,5 7,33 2.139 435 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 15,6 3,01

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.239.344 251.691 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.136 231 42,6 8,62 691 140 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.168.484 235.914 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.193 236 45,2 9,24 584 121 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.205.232 245.288 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.554 317 16,5 3,36 1.158 242 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.125.182 228.127 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.451 305 16,7 3,41 384 76,7 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.710.905 334.878 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.343 264 52,5 10,3 3.923 767 <100 <20,0 15,5 2,90 <100 <20,0 13,5 2,69
Mediana <10,0 <2,00 1.766.613 357.371 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.167 240 49,2 9,82 3.337 646 <100 <20,0 10,1 1,60 <100 <20,0 12,9 2,53

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

U V

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Mo Na Sb Sc Se Sn

Traíra 3

Acará 25

Tilápia 4

Sr Th Tl

NA NA NA NA

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 6

Acará 9

Tilápia 0 NA NA NA NA

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA

NA NA NA NA

Acará 16

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

                                    4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 10

Tilápia 6

NANA NA NA NA NA NATilápia 0 NA NA NA NA
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Tabela 5. Ponto 3 (BILL02500) - Reservatório Billings. 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média 25,6 5,67 <5,00 <1,00 78,6 17,3 648 143 506 112 34,9 7,70 13,0 2,86 19.179 4.243
Mediana 25,8 5,76 <5,00 <1,00 51,9 12,4 629 136 494 117 31,4 6,73 11,1 2,37 19.281 4.161

Média 103 21,9 <5,00 <1,00 27,4 5,83 782 166 100 21,3 38,7 8,23 20,6 4,34 20.971 4.459
Mediana 93,0 19,9 <5,00 <1,00 23,6 5,14 758 164 99,1 20,9 30,1 6,18 13,1 2,76 20.548 4.432

Média 63,0 13,0 <5,00 <1,00 56,2 11,7 1009 208 108 22,4 46,9 9,73 10,8 2,19 20.323 4.195
Mediana 65,2 13,1 <5,00 <1,00 41,8 8,62 1044 212 80,5 16,4 38,7 7,69 <10,0 <2,00 20.173 4.158

Média 31,9 8,13 <5,00 <1,00 26,4 6,64 707 182 307 78,0 105 26,7 11,3 2,82 16.686 4.242
Mediana 31,9 8,26 <5,00 <1,00 29,5 7,12 694 176 356 86,4 45,8 11,0 10,6 2,55 16.746 4.209

Média 70,4 15,7 <5,00 <1,00 62,9 13,9 674 150 91,0 20,2 33,9 7,52 30,2 6,87 18.730 4.151
Mediana 68,0 14,8 <5,00 <1,00 29,5 6,30 669 146 87,2 19,1 31,8 7,11 22,6 4,92 18.658 4.153

Média 59,1 13,0 <5,00 <1,00 40,6 9,08 886 197 95,3 21,1 42,1 9,40 16,5 3,62 17.837 3.963
Mediana 54,3 12,2 <5,00 <1,00 38,7 9,07 904 191 80,8 17,9 41,1 9,24 17,3 3,59 17.641 3.861

Média 24,8 5,15 <5,00 <1,00 76,6 15,9 634 132 356 74,2 55,5 11,5 24,9 5,15 17.317 3.597
Mediana 23,6 4,81 <5,00 <1,00 77,4 16,2 599 128 331 68,2 58,6 12,1 13,3 2,73 16.648 3.397

Média 131 24,3 <5,00 <1,00 50,8 9,65 697 131 155 28,6 127 24,1 34,3 6,40 18.035 3.383
Mediana 140 27,7 <5,00 <1,00 33,4 6,61 711 140 146 28,2 103 17,2 40,2 7,79 17.217 3.421

Média 45,6 8,23 <5,00 <1,00 65,2 11,9 813 148 98,9 18,2 79,4 14,4 28,5 5,12 19.925 3.640
Mediana 42,0 7,92 <5,00 <1,00 67,6 12,7 852 156 96,8 18,4 78,3 14,4 22,5 4,60 20.472 3.452

Média
Mediana

Média 80,6 16,7 <5,00 <1,00 37,8 7,82 717 148 89,3 18,4 51,7 10,7 54,2 11,2 16.275 3.372
Mediana 83,3 17,3 <5,00 <1,00 37,0 7,76 721 150 80,7 17,3 48,0 10,2 54,9 11,4 16.466 3.448

Média 60,0 12,3 <5,00 <1,00 34,5 7,08 743 152 79,7 16,3 31,7 6,46 57,8 11,8 14.306 2.928
Mediana 58,7 12,5 <5,00 <1,00 30,0 6,38 728 153 79,5 16,6 33,1 6,55 57,9 11,7 13.549 2.780

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Tilápia 7

NA NA NA NA NA

Acará 7

NA NA NA NA NA NA

Tilápia 7

                                         4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA

7

Acará 7

Tilápia 8

                                             2ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra 7

Acará 6

Tilápia 8

                                           3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 25

Espécies n µg kg-1
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Traíra 
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Tabela 5. Ponto 3 (BILL02500) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <5,00 <1,00 3.409 751 63,9 14,1 <10,0 <2,00 1.692.358 375.759 <5,00 <1,00 10.145 2.238 <100 <20,0 20.985.892 4.630.754 1.532.438 338.280 1.244 276
Mediana <5,00 <1,00 2.617 569 62,3 13,5 <10,0 <2,00 1.505.005 323.125 <5,00 <1,00 8.749 2.140 <100 <20,0 21.134.362 4.620.056 1.551.424 335.960 1.251 268

Média <5,00 <1,00 4.498 959 617 132 <10,0 <2,00 2.503.548 535.643 5,37 1,13 13.705 2.905 <100 <20,0 21.306.291 4.531.212 1.735.685 369.273 1.537 327
Mediana <5,00 <1,00 4.112 852 561 122 <10,0 <2,00 2.162.614 456.161 5,23 1,16 11.459 2.506 <100 <20,0 21.367.967 4.543.750 1.729.422 372.748 1.395 301

Média <5,00 <1,00 2.783 574 162 33,3 <10,0 <2,00 987.374 202.989 13,1 2,71 10.996 2.261 <100 <20,0 20.870.350 4.302.172 1.532.978 316.251 1.337 276
Mediana <5,00 <1,00 2.463 493 144 29,0 <10,0 <2,00 998.122 205.302 12,4 2,55 10.573 2.212 <100 <20,0 20.823.187 4.308.869 1.559.252 317.603 1.180 240

Média <5,00 <1,00 3.282 844 59,8 15,1 <10,0 <2,00 1.343.507 339.622 <5,00 <1,00 9.046 2333 <100 <20,0 22.112.942 5.671.585 1.551.730 396.491 1.125 283
Mediana <5,00 <1,00 3.020 789 56,2 14,7 <10,0 <2,00 1.259.965 343.223 <5,00 <1,00 8.626 2501 <100 <20,0 22.316.209 5.584.467 1.578.636 384.455 1.071 270

Média <5,00 <1,00 3.535 778 95,4 21,2 <10,0 <2,00 404.856 89.699 5,48 1,22 24.233 5.365 <100 <20,0 22.015.027 4.881.108 1.550.246 343.691 529 118
Mediana <5,00 <1,00 3.667 804 93,3 21,9 <10,0 <2,00 366.735 77.751 5,86 1,30 18.498 3.936 <100 <20,0 22.305.036 4.895.302 1.562.898 345.257 513 117

Média <5,00 <1,00 3.231 713 92,1 20,9 <10,0 <2,00 559.274 125.567 10,7 2,40 9.883 2198 <100 <20,0 21.081.426 4.687.255 1.514.111 336.621 1.011 228
Mediana <5,00 <1,00 2.932 642 87,6 18,7 <10,0 <2,00 564.221 117.717 11,1 2,29 9.399 2176 <100 <20,0 20.604.574 4.629.740 1.533.795 335.150 1.037 214

Média <5,00 <1,00 2.633 546 90,9 18,9 <10,0 <2,00 1.433.302 299.398 <5,00 <1,00 7.716 1.601 <100 <20,0 22.219.314 4615802 1.607.727 333.937 1.168 243
Mediana <5,00 <1,00 2.507 511 62,3 13,0 <10,0 <2,00 1.301.958 266.901 <5,00 <1,00 7.235 1.508 <100 <20,0 21.141.865 4389495 1.522.347 317.257 1.178 241

Média <5,00 <1,00 3.516 658 386 73,8 <10,0 <2,00 1.565.473 302.293 9,05 1,69 15.735 2.973 <100 <20,0 23.068.548 4.323.155 1.607.414 301.929 733 141
Mediana <5,00 <1,00 3.611 661 392 77,8 <10,0 <2,00 1.111.097 220.775 8,45 1,52 14.453 2.856 <100 <20,0 23.513.690 4.331.323 1.610.292 314.340 780 155

Média <5,00 <1,00 3.581 651 230 42,1 <10,0 <2,00 1.080.801 199.371 19,2 3,46 11.054 2.022 <100 <20,0 20.938.498 3.843.287 1.482.943 271.285 1.686 303
Mediana <5,00 <1,00 3.351 605 248 43,9 <10,0 <2,00 1.138.540 187.176 15,5 2,93 11.200 1.903 <100 <20,0 21.405.710 3.994.534 1.538.904 281.555 1.748 330

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 4.177 862 505 105 <10,0 <2,00 192.830 40.166 6,43 1,32 11.208 2.321 <100 <20,0 1.830.560 379.658 130.567 27.106 767 159
Mediana <5,00 <1,00 3.653 785 342 71,7 <10,0 <2,00 171.492 35.910 6,41 1,29 10.894 2.263 <100 <20,0 1.835.267 371.414 129.854 26.932 837 175

Média <5,00 <1,00 3.327 681 205 42,7 <10,0 <2,00 84.496 17.490 12,0 2,46 10.034 2.047 <100 <20,0 1.724.496 352.638 115.435 23.610 929 191
Mediana <5,00 <1,00 3.422 677 115 24,6 <10,0 <2,00 73.066 15.563 11,3 2,23 10.285 2.181 <100 <20,0 1.714.320 348.286 114.916 24.302 837 178

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

NA NA NA

Acará 7

Tilápia 7

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

                                    4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA NA

Tilápia 7

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 7

Acará 6

Tilápia 8

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 7

Traíra 7

Acará 25

Tilápia 8

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Ag Al Ba Be Ca Co Fe Gd K Mg Mn
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Tabela 5. Ponto 3 (BILL02500) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <10,0 <2,00 1.827.114 404.978 <10,0 <2,00 <100 <20,0 432 95,7 38,1 8,40 883 196 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.856.944 408.899 <10,0 <2,00 <100 <20,0 399 86,7 27,8 5,94 823 177 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.571.915 335.856 <10,0 <2,00 <100 <20,0 801 170 33,4 7,14 3.033 649 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 16,5 3,51
Mediana <10,0 <2,00 1.505.338 328.686 <10,0 <2,00 <100 <20,0 738 155 30,5 6,71 2.575 565 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 15,3 3,18

Média 13,1 2,68 1.520.248 312.763 <10,0 <2,00 <100 <20,0 604 125 30,4 6,28 1.716 352 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 16,4 3,38
Mediana 12,1 2,45 1.451.832 304.014 <10,0 <2,00 <100 <20,0 647 135 25,5 5,07 1.766 354 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 17,4 3,62

Média <10,0 <2,00 1.341.637 344.355 <10,0 <2,00 <100 <20,0 587 150 52,9 13,8 834 210 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.249.566 362.249 <10,0 <2,00 <100 <20,0 595 149 43,3 10,9 714 207 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.200.409 266.258 <10,0 <2,00 <100 <20,0 907 201 49,9 11,1 241 53,4 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.211.933 265.433 <10,0 <2,00 <100 <20,0 896 203 49,3 11,1 193 42,6 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média 15,0 3,29 1.496.332 332.798 <10,0 <2,00 <100 <20,0 601 134 47,3 10,7 984 223 <100 <20,0 10,9 2,37 <100 <20,0 13,7 3,01
Mediana 14,9 3,38 1.494.664 331.076 <10,0 <2,00 <100 <20,0 589 139 49,9 10,6 1.077 236 <100 <20,0 7,13 1,81 <100 <20,0 14,1 3,03

Média <10,0 <2,00 1.550.486 321.998 <10,0 <2,00 <100 <20,0 652 135 40,0 8,31 958 201 <100 <20,0 7,25 1,27 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.518.246 309.418 <10,0 <2,00 <100 <20,0 606 124 34,8 7,21 756 158 <100 <20,0 6,73 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.602.341 299.933 <10,0 <2,00 <100 <20,0 889 167 34,4 6,41 1.593 309 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.599.853 298.726 <10,0 <2,00 <100 <20,0 963 178 31,1 6,10 1.177 234 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média 15,9 2,79 1.722.770 313.116 <10,0 <2,00 <100 <20,0 686 126 39,0 7,09 2.132 392 <100 <20,0 12,4 2,24 <100 <20,0 16,5 2,99
Mediana 17,4 2,94 1.914.938 337.164 <10,0 <2,00 <100 <20,0 693 123 34,1 6,64 2.264 372 <100 <20,0 10,5 1,96 <100 <20,0 14,2 2,90

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 100.698 20.877 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.061 220 31,9 6,56 1.989 414 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 10,6 2,16
Mediana <10,0 <2,00 100.368 20.846 <10,0 <2,00 <100 <20,0 931 200 23,9 4,80 1.782 373 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 122.435 25.104 <10,0 <2,00 <100 <20,0 413 84,6 46,1 9,39 1.411 294 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 115.779 24.462 <10,0 <2,00 <100 <20,0 410 83,1 45,7 9,70 1.295 276 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Mo Na Sb Sc Se Sn Sr Th Tl U V

Traíra 7

Acará 25

Tilápia 8

Tilápia 7

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 7

Acará 6

Tilápia 8

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 7

NA NA NA NA

                                    4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Acará 7

Tilápia 7

NA NA NA NA NA NANA NA
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Tabela 6. Ponto 4 (BITQ0100) - Reservatório Billings. 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média 31,2 6,60 <5,00 <1,00 69,4 14,8 619 131 431 91,6 27,3 5,81 <10,0 <2,00 20.104 4.259
Mediana 30,6 6,49 <5,00 <1,00 72,2 15,7 587 126 450 95,9 26,5 5,69 <10,0 <2,00 20.102 4.215

Média
Mediana

Média 89,7 17,7 <5,00 <1,00 56,2 10,9 930 180 79,0 15,4 35,4 6,94 20,3 3,76 20.070 3.881
Mediana 89,7 17,7 <5,00 <1,00 56,2 10,9 930 180 79,0 15,4 35,4 6,94 20,3 3,76 20.070 3.881

Média
Mediana

Média 106 22,8 <5,00 <1,00 19,8 4,21 725 157 113 24,5 46,2 10,0 16,2 3,48 18.599 4.027
Mediana 106 24,1 <5,00 <1,00 14,2 3,05 736 163 89,8 20,8 32,2 7,23 10,9 2,40 18.441 4.124

Média
Mediana

Média
Mediana

Média
Mediana

Média 29,3 5,97 <5,00 <1,00 34,1 6,99 712 145 148 30,3 60,0 12,2 13,7 2,79 20.000 4.075
Mediana 27,7 5,61 <5,00 <1,00 37,1 7,41 696 138 143 29,7 52,5 11,3 12,2 2,53 19.037 3.768

Média
Mediana

Média 110 21,9 <5,00 <1,00 42,1 8,38 734 145 93,0 18,3 50,0 10,0 34,6 6,86 16.768 3.319
Mediana 112 22,3 <5,00 <1,00 32,5 6,46 721 146 78,6 15,9 54,4 11,0 32,0 6,35 16.553 3.239

Média 52,7 10,0 <5,00 <1,00 53,8 10,3 799 154 73,0 14,0 203 41,1 41,1 7,87 14.929 2.850
Mediana 52,5 10,3 <5,00 <1,00 35,8 6,80 791 152 63,1 12,1 55,9 10,9 40,0 7,38 14.683 2.747

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

NA NA NA

Acará 7

Tilápia 7

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Tilápia 7

                                            4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA

NA NA NA

Acará 0 NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

NANA NA NA NA NA NANA NA NA

NA NA

                                            3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA

Acará 10

Tilápia 0 NA NA

NA NA NA

Tilápia 2

                                             2ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Traíra 8

Acará 0 NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Espécies n µg kg-1
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
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Tabela 6. Ponto 4 (BITQ0100) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <5,00 <1,00 2.232 472 52,9 11,2 <10,0 <2,00 1.705.209 361.501 55,7 11,8 11.704 2.485 <100 <20,0 19.947.120 4.224.314 1.456.980 308.578 1.034 219
Mediana <5,00 <1,00 2.070 443 52,2 11,0 <10,0 <2,00 1.624.198 336.148 <5,00 <1,00 10.439 2.256 <100 <20,0 20.033.461 4.190.781 1.464.804 307.774 964 204

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 7.627 1.438 150 28,6 <10,0 <2,00 791.648 152.609 10,1 2,01 16.762 3.219 <100 <20,0 19.763.949 3.899.833 1.411.018 276.287 600 115
Mediana <5,00 <1,00 7.627 1.438 150 28,6 <10,0 <2,00 791.648 152.609 10,1 2,01 16.762 3.219 <100 <20,0 19.763.949 3.899.833 1.411.018 276.287 600 115

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 3.756 814 90,3 19,5 <10,0 <2,00 585.368 126.042 <5,00 <1,00 10.384 2.247 <100 <20,0 22.580.375 4.885.370 1.694.216 366.755 627 136
Mediana <5,00 <1,00 3.374 730 89,3 19,5 <10,0 <2,00 434.554 98.825 <5,00 <1,00 9.982 2.262 <100 <20,0 22.697.295 4.859.982 1.739.988 369.223 650 141

Média
Mediana

Média
Mediana

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 3.498 713 137 27,5 <10,0 <2,00 1.057.745 213.970 14,1 2,88 13.166 2.718 <100 <20,0 22.536.404 4.604.127 1.628.436 332.905 1.164 237
Mediana <5,00 <1,00 3.532 682 122 25,8 <10,0 <2,00 877.915 177.690 14,1 2,76 12.771 2.595 <100 <20,0 22.389.826 4.702.234 1.608.937 330.508 1.164 229

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 4.109 812 202 39,7 <10,0 <2,00 102.662 20.214 <5,00 <1,00 10.534 2.084 <100 <20,0 1.895.920 375.317 140.216 27.766 779 154
Mediana <5,00 <1,00 3.781 759 172 34,2 <10,0 <2,00 92.179 18.316 5,08 1,01 9.987 1.964 <100 <20,0 1.867.468 374.801 139.636 28.296 759 152

Média <5,00 <1,00 4.009 763 182 34,8 <10,0 <2,00 74.784 14.259 12,5 2,42 9.402 1.796 <100 <20,0 1.864.915 356.264 125.824 24.034 1.024 195
Mediana <5,00 <1,00 3.872 757 194 37,1 <10,0 <2,00 63.288 12.242 11,5 2,23 9.723 1.807 <100 <20,0 1.809.295 355.910 126.779 24.037 1.021 194

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Tilápia 7

NA NA NA NA NA

Acará 7

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Tilápia 7

                                         4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NAAcará 0 NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NATraíra 0 NA NA NA NA

NA NA NA NA NA

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA

Acará 10

Tilápia 0 NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA

Tilápia 2

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 0 NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Traíra 8

Acará 0 NA NA

Fe Gd K Mg Mn

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Ag Al Ba Be Ca Co
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Tabela 6. Ponto 4 (BITQ0100) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <10,0 <2,00 1.545.073 326.200 <10,0 <2,00 <100 <20,0 457 96,6 15,2 3,18 1.065 224 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.514.389 324.285 <10,0 <2,00 <100 <20,0 449 95,9 15,0 3,28 1.167 247 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.938.801 370.917 <10,0 <2,00 <100 <20,0 732 144 19,7 3,86 1.878 368 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 16,8 3,22
Mediana <10,0 <2,00 1.938.801 370.917 <10,0 <2,00 <100 <20,0 732 144 19,7 3,86 1.878 368 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 16,8 3,22

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.479.887 320.265 <10,0 <2,00 <100 <20,0 896 194 47,9 10,4 399 85,7 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.565.312 323.721 <10,0 <2,00 <100 <20,0 943 203 47,8 10,2 287 64,5 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média
Mediana

Média
Mediana

Média
Mediana

Média 10,8 2,18 1.677.093 342.032 <10,0 <2,00 <100 <20,0 683 139 34,8 7,10 1.851 373 <100 <20,0 8,64 1,73 <100 <20,0 14,1 2,82
Mediana 10,4 2,20 1.597.619 332.091 <10,0 <2,00 <100 <20,0 665 135 35,2 7,15 1.263 263 <100 <20,0 8,34 1,65 <100 <20,0 13,1 2,62

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 128.239 25.373 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.172 233 21,9 4,34 994 196 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 129.673 24.938 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.267 249 20,5 4,03 892 177 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 138.932 26.600 <10,0 <2,00 <100 <20,0 534 102 23,2 4,45 1.042 198 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 140.948 26.963 <10,0 <2,00 <100 <20,0 510 104 21,1 4,36 903 175 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Sr Th Tl U V

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Mo Na Sb Sc Se Sn

NA NANA NA NA NA NA NA

Traíra 8

Acará 0 NA NA

NA NA NA NA

NA NA

Tilápia 2

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 0 NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA

NA

Acará 10

Tilápia 0 NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA

NA NA NA NA NA

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NATraíra 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NAAcará 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Tilápia 7

                                    4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA

Tilápia 7

NA NA NA NA NA

Acará 7

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA
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Tabela 7. Ponto 5 (RGDE02900) - Reservatório Billings. 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média
Mediana

Média 55,8 11,3 <5,00 <1,00 53,3 10,7 750 151 38,4 7,75 68,6 13,8 11,9 2,37 20.884 4.224
Mediana 51,1 10,3 <5,00 <1,00 45,9 9,54 747 149 34,5 6,86 48,3 10,0 <10,0 <2,00 20.814 4.103

Média
Mediana

Média 45,0 9,61 <5,00 <1,00 18,8 4,02 816 175 293 62,9 29,1 6,26 21,4 4,55 18.662 4.001
Mediana 15,8 3,30 <5,00 <1,00 22,7 4,99 821 179 303 63,5 28,9 6,09 23,2 5,09 19.059 4.022

Média 39,1 8,78 <5,00 <1,00 113 25,7 924 212 39,7 9,08 70,9 16,2 149 34,0 22.615 5.205
Mediana 33,2 7,87 <5,00 <1,00 98,3 23,3 916 211 41,6 9,29 75,0 16,2 74,1 17,8 22.302 5.212

Média 34,1 7,43 <5,00 <1,00 47,4 10,8 958 209 100 21,7 52,2 11,6 37,0 8,28 17.046 3.752
Mediana 33,4 7,57 <5,00 <1,00 36,0 7,68 968 213 96,1 17,8 52,6 10,8 31,6 6,28 16.902 3.943

Média
Mediana

Média 43,9 8,97 <5,00 <1,00 36,2 7,56 729 151 55,8 11,5 99,6 20,3 18,6 3,87 20.466 4.270
Mediana 40,4 8,52 <5,00 <1,00 32,1 6,15 709 146 44,2 10,1 76,0 15,3 12,4 2,59 20.064 4.131

Média
Mediana

Média 19,1 3,93 <5,00 <1,00 32,7 6,71 752 155 312 64,3 19,6 4,03 22,7 4,70 16.194 3.345
Mediana 15,6 3,24 <5,00 <1,00 29,6 6,29 690 146 333 70,7 20,0 4,23 22,0 4,64 14.896 3.148

Média 39,6 7,41 <5,00 <1,00 62,7 12,0 717 135 25,0 4,68 29,8 5,55 59,3 11,1 18.059 3.402
Mediana 36,8 6,72 <5,00 <1,00 54,1 11,0 744 136 26,4 4,81 32,8 5,77 55,4 9,75 17.778 3.209

Média 40,7 7,73 <5,00 <1,00 65,5 12,8 1129 216 343 67,0 29,2 5,48 37,7 7,11 16.012 3.044
Mediana 50,0 8,46 <5,00 <1,00 55,9 10,7 1051 220 212 42,1 25,8 5,22 31,0 5,05 16.182 3.038

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Tilápia 7

NA

                                            4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 7

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Acará 15

Tilápia 0 NA NA NA

NA NA

                                            3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA NA

                                             2ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra 7

Acará 6

Tilápia 7

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NATilápia 0 NA NA NA

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Traíra 0 NA NA NA NA NA

NA

NA NA NA NA NA

Acará 24

NA NA NA NA NA NA

Espécies n µg kg-1
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
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Tabela 7.  Ponto 5 (RGDE02900) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 5.416 1.090 547 110 <10,0 <2,00 2.126.517 428.967 5,03 1,01 12.353 2.492 <100 <20,0 21.088.243 4.256.172 1.625.493 328.085 1.000 202
Mediana <5,00 <1,00 3.238 655 368 74,6 <10,0 <2,00 1.226.068 248.225 <5,00 <1,00 11.201 2.284 <100 <20,0 21.005.669 4.277.789 1.646.000 326.336 853 168

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 7.420 1.590 98,8 21,2 <10,0 <2,00 1.507.984 322.715 <5,00 <1,00 16.175 3.459 <100 <20,0 21.818.633 4.687.042 1.597.594 343.114 982 210
Mediana <5,00 <1,00 6.974 1.517 88,3 18,6 <10,0 <2,00 1.491.313 335.098 <5,00 <1,00 12.713 2.766 <100 <20,0 21.756.974 4.746.717 1.618.428 338.899 883 180

Média <5,00 <1,00 16.016 3.661 877 201 <10,0 <2,00 2.492.903 573.267 8,13 1,86 28.429 6.536 <100 <20,0 22.658.959 5.204.898 1.664.876 382.859 1.085 249
Mediana <5,00 <1,00 15.745 3.667 997 219 <10,0 <2,00 2.382.233 522.500 8,17 1,93 24.803 5.459 <100 <20,0 22.489.485 5.211.097 1.669.695 391.396 1.013 230

Média <5,00 <1,00 8.598 1.871 212 46,5 <10,0 <2,00 639.469 139.219 16,8 3,66 16.064 3485 <100 <20,0 21.403.902 4.684.362 1.518.166 333.902 720 159
Mediana <5,00 <1,00 7.405 1.796 168 31,3 <10,0 <2,00 707.787 139.222 17,5 3,51 17.293 3402 <100 <20,0 21.684.116 4.413.508 1.499.207 344.298 734 160

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 5.179 1.062 1.324 287,90 <10,0 <2,00 5.634.763 1.225.493 6,18 1,26 13.666 2.816 <100 <20,0 21.547.690 4.452.440 1.663.801 345.174 1.859 400
Mediana <5,00 <1,00 4.393 907 1.067 223,29 <10,0 <2,00 4.614.480 933.356 5,07 1,03 11.937 2.726 <100 <20,0 22.047.258 4.432.758 1.672.053 339.489 1.552 307

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 1.175 277 63,7 13,2 <10,0 <2,00 359.256 75.417 <5,00 <1,00 7.711 1.594 <100 <20,0 4.173.079 873.433 296.675 62.084 746 155
Mediana <5,00 <1,00 1.518 318 59,4 12,2 <10,0 <2,00 101.478 19.880 <5,00 <1,00 8.531 1.786 <100 <20,0 1.767.467 367.741 126.424 26.204 700 147

Média <5,00 <1,00 5.206 977 462 84,6 <10,0 <2,00 2063579 379.411 8,86 1,60 12.098 2.268 <100 <20,0 20.839.827 3.908.257 2.063.579 379.411 8,86 1,60
Mediana <5,00 <1,00 5.179 989 437 77,0 <10,0 <2,00 1675595 294.905 5,36 1,06 11.756 2.243 <100 <20,0 20.972.559 3.851.372 1.675.595 294.905 5,36 1,06

Média <5,00 <1,00 2.539 486 220 42,3 <10,0 <2,00 321.595 63.833 19,8 3,75 12.693 2.431 <100 <20,0 7.500.065 1.479.205 439.960 87.022 664 129
Mediana <5,00 <1,00 2.478 424 250 46,2 <10,0 <2,00 109.291 19.902 16,9 3,19 12.814 2.506 <100 <20,0 1.939.008 379.398 118.870 22.086 700 134

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

                                    4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 7

Tilápia 7

NANA NA NA NA NA NATilápia 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA

Acará 15

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Tilápia 7

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA

NA NA

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 7

Acará 6

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Acará 24

Tilápia 0 NA NA

NA NANA NA NA NA NA NATraíra 0 NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Fe Gd K Mg Mn

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Ag Al Ba Be Ca Co
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Tabela 7. Ponto 5 (RGDE02900) - Reservatório Billings (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.672.369 336.825 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.021 206 19,6 3,97 2.918 589 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.693.469 326.736 <10,0 <2,00 <100 <20,0 1.005 195 15,2 2,98 1.510 302 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.153.237 247.964 <10,0 <2,00 <100 <20,0 695 150 44,9 9,68 865 186 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.110.982 237.756 <10,0 <2,00 <100 <20,0 602 129 40,9 8,35 796 168 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 2,06 1.067.961 246.342 <10,0 <2,00 <100 <20,0 999 228 54,3 12,4 3.364 777 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 25,9 5,92
Mediana <10,0 <2,00 1.043.613 249.389 <10,0 <2,00 <100 <20,0 976 230 50,7 11,6 2.914 636 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 25,5 5,65

Média <10,0 <2,00 1.412.357 308.737 <10,0 <2,00 <100 <20,0 666 147 106 23,9 907 195 <100 <20,0 6,02 1,29 <100 <20,0 12,6 2,63
Mediana <10,0 <2,00 1.395.403 298.405 <10,0 <2,00 <100 <20,0 672 146 72,7 13,5 980 193 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 10,9 2,19

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.227.133 255.984 <10,0 <2,00 <100 <20,0 864 177 61,6 12,6 8.460 1.846 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 14,5 3,09
Mediana <10,0 <2,00 1.192.321 240.253 <10,0 <2,00 <100 <20,0 844 178 37,3 7,91 7.340 1.557 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 319.893 67.053 <10,0 <2,00 <100 <20,0 498 103 16,9 3,51 655 136 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 124.285 25.145 <10,0 <2,00 <100 <20,0 465 98,1 12,5 2,63 570 112 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 855.392 160.817 <10,0 <2,00 <100 <20,0 779 146 48,1 8,98 2.516 461 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 845.319 152.850 <10,0 <2,00 <100 <20,0 854 154 45,1 8,03 2.013 354 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 565.858 111.371 <10,0 <2,00 <100 <20,0 509 96,0 27,1 5,19 1.620 312 <100 <20,0 9,92 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 157.820 30.727 <10,0 <2,00 <100 <20,0 497 101 19,0 3,33 1.607 333 <100 <20,0 7,19 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Sr Th Tl U V

                                             1ª Coleta (Primeiro semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Mo Na Sb Sc Se Sn

NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA

Acará 24

Tilápia 0 NA NA

NA NANA NA NA NA NA NATraíra 0 NA NA NA NA

NA NA

                                          2ª Coleta (Segundo semestre de 2014) 

Traíra 7

Acará 6

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA

Tilápia 7

                                      3ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Acará 15

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

                                    4ª Coleta (Segundo semestre de 2015) 

Traíra 7

Acará 7

Tilápia 7

NANA NA NA NA NA NATilápia 0 NA NA NA NA
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Tabela 8. Ponto 1 (GUAR0900) - Reservatório Guarapiranga. 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média 9,73 2,11 <5,00 <1,00 44,9 9,94 804 180 228 51,1 79,6 17,83 73,4 16,5 20.903 4.680
Mediana 10,4 2,30 <5,00 <1,00 43,2 9,45 787 170 188 40,6 49,2 10,62 69,8 15,0 20.292 4.493

Média 25,8 5,53 <5,00 <1,00 38,1 8,07 1227 261 33,2 7,06 80,7 17,2 240 50,0 18.787 3.976
Mediana 24,3 5,06 <5,00 <1,00 37,1 8,51 1128 239 24,7 5,39 69,3 14,7 291 58,9 18.859 3.962

Média 16,2 3,67 <5,00 <1,00 61,8 13,9 724 163 189 43,1 74,1 16,6 60,9 13,9 14.145 3.190
Mediana 14,5 2,99 <5,00 <1,00 62,7 14,9 685 157 187 43,9 81,7 16,9 55,3 12,0 13.945 3.200

Média
Mediana

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

9

                                             2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 7

Tilápia 0 NA NA NA NA NA

Tilápia 8

Espécies n µg kg-1
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra
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Tabela 8. Ponto 1 (GUAR0900) - Reservatório Guarapiranga (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <5,00 <1,00 2.754 616 123 27,6 <10,0 <2,00 1.737.187 387.237 <5,00 <1,00 12.639 2.831 <100 <20,0 21.536.980 4.817.984 1.558.407 348.506 2.281 509
Mediana <5,00 <1,00 2.558 568 104 22,7 <10,0 <2,00 1.358.149 297.435 <5,00 <1,00 12.258 2.650 <100 <20,0 21.496.985 4.902.042 1.568.649 350.514 2.135 496

Média <5,00 <1,00 4.888 1.043 181 38,3 <10,0 <2,00 888.885 186.858 11,6 2,46 13.509 2.897 <100 <20,0 21.738.926 4.601.383 1.493.280 316.341 2.481 532
Mediana <5,00 <1,00 3.870 827 202 43,3 <10,0 <2,00 771.031 168.635 11,1 2,44 11.085 2.361 <100 <20,0 21.899.799 4.648.257 1.495.005 315.517 2.104 458

Média <5,00 <1,00 2.363 531 123 28,4 <10,0 <2,00 1.550.211 348.054 <5,00 <1,00 9.313 2119 <100 <20,0 21.648.057 4.911.784 1.419.205 321.634 1.734 387
Mediana <5,00 <1,00 2.121 513 91,3 19,8 <10,0 <2,00 1.594.527 345.693 <5,00 <1,00 8.119 1863 <100 <20,0 21.460.224 4.925.121 1.401.249 312.852 1.645 393

Média
Mediana

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

NA NA NA NANA NA NA NA NA NATilápia 0 NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA

Traíra 9

Tilápia 8

                                             2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 7

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1

Ag Al Ba Be Ca Co Fe Gd K Mg Mn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104



 

 Relatório FEHIDRO 2012-AT-603 
 
 

 

 

 

 
 
Tabela 8. Ponto 1 (GUAR0900) - Reservatório Guarapiranga (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <10,0 <2,00 1.549.575 346.075 <10,0 <2,00 <100 <20,0 225 50,2 20,9 4,65 1.527 342 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.597.343 361.314 <10,0 <2,00 <100 <20,0 223 51,2 18,6 4,27 1.185 275 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Média <10,0 <2,00 1.538.667 323.986 <10,0 <2,00 <100 <20,0 296 63,2 28,3 5,99 1.922 403 <100 <20,0 7,13 1,49 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.481.418 311.982 <10,0 <2,00 <100 <20,0 290 62,1 26,5 5,60 1.800 395 <100 <20,0 7,52 1,49 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.317.080 300.442 <10,0 <2,00 <100 <20,0 250 56,9 78,2 17,5 1.279 289 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.328.940 303.481 <10,0 <2,00 <100 <20,0 236 58,9 60,3 14,4 1.224 265 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Média
Mediana

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1

Mo Na Sb Sc Se Sn Sr Th Tl U V

NA

Traíra 9

Tilápia 8

                                             2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 7

NA NANA NA NA NA NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NATilápia 0 NA NA NA
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Tabela 9. Ponto 2 (GUAR0100) - Reservatório Guarapiranga. 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média 16,5 3,53 <5,00 <1,00 36,7 7,86 694 149 257 55,0 253 55,7 60,8 12,9 19.865 4.264
Mediana 15,6 3,32 <5,00 <1,00 32,4 6,70 621 133 268 58,5 55,5 11,5 24,1 5,27 16.115 3.397

Média 35,4 7,27 <5,00 <1,00 33,1 6,84 677 140 262 54,5 43,4 9,19 27,1 5,52 13.426 2.790
Mediana 30,9 6,54 <5,00 <1,00 25,9 6,29 677 142 266 51,1 41,3 8,37 26,6 5,51 13.134 2.777

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Traíra 8

Pb Zn

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra 9

                                             2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Espécies n µg kg-1
As Cd Cr Cu Hg Ni
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Tabela 9. Ponto 2 (GUAR0100) - Reservatório Guarapiranga (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <5,00 <1,00 2.871 621 186 40,3 <10,0 <2,00 2.002.778 428.365 <5,00 <1,00 10.488 2.246 <100 <20,0 20.975.550 4.468.983 1.538.825 327.855 1.618 343
Mediana <5,00 <1,00 1.785 381 131 26,6 <10,0 <2,00 1.847.378 382.540 <5,00 <1,00 9.562 2.024 <100 <20,0 21.718.071 4.671.557 1.573.363 326.653 1.386 292

Média <5,00 <1,00 2.446 507 99,0 21,1 <10,0 <2,00 1.573.073 331.066 <5,00 <1,00 8.059 1659 <100 <20,0 19.423.429 4.055.007 1.389.550 288.737 1.553 319
Mediana <5,00 <1,00 2.624 546 99,6 19,0 <10,0 <2,00 1.493.958 314.881 <5,00 <1,00 8.061 1695 <100 <20,0 19.071.352 3.921.998 1.400.052 285.997 1.473 326

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Fe Gd K Mg

Traíra 9

                                            2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 8

Mn

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1
Ag Al Ba Be Ca Co
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Tabela 9. Ponto 2 (GUAR0100) - Reservatório Guarapiranga (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <10,0 <2,00 1.460.092 311.266 <10,0 <2,00 <100 <20,0 212 45,2 481 107 1.740 373 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.318.029 287.330 <10,0 <2,00 <100 <20,0 198 41,7 31,8 6,79 1.530 329 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média <10,0 <2,00 1.384.351 288.194 <10,0 <2,00 <100 <20,0 279 58,2 31,1 6,44 1.240 265 <100 <20,0 5,13 1,03 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.394.680 267.208 <10,0 <2,00 <100 <20,0 277 53,4 32,2 6,00 1.180 241 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

V

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1

Mo Na Sb Sc Se Sn Sr Th Tl U

Traíra 9

                                             2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 8
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Tabela 10. Ponto 3 (GUARXXXX - PONTO DE COLETA NÃO CODIFICADO PELA CETESB) - Reservatório Guarapiranga. 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média 14,3 2,99 <5,00 <1,00 25,9 5,46 623 131 165 34,8 111 23,3 19,0 3,99 17.642 3.720
Mediana 13,8 2,86 <5,00 <1,00 22,9 4,71 620 130 148 31,6 45,9 9,38 13,9 2,97 17.345 3.703

Média
Mediana

Faixa

Média
Mediana

Média 49,5 12,2 <5,00 <1,00 60,8 14,4 857 202 72,6 16,9 67,6 15,8 47,0 11,7 15.166 3.520
Mediana 35,5 7,56 <5,00 <1,00 49,5 10,5 859 193 61,0 16,8 67,7 14,4 30,1 6,72 14.524 3.392

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

NA NA NA NA

Tilápia 9

NA NA NA NA NA NA

NA

                                             2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA

Pb Zn

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra 10

Tilápia 0 NA NA NA NA NA NA NA NA

Espécies n µg kg-1

As Cd Cr Cu Hg Ni
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Tabela 10. Ponto 3 (GUARXXXX - PONTO DE COLETA NÃO CODIFICADO PELA CETESB) - Reservatório Guarapiranga (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <5,00 <1,00 1.790 379 85,4 18,0 <10,0 <2,00 1.629.184 344.167 <5,00 <1,00 8.652 1.822 <100 <20,0 21.908.122 4.616.666 1.510.138 318.190 1.418 300
Mediana <5,00 <1,00 1.716 367 75,0 15,9 <10,0 <2,00 1.391.842 293.795 <5,00 <1,00 8.521 1.767 <100 <20,0 21.851.480 4.594.514 1.516.664 321.841 1.535 326

Média
Mediana

Média
Mediana

Média <5,00 <1,00 6.117 1.447 81,0 19,6 <10,0 <2,00 577.243 136.060 10,9 2,52 16.595 3921 <100 <20,0 21.560.614 5.058.143 1.313.500 304.934 792 183
Mediana <5,00 <1,00 5.345 1.191 66,9 14,5 <10,0 <2,00 421.773 104.338 10,0 2,44 11.672 2597 <100 <20,0 21.338.059 4.760.768 1.351.091 312.203 731 168

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

NA NA NA NA

Tilápia 9

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

NA

                                             2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA

Mg Mn

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Traíra 10

Tilápia 0 NA NA NA

Be Ca Co Fe Gd K
Espécies n µg kg-1

Ag Al Ba
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Tabela 10. Ponto 3 (GUARXXXX - PONTO DE COLETA NÃO CODIFICADO PELA CETESB) - Reservatório Guarapiranga (continuação). 
 

Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base
seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida seca úmida

Média <10,0 <2,00 1.387.038 292.028 <10,0 <2,00 <100 <20,0 225 47,4 20,4 4,28 1.272 269 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.340.637 281.474 <10,0 <2,00 <100 <20,0 229 48,8 14,6 3,11 1.054 220 <100 <20,0 <5,00 <1,00 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Média
Mediana

Faixa

Média
Mediana

Média <10,0 <2,00 1.524.232 356.297 <10,0 <2,00 <100 <20,0 311 72,2 50,6 11,9 736 182 <100 <20,0 8,96 2,01 <100 <20,0 <10,0 <2,00
Mediana <10,0 <2,00 1.541.259 341.336 <10,0 <2,00 <100 <20,0 323 74,9 52,4 11,7 474 106 <100 <20,0 8,20 1,74 <100 <20,0 <10,0 <2,00

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

V

                                             1ª Coleta (Segundo semestre de 2014)

Espécies n µg kg-1

Mo Na Sb Sc Se Sn

NA

Sr Th Tl U

Traíra 10

Tilápia 0 NA NANA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

                                             2ª Coleta (Primeiro semestre de 2015) 

Traíra 0 NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

NA

Tilápia 9

NA NA NA NA NA NANA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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3.2 METILMERCÚRIO EM TECIDO MUSCULAR DE PEIXES (µg kg-1) DO RESERVATÓRIO BILLINGS: Traíra (Hoplias malabaricus). 
 
 
 
Tabela 11. Ponto 1 (BILL02100) - Reservatório Billings. 
Espécies P1-BILL02100 P1-BILL02100

(n) Metilmercúrio (µg kg-1 na base úmida) Metilmercúrio (µg kg-1 na base seca)

Média 90,4 416
Mediana 89,2 435

Média 36,5 183
Mediana 37,2 193

Média NA NA
Mediana NA NA

Média NA NA
Mediana NA NA

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Traíra 
(n=0)

1ª Coleta (1º semestre/2014)
Traíra 
(n=9)

2ª Coleta (2º semestre/2014)
Traíra 
(n=7)

3ª Coleta (1º semestre/2015)

4ª Coleta (2º semestre/2015)
Traíra 
(n=0)
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Tabela 12. Ponto 2 (BILL02900) - Reservatório Billings.  
 
Espécies   P2-BILL02900 P2-BILL02900 

(n)   Metilmercúrio (µg kg-1 na base úmida) Metilmercúrio (µg kg-1 na base seca) 
1ª Coleta (1º semestre/2014) 

Traíra 
(n=0) 

Média NA NA 
Mediana NA NA 

2ª Coleta (2º semestre/2014) 
Traíra 
(n=0) 

Média NA NA 
Mediana NA NA 

3ª Coleta (1º semestre/2015) 
Traíra 
(n=0) 

Média NA NA 
Mediana NA NA 

4ª Coleta (2º semestre/2015) 
Traíra 
(n=6) 

Média 54,0 267 
Mediana 50,9 245 

Notas: 

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura.  
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb). 
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Tabela 13. Ponto 3 (BILL02500) - Reservatório Billings. 
 
Espécies P3-BILL02500 P3-BILL02500

(n) Metilmercúrio (µg kg-1 na base úmida) Metilmercúrio (µg kg-1 na base seca)

Média 103 467
Mediana 106 492

Média 64,7 262
Mediana 75,0 305

Média 65,6 317
Mediana 66,6 323

Média NA NA
Mediana NA NA

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Traíra 
(n=6)

1ª Coleta (1º semestre/2014)

2ª Coleta (2º semestre/2014)
Traíra 
(n=6)

3ª Coleta (1º semestre/2015)
Traíra 
(n=5)

4ª Coleta (2º semestre/2015)
Traíra 
(n=0)
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Tabela 14. Ponto 4 (BITQ0100) - Reservatório Billings.  
 
Espécies P4-BITQ0100 P4-BITQ0100

(n) Metilmercúrio (µg kg-1 na base úmida) Metilmercúrio (µg kg-1 na base seca)

Média 82,0 391
Mediana 84,8 407

Média NA NA
Mediana NA NA

Média NA NA
Mediana NA NA

Média NA NA
Mediana NA NA

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

Traíra 
(n=0)

1ª Coleta (1º semestre/2014)
Traíra 
(n=3)

2ª Coleta (2º semestre/2014)
Traíra 
(n=0)

3ª Coleta (1º semestre/2015)

4ª Coleta (2º semestre/2015)
Traíra 
(n=0)
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Tabela 15. Ponto 5 (RGDE2900) - Reservatório Billings.  
 
Espécies P5-RGDE02900 P5-RGDE02900

(n) Metilmercúrio (µg kg-1 na base úmida) Metilmercúrio (µg kg-1 na base seca)

Média NA NA
Mediana NA NA

Média 48,8 227
Mediana 46,1 226

Média NA NA
Mediana NA NA

Média 54,9 267
Mediana 64,4 303

Notas:

a) NA: amostra não analisada devido à ausência desta espécie de peixe no momento da captura. 
b) Todos os resultados de concentrações de metais em musculatura de peixes estão expressos em micrograma por quilograma (≅ partes por bilhão - ppb).

3ª Coleta (1º semestre/2015)
Traíra 
(n=0)

4ª Coleta (2º semestre/2015)
Traíra 
(n=7)

1ª Coleta (1º semestre/2014)
Traíra 
(n=0)

2ª Coleta (2º semestre/2014)
Traíra 
(n=7)
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4 DISCUSSÃO 
 
As espécies de peixes selecionadas neste Projeto FEHIDRO 201-AT-603 são 

aquelas que predominaram à época da captura nos dois reservatórios, Billings e 
Guarapiranga, como, acará, tilápia e traíra. 

 
As espécies de traíras, por serem carnívoras, de um modo geral, refletiram maior 

bioacumulação do elemento mercúrio frente às outras espécies estudadas, por isso, 
foram selecionadas para determinação de metilmercúrio. As discussões são devidamente 
discutidas no Capítulo 04 deste relatório com análise estatística integrando-se às outras 
matrizes ambientais como água e sedimentos e, no Capítulo 05, como Avaliação de 
Risco Humano para consumo de peixes da região.  

 
No controle de qualidade analítica dos procedimentos adotados neste estudo, 

ficou evidenciado desempenho satisfatório para a maioria dos metais determinados no 
tecido muscular de peixes, com níveis de recuperação dos materiais de referência e 
fortificação de amostras da ordem de 80-120%, com algumas variações aceitáveis que 
devem ser aprimoradas no contínuo processo de validação dos métodos para 
determinação de metais totais e análise de especiação de mercúrio.  

 
 
  

 
5 CONCLUSÕES  
 
 

Os resultados de metais totais e metilmercúrio obtidos nas amostras de tecido 
muscular de peixes demonstraram que estas matrizes biológicas são ferramentas 
relevantes que ampliaram a compreensão da dinâmica destas espécies químicas 
prevalentes nos dois reservatórios Billings e Guarapiranga.  

 
Nas questões analíticas, apesar do desempenho satisfatório como níveis de 

recuperação da ordem de 80-120%, o laboratório poderá definir futuramente faixas de 
aceitação mais realistas com base em um número maior de repetições de determinações 
de metais totais e na análise de especiação de mercúrio em tecido muscular de peixes. O 
aprimoramento dos métodos de preparo e determinação deverá continuar para busca da 
excelência contínua dentro dos requisitos estabelecidos na Norma ABNT NBR 
ISO/IEC 17025.  
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ações não a

 
 

 

ura dos Aca

significativa

p<0,0001. 

as diferenç

BILL2100 e

RGDE2900

(p=0,0170),

DE2900 e B

apontaram d

arás segund

as entre os 

Usando 

ças aponta

e BILL2900

0 (p=0,060

 BILL2500 

BITQ0100 (

diferenças s

Relatório FE

do o Ponto 

pontos de c

Intervalos 

das foram 

0 (p=0,025

01), BILL25

e RGDE2

p<0,001). 

significativa

HIDRO 2012-A

de coleta 

coleta para 

simultâneo

entre o 

52), BILL21

500 e BILL

900 (p=0,0

as. 

AT-603 

 

 

o Mg 

os de 

ponto 

00 e 

L2900 

0958), 
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Figur
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nece

que 

varia

esta 

 

 

 

ra 88 - Níve

Não fora

centrações d

essária a a

não foi po

abilidade do

hipótese po

eis de Al na

am detectad

de Al nos a

plicação do

ossível evid

os níveis o

oderá ser c

 musculatur

das diferen

acarás, F(4,

os contraste

denciar a d

bservados 

onfirmada.

 
 

 

ra dos Acar

ças signific

208) = 1,627

es para ide

diferença d

nas coleta

rás segundo

cativas entre

7 com p=0,

entificar as

do ponto B

as, com um

Relatório FE

o o Ponto d

e os pontos

169 e porta

diferenças

BILL2100 d

m maior núm

HIDRO 2012-A

de coleta. 

s de coleta

ando não s

s. Vale obs

devido à gr

mero de co

AT-603 

 

 

 para 

se faz 

servar 

rande 

oletas 
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Figur

 

dos 

confi

BILL

(p=0

BILL

BITQ

apres

 

 

ra 89 - Níve

Foram d

acarás, F

iança – Tuk

2900 (p=0,

,02315), BI

2500 e RG

Q0100 (p<0

As dema

Em resu

sentando n

eis de K na 

detectadas 

(4,208) = 1

key, tivemos

,00433), BI

ILL2500 e B

GDE2900 (p

,001). 

ais compara

umo, o pon

íveis inferio

musculatur

diferenças 

0,29 com 

s que as di

LL2100 e B

BILL2900 (

p=0,06868),

ações não a

nto BITQ010

ores de K. 

 
 

 

ra dos Acar

significativa

p<0,0001. 

ferenças ap

BITQ0100 

p=0,01545)

 BILL2900 

apontaram d

00 diferiu s

rás segundo

as entre os

Usando 

pontadas e

(p=0,06741

), BILL2500

e BITQ010

diferenças s

significativa

Relatório FE

o o Ponto de

pontos de 

Intervalos 

ntre os pon

1), BILL210

0 e BITQ01

00 (p<0,001

significativa

mente dos 

HIDRO 2012-A

e coleta. 

coleta para

simultâneo

ntos: BILL21

00 e RGDE

00 (p=0,02

1), RGDE29

as. 

demais po

AT-603 

 

 

a o K 

os de 

100 e 

E2900 

2076), 

900 e 

ontos, 

 

202



 

 

Figur

 

dos 

confi

dema

e BIL

 

 

 

ra 90 - Níve

Foram d

acarás, F(

iança – Tu

ais pontos 

LL2500 (p=0

As dema

eis de Ca na

detectadas d

(4,208) = 11

ukey, tivem

da Billings.

0,0896). 

ais compara

a musculatu

diferenças s

1,20 com 

mos que o 

Outra difer

ações não a

 
 

 

ura dos Aca

significativa

p<0,00001

ponto BIT

rença enco

apontaram d

arás segund

as entre os 

. Usando 

TQ0100 dife

ntrada foi e

diferenças s

Relatório FE

do o Ponto 

pontos de c

Intervalos 

eriu signific

entre os pon

significativa

HIDRO 2012-A

de coleta. 

coleta para 

simultâneo

cativamente

ntos RGDE

as. 

AT-603 

 

 

o Ca 

os de 

e dos 

E2900 

 

203



 

 

Figur

 

dos a

– Tu

(p=0

(p=0

 

 

 

ra 91 - Níve

Foram d

acarás, F(4,

key, tivemo

,03343), B

,00748), BI

As dema

eis de V na 

detectadas 

208) = 4,796

os que as d

BILL2100 

LL2900 e B

ais compara

musculatur

diferenças 

6 com p<0,0

diferenças a

e BITQ0

BITQ0100 (p

ações não a

 
 

 

ra dos Acar

significativa

001. Usand

apontadas e

0100 (p=0

p=0,09827)

apontaram d

rás segundo

as entre os

do Intervalo

entre os pon

0,00266), 

). 

diferenças s

Relatório FE

o o Ponto de

pontos de 

s simultâne

ntos: BILL2

BILL2100 

significativa

HIDRO 2012-A

e coleta. 

coleta para

eos de conf

2100 e BILL

e RGDE

as. 

AT-603 

 

 

a o V 

fiança 

L2500 

E2900 
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Figur

 

dos 

confi

BILL

(p<0

 

 

 

ra 92 - Níve

Foram d

acarás, F

iança – Tuk

2900 (p=0

,001), BILL

As dema

eis de Cr na

detectadas d

(4,208) = 8

key, tivemos

,08529), B

2900 e RG

ais compara

a musculatu

diferenças s

,005 com 

s que as di

BILL2900 e

DE2900 (p=

ações não a

 
 

 

ura dos Aca

significativa

p<0,0001. 

ferenças ap

e BIILL2500

=0,00336).

apontaram d

arás segund

as entre os 

Usando 

pontadas e

0 (p<0,001

diferenças s

Relatório FE

do o Ponto d

pontos de 

Intervalos 

ntre os pon

), BILL290

significativa

HIDRO 2012-A

de coleta. 

coleta para

simultâneo

ntos: BILL21

00 e BITQ

as. 

AT-603 

 

 

a o Cr 

os de 

100 e 

Q0100 
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Figur

 

dos 

confi
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(p=0

 

 

 

ra 93 - Níve

Foram d

acarás, F

iança – Tuk

L2500 (p<0

,0236). 

As dema

eis de Mn n

detectadas d

(4,208) = 6

key, tivemo

0,001), BIL

ais compara

a musculatu

diferenças s

,162 com 

s que as d

LL2500 e B

ações não a

 
 

 

ura dos Aca

significativa

p<0,0001. 

iferenças a

BITQ0100 

apontaram d

arás segund

as entre os 

Usando 

pontadas e

(p=0,0545)

diferenças s

Relatório FE

do o Ponto 

pontos de c

Intervalos 

entre os pon

), BILL2900

significativa

HIDRO 2012-A

de coleta. 

coleta para 

simultâneo

ntos BILL29

0 e RGDE

as. 

AT-603 

 

 

o Mn 

os de 

900 e 

E2900 
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Figur

 

dos 
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BITQ

BITQ

(p=0

 

 

 

ra 94 - Níve

Foram d

acarás, F(

iança – Tu

Q0100 e os

Q0100 (p=0

,03182). 

As dema

eis de Fe na

detectadas d

(4,208) = 3,

ukey, tivem

s demais, v

,01511), BI

ais compara

a musculatu

diferenças s

526 com 

mos que a

vejamos: B

ILL2900 e B

ações não a

 
 

 

ura dos Aca

significativa

p=0,00827

as diferenç

BILL2100 e 

BITQ0100 

apontaram d

arás segund

as entre os 

. Usando 

ças aponta

BITQ0100

(p=0,02270

diferenças s

Relatório FE

do o Ponto d

pontos de c

Intervalos 

das foram 

0 (p=0,0026

0), RGDE29

significativa

HIDRO 2012-A

de coleta. 

coleta para

simultâneo

entre o 

67), BILL25

900 e BITQ

as. 

AT-603 

 

 

a o Fe 

os de 

ponto 

500 e 

Q0100 
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Figur
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nece

que 

varia

hipót

 

 

 

ra 95 - Níve

Não fora

centrações d

essária a a

não foi po

abilidade do

tese poderá

eis de Co na

am detectad

de Co nos 

plicação do

ossível evid

os níveis ob

á ser confirm

a musculatu

das diferen

acarás, F(4

os contraste

denciar a d

servados n

mada. 

 
 

 

ura dos Aca

ças signific

4,208) = 1,17

es para ide

diferença d

nas coletas,

arás segund

cativas entre

4 com p=0

entificar as

do ponto B

 com um m

Relatório FE

do o Ponto 

e os pontos

,323 e porta

diferenças

BILL2900 d

maior númer

HIDRO 2012-A

de coleta. 

s de coleta

tando não s

s. Vale obs

devido à gr

ro de dados

AT-603 

 

 

 para 

se faz 

servar 

rande 

s esta 
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Figur

 

dos 
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BILL

BILL

(p=0

na es

 

 

ra 96 - Níve

Foram d

acarás, F(

iança – Tu

2900 e os

2900 (p=0,

,01952). 

As dema

Em resu

spécie acar

eis de Ni na

detectadas d

(4,208) = 4,8

ukey, tivem

s demais, v

,00420), BI

ais compara

umo, temos 

rá. 

a musculatu

diferenças s

876 com p

mos que a

vejamos: B

LL2900 e B

ações não a

um problem

 
 

 

ura dos Acar

significativa

p=0,000888

as diferenç

BILL2100 e

BITQ0100 

apontaram d

ma localiza

rás segund

as entre os 

8. Usando 

ças aponta

 BILL2900 

(p=0,05803

diferenças s

do de Ni no

Relatório FE

o o Ponto d

pontos de 

Intervalos 

das foram 

(p=0,0070

3), RGDE29

significativa

o ponto BIL

HIDRO 2012-A

de coleta. 

coleta para

simultâneo

entre o 

02), BILL25

900 e BILL

as. 

LL2900 apo

AT-603 

 

 

a o Ni 

os de 

ponto 

500 e 

L2900 

ntado 
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Figur

 

conc

nece

que 
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dado

 

 

 

 

ra 97 - Níve

Não fora

centrações d

essária a a

não foi pos

ande variab

os esta hipó

eis de Cu na

am detectad

de Cu nos 

plicação do

ssível eviden

bilidade dos

ótese poder

a musculatu

das diferen

acarás, F(4

os contraste

nciar a dife

s níveis obs

á ser confir

 
 

 

ura dos Aca

ças signific

4,208) = 1,29

es para ide

rença dos p

servados n

rmada. 

arás segund

cativas entre

1 com p=0

entificar as

pontos RGD

as coletas, 

Relatório FE

do o Ponto 

e os pontos

,275 e porta

diferenças

DE2900 e B

com um m

HIDRO 2012-A

de coleta. 

s de coleta

tando não s

s. Vale obs

BILL2100 d

maior núme

AT-603 

 

 

 para 

se faz 

servar 

evido 

ro de 
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Figur

 

dos 

confi
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ra 98 - Níve

Foram d

acarás, F

iança – Tu

Q0100 e BIL

As dema

eis de Zn na

detectadas d

(4,208) = 3

ukey, tivem

LL2900 (p=0

ais compara

a musculatu

diferenças s

,236 com 

mos que as

0,0302), RG

ações não a

 
 

 

ura dos Aca

significativa

p=0,0133. 

s diferenças

GDE2900 e

apontaram d

arás segund

as entre os 

Usando 

s apontada

 BITQ0100 

diferenças s

Relatório FE

do o Ponto d

pontos de c

Intervalos 

as foram e

(p=0,0114)

significativa

HIDRO 2012-A

de coleta. 

coleta para

simultâneo

entre os po

). 

as. 

AT-603 

 

 

a o Zn 

os de 

ontos: 
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Figur

 

dos 
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os d

ponto

 

 

 

ra 99 - Níve

Foram d

acarás, F(

iança – Tuk

demais pon

os pesquisa

As dema

O ponto 

eis de As na

detectadas d

(4,208) = 24

key, tivemo

ntos. Esses

ados na rep

ais compara

com maior 

a musculatu

diferenças s

4,62 com p

s que os p

s dois pont

presa Billing

ações não a

nível de As

 
 

 

ura dos Aca

significativa

p<0,000001

ontos RGD

tos aprese

gs. 

apontaram d

s foi o BITQ

arás segund

as entre os 

. Usando 

DE2900 e B

entaram nív

diferenças s

Q0100. 

Relatório FE

do o Ponto d

pontos de c

Intervalos 

ILL2900 dif

veis inferior

significativa

HIDRO 2012-A

de coleta. 

coleta para

simultâneo

feriram de 

res aos de

as. 

AT-603 

 

 

a o As 

os de 

todos 

emais 
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Figur

 

dos 

confi

As d

(p=0

 

 

 

 

ra 100 - Nív

Foram d

acarás, F(

iança – Tuk

demais dife

,0479), RG

As dema

veis de Se n

detectadas d

(4,208) = 88

key, tivemo

erenças en

DE2900 e B

ais compara

na muscula

diferenças s

8,50 com p

s que o po

contradas 

BILL2100 (p

ações não a

 
 

 

atura dos Ac

significativa

p<0,000001

nto BILL29

foram entr

p=0,055). 

apontaram d

carás segun

as entre os 

. Usando 

00 diferiu d

re os ponto

diferenças s

Relatório FE

ndo o Ponto

pontos de c

Intervalos 

de todos os

os: BITQ01

significativa

HIDRO 2012-A

o de coleta. 

coleta para

simultâneo

s demais po

100 e BILL

as. 

AT-603 

 

 

 o Se 

os de 

ontos. 

L2100 
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Figur

 

dos a

Tuke
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ra 101 - Nív

Foram d

acarás, F(4,

ey, tivemos

sentando n

As dema

veis de Sr n

detectadas d

208) = 6,95 

s que o 

íveis inferio

ais compara

na musculat

diferenças s

com p<0,00

ponto BIT

ores aos de

ações não a

 
 

 

tura dos Ac

significativa

01. Usando

TQ0100 dif

mais ponto

apontaram d

arás segun

as entre os 

 Intervalos 

feriu de t

s. 

diferenças s

Relatório FE

do o Ponto 

pontos de 

simultâneos

odos os d

significativa

HIDRO 2012-A

o de coleta. 

coleta para

s de confia

demais po

as 

AT-603 

 

 

a o Sr 

nça – 

ontos, 
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Figur
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ra 102 - Nív

Não fora

centrações d

essária a a

não foi po

abilidade do

tese poderá

veis de Mo 

am detectad

de Mo nos 

plicação do

ossível evid

os níveis ob

á ser confirm

na muscula

das diferen

acarás, F(4

os contraste

denciar a d

servados n

mada. 

 
 

 

atura dos Ac

ças signific

4,208) = 1,09

es para ide

diferença d

nas coletas,

carás segun

cativas entre

91 com p=0

entificar as

do ponto B

 com um m

Relatório FE

ndo o Ponto

e os pontos

,362 e port

diferenças

BILL2100 d

maior númer

HIDRO 2012-A

o de coleta.

s de coleta

tando não s

s. Vale obs

devido à gr

ro de dados

AT-603 
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 para 

se faz 

servar 
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s esta 
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Figur
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que 
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ra 103 - Nív

Não fora

centrações d

essária a a

não foi po

do à grand

ero de dado

veis de Ag n

am detectad

de Ag nos 

plicação do

ossível evid

de variabilid

os esta hipó

na muscula

das diferen

acarás, F(4

os contraste

denciar as 

dade dos 

ótese poder

 
 

 

atura dos Ac

ças signific

4,208) = 0,79

es para ide

diferenças 

níveis obse

rá ser confir

carás segun

cativas entre

4 com p=0

entificar as

dos ponto

ervados na

rmada. 

Relatório FE

ndo o Ponto

e os pontos

,576 e porta

diferenças

os BILL290

as coletas, 

HIDRO 2012-A

o de coleta. 

s de coleta

tando não s

s. Vale obs

0 e RGDE

com um 

AT-603 

 

 

 

 para 

se faz 

servar 

E2900 

maior 

 

216



 

 

Figur
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dos r

 

 

 

 

ra 104 - Nív

Não fora

centrações d

essária a ap

resultados f

veis de Cd n

am detectad

de Cd nos 

plicação dos

foi <LQ em 

na muscula

das diferen

acarás, F(4

s contrastes

todos os po

 
 

 

atura dos Ac

ças signific

4,208) = 0,80

s para iden

ontos. 

carás segun

cativas entre

0 com p=0

ntificar as di

Relatório FE

ndo o Ponto

e os pontos

,526 e porta

ferenças. A

HIDRO 2012-A

o de coleta.

s de coleta

tando não s

A grande m

AT-603 

 

 

  

 para 

se faz 

aioria 
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Figur
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nece

que o
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ra 105 - Nív

Não fora

centrações d

essária a ap

o ponto BIL

oletas neste

veis de Sn n

am detectad

de Sn nos 

plicação do

LL2100 tenh

e ponto será

na muscula

das diferen

acarás, F(4

os contraste

ha níveis in

á possível c

 
 

 

atura dos Ac

ças signific

4,208) = 1,26

es para ide

feriores aos

confirmar es

carás segun

cativas entre

8 com p=0

entificar as 

s demais po

sta hipótese

Relatório FE

ndo o Ponto

e os pontos

,284 e porta

diferenças.

ontos. Amp

e. 

HIDRO 2012-A

o de coleta. 

s de coleta

tando não s

. Há indício

pliando o nú

AT-603 
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ra 106 - Nív

Não fora

centrações d

essária a ap

o ponto B

ero de colet

veis de Sb n

am detectad

de Sb nos 

plicação do

BILL2900 te

tas neste p

na muscula

das diferen

acarás, F(4

os contraste

enha níveis

onto, será p

 
 

 

atura dos Ac

ças signific

4,208) = 0,52

es para ide

s superiore

possível co

carás segun

cativas entre

2 com p=0

entificar as 

es aos dem

nfirmar esta

Relatório FE

ndo o Ponto

e os pontos

,720 e porta

diferenças.

mais ponto

a hipótese. 

HIDRO 2012-A

o de coleta. 

s de coleta

tando não s

. Há indício

os, amplian

AT-603 

 

 

 

 para 

se faz 

os de 
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ra 107 - Nív

Foram d

acarás, F(

iança – Tuk

demais dife

,001). 

As dema

Não apre

pécie acará

o baixos no

veis de Ba n

detectadas d

(4,208) = 11

key, tivemos

erenças enc

ais compara

esentaremo

á apresenta

os pontos da

na muscula

diferenças s

1,72 com 

s que o pon

contradas f

ações não a

os o mapa 

aram valore

a represa B

 
 

 

atura dos Ac

significativa

p<0,00001

nto BITQ01

foram entre

apontaram d

com os nív

es <LQ, ind

Billings. 

carás segun

as entre os 

. Usando 

00 diferiu d

e os pontos

diferenças s

veis de Tl p

dicando que

Relatório FE

ndo o Ponto

pontos de c

Intervalos 

de todos os

s: RGDE29

significativa

ois todas a

e os níveis 

HIDRO 2012-A

o de coleta. 

coleta para

simultâneo

s demais po

900 e BILL

as. 

as amostras

deste meta

AT-603 
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os de 
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s para 
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Não fora

centrações d

essária a ap

o ponto BIT

oletas será 

veis de Pb n

am detectad

de Pb nos 

plicação do

TQ0100 ten

possível co

na muscula

das diferen

acarás, F(4

os contraste

ha níveis in

onfirmar est

 
 

 

atura dos Ac

ças signific

4,208) = 0,41

es para ide

nferiores ao

ta hipótese.

carás segun

cativas entre

8 com p=0

entificar as 

s demais po

. 

Relatório FE

ndo o Ponto

e os pontos

,795 e porta

diferenças.

ontos. Amp

HIDRO 2012-A

o de coleta. 

s de coleta

tando não s
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pliando o nú
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6.7 A
peix

tendo

Espé

Tabe
nas c

Metal 

Hg 

Be 

log(Na) 

log(Mg) 

log(Al) 

log(K) 

log(Ca) 

Sc 

V 

Cr 

log(Mn) 

log(Fe) 

Co 

Ni 

log(Cu) 

log(Zn) 

As 

Se 

log(Sr) 

Mo 

Ag 

Cd 

Sn 

Sb 

Ba 

Gd 
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0,041 0,0
0,008 0,0
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0,035 0,0
0,007 0,0
0,200 0,2
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BILL02500)
0,011 0,0
0,106 0,1
0,042 0,1
0,006 0,0
0,083 0,2
0,044 0,0
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0,383 0,4
0,019 0,0
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0,011 0,0
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0,025 0,0
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0,112 0,1
0,029 0,0
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0,093 0,14
0,015 0,02
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0,061 0,09
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Med 

. 1,5 
82,0 9

. 1,4 
11,5 3
34,0 12

. 1,0 
67,0 14

8,3 1
. 2,2 

54,9 10
4,7 

. 0,7 
7,1 1

50,0 7
. 0,8 

51,1 10
16,5 2

. 1,7 
55,0 8
12,9 4

GUA
. 1,5 

16,9 3
11,7 4

. 0,7 
34,8 6

4,0 1
or média arit

estão Sema
acional.(con

tração
kg) 

P

C
1-

Max Me
PO

1,9 0,007
9,3 0,398

PO
3,5 0,007
2,9 0,056
5,0 0,165
1,5 0,005
6,0 0,326
8,6 0,040
6,7 0,011
2,5 0,267
7,5 0,023

1,0 0,003
4,2 0,034
8,7 0,243
1,3 0,004
6,0 0,248
7,3 0,080

3,0 0,008
0,7 0,267
7,9 0,063
RXXXX (po
4,0 0,007
2,6 0,082
8,1 0,057
1,2 0,003
9,1 0,169
0,0 0,019
mética por c

 

 
 

 

anal (PIS) d
tinuação) 

Provável In

Criança 
-4 anos 
ed Max M
ONTO 4 (B

0,009 0,0
0,483 0,3

ONTO 5 (RG
0,017 0,0
0,160 0,0
0,608 0,
0,007 0,0
0,710 0,2
0,090 0,0
0,033 0,0
0,498 0,2
0,036 0,0

GUAR
0,005 0,0
0,069 0,0
0,383 0,
0,007 0,0
0,515 0,
0,133 0,0

GUAR
0,015 0,0
0,392 0,2
0,233 0,0

onto não co
0,019 0,0
0,158 0,0
0,234 0,0
0,006 0,0
0,336 0,
0,049 0,0

campanha; M

de MeHg, A

gestão Sem

Criança 
5-11 anos
Med Max

BITQ00100)
006 0,007
304 0,369
GDE02900)
005 0,013
043 0,122
126 0,464
004 0,006
249 0,542
031 0,069
008 0,025
204 0,380
017 0,028
0900 
003 0,004
026 0,053
186 0,292
003 0,005
190 0,393
061 0,101
0100 
006 0,011
204 0,300
048 0,178
odificado p
006 0,015
063 0,121
043 0,179
003 0,004
129 0,257
015 0,037

Max = concen
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As e Pb pe

manal (µg/k

Adulto

Med Ma

0,009 0,
0,492 0,

) 
0,008 0,
0,069 0,
0,204 0,
0,006 0,
0,402 0,
0,050 0,
0,013 0,
0,330 0,
0,028 0,

0,004 0,
0,042 0,
0,300 0,4
0,005 0,
0,307 0,
0,099 0,

0,010 0,
0,330 0,4
0,077 0,

pela CETES
0,009 0,
0,101 0,
0,070 0,
0,004 0,
0,209 0,4
0,024 0,

ntração máxi
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012 0,019
596 1,016

021 0,018
197 0,143
750 0,422
009 0,012
876 0,831
112 0,103
040 0,027
615 0,681
045 0,058

006 0,009
085 0,088
472 0,620
008 0,010
636 0,634
164 0,205

018 0,021
484 0,682
287 0,160

SB) 
024 0,019
196 0,210
289 0,145
007 0,009
415 0,432
060 0,049
ma 
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Max 

9 0,0
6 1,2

8 0,0
3 0,4
2 1,5
2 0,0

 1,8
3 0,2
7 0,0

 1,2
8 0,0

9 0,0
8 0,1
0 0,9
0 0,0
4 1,3
5 0,3

 0,0
2 1,0
0 0,5

9 0,0
0 0,4
5 0,5
9 0,1
2 0,8
9 0,1

) 

024
231

043
408
550
018
810
231
084
271
093

012
76

976
017
314
339

037
001
594

049
404
596

97
857

24
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Aca
Tilá
Tra

Aca
Tilá
Tra

Aca
Tilá
Tra

Aca
Tilá
Tra

Aca
Tilá
Tra

Tilá
Tra

Tra

Tilá
Tra

 

com 
refeiç
calcu

 

dro 4 – Qu
ulacionais 

eixe 
Con

(

Med

ará 20

ápia 20
íra 90,3

ará 25

ápia 72
íra 5

ará 28
ápia 22

íra 103,

ará 24
ápia 30
íra 81,9

ará 11
ápia 6

íra 54,9

ápia 7,0

íra 51

íra 5

ápia 16
íra 34

As recom
base na 

ções, send
ulados esse

 

uociente de

ncentração 
(µg/kg) 

d Max 

0,8 31,3 
0,8 34,3 
37 124,48 

5,1 85,4 
2,8 113 
54 78,88 

8,6 44,1 
2,4 70,2 
16 117,01 

4,5 75,7 
0,3 42,3 
97 99,30 

1,5 32,9 
67 146 
94 102,46 

06 14,2 
1,1 106 

55 80,7 
GUARXX

6,9 32,6 
4,8 69,1 

mendações
quantidade
o esta últim

es limites de

e perigo (Q

Criança
1-4 ano

Med M
PONT

0,14
0,14
0,63

PONT
0,17
0,51
0,38

PONT
0,20
0,16
0,72

PONT
0,17
0,21
0,57

PONT
0,08
0,47
0,38

0,05
0,35

0,38
XXX (ponto 

0,12
0,24

s para restr
e de pesca
ma mais ap
e consumo,

 
 

 

QP) para me

Qu
a 

os 
Cr

5-11
Max Med
TO 1 (BILL0
0,22 0,11
0,24 0,11
0,86 0,48

TO 2 (BILL0
0,59 0,13
0,78 0,39
0,55 0,29

TO 3 (BILL0
0,31 0,15
0,49 0,12
0,81 0,55

TO 4 (BITQ0
0,53 0,13
0,29 0,16
0,69 0,43

TO 5 (RGDE0
0,23 0,06
1,01 0,36
0,71 0,29
GUAR0900
0,10 0,04
0,74 0,27

GUAR0100
0,56 0,29
não codific
0,23 0,09
0,48 0,18

rição do co
ado que p
plicável na 
 conforme e

etilmercúrio

uociente de 
iança 
1 anos 

Max M
02100) 
1 0,17
1 0,18
8 0,66
02900) 
3 0,45
9 0,60
9 0,42
02500) 
5 0,23
2 0,37
5 0,62

00100) 
3 0,40
6 0,22
3 0,53
02900) 
6 0,17
6 0,77
9 0,54
0 
4 0,08
7 0,56

0 

9 0,43
cado pela C
9 0,17
8 0,37

onsumo de 
pode ser c
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o estimado 

Perigo 

Adulto 

Med Max 

0,18 0,27
0,18 0,29
0,77 1,07

0,22 0,73
0,62 0,97
0,46 0,68

0,25 0,38
0,19 0,60
0,88 1,00

0,21 0,65
0,26 0,36
0,70 0,85

0,10 0,28
0,57 1,25
0,47 0,88

0,06 0,12
0,44 0,91

0,47 0,69
CETESB) 
0,14 0,28
0,30 0,59
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ção de risc
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7 0,37 
9 0,37 
7 1,60 

3 0,44 
7 1,29 
8 0,96 

8 0,51 
0 0,40 
0 1,83 

5 0,43 
6 0,54 
5 1,45 

8 0,20 
5 1,19 
8 0,97 

2 0,13 
1 0,91 

9 0,97 

8 0,30 
9 0,62 

podem ser 
ou númer

co. Assim, f
EPA, 2008)
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Max 

0,55
0,61
2,21

1,51
2,00
1,40

0,78
1,24
2,07

1,34
0,75
1,76

0,58
2,59
1,82

0,25
1,88

1,43

0,58
1,22

feitas 
ro de 
foram 
: 
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Traír

Acar
Tiláp
Traír

Acar
Tiláp
Traír
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Tiláp
Traír
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Tiláp
Traír

Tiláp
Traír

Traír

Tiláp
Traír
 
 
 
 
 

 

 
No Quad
 
 

dro 5 – L
lmercúrio 

eixe 
Con

Me
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pia 2
ra 90

rá 2

pia 7
ra 

rá 2
pia 2

ra 103

rá 2

pia 3
ra 81

rá 1
pia 
ra 54

pia 7
ra 5

ra 

pia 1
ra 3

dro 5 estão 

imite de c

ncentração 
(µg/kg) 

ed Max 

20,8 31,3
20,8 34,3
0,37 124,48

25,1 85,4
72,8 113

54 78,88

28,6 44,
22,4 70,2

3,16 117,0

24,5 75,7
30,3 42,3
1,97 99,30

11,5 32,9
67 146

4,94 102,46

7,06 14,2
51,1 106

55 80,7

GUARXXX
16,9 32,6
34,8 69,

apresentad

onsumo di

Cria
1-4 a

Med 

PONT
3 69,23
3 69,23
8 15,93

PONT
4 57,37
3 19,78
8 26,67

PONT
1 50,35
2 64,29

1 13,96
PONT

7 58,78
3 47,52
0 17,57

PONTO
9 125,22
6 21,49
6 26,21

G
2 203,97
6 28,18

G
7 26,18

XX (ponto n
6 85,21
1 41,38

 
 

 

dos os limite

iário de pe
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ança 
anos 

Max 

TO 1 (BILL02
3 46,01
3 41,98
3 11,57
TO 2 (BILL02
7 16,86
8 12,74
7 18,26
TO 3 (BILL02
5 32,65
9 20,51

6 12,31
TO 4 (BITQ00
8 19,02
2 34,04
7 14,50

O 5 (RGDE0
2 43,77
9 9,86

14,05

GUAR0900
7 101,41
8 13,58

GUAR0100
8 17,84

não codific
44,17

8 20,84

es de consu

escado em

ite de consu
Crianç

5-11 an
Med 

100) 
126,92
126,92

29,21
2900) 

105,18
36,26
48,89

2500) 
92,31

117,86

25,59
0100) 

107,76
87,13
32,21

02900) 
229,57

39,40
48,05

373,94
51,66

48,00

cado pela C
156,21

75,86
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umo diário d

 relação a

mo (g/dia) 
a 
os 
Max M

84,35 3
76,97 3
21,21

30,91 2
23,36
33,47

59,86 2
37,61 3

22,56

34,87 2
62,41 2
26,59

80,24 6
18,08
25,77

185,92 9
24,91

32,71

CETESB) 
80,98 4
38,21 2
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Adulto 

Med M

336,54 22
336,54 20

77,46 5

278,88 8
96,15 6

129,63 8

244,76 15
312,50 9

67,86 5

285,71 9
231,02 16

85,40 7

608,70 21
104,48 4
127,41 6

991,50 49
136,99 6

127,27 8

414,20 21
201,15 10
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Max 

3,64
4,08
6,23

1,97
1,95
8,74

8,73
9,72

9,82

2,47
5,48
0,49

2,77
7,95
8,32

2,96
6,04

6,74

4,72
1,30
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dro 6 - Núm
os da popu

eixe 
Con

(

Med

ará 20,8
ápia 20,8
íra 90,3

ará 25,1

ápia 72,8
íra 54

ará 28,6
ápia 22,4
íra 103,1

ará 24,5
ápia 30,3

íra 81,9

ará 11,5

ápia 67
íra 54,9

ápia 7,06

íra 51,1

AR0100 
íra 55

ápia 16,9

íra 34,8

mero máxim
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ncentração 
(µg/kg) 

d Max 

8 31,3 
8 34,3 

37 124,48

1 85,4 
8 113 
 78,88 

6 44,1 
4 70,2 
16 117,01

5 75,7 
3 42,3 

97 99,30 

5 32,9 
 146 

94 102,46

6 14,2 
1 106 

 80,7 

GUARXXX
9 32,6 

8 69,1 

mo de refei
undo o cont

Cria
1-4 

Med 
PONTO

17 
17 

8 4 
PONTO

14 
5 
7 

PONTO
12 
16 

1 3 
PONTO

14 
12 
4 

PONTO
31 
5 

6 6 

G
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7 

6 

X (ponto nã
21 

10 
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Número má
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O 1 (BILL02

11 
10 
3 

O 2 (BILL02
4 
3 
4 

O 3 (BILL02
8 
5 
3 

O 4 (BITQ00
5 
8 
4 

O 5 (RGDE02
11 
2 
3 

GUAR0900 
25 
3 

4 
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11 

5 

sal de pesc
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Crianç
5-11 an
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100) 

31 
31 
7 

900) 
26 
9 
12 
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23 
29 
6 

0100) 
26 
21 
8 

2900) 
56 
10 
12 

92 
13 

12 

ado pela C
38 

19 
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feições men

ça 
nos 

Max M

21 
19 
5 

8 
6 
8 

15 
9 
6 

9 
15 
7 

20 
4 
6 
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6 

8 
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9 
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19 14

68 20
24 15
32 22

60 39
77 24
17 15

70 23
57 41
21 17

149 52
26 12
31 17
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34 16

31 21

102 53

49 25
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Tilápia 
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Tilápia 
Traíra 

Tilápia 
Traíra 
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dro 7 – Ma
ulacionais 

Conc. 
(µg/kg) 

Med Max 

8,6 40,1 
5,93 11 

11 24,6 
9,31 20,7 
6,43 13,3 

11,2 28,1 
11,8 15,5 
5,15 18,6 

6,86 14,6 
7,87 10,1 

34 125 
8,28 18,6 
4,7 7,47 

50 78,7 
16,5 27,3 

12,9 47,9 

11,7 48,1 
3,99 10 

argem de 

Criança
1-4 ano

Med M

83,72 1
121,42 6

65,45 2
77,34 3

111,98 5

64,29 2
61,02 4

139,81 3

104,96 4
91,49 7

21,18 
86,96 3

153,19 9

14,40 
43,64 2

55,81 1

GUARXX
61,54 1

180,45 7
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os 

C
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Max Med
PON

17,96 109,
65,45 159,

PON
29,27 85,
34,78 101,2
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46,45 79,
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49,32 137,4
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5,76 27,
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9,15 18,
26,37 57,

15,03 73,
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(MOE) par

Mar
Criança 
-11 anos 
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71 38,33
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18 33,55
90 60,83
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TO 4 (BITQ 
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TO 5 (RGDE
73 7,54
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GUAR0900
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02100) 

85,47
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66,82 2
78,95 3
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02500) 

65,63 2
62,29 4
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E 02900) 
21,62
88,77 3
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M

cará 
lápia 
raíra 

cará 
lápia 
raíra 

cará 
lápia 
raíra 

cará 
lápia 

raíra 

cará 
lápia 
raíra 
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raíra 

raíra 

lápia 
raíra 
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oncentração
(µg/kg) 

ed Max 

3,06 4,58
2,26 4,05
1,19 1,62

2,38 4,40
2,05 2,8
1,88 2,7

3,04 5,24
1,63 2,89
1,87 2,53

2,85 4,86
2,21 2,49

1,52 1,92

1,41 3,49
0,97 1,49
2,21 6,74

0,69 0,98
0,84 1,34

1,67 2,99

GUAR
1,53 3,98
0,69 1,2

e perigo (Q

o 
Crian
1-4 an

Med 

PO
8 0,04
5 0,03
2 0,01

PO
0 0,03
1 0,02
1 0,02

PO
4 0,04
9 0,02
3 0,02

PO
6 0,03
9 0,03

2 0,02

PO
9 0,02
9 0,01
4 0,03

8 0,01
4 0,01

9 0,02

RXXXX (pon
8 0,02
1 0,01
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Max M
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0,05
0,05
0,02

ONTO 2 (BIL
0,05
0,03
0,03

ONTO 3 (BIL
0,06
0,03
0,03

ONTO 4 (BIT
0,06
0,03

0,02

ONTO 5 (RG
0,04
0,02
0,08

GUAR09
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0,02
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0,03 0,0
0,02 0,0
0,01 0,0
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0,02 0,0
0,02 0,0
0,02 0,0

LL02500) 
0,03 0,0
0,01 0,0
0,02 0,0

TQ00100) 
0,03 0,0
0,02 0,0

0,01 0,0

DE02900) 
0,01 0,0
0,01 0,0
0,02 0,0
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0,01 0,0
0,01 0,0
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0,01 0,0
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1 0,02

4 0,03
2 0,03
2 0,03

5 0,04
3 0,02
2 0,03

4 0,04
2 0,03

2 0,02

3 0,02
1 0,01
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1 0,01
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0,06 0,0
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0,03 0,0

0,05 0,0
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0,02 0,0

0,04 0,0
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0,06 0,0
0,02 0,0

AT-603 

 

os 

scador 

 Max 
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07 0,12
04 0,05

07 0,13
06 0,08
06 0,08

09 0,15
05 0,09
06 0,07

08 0,14
07 0,07

04 0,06

04 0,10
03 0,04
07 0,20

02 0,03
02 0,04

05 0,09

05 0,12
02 0,04
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2,05 2,
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3,04 5,
1,63 2,
1,87 2,

2,85 4,
2,21 2,
1,52 1,

1,41 3,

0,97 1,
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0,69 0,
0,84 1,
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49 390,5
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69 299,22
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68 247,74
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L02100) 

5 517,22
3 700,11
9 1326,97

L02900) 
6 666,95
0 772,68
5 841,93

L02500) 
6 521,48
2 974,77
0 847,10

Q00100) 
9 555,79
4 715,93
4 1043,48

DE02900) 
4 1121,42

4 1639,33
1 716,64

900 
5 2291,50
4 1876,55

00 

6 947,31
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346,23 
391,11 
975,49 
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563,20 
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302,43 
548,57 
626,09 

325,76 
636,78 
823,80 
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1768,42 
2048,78 
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2584,62 
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1473,68 
1898,31 
2766,80 
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4346,70 
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6075,95 
4975,71 

2511,81 

2754,10 
6107,31 
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1493,33
1547,53

801,91
1454,55
1660,08
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1688,44
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1204,30
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63 2,89 
87 2,53 

85 4,86 
21 2,49 
52 1,92 
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326 
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176 
256 
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275 
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96 45

239 86

88 43
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80 36
156 46
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58 46
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130 6
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34 2
03 3
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51 4

62 2
66 4
79 5
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67 6
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676 2
499 8
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eixe 
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Me

rá 3,
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rá 2,
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ra 1,

rá 3,
pia 1,
ra 1,

rá 2,
pia 2,
ra 1,

rá 1,
pia 0,

ra 2,
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ra 0,

ra 1,

pia 1,
ra 0,

Converte
escado (Qu
uito mais re
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ncialmente 
ta. 

mite de con
siderando o 

ncentração 
(µg/kg) 

d Max 

,06 4,58
,26 4,05
,19 1,62

,38 4,40
,05 2,81
,88 2,71

,04 5,24
,63 2,89
,87 2,53

,85 4,86
,21 2,49
,52 1,92

,41 3,49
,97 1,49
,21 6,74

,69 0,98
,84 1,34

,67 2,99

GUARXXX
,53 3,98
,69 1,21

endo-se o l
uadro 12), o
estritivo do 
eve ser irr
pode levar

sumo diário
efeito carci

Criança 

Med 
PONT

8 31,35
5 42,43
2 80,42

PONT
0 40,42
1 46,83
1 51,03

PONT
4 31,60
9 59,08
3 51,34

PONT
6 33,68
9 43,39
2 63,24

PONTO
9 67,96
9 99,35
4 43,43

G
8 138,88
4 113,73

G
9 57,41

XX (ponto n
8 62,95
1 139,60

limite de co
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Max 
TO 1 (BILL02

20,98
23,70
59,12

TO 2 (BILL02
21,82
34,13
35,37

TO 3 (BILL02
18,33
33,25
37,94

TO 4 (BITQ00
19,74
38,59
49,93

O 5 (RGDE0
27,53
64,54
14,25

GUAR0900
98,46
71,47

GUAR0100
32,11

não codific
24,15
79,35

onsumo diá
s que o con
o efeito não
im de se p
volvimento 

do em relaç

te de consu

Criança 5-

Med 
2100) 

57,47
77,79

147,44

2900) 
74,11
85,85
93,55

2500) 
57,94

108,31
94,12

0100) 
61,75
79,55

115,94

02900) 
124,60
182,15

79,63

254,61
208,51

105,26

cado pela C
115,41
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38,47
43,46 2

108,39 3

40,00
62,58 2
64,85 2

33,60
60,95 2
69,57 2

36,20
70,75 2
91,53 3

50,47 3
118,32 4

26,12 2

180,51 6
131,03 5

58,86 2

CETESB) 
44,28 3

145,48 6
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152,38 10
206,26 11
390,94 28

196,49 10
227,64 16
248,04 17

153,64 8
287,18 16
249,57 18
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210,92 18
307,42 24

330,38 13
482,97 31
211,13 6

675,11 47
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(µg/kg) 

ed Max

06 4,58
26 4,05
19 1,62

38 4,40
05 2,81
88 2,71

04 5,24
63 2,89
87 2,53

85 4,86
21 2,49
52 1,92

41 3,49
97 1,49
21 6,74

69 0,98
84 1,34

67 2,99

GUARXX
53 3,98
69 1,21

mo de refei
ânico, consi

Crianç

x Med
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8 8 
5 10 
2 20 

PONT
0 10 
1 11 
1 13 

PONT
4 8 
9 15 
3 13 

PONT
6 8 
9 11 
2 16 

PONT
9 17 
9 24 
4 11 

8 34 
4 28 

9 14 

XXX (ponto 
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1 34 
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6 
15 

TO 2 (BILL0
5 
8 
9 

TO 3 (BILL0
4 
8 
9 
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12 
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7 
16 
3 
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18 
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19 
36 
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21 
23 

02500) 
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27 
23 

00100) 
15 
20 
28 
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45 
20 

0 
63 
51 
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26 

cado pela C
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63 
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5-11 anos

Max 

9 
11 
27 

10 
15 
16 

8 
15 
17 

9 
17 
22 

12 
29 
6 

44 
32 

14 

CETESB) 
11 
36 

HIDRO 2012-A

endado, seg

mensal 
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Med M

37 2
51 2
96 7

48 2
56 4
61 4

38 2
70 4
61 4

40 2
52 4
75 6

81 3
119 7
52 1

166 1
136 8

69 3

75 2
167 9
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40 
45 
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60 
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77 
17 

17 
85 
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29 
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Capítulo 6 
                                                      Análise Anatomopatológica de Peixes 

 
 

  
1. INTRODUÇÃO 
 

Neste projeto FEHIDRO 2012-AT-603 para fins de avaliação 
anatomopatológica de peixes foi selecionado o Reservatório Billings. As espécies 
acarás, tilápias e traíras foram capturadas em 2014 e 2015. Este estudo foi executado 
sob a coordenação da Profa. Dra. Lilian Rose Marques de Sá do Laboratório de 
Patologia Diagnóstica e Ambiental da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo (FMVZ USP). 

 
Os resultados do estudo foram apresentados na forma de dois relatórios de 

iniciação científica, uma dissertação de mestrado e uma monografia de MBA, 
conforme a seguir: 

 
1. Iniciação científica: Avaliação anatomopatológica de Acarás (Geophagus 

brasiliensis) como biomarcador de poluição ambiental da represa Billings; aluna Ana 
Carolina Camachos López, FMVZ-USP, programa de Iniciação Científica da 
Universidade de São Paulo, Bolsa de Iniciação Científica: PIBIC-CNPq. Vigência: 
01/08/2014 a 31/07/2015;  

 
2. Iniciação científica: Avaliação anatomopatológica de tilápias: uma 

alternativa de biomarcador de poluição ambiental; aluna Ivy Tasso Gomes, FMVZ-
USP, iniciação científica FAPESP processo 2015/12307-9.  

 
3. Mestrado: Avaliação anatomopatológica e determinação do estado de saúde 

dos peixes do Reservatório Billings; aluna Sandy Lorena Pulecio Santos, programa de 
pós-graduação Patologia Experimental e Comparada, FMVZ-USP, bolsista CAPES, 
finalizado em 2018.  

 
4.  MBA: Análise de indicadores de água, de sedimento, de saúde dos peixes e 

a concentração de chumbo e cádmio no hepatopâncreas de acarás (Geophagus 
brasiliensis) capturados no reservatório Billings em 2014; Profa. Dra Lilian Rose 
Marques de Sá, do Laboratório de Patologia Diagnóstica e Ambiental da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
 
 
 
2. RESULTADOS  

 
Os resultados destes estudos estão apresentados em formato de ANEXO 

neste relatório (ANEXO D, E, F e G). 
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Capítulo 7 
                                                      Considerações Finais 

 
 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os resultados deste Projeto FEHIDRO 2012-AT-603 distribuídos em seus 
capítulos e anexos demonstram que todos os objetivos propostos foram atingidos.  

 
Ressalta-se que este Projeto FEHIDRO 2012-AT-603, de caráter exploratório, 

teve como objetivo central identificar e quantificar metais em amostras de musculatura 
de peixes do Complexo Billings e Reservatório Guarapiranga e, por fim, avaliar de 
forma integrada os resultados com outras matrizes ambientais como água e 
sedimentos. Complementam este projeto os estudos com macrófitas aquáticas no 
Reservatório Guarapiranga, avaliação anatomopatológica de peixes no Reservatório 
Billings e avaliação de risco humano para consumo de peixes dos Reservatórios 
Billings e Guarapiranga. 

 
As análises de água e sedimentos foram executadas pelos laboratórios da 

CETESB, bem como as atividades de campo, como coleta de amostras. Os resultados 
e as conclusões deste estudo são apresentados no Capítulo 01 e de forma integrada 
com tecido muscular de peixes com uma ampla análise estatística no capítulo 04 deste 
relatório. 

 
Os estudos de avaliação da quantificação de metais em macrófitas aquáticas 

foram desenvolvidos em parceria com o IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares) e são apresentados resumidamente no Capítulo 02 e, em forma detalhada, 
no Anexo C deste relatório. Além das relevantes informações analíticas e ambientais 
obtidas, foi objeto de dissertação de mestrado da aluna Suellen Nóbrega Coutinho.  

 
A adequação da sala do laboratório do Setor de Análises Toxicológicas da 

CETESB e a aquisição de um espectrômetro de massa com plasma indutivamente 
acoplado (ICP MS) e de um analisador direto de mercúrio (DMA80) permitiram 
concretizar o objetivo inicial de determinar 08 metais e acrescentar mais 22 elementos. 
No total foram desenvolvidos e validados métodos para determinação de 30 metais 
(Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Gd, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sc, 
Se, Sn, Sr, Tl, Th, U, V e Zn) em 439 amostras de tecido muscular de peixes. 
Complementarmente, foi desenvolvido o método de determinação de metilmercúrio em 
tecido muscular de peixes, um avanço para as questões analíticas da CETESB para 
amostras biológicas e do Sistema Ambiental Paulista. Os resultados e as conclusões 
desse estudo são apresentados nos Capítulo 03, 04 e 05 deste relatório. 

 
No início deste estudo, para fins de desenvolvimento de método para mercúrio 

total (Hg) utilizando o analisador de mercúrio (DMA80) adquirido neste projeto, 
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estabelecemos parceria com o Instituto de Pesca do Estado de São Paulo, em que 
foram analisadas 163 amostras de peixes (Platanichthys platana) do complexo Billings. 
Além das relevantes informações analíticas e ambientais obtidas, essa atividade foi 
objeto de dissertação de mestrado da aluna Maressa Helena Nanini Costa, 
apresentada neste relatório como ANEXO B. 

  
 
Os estudos de avaliação de risco humano pelo consumo de peixes dos 

Reservatórios Billings e Guarapiranga são apresentados no Capítulo 05 deste 
relatório. Um dos destaques deste estudo foi a inclusão dos dados de metilmercúrio 
em amostras de tecido muscular de peixes provenientes do Reservatório Billings. A 
traíra foi selecionada para testar esta metodologia, pois trata-se de uma espécie 
carnívora e que bioacumula mais mercúrio que as demais espécies avaliadas, como 
acará e tilápia. Esta ação resultou em um trabalho pioneiro para o Setor de Análises 
Toxicológicas da CETESB na área de análise de especiação, visto que foi exitoso 
devido à aquisição de um sistema de cromatografia líquida (HPLC) hifenizada com a 
técnica da espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP MS) 
adquiridos com recursos deste projeto FEHIDRO 2012-AT-603. 

 
 
 
Para as análises toxicológicas, inicialmente estava previsto o ensaio cometa 

em sangue periférico de peixes que foi substituído por exames macroscópicos e 
histopatológicos dos órgãos dos peixes (fígado, rins, intestino, baço e brânquias), uma 
ferramenta analítica que expressa a saúde dos peixes individualmente. Resultaram 
desse trabalho em parceria com o Laboratório de Patologia Diagnóstica e Ambiental 
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
(FMVZ USP), sob a coordenação da Profa. Dra. Lilian Rose Marques de Sá, dois 
relatórios de iniciação científica das alunas Ana Carolina Camachos López e Ivy Tasso 
Gomes (ANEXOS F e G, respectivamente), uma dissertação de mestrado da aluna 
Sandy Lorena Pulecio Santos (ANEXO D) e uma monografia de MBA (Master in 
Business Administration) da professora Profa. Dra Lilian Rose Marques de Sá (ANEXO 
E). No caso do ensaio de cometa, foram realizadas cerca de cinco tentativas de coleta 
de sangue dos peixes, porém não houve sucesso. Isso se deveu pela dificuldade de 
coleta de sangue dos peixes in situ, pois a captura de organismos em rede de espera 
trazia animais bastante estressados. Além disso, à época, foi proibida a 
comercialização do anticoagulante heparina, necessário para a garantia de amostras 
de células sanguíneas íntegras para a análise. A heparina foi substituída por EDTA, 
porém, as amostras apresentavam diferentes níveis de coagulação, demonstrando 
que não era o composto ideal para a manutenção do sangue para a realização do 
ensaio cometa. Sendo assim, decidiu-se pela interrupção dessas análises, pois não 
trariam resultados válidos e substituição por análises histopatológicas, conforme 
mencionado acima.  
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2. RECOMENDAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 
 

 
Os resultados e as análises obtidas nesse projeto FEHIDRO 2012-AT-603 são 

informações ainda iniciais, entretanto, valiosas, porque ainda não havíamos executado 
um trabalho com o número expressivo de 602 amostras de diferentes espécies de 
peixes em dois reservatórios estratégicos como a Billings e a Guarapiranga.  

 
Informações adicionais para a continuidade desse estudo quanto aos metais 

são as seguintes: 
 

• Incluir com mais frequência nas avaliações de qualidade ambiental de 
ambientes aquáticos as matrizes biológicas peixes e macrófitas aquáticas para 
melhor entendimento da dinâmica dos metais e das fontes antrópicas dessas 
áreas de estudo. Desta forma, iremos construir um banco de dados mais sólido 
para auxiliar nas tomadas de decisões quanto a gestão desses reservatórios; 

 
• Promover o desenvolvimento e validação de outras análises de especiação 

como do elemento arsênio em musculatura de peixes; 
 

• Executar estudos pontuais, de menor extensão, para que as avaliações 
ambientais e de risco humano para consumo de pescado da região sejam 
compatíveis com a sazonalidade e propiciando maior robustez dos dados. 

 
 
Equipe Técnica 
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ANEXO A - Registro Fotográfico da Adequação Física da Sala do Laboratório e 
Equipamentos 
 
 
 
A. ADEQUAÇÃO DE SALA DO LABORATÓRIO 

 
 

As obras para adequação física das salas do laboratório foram iniciadas em 
11/01/2016 e finalizadas em 08 de Julho de 2016. Na sequência, a instalação dos 
condicionadores de ar foi finalizada em 06/09/2016 e a instalação da linha dos gases 
especiais foi finalizada em 06/02/2017.  

As fotos abaixo mostram o início das obras em 11/01/2016: 

                Foto 1. Desinstalação de mobiliário.                                            Foto 2. Demolição. 
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                                As fotos abaixo mostram o resultado final: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3. Entrada da Sala Nova do Laboratório. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 
 

Foto 4. Preparo de amostras (metilmercúrio) e de soluções analíticas, 
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Foto 5. Espaço dos analistas. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 6. Espaço da Espectrometria Atômica. 
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Foto 7. Sistema de Cromatografia Líquida de Alta Performance e Sistema de Espectrometria   de  Massas 
com plasma acoplado (ICP-MS/MS) - Marca Agilent – Modelo 8800. Patrimônio CETESB ME-11945-
11945G e 11945H. 
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Foto 8. Analisador Direto de Mercúrio – Marca Millestone – Modelo DMA-80. Patrimônio CETESB ME-11269. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Sonda multiparâmetro.Marca YSI. Patrimônio CETESB ME-11177.
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Foto10.  Extrator Automático de Amostras – Marca Horizon – Modelo SPE-DEX-

4970. Patrimônio CETESB ME-11206-11207-11208 e 11210. 
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Foto 9.  Incubadoras Jaqueta d’água – Marca VWR – Modelo Symphony. Patrimônio CETESB ME-11183 e 
ME-11184. 
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Foto 10.  Incubadoras Refrigerada – Marca: FRIOCELL– Modelo FCP-B2V/FC22 - Patrimônio 
CETESB ME-11634. 
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AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
 

A. Listagem dos equipamentos adquiridos e Adequação Física da Sala 10A do Laboratório do Setor de Análises Toxicológicas. 

Nº Itens adquiridos no FEHIDRO AT-603 

 Aquisição de equipamentos Nº SOC Unidade Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$)  
Observações 

1 Aquisição de equipamentos e adequação 
física da sala do laboratório ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

1.1 

Sistema de cromatografia líquida de alta 
performance acoplado a sistema de 

espectrometria de Massas com plasma 
acoplado (ICP-MS/MS) - Marca Agilent – 

Modelo 8800. 

88019 Peça 01 670.103,00 670.103,00 
ME-11945 (ICP) ME-

11945H (HPLC) e ME-
11945G (amostrador) 

1.2 Analisador Direto de Mercúrio – Marca 
Millestone – Modelo DMA-80. 

 
86843 Peça 01 

 
104.809,23 

 

 
104.809,23 

 
ME-11639 

1.3 Extrator Automático de Amostras – 
Marca Horizon – Modelo SPE-DEX-4970. 86854 Peça 01 154.706,30 

 
154.706,30 

 
ME-11206; ME-11207; 
ME-11208 e ME-11210. 

1.4 Incubadora de bancada 88558 Peça 01 
 

17.149,24 
 

 
17.149,24 

 
ME-11634 

1.5 Incubadora jaqueta d´ água. 87022 Peça 02 
 

24.000,00 
 

48.000,00 ME-11183 e ME-11184 

1.6 Sonda multiparâmetro. 86911 Peça 01 
 

24.750,00 
 

24.750,00 ME-11177 

1.7 Adequação física da sala do laboratório 93984 ____ ___ 335.144,63 335.144,63 
 

FEHIDRO: R$ 282.655,15 
CETESB: R$ 52.489,48 

Total  
1.330.662,40 

 
1.354.662,40            __________ 
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Alimentação e bioacumulação de mercúrio total em um clupeídeo invasor 
(Platanichthys platana) do Complexo Billings, (Alto Tietê, SP). 

 

Resumo  

O presente estudo visou avaliar a dieta e a bioacumulação de mercúrio (Hg) 
total em um clupeídeo invasor (Platanichthys platana) do Complexo Billings. 
Buscou-se verificar o potencial impacto da espécie na cadeia trófica, 
procurando também compreender o seu papel na transferência do Hg total para 
níveis tróficos superiores. Foram selecionados locais com diferentes graus de 
eutrofização, compreendendo três pontos de coleta para a avaliação da 
alimentação, e quatro para a verificação da bioacumulação de Hg total. As 
coletas de água, zooplâncton e peixes foram realizadas na época seca (agosto 
e setembro/2014) e chuvosa (dezembro/2014). Foi analisada a composição da 
comunidade zooplanctônica para a comparação com a dieta e verificação das 
possíveis relações com as quantificações de Hg total. Os resultados indicaram 
que a dieta de P. platana de modo geral foi semelhante entre os diferentes 
pontos de coleta, sendo a espécie caracterizada como zooplanctófaga. Todavia 
a NMDS baseada apenas nos dados do zooplâncton consumido, indicou uma 
diferença na composição das espécies selecionadas entre os locais. As 
espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade da dieta entre os pontos 
foram Bosmina (48,4%) e Cyclopoida (38,1%). A concentração de Hg total na 
água esteve acima do estabelecido pela Resolução CONAMA 357 de 2005 
para águas de Classe II apenas no ponto Rio Grande na época chuvosa, 
enquanto que no zooplâncton o Hg só foi detectado no Corpo Central 
(chuvosa).  Na análise do peixe total, o Hg total esteve de acordo com a 
Resolução RDC N° 42 de 2013. Através de uma Análise de Covariância 
(ANCOVA) foi constatada uma relação entre o comprimento dos organismos 
com as concentrações de Hg total. Os resultados sugerem que a bem sucedida 
invasão desta espécie no Complexo Billings pode estar representando um fator 
adicional para o aumento fitoplanctônico do meio. Além disto, é possível que a 
espécie esteja agindo como um elo adicional para a transferência do Hg total 
para os níveis tróficos superiores. 
 
Palavras-chave: reservatório urbano, cadeia alimentar, introdução de espécies, 
contaminação ambiental, ictiofauna, eutrofização. 
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Feeding and total mercury bioaccumulation of an invader clupeid 
(Platanichthys platana) of the Billings Complex (Upper Tietê River Basin, 

SP). 
 

Abstract 

This study aimed to evaluate the diet and bioaccumulation of total mercury (Hg) 
in the invading clupeid (Platanichthys platana) of the Billings Complex. We 
attempted to verify the potential impact of the species on the food chain, and its 
role in the transfer of total Hg to higher trophic levels. Sites with varying degrees 
of eutrophication were selected, comprising three sites for the evaluation of the 
diet, and four for the total mercury bioaccumulation. Water sampling, 
zooplankton and fish analysis were carried out in the dry (August and 
September/2014) and rainy seasons (December/2014). Community composition 
of the zooplankton was used for comparison with the diet, and with total Hg 
quantifications in fish. Results indicated that P. platana diet was in general 
similar between different sites, characterizing the species as a zooplanktivore. 
However the NMDS based only on the consumed zooplankton, indicated a 
difference in species composition between the different sites. The species that 
contributed most to the dissimilarity in the diet were Bosmina (48.4%) and 
Cyclopoida (38.1%). Total concentration of mercury in water was above the 
established by the CONAMA n° 357 Resolution for Class II waters only in the 
Rio Grande site in the rainy season, while for the zooplankton it was only 
detected in the Central Body (rainy season). In the analysis of the total fish, total 
Hg was in accordance with Brazilian Human Health Regulation RDC N° 
42/2013. Through an Analysis of Covariance (ANCOVA) a relationship between 
fish length and total Hg concentrations was found. The results suggest that the 
successful invasion of this species may represent an additional factor for 
phytoplankton increase in the reservoir. Furthermore, it is possible that the 
species is acting as an additional link for the transfer of total Hg to higher 
trophic levels. 
 
Keywords: urban reservoir, food chain, species introduction, environmental 
contamination, ichthyofauna, eutrophication. 
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Introdução geral 

Variações físicas, químicas ou biológicas decorrentes de influências 

antrópicas, podem ocorrer em ecossistemas aquáticos, causando alterações na 

biodiversidade e qualidade da água de um sistema. Diversos estudos indicam 

que nestes ambientes, a produtividade primária não é controlada apenas pela 

disponibilidade de recursos e influências antrópicas, mas também por efeitos 

das interações tróficas que vão desde predadores de topo até os produtores 

primários (BROOKS and DODSON, 1965; LUECKE et al., 1990; BØHN and 

AMUNDSEN, 1998; ISUMBISHO et al., 2006; ATTAYDE and MENEZES, 2008; 

ORDÓÑEZ et al., 2010). Em particular, tais estudos indicam que a biomassa 

fitoplanctônica de lagos e reservatórios, tende a ser mais estável quando 

peixes piscívoros são abundantes e controlam a comunidade de peixes  

detritívoros e planctívoros. Estes últimos por sua vez, tendem a estimular o 

crescimento fitoplanctônico através da predação sobre o zooplâncton e/ou da 

reciclagem e translocação de nutrientes (CARPENTER and KITCHELL, 1993; 

CARPENTER et al., 1987). Desta forma, estudos sobre o papel que peixes 

piscívoros e zooplanctívoros exercem sobre a estrutura e dinâmica trófica de 

ecossistemas aquáticos tem sido desenvolvidos (AGUIARO et al., 2003; HAHN 

e FUGI, 2007; ATTAYDE and MENEZES, 2008; BORBA et al., 2008; 

MORETTO et al., 2008; PINTO-COELHO et al., 2008) indicando alterações na 

qualidade da água via cascata trófica (BØHN and AMUNDSEN, 1998; 

ATTAYDE and MENEZES, 2008; PINTO-COELHO et al., 2008; ORDÓÑEZ et 

al., 2010).  

Os peixes zooplanctívoros de um modo geral orientam-se visualmente 

para a captura de suas presas, sendo capazes de selecionar organismos 

zooplanctônicos de grande porte. Estes, por sua vez, exercem uma maior 

pressão herbívora sobre o fitoplâncton, regenerando menos nutrientes por 

unidade de biomassa quando comparados com os demais grupos 

zooplanctônicos (CARPENTER and KITCHELL, 1984). Indivíduos como 

Daphnia e Ceriodaphnia são presas bastante ingeridas por peixes 

selecionadores de partículas, pois possuem características visuais marcantes, 

como forte pigmentação dos efípios (ovos sexuais de cladóceros e copépodes) 

(MELLORS, 1975), e grande diâmetro dos olhos (LAZZARO, 1987). Portanto, 
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com esta pressão exercida sobre as grandes espécies zooplanctônicas, os 

organismos de pequeno porte, como alguns cladóceros e rotíferos são 

favorecidos (BROOKS and DODSON, 1965; LAZZARO, 1987), ocorrendo um 

aumento nas taxas de reciclagem de nutrientes. Este tipo de planctivoria é 

conhecido por exercer intensos efeitos sobre o aumento da biomassa algal, 

influenciando a eutrofização do ambiente (CARPENTER et al., 1987). 

 Em regiões tropicais, além dos peixes selecionadores, também são 

encontrados peixes filtradores de partículas (LAZZARO et al., 2003). Os 

filtradores engolem ou sugam determinado volume de água contendo as 

presas, via cavidade bucal e opercular, que passa pelos rastros branquiais, 

onde o alimento fica retido. Desta forma, a seleção do zooplâncton é passiva, 

permitindo a retenção de organismos de menor porte, incluindo fitoplâncton de 

grande porte (LAZZARO, 1987). Assim, tais indivíduos podem suprimir 

diretamente a comunidade fitoplanctônica e ao mesmo tempo aumentar a 

densidade desta através da supressão do zooplâncton herbívoro. 

No presente estudo foi estudada a dieta de Platanichthys platana no 

Complexo Billings, uma sardinha da família Clupeidae, que é representada por 

peixes de pequeno porte comumente encontrados em estuários, rios e lagoas 

costeiras (FAO, 1985; CARVALHO FILHO, 1994; CAMPELLO e BEMVENUTI, 

2002). É considerada uma espécie alóctone (ALVES DA SILVA, 2008) 

zooplanctófaga, que se distribui do Atlântico Ocidental Sul, desde o Rio de 

Janeiro ao estuário do Prata e Norte da Argentina (CARVALHO FILHO, 1994). 

Aparentemente esta espécie se estabeleceu em vários reservatórios do Alto 

Tietê, conforme relato de pescadores locais1, e registros na represa de Ponte 

Nova (GIAMAS et al., 2004), sugerindo um processo de invasão, e um 

potencial impacto sobre o ambiente e a comunidade planctônica. 

Devido à intensa expansão urbana, ocupação irregular e a falta de 

infraestrutura de saneamento básico no Complexo Billings, um 

comprometimento da qualidade da água tem sido verificado neste manancial 

(SÃO PAULO, 2010). Além destes fatores, o bombeamento frequente das 

águas do rio Pinheiros, também tem causado um comprometimento da 

                                                           
1
 Comunicação pessoal de Katharina E. Esteves, em 26 de setembro de 2013. 
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qualidade da água deste reservatório (SÃO PAULO, 2010). Diversos estudos 

limnológicos foram realizados na Billings nos últimos anos. Destacam-se os 

estudos sobre qualidade de água  (CARVALHO et al., 1997; LAMPARELLI, 

2004; SOARES and MOZETO, 2006; WENGRAT and BICUDO, 2011; 

CARDOSO-SILVA et al., 2014), comunidades fitoplanctônicas (NISHIMURA, 

2012), zooplâncton (MEIRINHO, 2010) e peixes (MINTE-VERA, 1997; 

MARIANI et al., 2006; MATTOX, 2008; CASTRO et al., 2009; CASTRO et al., 

2011).  

Além dos estudos realizados no Complexo Billings citados 

anteriormente, monitoramentos periódicos são realizados pela CETESB com a 

finalidade de avaliar a qualidade da água e sua conformidade com a legislação 

ambiental, identificar áreas prioritárias para o controle da poluição e subsidiar a 

aplicação de medidas mitigatórias, quando necessário (CETESB, 2015). 

Durante mais de cinquenta anos o Complexo Billings recebeu as águas 

do rio Tietê e afluentes, através do rio Pinheiros, a fim de aumentar a 

capacidade de geração de energia da Usina Henry Borden. Em 1958, as águas 

do reservatório Billings passaram a ser utilizadas para o abastecimento público, 

porém somente em 1989 a preservação e recuperação dos recursos hídricos 

passaram a ser asseguradas pela Constituição de São Paulo. Com isso, a 

reversão das águas do rio Tietê foi paralisada, ficando condicionada somente a 

casos de ameaças de enchentes. Entretanto, diversos impactos derivados de 

ocupações irregulares e da descarga de efluentes ainda são visíveis no local 

(SÃO PAULO, 2010). 

De acordo com a CETESB, (2015) altas concentrações de fósforo total 

(> 0,02 mg/L) ocorrem na água de quase todo o Complexo. Para o elemento 

mercúrio (Hg), os níveis de concentrações nas águas normalmente ficaram 

abaixo do limite estabelecido pela resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005) nos 

últimos cinco anos. Todavia, estudos recentes mostram que as concentrações 

de Hg e outras espécies metálicas, como arsênio, cádmio, chumbo, cobre, 

cromo e níquel, encontradas no sedimento quase sempre apresentam valores 

acima do TEL (Threshold Effect Level) e PEL (Probable Effect Level) (CETESB, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015).  TEL e PEL delimitam intervalos de 

probabilidade de ocorrência de efeitos biológicos adversos. Abaixo do menor 
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nível (TEL) espera-se que raramente seja observado algum efeito adverso e 

acima do maior nível (PEL) espera-se observar algum efeito adverso com 

maior frequência (HORTELLANI et al., 2012).  

Dentre os compostos químicos contaminantes, os metais se destacam 

por não serem degradáveis, como é o caso dos compostos orgânicos. Neste 

caso, estes podem se acumular em organismos por processos de 

bioacumulação e biomagnificação, através da transferência via cadeia trófica 

(REPULA et al., 2012), onde manifestam sua toxicidade. De acordo com 

BAIRD (2002), o Hg é um dos metais pesados que apresenta maiores riscos 

ambientais, devido a sua alta toxicidade. Alguns trabalhos fazem a 

determinação de Hg utilizando a musculatura de peixes como matriz 

(CARDOSO et al., 2009; KEHRIG et al., 2011), porém, mais recentemente, a 

utilização de novos biomarcadores úteis para a verificação do grau de impacto 

causado à saúde da biota, como por exemplo, a determinação no peixe total 

(Whole-fish) tem sido utilizada (PETERSON et al., 2005; WALTERS et al., 

2010). 

Biomarcadores são definidos como qualquer resposta detectada em um 

organismo ou matriz biológica, derivada de um contaminante ambiental (ARIAS 

et al., 2007), que objetivam caracterizar áreas impactadas, onde uma mistura 

de poluentes encontra-se presente (MONSERRAT et al., 2007). 

Devido à toxicidade apresentada pelo Hg e à alta probabilidade de riscos 

ambientais, biomarcadores podem ser extremamente importantes na avaliação 

da exposição e dos efeitos deste contaminante. O conhecimento do 

componente poluidor, bem como das alterações que podem causar ao 

organismo exposto, é de extrema importância para caracterizar áreas 

impactadas, permitindo a tomada de medidas preventivas, evitando danos 

ambientais de grande escala (FURLAN, 2011). 

 

Objetivos gerais 

 Caracterizar os hábitos alimentares de P. platana no Complexo Billings, 

verificando e a existência de variações espaciais e sazonais na dieta; 
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 Avaliar o impacto da espécie sobre a cadeia alimentar, e sua potencial 

influência sobre a qualidade da água do Complexo Billings  

 Verificar a bioacumulação de Hg total em P. platana, utilizando o peixe 

total, com o intuito de verificar alterações no organismo exposto e seu 

potencial efeito na cadeia alimentar. 

 

Área de estudo 

O Complexo Billings está localizado na Bacia do Alto Tietê, na porção 

sudeste da região metropolitana de São Paulo, à leste do reservatório 

Guarapiranga e ao norte da Serra do Mar. Considerado o principal corpo 

d’água da Região Metropolitana de São Paulo, foi construído na década de 

1920, e tem uma área de 582,8 km³, espelho d’água com aproximadamente 

100 Km², volume de 1,20 × 109 m3 de água (SÃO PAULO, 2010) e um elevado 

tempo de residência (CARDOSO-SILVA et al., 2014), com média mensal 

variando de 170 a 942 dias no ano de 2014 (CETESB, 2015).  Tem por objetivo 

a geração de energia através do bombeamento de suas águas para a Usina 

Henry Borden (Cubatão), sendo que esporadicamente ocorre um 

bombeamento de água dos rios Tietê e Pinheiros para o reservatório, visando o 

controle de enchentes e aumento do volume para geração de energia elétrica 

(CARDOSO-SILVA et al., 2014). O clima local se divide entre o tropical e o 

subtropical, com uma temperatura média estimada em 19°C e chuvas 

abundantes distribuídas durante todo o ano (SÃO PAULO, 2010).  

A ictiofauna encontrada no Complexo Billings é composta por 42 

espécies, incluindo algumas exóticas e outras alóctones (GIAMAS et al., 2004; 

MATTOX, 2008; CASTRO et al., 2011). Com base nestes dados, a Ordem 

Characiformes pode ser considerada a mais representativa, (40,5%) seguida 

pelos Siluriformes (23,8%) e Perciformes (14,3%). Os ciclídeos Geophagus 

brasiliensis e Oreochromis niloticus são consideradas as espécies mais 

abundantes na pesca, contribuindo com 68,0% da produção total (CASTRO et 

al., 2011). 
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Estudos mais recentes tem registrado a presença de P. platana 

(CASTRO et al., 2011; FURLAN, 2011) (Figura 1), uma espécie alóctone, para 

a cabeceira do rio Tietê e Ato Rio Paraná (LANGEANI et al., 2007; 

MARCENIUK et al., 2011), que possui distribuição no Atlântico Ocidental Sul, 

desde o Rio de Janeiro ao estuário do Prata e Norte da Argentina (CARVALHO 

FILHO, 1994). Na região costeira esta espécie se caracteriza como forrageira 

na cadeia trófica de peixes e aves marinhas (OLIVEIRA, 1997), com período 

reprodutivo que ocorre durante a primavera e o verão (FIALHO et al. 2000). 

Informações sobre esta espécie em águas doces são escassas, tendo sido 

relatadas capturas de até 15 Kg por dia no Complexo Billings de acordo com 

relatos de pescadores locais2, que relatam que esta ‘manjubinha’ é consumida 

por inteiro. 

 

 

Figura 1. Exemplar de P. platana. (Fonte: Arquivo Pessoal) 

  

Devido à grande quantidade de poluentes recebida através do fluxo do 

Rio Pinheiros, bem como por meio de esgotos clandestinos no local (COSTA, 

1998; SÃO PAULO, 2010), o reservatório apresenta condições tróficas que 

variam de mesotróficas a hipereutróficas, dependendo da localização do 

compartimento, reforçando a sua heterogeneidade espacial (LAMPARELLI, 

2004). 

                                                           
2
 Comunicação pessoal de Vanderlea Rochumback Dias, em 26 de setembro de 2013. 
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Para o presente estudo foram selecionados três pontos no Complexo 

Billings para o estudo da alimentação de P. platana (P1, P2 e P3), e quatro 

pontos para verificar as concentrações de Hg na espécie. As coletas foram 

realizadas na época seca (agosto e setembro/2014) e chuvosa 

(dezembro/2014), conforme indicam as Figuras 2 e 3. 

 

 
Figura 2. Localização do Complexo Billings no Estado de São Paulo indicando 
os pontos de coleta. P1-Capivari, P2-Rio Grande, P3-Bororé e P4-Corpo 
Central  
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Figura 3 Aspecto geral dos pontos de coleta. 1=época seca; 2=época chuvosa; 
A=Capivari; B=Rio Grande; C=Bororé; D=Corpo Central. (Fonte: Arquivo 
Pessoal) 
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Apresentação da Dissertação 

 A dissertação está apresentada na forma de dois capítulos como 

manuscritos que seguem as normas das revistas Hydrobiologia (Capítulo 1) e 

Boletim do Instituto de Pesca (Capítulo 2).  

 

Capítulo 1 - Dieta do clupeídeo invasor Platanichthys platana (Regan, 

1917) em um reservatório urbano no Sudeste do Brasil e avaliação do seu 

potencial impacto sobre a cadeia trófica 

 Foi avaliada a dieta de P. platana em locais com diferentes graus de 

eutrofização do Complexo Billings, buscando verificar o seu papel na cadeia 

trófica e avaliando seu potencial impacto sobre a qualidade da água do 

reservatório. 

 

Capítulo II - Bioacumulação de mercúrio total em um peixe zooplanctívoro 

invasor no Complexo Billings (Alto Tietê, SP) 

Foram determinados níveis de Hg total presentes na água, no 

zooplâncton e no clupeídeo invasor P. platana, em locais com diferentes graus 

de eutrofização do Complexo Billings em duas épocas do ano de 2014. O 

estudo buscou compreender o papel exercido por P. platana na transferência 

do Hg total para níveis tróficos superiores, bem como avaliar possíveis danos 

para a saúde humana através do consumo da espécie. 
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Resumo 

O presente estudo visou avaliar a dieta de P. platana, uma espécie que se 
expandiu pela Bacia do Alto Tietê, avaliando seu papel na cadeia trófica e seu 
potencial impacto sobre a qualidade da água do Complexo Billings. Foram 
analisados indivíduos coletados em três locais com diferentes graus de 
eutrofização do reservatório, e avaliada a seletividade sobre o zooplâncton, a 
amplitude de nicho e verificada a dissimilaridade da dieta entre os diferentes 
pontos. Os resultados indicaram que a espécie é zooplanctófaga, sendo 
observada uma semelhança na dieta da espécie entre os diferentes locais de 
acordo com a Análise de Escalonamento Multidimensional não Métrico. 
Quando considerada somente a categoria Zooplâncton foram observadas 
diferenças na dieta, especialmente entre os pontos com maior e menor 
eutrofização. Baixas amplitudes de nicho foram obtidas nos pontos mais 
eutrofizados, indicando uma maior especialização nestes locais. O consumo de 
Bosmina foi mais elevado nos pontos mais eutrofizados e Cyclopoida no local 
menos eutrofizado. Os resultados sugerem que o papel deste novo predador 
no reservatório pode variar de acordo com o grau de eutrofização do local, 
representando um fator adicional para o aumento da biomassa fitoplanctônica 
via cadeia trófica, à semelhança de outros estudos que verificaram o efeito de 
peixes zooplanctívoros sobre a qualidade da água.   
 

Palavras-chave: hábitos alimentares, zooplâncton, eutrofização, seleção de 
presas  
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Diet of the invading clupeid Platanichthys platina (Regan, 1917) in an 
urban reservoir in Southeast Brazil and assessment of its potential impact 

on the food web 

Abstract 

This study aimed to evaluate the diet of P. platana, a species that has 
expanded in the Upper Tietê River Basin, assessing its role in the food web and 
its potential impact on water quality of the Billings Complex.  Individuals of three 
sites with varying degrees of eutrophication were analyzed and, the selectivity 
on the zooplankton, the niche breadth and the dissimilarity of the diet between 
the different points assessed. The results indicated that this is a specialized 
zooplanktivorous fish, and according to the Non Metric Multidimensional Scaling 
analysis, diet was similar between the different locations. However, when 
considering only the Zooplankton category, differences were observed between 
the most and least eutrophicated sites. Low niche width was observed in the 
most eutrophic sites indicating greater specialization of the species. Bosmina 
consumption was higher in eutrophic sites, while Cyclopoida were more 
frequently consumed at the less eutrophic site. The results suggest that the 
effects of this new predator in the reservoir may vary according to the 
eutrophication degree of the area, and may constitute an additional factor for 
the increase in phytoplankton biomass via the food chain, similar to other 
studies that have described the effects of zooplanktivore fish on water quality. 
 

Keywords: feeding habits, zooplankton, eutrophication, prey selection  
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Introdução 

As invasões biológicas representam hoje um dos mais graves problemas 

a serem resolvidos para a proteção da biodiversidade e a conservação das 

comunidades e ecossistemas naturais. Todavia, mesmo com a assinatura e 

promulgação da Convenção de Biodiversidade, as introduções em ambientes 

aquáticos continuam ocorrendo por equívocos ou acidentes (Agostinho et al., 

2005) relacionados a escapes de ambientes confinados como tanques-rede, 

tanques de piscicultura ou pesque-pagues, que tem ocasionado a profusão de 

espécies não nativas nos corpos d’água (Fernandes et al., 2003). 

Grande parte dos distúrbios antropogênicos em ecossistemas aquáticos 

é consequência da entrada excessiva de nutrientes e das modificações na 

estrutura trófica através da pesca e/ou introdução de espécies exóticas ou 

alóctones (Cardoso, 2009), que podem se estabelecer em novos ambientes, 

tornando-se invasoras. Hrbácek et al. (1961) e Brooks & Dodson (1965) foram 

os primeiros a realizarem estudos que mostraram que a produtividade primária 

de um ambiente aquático não era influenciada somente pela disponibilidade de 

recursos, mas também por efeitos de interações tróficas que se propagam dos 

predadores de topo até os produtores primários. 

Além das variações naturais das comunidades zooplanctônicas 

decorrentes de variações climatológicas e do próprio sistema de represamento, 

atividades antrópicas também podem afetar diretamente esta comunidade 

(Geraldes & Boavida, 2005), como por exemplo, através da introdução de 

peixes predadores, cujos efeitos tem sido amplamente estudados (Bøhn & 

Amundsen, 1998; Pinto-Coelho et al., 2008; Ricciardi & MacIsaac, 2011). Estes 

incluem mudanças na disponibilidade de recursos, alterações na diversidade 

de espécies ou na estrutura da cadeia alimentar (Ordóñez et al., 2010). Brooks 

& Dodson (1965) demonstraram que na presença de peixes zooplanctívoros, 

espécies de grandes filtradores zooplanctônicos eram eliminadas ou 

substituídas por filtradores de pequeno porte, basicamente Bosmina.  

Diversos autores já relataram os efeitos da introdução de peixes de 

diferentes níveis tróficos sobre as comunidades e qualidade da água de lagos e 

reservatórios (Quirós & Boveri, 1999; Moretto et al., 2008; Pinto-Coelho et al., 
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2008).  Especificamente em relação a peixes zooplanctófagos, os relatos são 

escassos no Brasil, podendo citar o filtrador “mapará” (Hypophthalmus 

edentatus), uma espécie amazônica que se tornou predominante nos primeiros 

anos de formação do reservatório de Itaipu, favorecida pelo incremento da 

biomassa zooplanctônica (Agostinho et al., 1994). Quirós & Boveri (1999) 

relatam a introdução do peixe-rei Odontesthes bonariensis em lagos e 

reservatórios do Chile central e lago Titicaca, verificando que as populações se 

tornaram autossustentadas. Nestes locais ocorreu um aumento significativo da 

biomassa fitoplanctônica, indicando que a introdução de peixes planctófagos 

pode conduzir a uma significativa deterioração da qualidade da água. 

O Complexo Billings é o maior reservatório da Bacia do Alto Tietê, 

apresentando condições tróficas que variam de mesotróficas a hipereutróficas, 

dependendo da localização do compartimento, o que reforça a sua 

heterogeneidade espacial (Lamparelli, 2004). De acordo com Wengrat & 

Bicudo (2011), os compartimentos mais degradados e associados aos maiores 

valores de nutrientes são o Corpo Central e o Braço Taquacetuba, sendo que o 

Braço do Rio Pequeno foi considerado mesotrófico e o do Rio Grande eutrófico. 

Alguns estudos sobre a ictiofauna já foram realizados no Complexo 

Billings (Giamas et al., 2004; Mattox, 2008; Castro et al., 2011; Furlan et al., 

2013), registrando-se até o momento um total de 42 espécies (Giamas et al., 

2004; Mattox, 2008; Castro et al., 2011). No entanto, em estudos mais recentes 

foi registrada a presença da sardinha Platanichthys platana  (Castro et al., 

2011; Furlan et al., 2013), cuja distribuição vai do Atlântico Ocidental Sul, 

desde o Rio de Janeiro ao estuário do Rio da Prata e Norte da Argentina 

(Carvalho Filho, 1994). Na região costeira esta espécie se caracteriza como 

forrageira na cadeia trófica de peixes e aves marinhas (Oliveira, 1997), com 

período reprodutivo que ocorre durante a primavera e o verão (Fialho, et al. 

2000). No Alto Tietê e Alto Rio Paraná, a espécie é considerada alóctone 

(Langeani et al., 2007; Marceniuk et al., 2011). Todavia, segundo relatos de 

pescadores do Complexo Billings, esta espécie tem sido coletada em grande 

abundância em diversos pontos do reservatório, apresentando indivíduos 

jovens e com gônadas maduras (obs. pessoal). 
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De acordo com Aguiaro et al. (2003), P. platana alimenta-se 

preferencialmente de zooplâncton e fitoplâncton, e possui características de 

selecionador de partículas, o que sugere que esta espécie pode causar 

modificações na configuração da cadeia alimentar, através de mecanismos de 

controle descendente (“top-down”), conforme já descrito extensamente pela 

literatura (Hrbácek et al., 1961; Carpenter et al., 1987; Lazzaro, 1987). 

Devido à crescente degradação da qualidade da água dos 

reservatórios que compõem o Sistema Produtor Alto Tietê, que apresenta altas 

concentrações de nitrogênio e fósforo (CETESB, 2015), com intenso 

desenvolvimento de cianobactérias, torna-se fundamental compreender o papel 

que P. platana desempenha sobre a cadeia trófica deste reservatório. Além 

disto, considerando-se que a estrutura da comunidade zooplanctônica é 

influenciada por diversos fatores, dentre os quais o estado trófico, deve-se 

supor que o papel que determinada espécie pode exercer sobre a cadeia 

alimentar deve variar em função do grau de eutrofização do local estudado. 

Baseado nestas questões, o presente estudo buscou estudar a dieta de 

P. platana em locais com diferentes graus de eutrofização, ponderando o seu 

papel na cadeia trófica do Complexo Billings e avaliando seu potencial impacto 

sobre a qualidade da água do reservatório. 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

O Complexo Billings está localizado na Bacia do Alto Tietê, na porção 

sudeste da região metropolitana de São Paulo, a leste do reservatório 

Guarapiranga e ao norte da Serra do Mar. Considerado o principal corpo 

d’água da Região Metropolitana de São Paulo, foi construído na década de 

1920, e tem uma área de 582,8 km³, espelho d’água com aproximadamente 

100 Km², volume de 1,20 × 109 m3 de água (São Paulo, 2010) e um elevado 

tempo de residência (Cardoso-Silva et al., 2014), com média mensal variando 

de 170 a 942 dias no ano de 2014 (CETESB, 2015).  Tem por objetivo a 

geração de energia através do bombeamento de suas águas para a Usina 

Henry Borden (Cubatão), sendo que, esporadicamente, ocorre um 
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bombeamento de água dos rios Tietê e Pinheiros para o reservatório, visando o 

controle de enchentes e aumento do volume para geração de energia elétrica 

(Cardoso-Silva et al., 2014). O clima local se divide entre o tropical e o 

subtropical, com uma temperatura média estimada em 19°C e chuvas 

abundantes distribuídas durante todo o ano (São Paulo, 2010).  

A ictiofauna encontrada no Complexo Billings é composta por um total 

de 42 espécies, sendo quatro alóctones e cinco exóticas (Giamas et al., 2004; 

Mattox, 2008; Castro et al., 2011). Com base nestes dados, a Ordem 

Characiformes é considerada a mais representativa (40,5%), seguida dos 

Siluriformes (23,8%) e Perciformes (14,3%). Os ciclídeos Geophagus 

brasiliensis (42,9%) e Oreochromis niloticus (25,1%) são consideradas as 

espécies mais abundantes na pesca, contribuindo com 68,0% da produção 

total (Castro et al., 2011). 

Devido à grande quantidade de poluentes recebida através do fluxo do 

Rio Pinheiros, bem como por meio de esgotos clandestinos no local (Costa, 

1998; São Paulo, 2010), o reservatório apresenta condições tróficas que variam 

de mesotróficas a hipereutróficas, dependendo da localização do 

compartimento, reforçando a sua heterogeneidade espacial (Carvalho et al, 

1997).  

Para o presente estudo foram selecionados três pontos no Complexo 

Billings, que foram amostrados na época seca, compreendida entre os meses 

de agosto e setembro de 2014, e chuvosa, em dezembro de 2014. A escolha 

dos pontos foi baseada no grau de eutrofização dos diferentes braços, a partir 

de informações obtidas de CETESB (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) e Wengrat 

& Bicudo (2011). Os ponto selecionados foram: 

 P1(Capivari) – considerado um dos locais com menor índice de 

eutrofização do Complexo Billings. Apresenta Índice de Estado 

Trófico, baseado na Clorofila-a [IET (Cl)] supereutrófico (IET= 65) 

para a média de Clorofila-a observada de 2010 a 2014 (CETESB, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015) (Fig. 1), vegetação preservada em 

seu entorno e adensamento populacional praticamente ausente 
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(São Paulo, 2010). Está localizado a 23°50'18,4"S e 

46°32'20,3"W.   

 P2 (Rio Grande) – local separado do corpo principal do Complexo 

Billings pela rodovia Anchieta, não sujeito à influência direta e 

contaminação através do Rio Pinheiros. Constata-se a presença 

de mata preservada, mas também um adensamento populacional 

intenso (São Paulo, 2010). O IET (Cl) obtido para o mesmo 

período citado acima, indica que o local pode ser considerado 

supereutrófico (IET= 66) (CETESB, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015). Está localizado a 23°44'45,0"S e 46°27'29,3"W (Fig. 1). 

 P3 (Bororé) – onde há maior influência da massa d’água poluente 

proveniente do Rio Pinheiros e de esgotos clandestinos derivados 

do adensamento demográfico local. Ainda com características 

rurais, abriga atividades como olarias, pesque-pagues, 

silvicultura, agricultura e criação de animais (São Paulo, 2010). 

De acordo com dados da CETESB (2011, 2012, 2013, 2014, 

2015), o IET (Cl) médio obtido para o período de 2010 a 2014 

(IET= 73) indica que o local é hipereutrófico. Está localizado a 

23°46'12,3"S 46°39'19,0"W (Fig. 1). 
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Fig. 1 Localização do Complexo Billings no Estado de São Paulo indicando os 
pontos de coleta. P1-Capivari, P2-Rio Grande e P3-Bororé. 

 

Zooplâncton e variáveis físicas e químicas da água 

As seguintes variáveis físicas e químicas da água superficial foram 

registradas nos diferentes pontos de coleta nas duas épocas do ano, utilizando-

se uma sonda multiparâmetro YSI 650 MDS: temperatura (°C), oxigênio 

dissolvido (OD) (mg.L-1), pH, condutividade elétrica (µS.cm-1) e sólidos totais 

dissolvidos (STD) (mg.L-1). Também foi medida a transparência com Disco de 

Secchi (m) e a profundidade da coluna d’água. 

Para a determinação de Clorofila-a (µg.L-1), Feofitina-a (µg.L-1), Fósforo 

Total (mg.L-1), Nitrato (mg.L-1), Nitrito (mg.L-1), Nitrogênio kjeldhal (mg.L-1), 

Sólidos Totais (mg.L-1) e Turbidez (UNT), duas amostras superficiais de água 

foram coletadas, sendo uma acondicionada em frascos neutros de vidro escuro 

de âmbar de 1 L para a análise da Clorofila-a e Feofitina-a e a outra em frascos 

de polietileno previamente descontaminados, para a determinação das demais 

A 

B 

C 
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variáveis. As amostras foram preservadas em gelo, sendo posteriormente 

analisadas no laboratório da CETESB, de acordo com APHA (2005). Devido ao 

monitoramento bimestral realizado pela CETESB no ponto Bororé, para este 

local foram utilizados os dados físicos e químicos da água considerando-se a 

data mais próxima ao dia da captura dos peixes. Para classificar os diferentes 

pontos de coleta de acordo com o grau de trofia, foi calculado o IET (Cl) de 

acordo com Lamparelli (2004). 

Com a finalidade de comparar a composição do zooplâncton da coluna 

d’água com os organismos presentes no conteúdo estomacal da espécie foi 

realizado um arrasto vertical na região limnética, desde 1 m do fundo do 

reservatório até a superfície, utilizando-se redes com redutor cônico, com 68µm 

de abertura de malha e 30 cm de boca. As amostras foram fixadas em 

formalina 10%. 

Para a análise quantitativa da amostra de zooplâncton foram contados 

um mínimo de 350 indivíduos sob microscópio óptico e estereomicroscópio, 

identificados ao menor nível taxonômico possível. A identificação foi realizada 

com o auxílio de bibliografia especializada (Koste, 1978; Reid, 1985; Shiel & 

Koste, 1992; Nogrady et al., 1995; Segers & Dumont 1995; De Smet, 1996; 

Elmoor-Loureiro, 1997; Rocha, 1998; Nogrady & Segers, 2002; Kotov et al., 

2003; Silva, 2003; Elmoor-Loureiro et al., 2004; Güntzel et al., 2004; Kotov, 

2009) e com consultas diretas a especialistas da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). O número de organismos de cada gênero ou espécie foi 

estimado para o total da amostra e extrapolado para o volume total de água 

filtrado através da fórmula (Edmondson & Winberg, 1971): 

 

𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑑 

 

onde: V = volume de água filtrado; π = 3,1416; r = raio da boca da rede cônica 

e d = profundidade de arrasto. 

 

O cálculo da abundância final por metro cúbico foi baseado na fórmula 

(CETESB, 2000): 
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𝑁° 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 ∗ 𝑚−3 =
𝐶

𝑉
 

 

onde: C = número total de organismos de uma espécie na amostra e V = 

volume de água filtrada na coleta. 

 

Coleta de peixes e análise da dieta 

 Os exemplares de P. platana foram coletados na época seca e chuvosa, 

abrangendo a região limnética e litorânea de cada ponto de coleta, no período 

compreendido entre 14:00 e 18:00 horas. Foi utilizada uma tarrafa 

multifilamento com malha 7 mm (entre nós adjacentes), devido ao pequeno 

porte da espécie. Após a coleta, os organismos foram anestesiados em uma 

solução de óleo de cravo, e posteriormente fixados em formalina 10%, sendo 

transferidos para álcool 70% após uma semana, para análise do conteúdo 

estomacal. 

Para a análise da dieta foram separados, aleatoriamente, 20 indivíduos 

por coleta, e registrados o comprimento total (Ct) (mm), comprimento padrão 

(Cp) (mm) e o peso (Wt) (g).  Posteriormente, foi feita uma incisão abdominal, 

retirando-se o estômago para análise do conteúdo estomacal. Para a análise 

qualitativa e quantitativa do material ingerido, o conteúdo estomacal foi 

separado em câmara de contagem de Sedgwick-Rafter, e analisado sob 

microscópio estereoscópico e microscópio óptico. Os métodos utilizados para a 

análise da dieta foram o método de Frequência de Ocorrência (Fi = % de 

peixes em que cada item ocorre) (Hyslop, 1980), Método dos Pontos (Vi = % de 

volume de cada categoria alimentar em relação ao volume total de todas as 

categorias alimentares) (Hynes, 1950), com algumas modificações sugeridas 

por Basile-Martins (1978), e Método Numérico (Ni= % numérica de cada item 

em relação ao número total de itens alimentares encontrados em todos 

estômagos analisados) (Hynes, 1950). 

Para fins de análise dos Métodos de Frequência de Ocorrência e dos 

Pontos os itens alimentares foram agrupados em 16 categorias amplas, tais 

como: ‘Algas’, ‘Matéria Orgânica’ (aglomerado de material orgânico não 
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identificado), Matéria Vegetal’, ‘Larvas de Inseto’, ‘Restos de Larvas de 

Insetos’, ‘Restos de Inseto’, ‘Pupa de Insetos’, ‘Restos de Pupas de Inseto’, 

‘Náuplio’, ‘Rotífera’, ‘Cladocera’, ‘Copepoda Cyclopoida’, ‘Copepoda 

Calanoida’, ‘Copepoda Harpacticoida’, ‘Restos de Microcrustáceos’, e ‘Outros’ 

(detritos inorgânicos, ovos, Ostracoda e aracnídeo). 

Para o método numérico optou-se pela contagem e identificação, ao 

menor nível taxonômico possível, dos organismos zooplanctônicos e de insetos 

em suas fases jovens (larvas e pupas) em todo o conteúdo estomacal. Quando 

se tratava de organismos como os do gênero Bosmina e da família Chydoridae, 

os rostrum encontrados, separados do corpo, foram contabilizados como um 

indivíduo devido à facilidade de identificação, mesmo com um grau de digestão 

mais avançado. 

Com o objetivo de verificar possíveis diferenças da dieta em relação ao 

tamanho de todos os indivíduos analisados, estes foram categorizados em 

duas classes de comprimento total: CT1 (20 a 50 mm) e CT2 (51 a 80 mm). 

A fim de identificar a importância relativa de cada item alimentar, os 

resultados obtidos pelos métodos de Frequência e de Pontos foram 

combinados no Índice Alimentar de Kawakami & Vazzoler (1980), através da 

fórmula: 

 

𝐼𝐴𝑖 = (
𝐹𝑖 ∗ 𝑉𝑖

∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑉𝑖)𝑛
𝑛=1

) ∗ 100 

 

onde: IAi = Índice alimentar; i = item alimentar; Fi = Frequência de Ocorrência 

(%) e Vi = porcentagem do volume do item i  obtido pelo método dos Pontos. 

Para comparar as proporções de presas no ambiente com as do 

conteúdo estomacal, foi aplicado o índice de seletividade de Ivlev (1961), 

considerando-se todos os taxa encontrados no ambiente e na dieta, incluindo 

as fases jovens (náuplios) nos diferentes pontos e épocas de coleta. Este 

índice considera situações de ausência de um determinado item na dieta e 

presença no ambiente, ou vice-versa. Os resultados variam entre -1 e 1, com 

aqueles acima de 0.5 indicando uma seleção positiva da presa; de -0.5 a 0.5 
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uma seleção aleatória, e inferiores a -0.5 uma rejeição. Desta forma, quando 

um item ocorre na dieta, mas não no ambiente, admite-se uma seleção 

positiva, com o valor máximo de 1 para o índice; quando há a presença de uma 

presa no ambiente, mas esta está ausente no conteúdo estomacal, o valor 

atribuído é de -1 (Di Prinzio et al., 2015). O índice é estimado através da 

fórmula: 

 

𝐸 =
𝑟𝑖 − 𝑝𝑖

𝑟𝑖 + 𝑝𝑖
 

 

onde: E = valor do índice de Ivlev; ri = abundância relativa das presas na dieta e 

pi = abundância relativa da presa no ambiente. 

A amplitude de nicho avalia a maior ou menor especialização dos 

organismos em utilizar os recursos do ambiente. Esta foi calculada para os três 

pontos de coleta e diferentes épocas do ano, utilizando o índice de Levins 

(1968), estandardizado por Hulbert (1978) (BA), que varia de 0 a 1: 

 

𝐵𝐴 =
𝐵 − 1

𝑛 − 1
 

 

onde BA é o índice de Levins padronizado pelo número de itens (n) e  𝐵 =
1

∑ 𝑝𝑖
. 

 

A amplitude de nicho é maior quando há uma ampla diversidade de itens 

consumidos em proporções semelhantes, resultando em valores de BA 

próximos ou iguais a um. Valores próximos ou iguais a zero indicam uma 

menor variedade de presas consumidas em alta frequência, apresentando 

menor amplitude de nicho, indicando uma maior especialização (Krebs, 1989). 

 

Análise dos dados  

A fim de verificar as variações na dieta de P. platana nos três pontos de 

coleta, foi utilizada uma análise de escalonamento multidimensional não 
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métrico (nMDS),  um método bi ou tridimensional que representa a associação 

entre as amostras em uma matriz de similaridade (Clarke & Warwick, 1994). 

Esta análise é considerada robusta para o diagnóstico de dados ecológicos 

(Minchin, 1987) e foi aplicado sobre os dados obtidos pelo método dos Pontos, 

previamente transformados em Arcoseno (Logan, 2010), utilizando-se a matriz 

de semelhança de Bray Curtis e desconsiderando os outliers. A mesma análise 

e transformações foram aplicadas aos organismos zooplanctônicos 

quantificados através do método Numérico. Os resultados com valor de 

estresse abaixo de 0.2 foram considerados aceitáveis, conforme sugerido por 

Clarke & Warwick (1994). 

Os dados também foram investigados através da análise de 

porcentagem de similaridade (SIMPER) (Clarke & Warwick, 1994), a fim de 

identificar quais organismos zooplanctônicos mais contribuíram para a 

dissimilaridade entre a dieta observada nos diferentes pontos. As matrizes 

foram construídas utilizando a medida de distância de Bray Curtis como 

sugerido por Clarke & Warwick (1994). 

Todas as análises acima descritas foram realizadas no programa PAST 

(versão 2.17) (Hammer, 2012).   

 

Resultados 

Variáveis ambientais 

O ponto Bororé apresentou os maiores valores de condutividade, 

Fósforo total, Nitrato, Nitrito, STD e ST nas duas épocas do ano, tendo sido 

classificado como hipereutrófico (chuvosa) e supereutrófico (seca) de acordo 

com o IET (Cl) (Tabela 1). Por outro lado, no Rio Grande foram obtidos valores 

mais baixos de ST nas duas épocas e de Clorofila-a e Turbidez na seca, 

resultando na classificação “eutrófico”. O ponto Capivari foi considerado 

supereutrófico nas duas épocas do ano, apresentando os menores valores de 

Fósforo total e Nitrato em relação aos demais locais (Tabela 1). 
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Tabela 1 Variáveis físicas e químicas da água e resultados do Índice de Estado 
Trófico nos pontos de coleta Capivari, Rio Grande e Bororé, nas estações seca 
e chuvosa. 

Pontos/ Parâmetros 
Capivari Rio Grande Bororé 

Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Transparência (m) 1.07 0.60 0.74 0.80 0.42 1.00 

Profundidade Total (m) 4.50 5.50 6.00 2.50 9.00 6.00 

Temperatura (°C) 22.14 26.32 19.05 25.94 20.62 25.36 

pH 7.17 9.57 8.30 9.19 9.32 8.38 

OD (mg.L
-1

) 9.62 12.26 9.72 9.64 15.37 7.82 

Condutividade (µS.cm
-1

) 111.00 160.00 140.00 123.00 200.00 222.00 

STD (mg.L
-1

) 0.07 0.10 0.09 0.08 0.13 0.14 

Clorofila-a (µg.L
-1

) 44.91* 42.77* 22.99 64.15* 140.78* 48.11* 

Feofitina-a (µg.L
-1

) 7.11 5.26 13.31 8.45 4.54 7.08 

Fósforo Total (mg.L
-1

) 0.04* 0.05* 0.08* 0.07* 0.12* 1.00* 

Nitrato (mg.L
-1

) <0.20 <0.20 0.23 <0.20 1.19 0.50 

Nitrito (mg.L
-1

) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.14 

Nitrogênio Kjeldhal (mg.L
-1

) 1.36 0.93 1.95 1.29 1.45 1.25 

Sólidos Totais (mg.L
-1

) 114.00 120.00 <100.00 <100.00 162.00 268.00 

Turbidez (UNT) 11.00 10.80 5.79 12.90 12.40 11.90 

IET (Cl) 65.4
S
 65.2

S
 62.1

E
 67.1

S
 71.0

H
 65.7

S
 

pH=potêncial hidrogeniônico; OD=oxigênio dissolvido; STD=sólidos totais dissolvidos; IET 
(Cl)=Índice de Estado Trófico baseado na clorofila; *Valores acima do estabelecido pela 
Resolução CONAMA n° 357 para águas de Classe II (Brasil, 2005); 

E
=IET (Cl) Eutrófico; 

H
=IET 

(Cl) Hipereutrófico; 
S
=IET (Cl) Supereutrófico. Em negrito - valores mais elevados. 

 

Abundância de zooplâncton na água 

Durante o período de estudo, 22 gêneros e 30 espécies pertencentes 

ao zooplâncton foram identificadas. De um modo geral, o ponto que apresentou 

a maior densidade (m3) de indivíduos foi o Rio Grande, seguido pelo Bororé e 

Capivari (Fig. 2 A). O grupo mais representativo em todas as coletas foi o Filo 

Rotifera, com 14 gêneros e 18 espécies, que contribuíram com 80.4% da 

densidade total, sendo os gêneros predominantes Keratella (30.6%) e 

Brachionus (25.5%) (Fig. 2 A, B). A seguir veio a subclasse Copepoda, com 

18.0% dos indivíduos, sendo somente 3.2% representado por organismos 

adultos, dos quais o gênero Thermocyclops (Classe Cyclopoida)  participou 
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com 2.7% do total de copépodos encontrados (Fig. 2 C). Na Ordem Cladocera 

foram identificadas seis espécies e quatro gêneros, que participaram com 

apenas 1.6% da densidade total. Bosmina foi o gênero predominante (95.2%), 

seguido por Daphnia spp. (3.2%) e Ceriodaphnia spp. (1.2%) (Fig. 2 D). 

A classe Calanoida ocorreu apenas no Rio Grande, sendo que neste 

local os cladóceros estiveram ausentes no período seco, ocorrendo baixa 

quantidade de indivíduos (82 indivíduos.m-3) no período chuvoso.  

 

 
 

Fig. 2 Densidade total (m.-3) dos diferentes grupos zooplanctônicos da água do 
Complexo Billings, nos pontos Capivari, Rio Grande e Bororé nas épocas seca 
e chuvosa. (A) densidade total de Rotifera, Copepoda e Cladocera; (B) 
principais gêneros de Rotifera; (C) principais gêneros de Copepoda e estágios 
imaturos; (D) principais gêneros de Cladocera. 
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Dieta de P. platana 

Um total de 120 exemplares com comprimento total variando entre 20 e 

77 mm foi analisado. De acordo com o Índice Alimentar (IAi) calculado para 

todos os locais e épocas do ano, a espécie consumiu itens diversificados, 

ocorrendo uma predominância de Zooplâncton (68.3%), seguido de Matéria 

Orgânica (18.0%), Outros (5.4%), Insetos (3.2%), Matéria Vegetal (2.8%) e 

Algas (2.3%).  

Considerando a dieta da espécie por ponto de coleta, de modo geral, 

zooplâncton foi o item mais importante (Fig. 3 A). Matéria Vegetal e insetos 

ocorreram em maior proporção no ponto Capivari (seca) (16.5 e 10.8%, 

respectivamente). Verificou-se que os indivíduos de menor porte consumiram 

mais zooplâncton (IAi = 65.3%) do que os maiores (IAi = 44.1%). Náuplios e 

rotíferos participaram com 5.0% e 12.3% do zooplâncton na dieta dos 

indivíduos menores (CT1) respectivamente, enquanto que nos de maior porte 

(CT2), estes estiveram praticamente ausentes. De um modo geral, Algas, 

Matéria Orgânica e Insetos foram pouco consumidos, com valores de IAi <5.0% 

(Fig. 3 B).  

Uma análise mais detalhada da categoria Zooplâncton na dieta da 

espécie indicou que o IAi  variou entre locais e épocas do ano (Fig. 3 C). Os 

itens mais representativos foram Cladocera, Restos de Zooplâncton e 

Copepoda Cyclopoida. No ponto Bororé predominaram os Cladocera, enquanto 

que nos demais locais a participação dos diferentes grupos foi equitativa, com 

exceção do Rio Grande na época seca, onde os Copepoda Cyclopoida (72.7%) 

foram predominantes. Comparando os resultados obtidos pelo IAi e Método 

Numérico, verificou-se um padrão de abundância semelhante entre os diversos 

grupos, desconsiderando o item Restos de Zooplâncton, que não pôde ser 

quantificado (Fig. 3 D). No ponto Rio Grande houve uma predominância de 

Copepoda Cyclopoida na época seca e Cladocera esteve entre as presas 

preferenciais no ponto Bororé (Fig. 3 D). 

Os principais itens da dieta da espécie por local amostrado, obtidos 

pelos métodos de Frequência de Ocorrência (Fi) e Numérico (Ni) foram 

Bosmina spp. e Copepoda Cyclopoida (jovens e adultos). No ponto Rio Grande 

383



34 

(seca) os itens Chydoridae, Keratella cochlearis e Larva de Díptera não 

identificada foi bastante frequente, mas com baixo Ni. P. platana mostrou uma 

preferência pelos rotíferos Polyarthra spp. (48.7%) e B. angularis (28%) no Rio 

Grande (chuvosa), diferente do observado nos demais pontos de coleta (Anexo 

1). 

 

 
 

Fig. 3 Composição da dieta de P. platana no Reservatório Billings, baseada no 
Índice Alimentar (IAi) (A, B e C), e abundância (%) dos diferentes grupos 
zooplanctônicos calculados pelo Método Numérico (Ni) (D). (A) Dieta geral por 
ponto de coleta nas duas épocas do ano e (B) por classes de comprimento total 
(CT1 e CT2) e N = número de peixes analisados. (C) Detalhamento da principal 
categoria alimentar (zooplâncton) por ponto de coleta e época do ano. 

 

 As ordenações realizadas pelo método de escalonamento 

multidimensional não métrico (nMDS), para verificar a existência de variações 

espaciais na dieta de P. platana e da categoria Zooplâncton em particular, 

indicaram semelhança na dieta geral da espécie entre os diferentes pontos de 
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coleta (Fig. 4 A), porém, quando considerada somente a categoria 

Zooplâncton, foram observadas diferenças especialmente entre os pontos Rio 

Grande e Bororé (Figura 4 B). Este fato foi confirmado pela análise de 

porcentagem similaridade SIMPER, que indicou uma dissimilaridade geral 

média de 78.81% entre os três pontos. Ainda de acordo com esta análise, os 

pontos Bororé e Rio Grande foram os que apresentaram maior dissimilaridade 

(95.3%), sendo que Bosmina contribuiu com 48.4% da dissimilaridade e 

Cyclopoida com 31.1%. Os pontos Bororé e Capivari foram os que 

apresentaram menor dissimilaridade (57.12%), sendo Bosmina e Cyclopoida 

responsáveis por 54.1% e 18.4% da dissimilaridade observada, 

respectivamente. 

A seletividade alimentar calculada pelo índice de Ivlev (Fig. 5) indicou 

que, de modo geral, os rotíferos foram evitados e Bosmina, Chydoridae, 

Cyclopoida, Harpacticoida e Lecane os itens mais selecionados. O único 

gênero selecionado positivamente em todos os pontos de coleta foi Bosmina. 

Os Cyclopoida foram selecionados positivamente em alguns locais como 

Capivari (seca) e Rio Grande (seca e chuvosa), sendo considerados como 

presa aleatória nos pontos Capivari (chuvosa) e Bororé (seca e chuvosa). Já os 

náuplios foram rejeitados ou selecionados aleatoriamente. No ponto Bororé 

foram selecionados apenas os cladóceros Bosmina, Ceriodaphnia, Chydoridae 

e Moina e o Rotifera Lecane. No Capivari foi observada preferência por 

Bosmina, Chydoridae, Cyclopoida, Calanoida e Harpacticoida. O ponto Rio 

Grande foi o que apresentou o maior número de presas selecionadas 

positivamente, incluindo o Rotifera Lecane e todos os taxa de Copepoda e 

Cladocera. 

Com exceção de Polyarthra, a maioria dos rotíferos observados na 

amostra de água não foi selecionada por P. platana. Por outro lado, os gêneros 

Ilyocryptus, Macrothrix, Moina, Lecane, Chydoridae e Copepoda Harpacticoida 

foram observados no conteúdo estomacal, porém, estiveram ausentes na 

amostra ambiental, indicando uma seleção positiva das presas. 
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Fig. 4 Análise da dieta de P. platana através do método de escalonamento 
multidimensional não métrico (nMDS), baseada nos dados obtidos através do 
método dos Pontos, considerando  (A) dezesseis categorias alimentares e (B) 
principal categoria  alimentar (zooplâncton), baseada no método Numérico. 
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Fig. 5 Valores do Índice de Seletividade de Ivlev (E) calculados com base nos 
organismos zooplanctônicos observados na dieta de P. platana e no ambiente, 
nas épocas seca e chuvosa nos pontos de coleta Capivari, Rio Grande e 
Bororé. Rni1 – Rotífero não identificado. 

 

A amplitude de nicho calculada pelo Índice de Levins variou entre os 

diferentes locais, sendo o menor valor verificado no ponto Bororé, na época 

seca (BA = 0.124) e chuvosa (BA = 0.238), enquanto que valores mais elevados 

ocorreram no ponto Capivari na seca (BA = 0.499) e na chuvosa (BA = 0.526). 

No ponto Rio Grande foi verificada uma diferença entre as épocas do ano, com 

valores mais baixos na seca (BA = 0.2021) e maiores na chuvosa (BA = 0.4652). 

 

Discussão 

Dados ambientais 

Com exceção do Rio Grande (seca), a Clorofila-a excedeu o limite 

estabelecido pela resolução CONAMA 357 para águas de Classe II (Brasil, 
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2005). Já o Fósforo Total esteve acima do permitido pela resolução em todos 

os locais amostrados (Tabela 1). Em relação ao estado trófico os pontos de 

coleta variaram de eutrófico a hipereutrófico, confirmando a heterogeneidade 

espacial do complexo, já observada por Carvalho et al. (1997), Lamparelli 

(2004) e Wengrat & Bicudo (2011). 

Uma maior semelhança das características limnológicas no Complexo 

Billings foi observada durante o período chuvoso, especialmente entre os 

pontos Capivari e Rio Grande. Já na época seca ocorreu uma maior 

heterogeneidade entre os compartimentos estudados, indicando que o ponto 

Bororé diferiu dos demais por apresentar IET (Cl) hipereutrófico (CETESB, 

2014), provavelmente devido à influência sofrida pelo bombeamento do Rio 

Pinheiros. De acordo com CETESB (2015), a análise do IET (Cl) obtido entre 

os anos 2009 e 2014 indica que a eutrofização do ponto Bororé tende a piorar 

ao longo do tempo. Já o Rio Grande foi o local menos eutrofizado, fato também 

observado por Wengrat & Bicudo (2011), que registraram IET (Cl) mesotrófico 

e eutrófico neste local. Todavia, há que se considerar que o baixo IET (Cl) 

registrado neste estudo no Rio Grande pode ter sido influenciado pela 

frequente aplicação de sulfato de cobre que visa o controle do crescimento de 

algas, causando redução nas concentrações de Clorofila-a (Lamparelli, 2004; 

Meirinho, 2010).  

O zooplâncton foi caracteristicamente composto por microzooplâncton 

(rotíferos e náuplios) em todos os pontos amostrados, indicando relação com 

os níveis de eutrofização, conforme também observado para 16 represas do 

Estado de São Paulo (Esteves & Sendacz, 1988). Vários fatores podem 

explicar tal relação, mas de acordo com Pejler (1983), o aumento do estado 

trófico favorece organismos especializados em se alimentar de pequenas 

partículas e bactérias presentes no ambiente. Ainda, as formas menores de 

zooplâncton apresentam maiores taxas de filtração quando o alimento não é 

limitante, sendo favorecidos pela eutrofização (Porter & McDonough, 1984). 

Quanto aos copépodos ciclopóides, Thermocyclops foi o gênero 

predominante, demonstrando alta tolerância a ambientes eutrofizados, 

conforme já verificado por  Sousa et al. (2008), enquanto os calanóides 

estiveram presentes somente no ponto menos eutrofizado (Rio Grande). Fato 
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semelhante foi observado por Esteves & Sendacz (1988), Matsumura-Tundisi & 

Galizia-Tundisi (2003) e Sousa et al. (2008), que não registraram este grupo 

em locais com altos níveis de eutrofização. 

Comparando os diferentes pontos, os cladóceros foram mais 

abundantes nos locais mais eutrofizados como o Bororé, ao contrário do 

verificado por Sousa et al. (2008), onde este grupo foi mais abundante em 

locais com IET (Cl) baixo. Tal fato pode ser explicado devido às diversas 

estratégias de alimentação empregadas pelos cladóceros. De acordo com 

Esteves & Sendacz (1988), o gênero que apresentou maior predominância em 

reservatórios do Estado de São Paulo foi Bosmina, um microfiltrador que é 

favorecido em ambientes mais eutróficos, já que as partículas ingeridas estão 

diretamente relacionadas com o tamanho de seu corpo. Já organismos como 

Daphnia exercem maior controle sobre o desenvolvimento da comunidade 

fitoplanctônica, diferenciando-se das pequenas espécies de cladóceros e 

rotíferos (Carpenter & Kitchell, 1993), sendo, porém, prejudicados em locais 

eutrofizados, pois possuem elevados níveis de rejeição de alimentos, com um 

alto custo metabólico (Porter & McDonough, 1984). 

De um modo geral a abundância e composição da comunidade 

zooplanctônica no Rio Grande sofreu modificações ao longo do tempo, quando 

comparado a trabalhos realizados anteriormente (Sendacz, 1984; Kubo, 1989). 

Verificou-se um aumento na quantidade de rotíferos e uma queda drástica na 

abundância de cladóceros, sendo que diversas espécies registradas 

anteriormente estiveram ausentes no presente estudo, reforçando a hipótese 

de que a comunidade zooplanctônica vem sofrendo modificações. Deve-se 

considerar ainda que a baixa abundância de Cladocera pode estar relacionada 

com a aplicação de sulfato de cobre na região, uma vez que já foi verificado em 

experimentos de toxicidade que Bosmina longirostris, dentre outras espécies, 

foi a que demonstrou maior sensibilidade ao composto (Koivisto et al., 1992). 
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Dieta de P. platana 

A composição do zooplâncton analisada em regiões temperadas 

apresenta relações com o estado trófico, sendo muitas vezes explicada pela 

disponibilidade de alimento, bem como pela predação por peixes planctófagos 

(Brooks & Dodson, 1965). No Brasil não é comum o registro de espécies 

exclusivamente planctófagas (Esteves & Sendacz, 1988), porém, a ocorrência 

de P. platana em todo o Complexo Billings e em outros reservatórios do Alto 

Tietê, nas formas adulta e jovem (Giamas et al., 2004; Castro et al., 2011) 

indica que esta já se encontra estabelecida.  

Os resultados da dieta mostraram que a espécie é zooplanctófaga, 

alimentando-se também de itens ocasionais como insetos, matéria vegetal e 

algas. Embora os rotíferos tenham sido os organismos mais abundantes na 

coluna d’água, os Copepoda Cyclopoida e Cladocera foram os organismos 

mais consumidos. De acordo com o Índice de seletividade de Ivlev, alguns 

rotíferos foram selecionados apenas na época chuvosa, e somente no Rio 

Grande ocorreu uma seleção de Diaphanosoma, Ilyocryptus e Macrothix. 

Espécies de hábitos litorâneos como Chydoridae, Ilyocryptus, Macrothix 

(Santos Wisniewski et al., 2002; Castilho-Noll et al., 2010), e Harpacticoida 

(epibentônico) (Wetzel, 2001) bem como de outros organismos ausentes na 

amostra ambiental foram selecionados positivamente, indicando uma 

exploração eventual da região litorânea, onde não foram obtidas amostras de 

zooplâncton. Estes resultados sugerem a ocorrência de uma predação seletiva, 

conforme extensamente relatado na literatura para peixes planctófagos 

(Lazzaro, 1987; Aguiaro et al., 2003; Falkenhaug & Dalpadado, 2013).  

Todavia, o mecanismo pelo qual ocorre esta seleção não está totalmente 

esclarecido. Resultados obtidos com um clupeídeo marinho Sprattus sprattus, 

indicam  que esta espécie  apresenta uma alimentação seletiva (Arrhenius, 

1996; Mollmann & Koster, 1999), sendo considerado um predador visual, com o 

período de alimentação principal ocorrendo durante o dia. 

Aguiaro et al. (2003) sugeriram que P. platana, é um “predador de 

partículas” segundo a classificação de Lazzaro (1987), alimentando-se durante 

o dia. No presente estudo, devido à heterogeneidade dos itens alimentares 

registrados nos diferentes pontos de coleta e épocas do ano, com presença do 

390



41 

fitoplâncton em 36% dos estômagos analisados, supõe-se que a captura deste 

não seja incidental ou derivada da dieta de algum indivíduo ingerido. A 

presença de grandes algas (Ceratium e colônias de Cyanophyceae), bem como 

de pequenos organismos, como rotíferos e Bosmina spp. no conteúdo, 

sugerem que além de selecionador de partículas, P. platana é um filtrador, de 

acordo com as características descritas por Falkenhaug & Dalpadado (2013) 

para organismos com esse tipo de estratégia alimentar. Mecanismos 

semelhantes, incluindo três diferentes modos de alimentação foram observados 

para o clupeídeo Alosa pseudoharengus, incluindo “gulping”, seleção de 

partículas e filtração (Bean, 2002). 

Os predadores visuais localizam e atacam uma única presa (Lazzaro, 

1987), podendo suprimir populações de grandes indivíduos zooplanctônicos, 

reforçando indiretamente a população de fitoplâncton e de pequenos 

organismos zooplanctônicos (Gliwicz & Pijanowska, 1989). Já os filtradores 

aprisionam partículas presentes na água, utilizando seus rastros branquiais ou 

outras estruturas, afetando populações de menor zooplâncton e de grandes 

algas e, indiretamente, beneficiando pequenas algas e copépodes (Drenner & 

Hambright, 1987; Lazzaro, 1987; Hambright et al., 2002). Porém, outros 

estudos devem ser realizados a fim de compreender melhor as estratégias 

alimentares da espécie estudada. 

Considerando que os valores da amplitude de nicho representam uma 

medida da especialização trófica de uma espécie (Hurlbert, 1978), de um modo 

geral foram obtidos baixos valores de amplitude de nicho, indicando que P. 

platana é especialista. Com exceção do ponto Rio Grande (seca) a amplitude 

de nicho foi menor nos locais mais eutrofizados, tendendo a aumentar de 

acordo com a queda do IET (Cl). Esta observação parece estar de acordo com 

estudos que sugerem que conforme os ecossistemas tornam-se mais 

degradados, os nichos que favorecem a presença de espécies nativas são 

perdidos, possibilitando a ocupação por espécies exóticas (Rapport et. al. 

1985; Schindler 1990). Uma maior tendência à especialização alimentar da 

espécie também foi observada no período seco, fato já verificado em estudos 

realizados em riachos neotropicais (Prejs & Prejs, 1987; Deus & Petrere-Junior, 

2003). Por outro lado, a maior diversificação alimentar obtida no período 
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chuvoso é característica de espécies abundantes, adaptadas a ambientes 

instáveis (Levins, 1968). Segundo Lowe-McConnell (1987) as variações na 

dieta de um predador podem ser derivadas de flutuações abióticas, sazonais 

ou de mudanças na abundância da presa, pois a disponibilidade de alimento é 

um fator chave na determinação do que é ingerido pelo peixe, embora possa 

ou não determinar a dieta. 

 

Impactos esperados sobre a cadeia trófica 

Aparentemente, a bem sucedida invasão da espécie na região ocorreu 

devido à sua capacidade em explorar a região limnética do reservatório, que 

constitui um compartimento normalmente pouco ocupado pelas espécies de 

peixes de reservatórios no sudeste do Brasil, conforme observado por Araújo-

Lima et al. (1995). Todavia, a identificação de organismos zooplanctônicos com 

hábitos mais litorâneos na dieta, como Chydoridae, Ilyocryptus e Macrothrix 

(Santos-Wisniewski et al., 2002; Castilho-Nol et al., 2010), indicam que P. 

platana também pode obter seu alimento na região litorânea, próximo às 

macrófitas, conforme observado no Rio Grande (seca). De acordo com 

Agostinho & Júlio-Jr. (1999) os peixes tendem a mudar de alimento quando a 

oferta alimentar é modificada, o que reflete a queda dos itens preferenciais e a 

necessidade de ganho energético, visto que haveria um maior consumo de 

energia na busca por presas preferenciais escassas (Dill, 1983). 

Os resultados deste estudo também indicaram que embora a dieta da 

espécie tenha sido semelhante para os diferentes pontos de coleta, ocorreram 

variações quanto às espécies de zooplâncton consumidas, com uma maior 

semelhança entre os pontos mais eutrofizados como Bororé e Capivari, o que 

sugere que o efeito da predação via cascata trófica (Brooks & Dodson, 1965) 

pode ser distinto de acordo com o local em que a espécie se encontra. 

Todavia, os efeitos sobre as comunidades ecológicas podem ocorrer via 

processos “bottom-up” (de recursos), ou “top down” (predação), sendo que a 

influência relativa de cada um varia de acordo com a época do ano, estrutura 

da cadeia alimentar e composição de espécies (Vanni & Finlay 1990; Steiner, 

2001). Além disto, fatores abióticos também podem modificar a intensidade dos 
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processos “top down” e “bottom up” devido aos efeitos sobre a produtividade 

primária e interações presa-predador (Steiner 2001; Karlsson et al. 2009).  

Para avaliar os potenciais efeitos de P. platana sobre os níveis tróficos 

inferiores no Complexo Billings deve-se considerar que locais com níveis de 

nutrientes mais elevados são mais resistentes ao efeito cascata, o qual é mais 

intenso em ambientes oligotróficos  (McQueen et al, 1986). Desta forma, devido 

aos altos níveis de eutrofização de todo o Complexo e ao grande aporte de 

matéria orgânica no sistema, derivado do lançamento irregular de efluentes 

domésticos e industriais e do bombeamento das águas do rio Pinheiros, a 

presença de uma espécie zooplanctívora pode estar afetando os níveis tróficos 

inferiores de diferentes formas. 

Assim, embora tenha ocorrido uma forte predação sobre as populações 

de Bosmina spp. nos pontos mais eutrofizados como Bororé e Capivari, e esta 

seja considerada uma espécie microfiltradora que consome algas verdes como 

um dos itens preferenciais (Zaret & Kerfoot, 1975), a redução das populações 

fitoplanctônicas via predação nestes locais poderia não ser muito intensa 

devido à alta carga orgânica nestes locais. Todavia, há que se considerar que 

estudos experimentais com o peixe zooplanctívoro Astyanax indicaram que 

uma predação seletiva sobre os cladóceros aumentou as populações 

fitoplanctônicas. Esta predação favoreceu competitivamente os rotíferos, que 

por sua vez provocaram um aumento da reciclagem de nutrientes, constituindo 

um fator adicional para o crescimento fitoplanctônico (Arcifa et al., 1995). 

Diferentes mecanismos poderiam estar envolvidos no aumento do fitoplâncton 

do Complexo Billings, sugerindo que a introdução P. platana poderia 

representar um mecanismo adicional de aumento da biomassa fitoplanctônica. 

Possivelmente o impacto da espécie nas regiões menos eutrofizadas, como no 

ponto Rio Grande seja distinto, uma vez que foram consumidos principalmente 

Cyclopoida e Rotifera. No entanto, como os Cyclopoida podem ingerir algas 

cianofíceas filamentosas ou coloniais (Esteves & Sendacz, 1988), pode se 

supor que a introdução da espécie também esteja causando efeitos sobre a 

biomassa fitoplanctônica nesta região do reservatório.   
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Anexo 1 Valores percentuais dos organismos identificados no conteúdo 
estomacal de P. platana, através dos métodos de Frequência de Ocorrência 
(Fi) e Numérico (Ni) nos pontos Capivari, Rio Grande e Bororé, nas estações 
seca e chuvosa, com destaque para os dois itens predominantes em cada 
coleta. 

% 

Pontos Capivari Rio Grande Bororé 

Peródos Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Itens Fi Ni Fi Ni Fi Ni Fi Ni Fi Ni Fi Ni 

              

C
la

d
o

c
e
ra

 

Bosmina freyi 33.33 1.84       5.00 0.01   

Bosmina hagmanni         5.00 0.02   

Bosmina huaronensis 14.29 0.58       5.00 0.01 5.00 0.02 

Bosmina spp. 71.43 30.16 70.00 50.85 36.84 0.11 5.00 0.17 100.00 96.41 80.00 93.83 

Ceriodaphnia cornuta       5.00 0.04     

Ceriodaphnia spp.         10.00 0.01 5.00 0.02 

Chydoridae 9.52 0.48 10.00 0.05 84.21 1.37   20.00 0.05   

Cladocera ñ.i.   15.00 0.28 10.53 0.01 25.00 0.33 15.00 0.03 20.00 0.32 

Daphnidae   5.00 0.03         

Daphnia spp.           20.00 0.50 

Diaphanosoma spp.   15.00 0.18   5.00 0.21     

Ilyocryptus spp.       10.00 0.17     

Macrothrix spp.     36.84 0.11 5.00 0.04     

Moina spp.       5.00 0.04 10.00 0.01   

              

C
o

p
e

p
o

d
a
 

Nauplio Cyclopoida 28.57 1.75 30.00 5.13 94.74 1.30 40.00 5.80 55.00 1.31 5.00 0.02 

Nauplio Calanoida     31.58 0.09       

Copepoda Cyclopoida 57.14 59.17 10.00 0.10 100.00 59.70 20.00 0.50 80.00 0.72 70.00 2.59 

Copepodito Cyclopoida 19.05 0.68 35.00 0.79 84.21 35.21 30.00 3.34 40.00 0.29 65.00 2.42 

Copepoda Calanoida 9.52 0.29   26.32 0.51       

Copepodito Calanoida     10.53 0.07       

Copepoda Harpacticoida   10.00 0.08 5.26 0.01 10.00 0.08     

Copepodito 
Harpacticoida 

  10.00 0.08         

              

In
s

e
to

s
 Larva de Chaoboridae 14.29 4.46   5.26    5.00 0.02   

Larva de Chironomidae       20.00 1.13     

Larva de Diptera ñ.i.   5.00 0.10 73.68 0.78     15.00 0.05 

Pupa de Díptera 4.76 0.19   15.79 0.14       

              

R
o

ti
fe

ra
 

B.angularis   10.00 0.05   25.00 28.04     

B. caudatus   10.00 0.10 10.53 0.06 15.00 0.29     

B. cf caudatus   5.00 0.08         

B. cf havanaensis       30.00 2.09     

Brachionus dolabratus     10.53 0.01 10.00 0.25     

B. falcatus       20.00 0.21     

B. spp.   15.00 0.20   25.00 0.67     

Hexarthra spp.   5.00 0.03   10.00 0.29     

Kellicottia bostoniensis     10.53 0.01   10.00 0.01   

K. americana   20.00 0.15 10.53 0.01 20.00 1.08 15.00 0.01   

K. americana hispida   5.00 0.03         

Keratella cochlearis   20.00 0.28 78.95 0.35 25.00 1.08 35.00 0.40 10.00 0.03 

K. cochlearis tecta 4.76 0.10 30.00 33.60 26.32 0.06 20.00 0.25 60.00 0.59 15.00 0.08 

Keratella spp.   15.00 0.10 10.53 0.01 10.00 0.21 20.00 0.01   

K. tropica   5.00 0.03 36.84 0.04 20.00 0.83 15.00 0.02 10.00 0.03 

Lecane spp.   5.00 0.03   5.00 0.08   10.00 0.07 

Polyarthra spp.   5.00 0.03   20.00 48.69     

Pompholyx spp.         10.00 0.02   

Rotifera ñ.i.   30.00 0.36   15.00 2.96 5.00 0.00 5.00 0.02 

Trichocerca spp.   30.00 6.75 21.05 0.04 30.00 1.08 35.00 0.06   

Trichocerca capucina 9.52 0.29 20.00 0.56     5.00 0.04 25.00 0.02     

B=Brachionus; K=Keratella; ñ.i.=não identificado 
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Resumo 

O presente estudo visou quantificar os níveis de mercúrio (Hg) total na água, 
na comunidade zooplanctônica e no peixe invasor P. platana no Complexo 
Billings, buscando compreender o papel desta espécie na transferência do 
metal para níveis tróficos superiores, bem como avaliar possíveis riscos para a 
saúde humana por meio da sua ingestão. As coletas foram realizadas no 
Complexo Billings em quatro locais com diferentes níveis de eutrofização, e em 
duas épocas do ano de 2014, tendo sido analisados 93 exemplares de P. 
platana.  O ponto Rio Grande (chuvosa) foi o único a apresentar valores de Hg 
total na água acima do estabelecido pela legislação vigente, enquanto que no 
zooplâncton, este metal somente foi detectado no ponto Corpo Central 
(chuvosa). Os valores de Hg total na espécie estudada estiverem sempre 
dentro dos limites estabelecidos pela legislação para consumo humano, tendo 
sido verificada uma influência do comprimento total dos peixes nas 
concentrações de Hg total (p=0,008) através de uma Análise de Covariância 
(ANCOVA). A bem sucedida invasão de P. platana no Complexo Billings 
sugere que esta esteja agindo como um elemento adicional para a 
transferência do Hg total para os níveis tróficos superiores neste ambiente, 
visto que esta espécie é considerada forrageira na cadeia trófica. 
 

Palavras-chave: zooplâncton, reservatório urbano, métodos analíticos, cadeia 
trófica. 
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Bioaccumulation of total mercury in an invasive zooplanktivorous 
fish in Billings Complex (Upper Tietê, SP) 

 
 

Abstract 

This study aimed to quantify the mercury (Hg) levels in water, zooplankton and 
in the invading fish  P. platana in the Billings Complex, in order to understand 
the role transfer of this metal to higher trophic levels, and to assess possible 
risks to human health. Samples were collected in the Billings Complex at four 
sites with different levels of eutrophication, at two seasons of 2014. A total of 93 
specimens of P. platana were analyzed. The Rio Grande site was the only one 
that showed total Hg values in the water above legal standards (rainy season), 
while in zooplankton, this metal was only detected in the Central Body (rainy 
season). Total Hg values in the studied species were always within the 
legislation established limits for human consumption (0,5 mg.Kg-1). Through an 
Analysis of Covariance (ANCOVA) an influence of total fish length on total Hg 
concentrations (p = 0,008) was observed. The successful invasion of P. platana 
in Billings Complex suggests that this species is acting as an additional element 
to the transfer of the total Hg to higher trophic levels in this environment, since it 
is considered a forage species in the trophic chain. 
 

Keywords: zooplankton, urban reservoir, analytical methods, food web 
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Introdução 

O mercúrio (Hg) encontra-se naturalmente no ambiente, derivado de 

processos como intemperismo químico das rochas, erupções vulcânicas e 

hidrotérmicas e da combustão natural. Porém, cerca de 90% do disponível no 

ambiente origina-se, majoritariamente, por introdução antropogênica 

(ANDRADE e BUENO, 1989), proveniente de indústrias, atividades agrícolas, 

dentre outras (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006). 

A introdução do mercúrio pode ocasionar graves acidentes ecológicos, 

que por sua vez variam de acordo com os níveis de concentração e a sua 

forma química, já que a toxicidade pode ser modificada pela interconversão de 

espécies deste elemento (ANDRADE e BUENO, 1989; BARROCAS e 

WASSERMAN, 1995). As formas inorgânicas podem sofrer conversões em 

compostos orgânicos como o metilmercúrio, por processos biológicos, físicos 

ou químicos, e levar à contaminação de corpos d’água, bem como da biota 

aquática (FERREIRA, 1979). Este metal possui propriedades de 

bioacumulação e biomagnificação na cadeia alimentar, persistindo no meio 

ambiente e causando distúrbios nos processos metabólicos de organismos 

vivos (MORGANO et al., 2011). Em humanos pode ocorrer enfraquecimento 

muscular, perda de visão, danos das funções cerebrais e eventuais paralisias, 

podendo resultar em coma e óbito (ANDRADE e BUENO, 1989). 

Recentemente, bioindicadores têm sido utilizados para a determinação 

de níveis de contaminação e para avaliação de risco em ambientes aquáticos 

(FURLAN, 2011). De um modo geral, os bioindicadores podem ser definidos 

como respostas biológicas aos poluentes ambientais, indicando a presença do 

contaminante, bem como dos seus eventuais efeitos e grau de contaminação, 

por meio de sua mensuração (FURLAN, 2011). Desta forma, organismos 

fitoplanctônicos (CHEN and FOLT, 2005; TUNG-YUAN et al., 2007), 

zooplanctônicos (TREMBLAY et al, 1998; TWINING and FISHER, 2004; CHEN 

and FOLT, 2005) e peixes (LIMA et al., 2000; DÓREA et al., 2004; AGAH et al., 

2007; PASSOS et al., 2007; KEHRIG et al., 2009) têm sido o foco de diversos 

estudos sobre a contaminação por Hg, pois podem absorver tanto os metais 

essenciais, como os não essenciais, a partir da água e pela ingestão de 

alimento (JABEEN et al., 2012). Todavia, além da idade e da dieta dos 
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organismos, outras variáveis ecológicas e biológicas, como área geográfica, 

população, comprimento, sexo e maturidade sexual (FRODELLO et al., 2000; 

MASON et al., 2000) também podem influenciar a bioacumulação do Hg. 

A bioacumulação é menor em produtores primários e maior em 

organismos predadores, tendendo a aumentar de acordo com o tempo de 

exposição (idade) dos organismos ao mercúrio (CHEN and FOLT, 2005;  

KEHRIG et al., 2009). A transferência trófica pode ser considerada a forma 

mais importante de exposição de contaminantes para organismos predadores 

(HOPKINS et al., 2005) resultando em processos de biomagnificação ao longo 

da cadeia trófica (BARWICK and MAHER, 2003). Indivíduos fitoplanctônicos 

podem incorporar Hg passivamente, diferindo do observado em organismos 

zooplanctônicos, que podem exercer tal incorporação tanto por processos 

passivos como ativos por meio da ingestão de alimento contaminado 

(NASCIMENTO et al., 2007). A acumulação deste metal no zooplâncton tende 

a ocorrer principalmente no seu exoesqueleto (FISHER and HOOK, 2002). 

Porém, há algumas incertezas sobre o comportamento biológico do Hg em 

níveis tróficos inferiores, decorrentes, em parte, da dificuldade da quantificação 

do metal nestes pequenos organismos, que fazem parte da dieta de alguns 

peixes pelágicos (NASCIMENTO et al., 2007). 

As altas taxas de toxicidade de alguns contaminantes, mesmo que em 

baixas concentrações, associados à sua capacidade de permanecer na cadeia 

trófica por longos períodos, ressalta a relevância de estudos que objetivam  

determinar as concentrações máximas permitidas em ambientes aquáticos 

(AZCUE, 1987). No Brasil, visando à preservação do ambiente, bem como da 

saúde humana e de outras formas de vida, o limite máximo estabelecido pela 

legislação para o Hg total na água é 0,0002 mg.L-1 (BRASIL, 2005), para o 

consumo de peixes predadores  1 mg.Kg-1, e outros peixes e demais produtos 

da pesca 0,5  mg.Kg-1 (BRASIL, 2013). 

A região do Alto Tietê apresenta grande influência antrópica em seus 

corpos d’água, devido, principalmente, à alta densidade populacional no seu 

entorno e ao despejo de efluentes domésticos e industriais sem os devidos 

tratamentos sanitários (HIRATA e FERREIRA, 2001). O Complexo Billings 

localizado na bacia hidrográfica do Alto Tietê é um importante manancial de 
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abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo, que recebe, 

frequentemente, grande carga de poluentes via esgotos domésticos e 

industriais da região de São Paulo (SÃO PAULO, 2010). Ainda de acordo com 

SÃO PAULO (2010), quando a intensidade das chuvas é muito alta, as águas 

dos rios Tietê e Pinheiros, altamente poluídas, são revertidas para o 

reservatório Billings a fim de evitar enchentes. Além disto, há registros 

históricos de lançamento de mercúrio no Rio Grande por um complexo 

industrial (REBOUÇAS et al., 1989). Atualmente os efluentes líquidos deste 

complexo atendem aos padrões legais após a construção de estação de 

tratamento (SOLVAY INDUPA, 2009). 

Ainda, estudos recentes exibem altas concentrações de Hg e de outras 

espécies metálicas no sedimento do reservatório Rio Grande apresentando 

valores acima de TEL (Threshold Effect Level) e PEL (Probable Effect Level) 

(CETESB, 2015). TEL refere-se ao nível de concentração abaixo da qual 

raramente são esperados efeitos adversos para os organismos e PEL ao nível 

de concentração acima do qual é provável a ocorrência de efeito adverso aos 

organismos. Tal fato provavelmente está relacionado com as atividades 

industriais existentes no Rio Grande, seu principal formador. 

Considerando que o Hg em organismos planctônicos pode constituir um 

mecanismo de exposição via cadeia alimentar para peixes pelágicos 

(NASCIMENTO et al., 2007), e que Platanichthys platana é um clupeídeo 

alóctone  considerado zooplanctófago que ocupou grande parte do Complexo 

Billings (NANINI-COSTA et al., em prep.), o presente estudo buscou determinar 

o Hg total na água, no zooplâncton e na espécie em questão, bem como avaliar 

o seu papel na transferência deste elemento para níveis tróficos superiores. 

Além disto, o consumo eventual desta espécie, conforme relatado por 

pescadores da região, poderia representar um fator crítico para a saúde 

humana.  
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Material e métodos 

Área de estudo 

O Complexo Billings está localizado na Bacia do Alto Tietê, na porção 

sudeste da região metropolitana de São Paulo, a leste do reservatório 

Guarapiranga e ao norte da Serra do Mar. Considerado o principal corpo 

d’água da Região Metropolitana de São Paulo, foi construído na década de 

1920, e tem uma área de 582,8 km³, espelho d’água com aproximadamente 

100 Km², volume de 1,20 × 109 m3 de água (SÃO PAULO, 2010) e um elevado 

tempo de residência (CARDOSO-SILVA et al., 2014), com média mensal 

variando de 170 a 942 dias no ano de 2014 (CETESB, 2015).  Tem por objetivo 

a geração de energia por meio do bombeamento de suas águas para a Usina 

Henry Borden (Cubatão), sendo que, esporadicamente, ocorre um 

bombeamento de água dos rios Tietê e Pinheiros para o reservatório, visando o 

controle de enchentes e aumento do volume para geração de energia elétrica 

(CARDOSO-SILVA et al., 2014). O clima local se divide entre o tropical e o 

subtropical, com uma temperatura média estimada em 19°C e chuvas 

abundantes distribuídas durante todo o ano (SÃO PAULO, 2010).  

A ictiofauna encontrada no Complexo Billings é composta por um total 

de 42 espécies, sendo quatro alóctones e cinco exóticas (GIAMAS et al., 2004; 

MATTOX, 2008; CASTRO et al., 2011). Com base nestes dados, a Ordem 

Characiformes é considerada a mais representativa (40,5%), seguida dos 

Siluriformes (23,8%) e Perciformes (14,3%). Os ciclídeos Geophagus 

brasiliensis (42,9%) e Oreochromis niloticus (25,1%) são consideradas as 

espécies mais abundantes na pesca, contribuindo com 68,0% da produção 

total (CASTRO et al., 2011). No entanto, em estudos mais recentes foi 

registrada a presença da sardinha Platanichthys platana  (CASTRO et al., 

2011; FURLAN et al., 2013), cuja distribuição vai do Atlântico Ocidental Sul, 

desde o Rio de Janeiro ao estuário do Rio da Prata e Norte da Argentina 

(CARVALHO FILHO, 1994). Na região costeira esta espécie se caracteriza 

como forrageira na cadeia trófica de peixes e aves marinhas (OLIVEIRA, 1997), 

com período reprodutivo que ocorre durante a primavera e o verão (FIALHO, et 

al. 2000). No Alto Tietê e Alto Rio Paraná, a espécie é considerada alóctone 

(LANGEANI et al., 2007; MARCENIUK et al., 2011). Todavia, segundo relatos 
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de pescadores do Complexo Billings, esta espécie tem sido coletada em 

grande abundância em diversos pontos do reservatório, apresentando 

indivíduos jovens e com gônadas maduras (obs. pessoal). 

Devido à grande quantidade de poluentes recebida através do fluxo do 

Rio Pinheiros, cujo bombeamento das suas águas é frequente em períodos de 

chuvas intensas, a fim de evitar enchentes, e de esgotos clandestinos (COSTA, 

1998; SÃO PAULO, 2010), o reservatório apresenta condições tróficas que 

variam de mesotróficas a hipereutróficas, dependendo da localização do 

compartimento, reforçando a sua heterogeneidade espacial (LAMPARELLI, 

2004).  

Para o presente estudo foram selecionados quatro pontos de 

amostragem no Complexo Billings, nos quais foram coletadas amostras na 

época seca (agosto e setembro/2014) e chuvosa (dezembro/2014). A escolha 

dos pontos foi baseada no grau de eutrofização dos diferentes braços, a partir 

de informações obtidas de CETESB (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) e 

WENGRAT and BICUDO (2011). Os pontos selecionados foram: 

 P1(Capivari) – considerado um dos locais com menor índice de  

eutrofização do Complexo Billings. Apresenta Índice de Estado 

Trófico, baseado na Clorofila-a [IET (Cl)] supereutrófico (IET= 65) 

para a média de Clorofila-a observada de 2010 a 2014 (CETESB, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015), vegetação preservada em seu 

entorno e adensamento populacional praticamente ausente (São 

Paulo, 2010). Está localizado a 23°50'18,4"S e 46°32'20,3"W 

(Figura 1);  

 P2 (Rio Grande) – local separado do corpo principal do Complexo 

Billings pela rodovia Anchieta, não sujeito à influência direta e 

contaminação através do Rio Pinheiros. Constata-se a presença 

de mata preservada, mas também um adensamento populacional 

intenso (SÃO PAULO, 2010). O IET (Cl) obtido para o mesmo 

período citado acima, indica que o local pode ser considerado 

supereutrófico (IET= 66) (CETESB, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015). Está localizado a 23°44'45,0"S e 46°27'29,3"W (Figura 1); 
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 P3 (Bororé) – sofre influência da massa d’água poluente 

proveniente do Rio Pinheiros e de esgotos clandestinos derivados 

do adensamento demográfico local. Ainda com características 

rurais, abriga atividades como olarias, pesque-pagues, 

silvicultura, agricultura e criação de animais (SÃO PAULO, 2010). 

De acordo com dados da CETESB (2011, 2012, 2013, 2014, 

2015), o IET (Cl) médio obtido para o período de 2010 a 2014 

(IET= 73) indica que o local é hipereutrófico. Está localizado a 

23°46'12,3"S 46°39'19,0"W (Figura 1); 

 P4 (Corpo Central) – Possui áreas urbanas consolidadas ao 

norte, cobertura florestal preservada no sudeste e acentuada 

presença de aglomerações precárias concentradas no Município 

de São Paulo (SÃO PAULO, 2010). O local sofre ainda influências 

relacionadas ao bombeamento do Rio Pinheiros (CETESB, 2015). 

A média do IET (Cl) registrada nos últimos cinco anos pela 

CETESB para o local foi de 67 com ponderação supereutrófica 

(CETESB, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Está localizado a 23° 

47' 59,1"S e 46° 35' 53,5"W (Figura 1). 
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Figura 1 Localização do Complexo Billings no Estado de São Paulo indicando 
os pontos de coleta. P1-Capivari, P2-Rio Grande, P3-Bororé e P4-Corpo 
Central.  

 

Variáveis físicas e químicas da água e zooplâncton 

As seguintes variáveis físicas e químicas da água foram registradas nos 

diferentes pontos de coleta nas duas épocas do ano, utilizando-se uma sonda 

multiparâmetro YSI 650 MDS: temperatura (°C), oxigênio dissolvido (OD) 

(mg.L-1), pH, condutividade elétrica (µS.cm-1) e sólidos totais dissolvidos (STD) 

(mg.L-1). Também foi medida a transparência com Disco de Secchi (m) e a 

profundidade da coluna d’água. 

Para a determinação de Clorofila-a (µg.L-1), Feofitina-a (µg.L-1), Fósforo 

Total (mg.L-1), Nitrato (mg.L-1), Nitrito (mg.L-1), Nitrogênio kjeldhal (mg.L-1), 

Sólidos Totais (mg.L-1), Turbidez (UNT) e Mercúrio total (mg.L-1) duas amostras 

superficiais de água foram coletadas, sendo uma acondicionada em frascos 

neutros de vidro escuro de âmbar de 1 L para a análise da Clorofila-a e 

Feofitina-a e a outra em frascos de polietileno previamente descontaminados, 

A 

B 

C 
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para a determinação das demais variáveis. As amostras foram preservadas em 

gelo, sendo posteriormente analisadas no laboratório da CETESB, de acordo 

com APHA (2005). 

Com a finalidade de analisar as concentrações de Mercúrio Total 

presente na comunidade zooplanctônica, bem como a sua composição, foram 

realizado dois arrastos verticais na região limnética, desde 1 m do fundo do 

reservatório até a superfície, utilizando-se redes com redutor cônico, com 68µm 

de abertura de malha e 30 cm de boca. Uma amostra foi acondicionada em 

gelo, e encaminhada ao laboratório onde ficaram refrigeradas a 

aproximadamente 8°C, até o momento inicial da análise e outra fixada em 

formalina 10%. 

Para a determinação de Hg Total a amostra passou por quatro etapas. 

Inicialmente a amostra foi filtrada a vácuo em membrana filtrante de acetato de 

celulose, com 0,45 μm de porosidade e 47 mm de diâmetro, sendo 

posteriormente secada em estufa a 40°C por cerca de 6 horas, para obtenção 

da massa seca. Para a digestão, 2,5 mL de ácido nítrico concentrado, p.a-

ACS/ISO, e 1 mL de peróxido de hidrogênio p.a., foram adicionados às 

amostras. Estas permaneceram em repouso por 30 minutos, antes da adição 

de 5 mL de água deionizada para completar o volume mínimo estabelecido 

pelo equipamento utilizado (ETHOS One, Millestone Srl), sendo o material 

digerido por uma hora e meia. O mercúrio total foi determinado com base em 

fluorescência atômica no equipamento Mercury Analyser – Mercur, Analytik 

Jena, cujo limite de quantificação (LQ) é de 0,1 μg.L-1. 

Para a análise quantitativa das amostras de zooplâncton, foram 

contados um mínimo de 350 indivíduos sob microscópio óptico e 

estereomicroscópio, identificados ao menor nível taxonômico possível. A 

identificação foi realizada com o auxílio de bibliografia especializada (KOSTE, 

1978; REID, 1985; SHIEL and KOSTE, 1992; NOGRADY et al., 1995; SEGERS 

and DUMONT 1995; DE SMET, 1996; ELMOOR-LOUREIRO, 1997; ROCHA, 

1998; NOGRADY and SEGERS, 2002; KOTOV et al., 2003; SILVA, 2003; 

ELMOOR-LOUREIRO et al., 2004; GÜNTZEL et al., 2004; KOTOV, 2009) e 

com consultas diretas a especialistas da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP). O número de organismos de cada gênero ou espécie foi estimado 
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para o total da amostra e extrapolado para o volume total de água filtrado 

(EDMONDSON and WINBERG, 1971), permitindo o cálculo da abundância por 

metro cúbico de acordo com CETESB (2000). 

 

Coleta e determinação de Hg total em P. platana 

Os exemplares de P. platana foram coletados na época seca (agosto e 

setembro) e chuvosa (dezembro), abrangendo a região limnética e litorânea de 

cada ponto de coleta, no período compreendido entre 14:00 e 18:00 horas. Foi 

utilizada uma tarrafa multifilamento com malha 7 mm (entre nós adjacentes), 

devido ao pequeno porte da espécie. Após a coleta, os organismos foram 

congelados inteiros para posterior determinação de Hg total. 

Para a determinação de Hg total, após a medição do comprimento total 

(Ct) (mm), comprimento padrão (Cp) (mm) e o peso (Wt) (g) dos exemplares, 

foram separados para a análise um total de 93 indivíduos com Ct > 50 mm. 

Considerando que este peixe é consumido inteiro devido ao seu pequeno 

porte, as determinações basearam-se no peixe total, conforme já realizado por 

WALTERS et al. (2010). Os organismos foram liofilizados no equipamento EC 

Micromodulyo e submetidos ao analisador direto de mercúrio, DMA-80 

(Milestone Inc., Itália), o qual trata da técnica de espectrometria de absorção 

atômica com decomposição térmica/amalgamação, método U.S EPA 7473 

(EPA/US, 2007). 

 

Análise estatística 

Uma Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada para 

verificar a ordenação dos pontos de coleta em relação ao gradiente ambiental, 

representado pelo conjunto de variáveis físicas e químicas registradas. Devido 

às diferentes unidades de medidas das variáveis ambientais, foi utilizada a 

matriz de correlação, que considera a normalização das variáveis pelo seu 

desvio-padrão, conforme sugerido por HAMMER (2012). 
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Com a finalidade de obter a médias ajustadas dos teores de Hg nos 

peixes, eliminando o efeito da covariável sobre a variável dependente, foi 

realizada uma Análise de Covariância (ANCOVA) (LOGAN, 2010). As variáveis 

Wt e Ct dos indivíduos foram consideradas covariáveis, e os pontos de coleta e 

épocas do ano como fatores fixos.  

Para realizar a análise, foi inicialmente verificada a correlação de 

Pearson entre as covariáveis e a variável resposta (Hg) a fim de avaliar a 

linearidade entre elas. Da mesma forma, foi também avaliada a correlação 

entre as duas covariáveis (Ct e Wt). Para evitar o efeito negativo da 

colinearidade, uma delas foi escolhida para a análise, conforme sugerido por 

LOGAN (2010). 

Foi também testada a normalidade da variável dependente (Hg), 

homogeneidade das variâncias e paralelismo (homogeneidade das 

pendências) entre a covariável e a variável independente para cada nível dos 

fatores. A normalidade foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e quando este 

requisito não foi atendido, procedia-se à transformação dos dados em raiz 

cúbica, de acordo com LOGAN (2010). O teste de Levene foi aplicado para 

verificar a homogeneidade das variâncias e, finalmente, o paralelismo foi 

testado por meio da analise dos termos de interação no modelo de ANCOVA. 

Neste caso, quando o termo de interação resultou não significativo (p>0,05), 

ele foi removido do modelo e em seguida a análise foi repetida até chegar ao 

modelo mínimo onde todos os termos não significativos foram removidos 

(LOGAN, 2010). O teste a posteriori de Bonferroni foi aplicado com o objetivo 

de verificar quais pontos eram diferentes entre si. As médias ajustadas da 

concentração de Hg no peixe obtidas pela ANCOVA foram utilizadas para 

comparação destes valores entre os diferentes pontos de coleta.  

Todas as análises foram realizadas utilizando os softwares PC-ORD 

(versão 6) (MCCUNE and MEFFORD, 2011) e SYSTAT (versão 10.2) (Systat 

Software Inc., Richmond, California, USA), adotando-se o nível de significância 

de 5%. 
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Resultados 

Variáveis ambientais 

De acordo com as médias mensais obtidas pelo Centro Integrado de 

Informações Agrometerológicas (CIIAGRO) na região do Complexo Billings 

entre os anos de 2004 e 2014, as temperaturas variaram de 18 a 24,5 °C, 

sendo os maiores valores observados entre os meses de outubro a março e as 

menores entre abril e setembro. A pluviosidade média obtida para o período 

variou entre 28,0 a 326,3 mm, sendo os meses mais chuvosos de outubro a 

março e os menos chuvosos de abril a setembro (CIIAGRO, acesso em: 29 de 

maio de 2015). No entanto, o ano de 2014 foi um ano excepcionalmente seco 

de acordo com SABESP (2014). 

Os valores obtidos para as diferentes variáveis físicas e químicas da 

água indicam que o ponto Bororé apresentou os maiores valores de 

Condutividade e STD, e o Corpo Central de Clorofila-a e IET nas duas épocas 

do ano (Tabela 1). Por outro lado, no ponto Rio Grande foram registrados os 

valores mais baixos de ST, nas duas épocas e de Clorofila-a e Turbidez no 

período seco. O ponto Capivari exibiu a menor concentrações de Nitrato e a 

maior transparência, temperatura e pH dos locais estudados. De acordo com 

as variáveis de qualidade da água observadas, com exceção do ponto Rio 

Grande no período chuvoso, não foram encontrados valores de Hg total 

quantificáveis pelo método de análise escolhido (Tabela 1). 
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Tabela 1 Variáveis físicas e químicas da água e resultados do Índice de Estado 
Trófico nos pontos de coleta Capivari, Rio Grande, Bororé e Corpo Central, nas 
estações seca e chuvosa. 

Pontos/ Parâmetros 
Capivari Rio Grande Bororé Corpo Central 

Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Transparência (m) 1,07 0,60 0,74 0,80 0,42 1,00 0,43 0,70 

Profundidade Total (m) 4,50 5,50 6,00 2,50 9,00 6,00 10,00 15,50 

Temperatura (°C) 22,14 26,32 19,05 25,94 20,62 25,36 20,29 24,62 

pH 7,17 9,57 8,30 9,19 9,32 8,38 9,11 9,44 

OD (mg.L
-1

) 9,62 12,26 9,72 9,64 15,37 7,82 15,00 11,90 

Condutividade (µS.cm
-1

) 111,00 160,00 140,00 123,00 200,00 222,00 196,00 191,00 

STD (mg.L
-1

) 0,07 0,10 0,09 0,08 0,13 0,14 0,13 0,12 

Clorofila-a (µg.L
-1

) 44,91* 42,77* 22,99 64,15* 140,78* 48,11* 152,36* 174,64* 

Feofitina-a (µg.L
-1

) 7,11 5,26 13,31 8,45 4,54 7,08 6,68 1,87 

Fósforo Total (mg.L
-1

) 0,04* 0,05* 0,08* 0,07* 0,12* 1,00* 0,04* 0,16* 

Mercúrio Total (mg.L
-1

) <0,0002 0,0002 <0,0002 0,0004* <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Nitrato (mg.L
-1

) <0,20 <0,20 0,23 <0,20 1,19 0,50 0,50 <0,20 

Nitrito (mg.L
-1

) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 <0,10 <0,10 

Nitrogênio kjeldhal (mg.L
-1

) 1,36 0,93 1,95 1,29 1,45 1,25 0,89 0,55 

Sólidos Totais (mg.L
-1

) 114,00 120,00 100,00 100,00 162,00 268,00 118,00 170,00 

Turbidez (UNT) 11,00 10,80 5,79 12,90 12,40 11,90 8,44 59,80 

IET (Cl) 65,4
S
 65,2

S
 62,1

E
 67,1

S
 71,0

H
 65,7

S
 71,4

H 
72,1

H 

pH=potencial hidrogeniônico; OD=oxigênio dissolvido; STD=sólidos totais dissolvidos; IET 

(Cl)=Índice de Estado Trófico baseado na clorofila; *Valores acima do estabelecido pela 

Resolução CONAMA n° 357 para águas de Classe II (BRASIL, 2005); <Valores abaixo do limite 

de quantificação do método de análise utilizado; 
E
=IET (Cl) Eutrófico; 

H
=IET (Cl) Hipereutrófico; 

S
=IET (Cl) Supereutrófico. Em negrito - valores mais elevados. 

 

A PCA indicou que os dois primeiros eixos explicaram 63% da 

variabilidade observada (34,2% eixo 1 e 28,7% eixo 2) (Figura 2). Não foram 

verificadas diferenças entre épocas de coleta, porém o ponto Corpo Central 

(chuvosa) situou-se no lado negativo do eixo 1 apresentando alta associação 

com as variáveis Condutividade (r= -0,866) e STD (r= -0,835). Do lado positivo, 

o ponto Rio Grande (seca) esteve mais associado com Nitrogênio Kjeldhal 

(r=0,639). Já os pontos Bororé e Corpo Central, no período seco, estiveram 

alocados do lado positivo do eixo 2, mostrando uma associação com maiores 

valores de OD (r=0,968). 
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Figura 2 Diagrama de ordenação de PCA dos três pontos de coletas e duas 
épocas do ano com base na matriz de correlação das quatorze variáveis 
ambientais. Símbolos preenchidos= época chuvosa; símbolos vazados=época 
seca; C=Capivari; RG=Rio Grande; B=Bororé; CC=Corpo Central; 
Tr=transparência; Tm=temperatura; pH=potencial hidrogeniônico ; OD=oxigênio 
dissolvido; C=condutividade; STD=sólido totais dissolvidos; Cl=cloro 
PT=fósforo total; Hg=mercúrio;Na=nitrato; No=nitrito; NK=Nitrogênio kjeldhal; 
ST=sólidos totais; Tu=turbidez 

 

Concentrações de Hg total no zooplâncton e nos peixes 

O ponto que apresentou a maior densidade (m3) de indivíduos foi o Rio 

Grande, seguido pelo Bororé, Capivari e Corpo Central (Figura 3). De um modo 

geral, houve uma predominância de rotíferos na maioria dos pontos estudados 
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e os cladóceros foram os menos abundantes em todos os locais. O ponto Rio 

Grande foi o que apresentou composição mais distinta dos demais pontos, com 

alta abundância de rotíferos, baixa de copépodos e cladóceros, apresentando 

ausência de Cladocera no período seco (Figura 3). 

 

 

Figura 3 Densidade total (m.-3) dos diferentes grupos zooplanctônicos da água 
do Complexo Billings, nos pontos Capivari, Rio Grande, Bororé e Corpo Central 
nas épocas seca e chuvosa. 

 

Nas determinações realizadas na comunidade zooplanctônica somente o 

ponto Corpo Central (chuvosa) apresentou valores de concentrações de Hg 

acima do limite de quantificação do método (0,1045 μg.L-1). 

Um total de 93 peixes, variando entre 50 e 80 mm e 1,16 e 3,38 g 

(Tabela 2), foi selecionado para medição da concentração de Hg Total, nos 

quatro pontos de coleta e nas duas épocas do ano.  De um modo geral, os 

valores obtidos para as concentrações de Hg no peixe variaram entre 0,04 e 

0,29 μg.g-1. As concentrações mais elevadas foram registradas no período 

chuvoso (dezembro) (Tabela 2) e no ponto Rio Grande, enquanto que o ponto 

Bororé apresentou os menores valores obtidos. 
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Tabela 2 Média e desvio padrão do comprimento total (Ct), Peso Total (Wt) e 
concentração de Hg total dos exemplares de P. platana analisados, 
considerando-se quatro pontos de coleta no Complexo Billings, nas épocas 
seca e chuvosa de 2014. Ct = comprimento total; Wt = peso total; Hg = 
mercúrio total. 
 

Média ± Desvio Padrão 

  
Ct (mm)   Wt (g)   Hg peixe (µg/g) 

             

Capivari 
Seca 65,00 ± 4,32 

 
2,21 ± 0,54 

 
0,09 ± 0,02 

Chuvosa 62,89 ± 5,78 
 

1,93 ± 0,52 
 

0,14 ± 0,04 

             

Rio Grande 
Seca 59,86 ± 3,48 

 
1,76 ± 0,33 

 
0,12 ± 0,04 

Chuvosa 62,83 ± 6,43 
 

1,96 ± 0,70 
 

0,18 ± 0,07 

             

Bororé 
Seca 62,58 ± 3,96 

 
2,09 ± 0,35 

 
0,07 ± 0,01 

Chuvosa 59,33 ± 5,37 
 

1,69 ± 0,43 
 

0,11 ± 0,02 

             
Corpo 
Central 

Seca 61,94 ± 4,77 
 

2,02 ± 0,42 
 

0,08 ± 0,03 

Chuvosa 61,17 ± 3,79   1,73 ± 0,40   0,14 ± 0,06 

 

 

Para a Análise de Covariância foi considerada somente a covariável Ct, 

devido à melhor relação linear com o Hg total. A correlação entre o Hg total e o 

Ct foi estatisticamente significativa e positiva (n=93; r=0,24; p<0,05). O 

resultado da análise de covariância apresentou diferenças estatisticamente 

significativas nas concentrações de Hg entre os pontos de coleta, porém não 

entre as épocas. Também indicou a influência da covariável Ct nas 

concentrações de Hg nos peixes. Na Tabela 3 é apresentado o resultado da 

ANCOVA relativo ao modelo mínimo, que por sua vez explicou 23,6% da 

variância total. 

 

 
Tabela 3 Resultados da Análise de Covariância (ANCOVA) para as 
concentrações de Hg total em P. platana, após a remoção de todos os termos 
não significativos (modelo mínimo). 
 

Fonte 
de 

variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média dos 
quadrados 

F p 

Ponto 0,57 3 0,019 6,664 0,000 

Ct 0,021 1 0,0021 7,461 0,008 

      

Error 0,25 88 0,003     
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As médias corrigidas pelo efeito da covariável são apresentadas na 

Tabela 4, onde a maior concentração foi observada no ponto Rio Grande. O 

teste a posteriori de Boferroni, confirmou esta diferença mostrando que o Rio 

Grande foi diferente do Bororé e Corpo Central.  

 

Tabela 4 Médias corrigidas das concentrações de Hg total (µg.g-1) em P. 
platana nos quatro pontos de coleta. N = número de indivíduos coletados e 
analisados por ponto de coleta. 
 

Ponto Média ajustada N 

Capivari 0,035 22 

Rio Grande 0,051 20 

 Bororé 0,028 24 

Corpo Central 0,031 27 

 

 

Na Figura 4 os valores da média ajustados, expressos em μg.g-1, foram 

comparadas com as médias observadas, mostrando que os valores ajustados 

foram consideravelmente menores que os observados. 

 

 

Figura 4 Comparação entre as médias observadas e as médias ajustadas (sem 
o efeito da covariável Ct) das concentrações de Hg total em P. platana nos 
quatro pontos de coleta. M. A. = média ajustada e M. O. = média observada. 
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Discussão 

Variáveis ambientais 

Com exceção do ponto Rio Grande no período seco, os valores obtidos 

de Clorofila-a nas amostras de água estiveram sempre acima dos limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 para Classe II (BRASIL, 2005). Já 

no período chuvoso, este ponto foi o único a apresentar valores de Hg total 

quantificáveis, que por sua vez excedeu aos limites estabelecidos pela 

Resolução (BRASIL, 2005). O valor mais elevado de Hg total obtido na amostra 

de água do Rio Grande (chuvosa) pode estar relacionado à ressuspensão do 

sedimento frequente no período, liberando Hg incorporado (NASCIMENTO et 

al., 2009). Neste caso, vale ressaltar que no monitoramento realizado pela 

CETESB (2015), as concentrações de Hg no sedimento desta região, 

estiveram acima dos limites estabelecidos de TEL e PEL obtida nos últimos 

cinco anos. Tal fato pode estar relacionado com o lançamento de Hg no 

passado nesta região (REBOUÇAS et al., 1989). 

Apesar de o Hg total na água apresentar-se abaixo do LQ na maioria 

dos pontos, KASPER et al. (2007) afirmam que o mercúrio presente na coluna 

d’água tende a se ligar com o material particulado em suspensão até o 

momento da deposição, demonstrando uma estreita relação com o Hg presente 

no sedimento. Além disto, o processo de eutrofização de corpos d’água por 

lançamento de esgotos potencializa os efeitos das substâncias tóxicas, 

tornando-as mais solúveis e disponíveis (LACERDA e MALM, 2008).  

 

Concentrações de Hg total no zooplâncton e nos peixes 

O valor mais elevado de Hg total obtido na amostra de zooplâncton no 

Corpo Central (chuvosa) pode estar relacionado com a elevada concentração 

de Clorofila-a observada neste período (174,64 µg.L-1), e a retenção de 

cianobactérias pela rede de zooplâncton, uma vez que o tamanho desta é 

maior que a malha da rede utilizada (BICUDO e MENEZES, 2006). Estes 

organismos já foram registradas nesta região por MOSCHINI-CARLOS et al. 

(2009) e CETESB (2015), e incluem gêneros como Planktothrix, 
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Dolichospermum, Cylindrospermopsis raciborskii e colônias de Microcystis. 

Diversos estudos mostram que o fitoplâncton é capaz de concentrar metais a 

partir da fase dissolvida (fração <0,2 µm) até mais de 105 vezes a 

concentração do meio (FISHER and REINFELDER, 1995; BOUDOU and 

RIBEYRE, 1997). Desta forma, o primeiro elo da cadeia alimentar, será em 

grande parte o precursor da introdução do mercúrio nas redes tróficas 

aquáticas (FERRARA and MASERTI, 1992; OLIVEIRA RIBEIRO et al., 2000). 

Alguns estudos indicam que há uma relação entre a concentração de Hg e o 

tamanho do plâncton (KAINZ et al., 2005). Todavia esta relação não foi 

verificada no presente estudo, uma vez que mesmo em pontos em que a 

composição de zooplâncton foi semelhante (Bororé e Corpo Central), as 

concentrações de Hg total no zooplâncton foram distintas. 

As quantificações de Hg total nos peixes estiveram sempre abaixo do 

limite estabelecido Resolução RDC N° 42 de 2013 da Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 0,5 μg.g-1, para a categoria Peixes 

e Produtos da Pesca (exceto predadores) (BRASIL, 2013), embora estudos 

anteriores realizados por ROCHA et al. (1985) na região do Corpo Central do 

reservatório Billings com predadores como Hoplias malabaricus (traíra) tenham 

indicado valores acima do estabelecido pela Resolução RDC N° 42 de 2013 

(BRASIL, 2013). Além da traíra, a tilápia (Coptodon rendalli) também exibiu 

valores de Hg na musculatura acima do permitido para peixes não predadores, 

e o Geophagus sp. (Acará) concentrações nas vísceras acima de 0,5 μg.g-1, 

com valores um pouco menores na musculatura (0,08 - 0,44 μg.g-1) (ROCHA et 

al., 1985). Estes resultados corroboram algumas observações realizadas em 

ambiente costeiro, onde menores níveis de mercúrio total foram observados em 

peixes planctófagos, na base da cadeia alimentar, aumentando em direção aos 

peixes carnívoros de níveis tróficos mais elevados (SILVA, 2006; KEHRIG et 

al., 2009), indicando um processo de biomagnificação. 

As concentrações mais elevadas de Hg total observadas no período 

chuvoso podem estar relacionadas com a maior lixiviação neste período, 

devido à alta pluviosidade, quando frequentemente uma ressuspensão 

sedimentar é verificada  (NASCIMENTO et al., 2007). Já os menores valores 

registrados para o período seco, poderiam ser explicados pelo fato de que 
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nesta época é quando ocorre maior deposição de material particulado 

(NASCIMENTO et al., 2009). Já as altas concentrações obtidas no Rio Grande 

estão provavelmente relacionadas aos lançamentos de efluentes que 

ocorreram no passado (REBOUÇAS et al., 1989). 

Uma correlação positiva entre as concentrações de Hg total e Ct 

também foi verificada em estudo realizado em três reservatórios da Tanzânia, 

onde as concentrações de Hg na musculatura dos peixes exibiram uma relação 

positiva com o peso em comprimento (IKINGURA and AKAGI 2003). Ainda de 

acordo com estes autores, em muitos casos, é possível prever a quantidade de 

mercúrio total nos peixes a partir das relações entre o peso e comprimento. 

Entretanto, alguns autores consideram também importantes diferenças 

fisiológicas entre os gêneros, já que as gônadas possuem um papel na 

eliminação do Hg orgânico (BECKVAR et al., 1996; CAPELLI et al., 1983). 

A ANCOVA demonstrou a importância de se levar em consideração as 

covariáveis na verificação das concentrações de Hg total nos peixes para fins 

de comparação entre os diferentes pontos de coleta. Finalmente pode se supor 

que a bem sucedida invasão da espécie no Complexo Billings, pode ter se 

tornado um fator adicional para a transferência deste metal para níveis tróficos 

superiores, visto que, conforme observado P. platana é predada por Hoplias 

malabaricus, o principal carnívoro do reservatório (Obs. Pessoal). 

 

Conclusões 

Embora os níveis de Hg total encontrados em P. platana tenham estado 

abaixo dos limites preconizados pela legislação, sugere-se que a invasão desta 

espécie no Complexo Billings pode constituir um fator adicional para a 

transferência deste metal para níveis tróficos superiores, uma vez que poucos 

peixes planctófagos ocorrem em reservatórios da Bacia do Alto Tietê. Além 

disto, as quantificações realizadas constituem ferramentas complementares 

para estudos de avaliação da qualidade ambiental em corpos hídricos. 
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Considerações Finais 
 

 A espécie estudada - P. platana foi caracterizada como zooplanctófaga, 

tendo sido verificada uma diferença na composição das espécies de 

zooplâncton selecionadas entre os pontos de coleta. 

 Notou-se uma associação entre a dieta da espécie com o estado trófico 

dos diferentes locais, que variaram entre eutrófico e hipereutrófico. 

Ocorreu uma predominância de copépodos no local com menor nível de 

eutrofização (Rio Grande) e de cladóceros nos mais eutrofizados 

(Bororé e Capivari). 

 Embora tenha ocorrido uma predominância de Rotifera em todos os 

pontos amostrados, o Índice de Seletividade de Ivlev mostrou que estes 

organismos foram pouco selecionados. 

 Os resultados da dieta sugerem que o papel que esta espécie invasora 

desempenha na cadeia trófica do Complexo Billings pode variar de 

acordo com o local e a composição do zooplâncton da água, sugerindo 

que os efeitos indiretos da predação sobre a qualidade da água sejam 

distintos nos diferentes braços estudados. Todavia deve se levar em 

conta que os efeitos sobre a qualidade da água podem ocorrer através 

de mecanismos que atuam de forma conjunta, incluindo os efeitos da 

predação (top-down) ou aumento da disponibilidade de recursos 

(bottom-up). 

 As concentrações de mercúrio encontradas na água indicaram uma 

contaminação do ponto Rio Grande no período chuvoso, que apresentou 

valores acima do estabelecido pela legislação. 

 Somente no ponto Corpo Central (chuvosa) foi verificado valor 

quantificável de Hg total no zooplâncton, o que pode ser explicado pela 

alta abundância de cianofíceas neste local, que possivelmente foram 

retidas na rede utilizada.  
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 Os níveis de Hg total em P. platana estiveram abaixo do limite 

estabelecido pela Resolução RDC N° 42 de 2013. 

 A presença de P. platana em todo o Complexo Billings pode representar 

um fator adicional para a transferência deste metal para níveis tróficos 

superiores, visto que esta espécie é predada por peixes carnívoros. 
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RESUMO 

 

COUTINHO, Suellen N. Estudo de bioacumulação de metais tóxicos e elementos 
traço em amostras de macrófitas aquáticas flutuantes do Reservatório 
Guarapiranga, São Paulo - SP, Brasil. 2018. 173 p. Dissertação (Mestrado em 
Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-
CNEN/SP. São Paulo. 

 

As macrófitas desempenham um papel de extrema relevância em ambientes 

aquáticos, pois acumulam elementos metálicos e podem ser utilizadas para 

biomonitoramento desses ecossistemas, principalmente quando se trata de um 

importante reservatório para abastecimento público de água, assim como o 

Reservatório Guarapiranga. Neste estudo, foram avaliados os teores dos 

elementos potencialmente tóxicos As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn e outros 

elementos de interesse, em amostras de quatro espécies de macrófitas flutuantes 

(E. crassipes, P. stratiotes, S. herzogii e S. molesta), e nos compartimentos 

ambientais sedimentos e água. Foram coletadas amostras de macrófitas, 

sedimentos e água, em três pontos ao longo do Reservatório Guarapiranga em 

duas campanhas de coleta realizadas nas épocas chuvosa (março) e seca 

(setembro), em três semanas consecutivas para cada época de coleta, com o 

objetivo de avaliar a extensão da contaminação por elementos metálicos neste 

ecossistema. Para tal, foram aplicadas as seguintes técnicas analíticas: INAA,  

GF AAS, Análise Direta de Mercúrio, ICP OES e ICP MS para as análises das 

macrófitas e as técnicas ICP OES e CV AAS para as análises de água e 

sedimentos. Os resultados dos elementos tóxicos determinados nas macrófitas 

apresentaram valores acima dos valores de referência para plantas vasculares 

aquáticas para a maioria dos elementos, especialmente para o Cu, que apresentou 

teores extremamente elevados (10 a 802 mg kg-1), em especial no ponto P-03, onde 

foram encontradas as concentrações mais elevadas deste metal. A ANOVA 

mostrou diferenças estatisticamente significativas entre as concentrações nos 

locais de coleta, para a maioria dos elementos, porém não indicou diferenças 

estatisticamente significativas em relação ao acúmulo desses elementos entre as 

espécies de macrófitas flutuantes, em ambas as épocas (chuvosa e seca). Os 

teores dos elementos tóxicos determinados nas amostras de água mostraram-se 

abaixo dos limites de quantificação das técnicas analíticas aplicadas. No entanto, 
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a avaliação das concentrações desses elementos nas amostras de sedimentos 

revelou valores que ultrapassaram os valores de TEL (Threshold Effect Level) para 

a maioria dos elementos analisados e os altos teores de Cu (32 a 4567 mg kg-1) 

ultrapassaram o valor de PEL (Probable Effect Level), especialmente no ponto  

P-03. O índice de geoacumulação demonstrou sedimentos de moderadamente a 

muito poluídos por Zn e de moderadamente a altamente poluídos por Cu. A 

contaminação de cobre no reservatório é explicada pela frequente aplicação deste 

metal na forma de sulfato de cobre, como algicida, em especial no ponto de coleta 

(P-03) que está localizado próximo ao local onde a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP) realiza a captação de água no 

reservatório. A comparação entre os teores dos elementos As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 

Pb e Zn analisados nas amostras de sedimentos e macrófitas apresentou uma 

correlação positiva, indicando a bioacumulação desses elementos pelas 

macrófitas. Os resultados podem indicar potencial risco da qualidade da água no 

reservatório. 

 

Palavras-chave: macrófitas aquáticas flutuantes; metais tóxicos; Reservatório 

Guarapiranga; sedimentos.
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ABSTRACT 

 

COUTINHO, Suellen N. Bioaccumulation of toxic elements in floating aquatic 
macrophytes of Guarapiranga Reservoir, São Paulo - SP, Brazil. 2018. 173 p. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP. São Paulo. 

 

Macrophytes play a relevant role in aquatic environments since they may 

accumulate metallic elements and can be an important tool for bioaccumulation 

studies, especially concerning an important and strategic water supply as 

Guarapiranga Reservoir. In this study, the contents of the potentially toxic elements 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, and other elements of interest, were determined in 

samples of four species of macrophytes (E. crassipes, P. stratiotes, S. herzogii e  

S. molesta), sediments and water samples, aiming to assess metallic elements 

contamination. Samples were collected at three sites of the Guarapiranga 

Reservoir, in two sampling campaigns on wet (March) and dry (September) 

seasons, in three consecutive weeks for each season. The analytical techniques 

employed were: INAA, GF AAS, Mercury Direct Analysis, ICP OES and ICP MS, for 

macrophyte analysis, and ICP OES and CV AAS for sediment and water analysis. 

Toxic element concentration results in macrophytes presented higher values than 

reference values for aquatic plants for most elements, mainly for Cu, which 

presented extremely high values (10 to 802 mg kg-1), especially at site P-03, where 

the highest contents were observed. ANOVA showed significant differences among 

sampling sites. However, there were no significant statistical differences in the 

accumulation of the analyzed elements among the macrophyte species for both 

season campaigns (wet and dry). The toxic elements content in water samples were 

below the quantification limits of the analytical techniques applied. Nevertheless, the 

level of the toxic elements analyzed in sediment samples exceeded TEL values 

(Threshold Effect Level) for most elements. Besides, Cu presented high 

concentrations (32 a 4567 mg kg-1) that surpassed PEL value (Probable Effect 

Level), especially at site P-03. The geoaccumulation index indicated sediments 

moderate to highly polluted by Zn and moderate to extremely polluted by Cu. The 

contamination by Cu in the reservoir is explained by the frequent use of this metal 

as algicide (copper sulphate), especially at the site (P-03) located near the State 

Company of Water Supply (SABESP) catchment point. The results obtained for As, 
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Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb and Zn in the sediment samples were compared to the results 

obtained for the macrophyte samples, and a positive correlation was obtained, 

indicating bioaccumulation of these elements in aquatic macrophytes. These results 

may indicate potential risk of the reservoir water quality. 

 

Key words: floating aquatic macrophytes, toxic metals; Guarapiranga Reservoir; 

sediments.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é formada por 39 

municípios, ocupa uma área de cerca de 8.000 km2 e tem uma população estimada 

em 20 milhões de pessoas. É considerada a maior área urbana brasileira e abrange 

os municípios mais populosos do estado de São Paulo. A busca por soluções para 

o abastecimento público de água, em termos de qualidade e de quantidade 

necessárias para atender a população representa o principal desafio enfrentado por 

essa região (SMA, 2008; SEADE, 2016). 

Os sistemas Cantareira, Billings e Guarapiranga, responsáveis pelo 

abastecimento de água de 70% dessa população, são os mais importantes da 

RMSP e sofrem com problemas de desmatamento, ocupação urbana, despejos de 

esgotos, assoreamento e erosão (SMA, 2008). 

O Reservatório Guarapiranga foi considerado, até 2014, o segundo 

maior manancial de abastecimento público de água da RMSP, abastecendo cerca 

de 4 milhões de habitantes, o que corresponde a 20% da população dessa região  

(MATEUS, 2006; WHATELY; CUNHA, 2006a). Atualmente, o reservatório teve sua 

vazão elevada de 12 para 14,5 m3 s-1, passando a atender 4,9 milhões de pessoas 

e tornou-se o principal sistema metropolitano em termos de produção e de 

abastecimento público de água (SABESP, 2015). 

A Lei Estadual n° 9.034 de 1994 – Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

dividiu o Estado de São Paulo em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (UGRHI), para fins de planejamento e gestão. As UGRHIs são 

classificadas por vocações em quatro grupos: Agropecuária, Conservação, em 

Industrialização e Industrial. O objetivo principal desta divisão é a utilização da 

bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão. Cada UGRHI é representada 

politicamente por um comitê de bacia, responsável pela gestão dos recursos 

hídricos na sua área de atuação, de forma descentralizada e compartilhada 

(CETESB, 2007; FABHAT, 2011). 
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A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê 

(UGRHI-06) coincide com a bacia hidrográfica do Alto Tietê, que é composta por 

35 municípios e compreende uma área de drenagem com cerca de 5.868 km2, 

desde sua nascente até a Barragem de Rasgão, em Pirapora do Bom Jesus. O 

Comitê de Bacia do Alto Tietê é dividido em cinco subcomitês, com o intuito de 

facilitar a administração. A UGRHI-06 possui vocação industrial, abrangendo 

atividades relacionadas às indústrias metalúrgicas, farmacêuticas, 

automobilísticas, químicas e têxteis. A Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB) realiza o monitoramento contínuo nos mananciais do estado de 

São Paulo. A Figura 1.1 ilustra os pontos de monitoramento utilizados pela CETESB 

no complexo Billings-Guarapiranga e a Figura 1.2 apresenta o mesmo complexo 

inserido no contexto da UGRHI-06 (CETESB, 2007; 2014; SMA, 2008). 

 

Figura 1.1 – Pontos de monitoramento utilizados pela CETESB no complexo Billings-Guarapiranga. 

 

 
Fonte: CETESB, 2014. 

 

A poluição do Reservatório Guarapiranga, que pertence à UGRHI-06, é 

causada principalmente por despejos de esgotos e poluição difusa e possui íntima 

ligação com a deficiência dos serviços de saneamento, em especial da rede de 

coleta, afastamento e tratamento de esgoto produzido pela população da bacia. A 

poluição difusa corresponde a todo tipo de resíduos, que não sendo descartados e 
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coletados corretamente, acabam indo para os corpos d’água. Uma das 

consequências da poluição é a grande concentração de plantas aquáticas 

presentes no reservatório, que chegam a formar ilhas em alguns trechos  

(SMA, 2008). 

 

Figura 1.2 – Complexo Billings-Guarapiranga na UGRHI-06. 
 

 
Fonte: CETESB, 2014. 

 

Nas últimas décadas, a contaminação em ambientes aquáticos por 

substâncias oriundas de atividades antrópicas tem sido motivo de grande 

preocupação neste tipo de ecossistema. Além do aumento de concentração de 

elementos metálicos, a eutrofização é certamente outro grande problema, uma vez 

que favorece a floração de algas. No Brasil, a ocorrência de florações de algas em 

reservatórios utilizados para abastecimento público tem aumentado 

significativamente e está associada, principalmente, ao excesso de nutrientes nas 

águas. O esgoto doméstico consiste na principal fonte de entrada desses nutrientes 

o que, por sua vez, agrava o processo de eutrofização, tendo como consequência 

o crescimento excessivo de macrófitas aquáticas, conforme ilustrado pela  

Figura 1.3, a qual foi tirada no ano de 2014 e apresenta a densa cobertura de 
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macrófitas aquáticas flutuantes presentes no reservatório (POMPÊO, 2008a; 

ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006; XING et al., 2013). 

 

Figura 1.3 – Densa cobertura de macrófitas flutuantes no Reservatório Guarapiranga. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Os nutrientes mais importantes para as macrófitas são o nitrogênio e o 

fósforo, os quais são encontrados em grande quantidade no esgoto doméstico e 

nos resíduos das cidades. Dessa forma, em ambientes onde há abundância de 

nutrientes e luz, sua proliferação pode ocorrer de forma descontrolada, como já 

aconteceu e como ocorre atualmente no Reservatório Guarapiranga  

(PÔMPEO, 2008b). 

As macrófitas são plantas superiores de tamanho macroscópico 

presentes em ambientes aquáticos e podem ser classificadas em macrófitas 

aquáticas emersas, com folhas flutuantes, submersas enraizadas, submersas livres 

e flutuantes. As macrófitas são organismos de grande importância nos ambientes 

aquáticos, por sua contribuição no funcionamento de um ecossistema e na 
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participação para o desenvolvimento de outras espécies, pois servem como 

habitats de outros organismos, desempenhando funções essenciais para a 

manutenção da vida (CETESB, 2011; ESTEVES, 1998). 

Essas plantas aquáticas são largamente utilizadas como bioindicadoras 

da qualidade da água de ambientes lênticos e lóticos e desempenham um papel 

muito importante na acumulação de elementos metálicos, ao lado dos sedimentos. 

Em virtude dessas características, as macrófitas são utilizadas para monitoramento 

de ambientes aquáticos pela utilização de ensaios químicos da matriz vegetal para 

determinar a bioacumulação de contaminantes (CETESB, 2011; NUÑEZ et al., 

2011). 

Atualmente, há insuficiência de informação quanto à extensão de 

contaminação por elementos metálicos nas matrizes sedimento, água e macrófitas 

no Reservatório Guarapiranga. Sendo assim, a utilização de macrófitas como 

complemento dos estudos ambientais pode ser uma ferramenta adequada para 

auxiliar na avaliação do grau de poluição em ambientes aquáticos, principalmente 

quando se trata de um importante e estratégico reservatório de água para 

abastecimento público. 

469



29 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 

Este estudo teve por objetivo avaliar a extensão da contaminação por 

elementos potencialmente tóxicos do Reservatório Guarapiranga, por meio do 

estudo de bioacumulação desses elementos em quatro espécies de macrófitas 

aquáticas flutuantes (Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, Salvinia herzogii e 

Salvinia molesta) coletadas em três pontos definidos ao longo do reservatório. 

 

2.1 Objetivos específicos 

a) Coletar e caracterizar (determinação do teor de metais e ensaios 

realizados in situ) amostras de água, sedimentos e macrófitas; 

b) Aplicar as técnicas de INAA, GF AAS, Análise Direta de Mercúrio,  

CV AAS, ICP MS e ICP OES para caracterização multielementar em amostras de 

água, sedimentos e macrófitas; 

c) Analisar diferentes espécies de macrófitas aquáticas flutuantes; 

d) Avaliar o uso das espécies de macrófitas flutuantes estudadas como 

bioindicadoras de ecossistemas aquáticos; 

e) Correlacionar os teores dos metais determinados nos compartimentos 

ambientais estudados (água, sedimentos e macrófitas) para uma melhor avaliação 

da poluição por metais no sistema Guarapiranga. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 O Reservatório Guarapiranga 

Segundo MANAHAN (2013), reservatórios são considerados ambientes 

lênticos, pois em comparação com rios, possuem pouca movimentação de suas 

massas de água. No Brasil, os reservatórios são formados a partir do represamento 

de rios, com a finalidade de abastecimento de água, regularização de cursos, 

obtenção de energia elétrica, irrigação, navegação, recreação e entre outros. Esses 

lagos artificiais também são conhecidos como açudes e represas  

(ESTEVES, 1998). 

O Reservatório Guarapiranga é considerado um dos principais 

mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), tendo como principais 

contribuintes os rios Embu-Mirim, Embu-Guaçu e Parelheiros, além de córregos e 

pequenos cursos d’água (ISA, 2014; WHATELY; CUNHA, 2006a). 

Mananciais são definidos como reservas hídricas, superficiais ou 

subterrâneas, utilizadas para o abastecimento humano de água e manutenção de 

atividades econômicas. As áreas de mananciais abrangem as partes do território 

percorridas e drenadas pelos cursos d’água, desde as nascentes até os rios e 

represas (ISA, 2014; SABESP, 2014). 

 

3.1.1 Aspectos históricos 

No início do século XX, São Paulo iniciava a sua industrialização, e para 

tanto necessitava da geração de muita energia elétrica. O Reservatório 

Guarapiranga foi construído com o propósito de atender essa demanda energética 

crescente, por meio do represamento do Rio Guarapiranga pela empresa 

canadense The São Paulo Tramway Light and Power. A construção da barragem 

teve início em 1906 e foi finalizada em um período de três anos. Tal 

empreendimento visava na época regular a vazão do rio Tietê nos períodos de 

estiagem e garantir a movimentação plena das usinas de Santana do Parnaíba, 

conhecida atualmente como Edgard de Souza. A partir do represamento do Rio 
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Guarapiranga, as águas passaram a ser lançadas no Rio Pinheiros, e este por sua 

vez no rio Tietê, formando o reservatório Guarapiranga (ISA, 2014; PCSP, 2014). 

Nos primeiros anos da década de 20, a cidade de São Paulo enfrentou 

um novo período de estiagem, o que acarretou em sérios problemas relacionados 

ao abastecimento de água. Em 1929, com a implantação da Estação de Tratamento 

de Água (ETA) Theodoro Augusto Ramos, o Reservatório Guarapiranga passou a 

ter sua água captada para abastecimento público, a fim de atender as necessidades 

da população. A partir desta data, o reservatório passou a ser a principal fonte de 

água para abastecimento público do município de São Paulo  

(ISA, 2014; MATEUS, 2006; PCSP, 2014). 

O período compreendido entre as décadas de 20 a 60 foi marcado pelo 

crescente loteamento e ocupação do entorno do Reservatório Guarapiranga por 

edificações residenciais, clubes, marinas, chácaras e até mesmo instituições 

religiosas, atraídos pela possibilidade de lazer e pela paisagem (ISA, 2014). 

Em 1958, houve a implementação da ETA do Alto da Boa Vista, com o 

intuito de aumentar a capacidade do Reservatório Guarapiranga para atender à 

população do município de São Paulo; em 1998 a ETA Theodoro Augusto Ramos 

foi desativada, ficando apenas a ETA do Alto da Boa Vista responsável pelo 

tratamento de água no Reservatório Guarapiranga (ISA, 2014; MATEUS, 2006). 

O surgimento de lotes clandestinos no território do reservatório, 

caracterizados pela ausência de infraestrutura e alta densidade populacional, 

mostrou-se uma alternativa de moradia para a população de baixa renda, a partir 

da década de 70. Como consequência, ao final dos anos 80 estas ocupações 

irregulares já apresentavam impactos ambientais perceptíveis, devido à densa 

carga de esgoto despejado na água sem nenhum tipo de tratamento. Esse despejo 

resultou no aumento de matéria orgânica no corpo hídrico, acarretando 

principalmente florações de algas que causam entupimentos dos filtros de captação 

de água, comprometendo a distribuição de água (ISA, 2014). 

A criação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP), em 1973, pela fusão das empresas Comasp, Sanesp, SAEC, FESB, 

SBS e Sanevale, tinha como principal objetivo planejar, executar e operar serviços 

de saneamento em todo o Estado (SABESP, 2014). 
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A criação de um programa de recuperação ambiental e saneamento da 

Bacia Hidrográfica da Guarapiranga, durante a década de 90, gerou investimentos 

da ordem de US$ 300 milhões, financiados pelo Banco Mundial. Este projeto ficou 

conhecido como Programa Guarapiranga, e os investimentos foram voltados 

principalmente para a instalação de redes de esgoto e reurbanização de favelas. 

Entretanto, os esforços não foram suficientes, pois a qualidade da água piorou e a 

degradação da bacia não foi interrompida (ISA, 2014). 

A Lei Estadual n.º 12.233 foi aprovada em 16 de janeiro de 2006, e tem 

como objetivo principal proteger e recuperar os mananciais da Bacia Hidrográfica 

do Guarapiranga, com o intuito de retroceder o processo de degradação da região, 

garantindo a utilização deste reservatório para abastecimento público  

(ALESP, 2006; ISA, 2014). 

 

3.1.2 Trabalhos desenvolvidos na região do Reservatório Guarapiranga 

RICHTER et al. (2007) avaliaram o grau de contaminação da água do 

Reservatório Guarapiranga, utilizando as técnicas analíticas de Redissolução 

Voltamétrica por Onda Quadrada (SSWV) para os íons Pb2+, Cu2+ e Hg2+ e 

Eletroforese Capilar (EC) para as espécies químicas Cl-, NO3
-, SO4

2-, CH3COO-, 

F-, PO4
3-, NH4

+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ e Li+. Este estudo verificou que os córregos 

Guavirutuba e Itupu apresentaram problemas graves de contaminação por fosfato 

e amônio, que são explicados pela alta densidade demográfica nas margens destes 

córregos pela falta de saneamento básico e o grande número de moradias 

irregulares. Nesses dois córregos, os demais íons também apresentaram 

concentrações mais elevadas, com exceção do nitrato. Outro problema verificado 

foi a concentração de cobre no ponto junto à barragem do reservatório, que se deve 

à adição de sais de cobre, realizada para evitar a proliferação de algas. Os 

elementos chumbo, mercúrio, lítio, fluoreto, cloreto e sulfato, potássio, sódio, cálcio 

e magnésio estavam presentes em níveis inferiores aos valores máximos 

permitidos. Apesar de o chumbo ter apresentado concentrações abaixo do 

permitido pela legislação, os resultados foram preocupantes, pois este metal foi 

determinado em todos os pontos amostrados. No entanto, é importante salientar 

que eventos de chuva podem causar possíveis interferências na variabilidade das 

concentrações de espécies químicas presentes em águas superficiais, seja por 
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diluição ou contribuição por enriquecimento via escoamento de solos. Este estudo 

indicou uma contaminação significativa das águas do Sistema Guarapiranga, 

promovida por atividades antrópicas no entorno do reservatório. 

CARDOSO-SILVA (2008) estudou a existência de um padrão de 

heterogeneidade nas águas superficiais do Reservatório Guarapiranga e discutiu a 

qualidade de suas águas, com base na resolução CONAMA 357/05, por meio da 

análise de variáveis físicas, químicas e hidrobiológicas, além de avaliar o grau de 

trofia do reservatório em duas épocas do ano. As concentrações dos metais Cd, Ni, 

Zn, e Pb foram analisadas por espectrometria de emissão atômica, com plasma de 

argônio induzido (ICP AES) e verificou-se que as concentrações totais de Cd 

estiveram acima do recomendado pela legislação vigente, assim como os teores 

de clorofila-a, fósforo total e oxigênio dissolvido, o que apontam para a necessidade 

de reduzir o aporte de nutrientes ao reservatório. Este estudo permitiu a 

identificação de quatro compartimentos no Reservatório Guarapiranga: um 

compartimento localizado na região de entrada do córrego do Parelheiros, com 

características de zona fluvial; um compartimento na região do braço da 

Guarapiranga onde ocorre a entrada do Rio Embu-Guaçu, onde foram observados 

os menores valores para condutividade elétrica, sólidos totais, fósforo total, 

nitrogênio total e material particulado em suspensão; um compartimento com 

características de zona de transição; e um compartimento na região jusante, onde 

foram observados os maiores valores para transparência da água, nitrogênio total 

e maior participação das fração orgânica do material em suspensão, sólidos totais 

e pH.  

GUIMARÃES (2011) realizou uma pesquisa que teve por objetivo avaliar 

a concentração de metais e elementos traço em amostras de sedimento superficial 

coletadas em cinco pontos ao longo do Reservatório Guarapiranga em duas 

campanhas de coleta (abril de 2009 e junho de 2010). As concentrações de 

elementos maiores (Fe K e Na), traço (As, Ba, Br, Co, Cr, Cs, Hf, Rb, Sb, Sc, Ta, 

Tb, Th, U, V e Zn, e terras raras: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu) foram 

determinadas por Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental (INAA). A 

técnica de ICP OES foi aplicada para determinar as concentrações dos elementos 

Al, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, V e Zn, Espectrometria 

de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GF AAS) para Cd e Pb e CV AAS para 
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Hg. Os resultados obtidos por INAA foram comparados aos valores de referência 

do NASC (North American Shale Composite), UCC (Upper Continental Crust) e de 

solos coletados na região do parque Guarapiranga e o fator de enriquecimento (FE) 

e o índice de geoacumulação (Igeo) foram calculados para esses dados. As 

concentrações dos metais foram comparadas aos valores orientadores de TEL e 

PEL e Valores de Referência Regionais (VRR) de sedimentos da Bacia do Alto 

Tietê. Os resultados de FE e Igeo apresentaram enriquecimento significativo para o 

elemento Zn em relação aos valores de solo da Guarapiranga, indicando 

sedimentos moderadamente poluídos, de acordo com a classificação Igeo e 

evidenciando a ação antrópica sobre o reservatório. Foram encontrados valores 

acima de PEL para o elemento Cu na região da captação de água da SABESP, 

valores acima de TEL para os elementos Cr, Pb e Zn no Braço do Rio Embu-Guaçu 

e valores acima de TEL para os elementos Cr, Cu, Ni, Pb e Zn no Braço do Rio 

Parelheiros. As elevadas concentrações de Cu no sedimento são atribuídas à 

aplicação do algicida sulfato de cobre, principalmente nos pontos localizados 

próximos à captação de água pela SABESP. O monitoramento anual do sedimento 

do Reservatório Guarapiranga realizado pela CETESB mostrou-se adequado, pois 

houve pouca variação na concentração dos metais entre as duas campanhas de 

coleta, dentro do intervalo de tempo de quase um ano entre as campanhas. 

Entretanto, as diferenças nas concentrações dos elementos analisados entre os 

locais de coleta evidenciaram a necessidade de mais pontos de coleta para 

monitoramento da qualidade da água no reservatório. 

Um estudo realizado por RODRIGUES (2011) verificou a composição e 

distribuição espacial e temporal de macrófitas aquáticas presentes no Reservatório 

Guarapiranga. Este estudo revelou a existência de 133 espécies de macrófitas 

aquáticas no reservatório, sendo 9 espécies flutuantes livres. As espécies 

Polygonum ferrugineum e Salvinia herzogii foram dominantes no reservatório na 

época em que o estudo foi conduzido e a maioria das espécies consideradas de 

ocorrência comum possui potencial de infestação, sendo as espécies E. crassipes 

e P. stratiotes classificadas como de ocorrência comum. Foi constatada 

heterogeneidade espacial do reservatório relacionada à distribuição de macrófitas 

aquáticas e existem espécies restritas a determinadas partes do reservatório, como 

por exemplo, a espécie S. molesta que só foi encontrada na região do  
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Embu-Guaçu. O nível de água do reservatório influencia na riqueza de espécies e 

cobertura das mesmas e foi observado que, com elevação do nível da água, a área 

de cobertura de macrófitas flutuantes (P. stratiotes e S. herzogii) aumentou. 

MONTEIRO et al. (2012) avaliaram a distribuição espacial de metais e 

metaloides em sedimentos coletados em 14 pontos ao longo do Reservatório 

Guarapiranga. As concentrações dos elementos As, Cr, Cu, Mn, Pb, Ti, V e Zn 

foram determinadas por ICP OES e os resultados foram comparados com os 

valores orientadores estabelecidos pelo CCME, TEL e PEL. Os resultados 

demonstraram altas concentrações de Cu para a maioria dos pontos de coleta, os 

quais excederam os valores de TEL e PEL, em especial para os pontos localizados 

próximos ao local onde a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP) realiza a captação de água no reservatório. As concentrações dos 

elementos As, Cr e Zn excederam os valores de TEL para diversos pontos de 

coleta. A avaliação espacial dos elementos analisados permitiu a identificação de 

prováveis fontes e a correlação com esses elementos. 

SILVA (2013) avaliou as condições ecotoxicológicas e limnológicas dos 

reservatórios Guarapiranga, Billings e Paiva Castro, em cinco pontos próximos à 

captação de água pela SABESP, onde foram coletadas amostras de água e 

sedimento para cada reservatório. No sedimento, os parâmetros físicos e químicos 

analisados foram: pH, temperatura, granulometria, teor de matéria orgânica e 

metais (Cd, Cu, Ni, Zn, Pb e Mn). O Reservatório Guarapiranga foi classificado 

como supereutrófico, o que pode ser explicado pelas áreas densamente ocupadas 

no entorno da mesma. No geral, os dados sugerem maior potencial tóxico no 

sedimento do que na água e houve correlação entre os metais encontrados no 

sedimento e a toxicidade obtida nos testes ecotoxicológicos. Dentre os metais 

analisados, apenas o Pb ficou abaixo do Valor de Referência Regional para a Bacia 

do Alto Tietê, no entanto, ainda assim se mostrou como um dos supostos 

causadores da toxicidade no sedimento.  

POMPÊO et al. (2013) avaliaram a qualidade do sedimento do 

Reservatório Guarapiranga quanto ao teor dos metais Cd, Cu, Cr, Ni e Zn, utilizando 

Valores-Guia de Qualidade do Sedimento (VGQS) baseados na teoria do Equilíbrio 

e Partição (EqP), empíricos (TEL e PEL) e Valores de Referência Regionais (VRR). 

As amostras de sedimento para as análises de SEM (Simultaneously Extracted 
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Metals) e AVS (Volatilizable Sulphide by Acidification) foram coletadas em onze 

pontos ao longo do reservatório em outubro de 2016. Testes de toxicidade também 

foram empregados em amostras de água e sedimento, as quais foram coletadas 

em maio de 2011 (período seco) e janeiro de 2012 (período chuvoso). As elevadas 

concentrações de Cu encontradas nos sedimentos da região de captação de água 

são preocupantes, sendo conveniente avaliar a viabilidade da continuidade do 

emprego do algicida sulfato de cobre para controlar o crescimento de algas. Este 

estudo concluiu que os metais encontrados não estão biodisponíveis para 

assimilação pela biota aquática, não apresentando toxicidade provável. Entretanto, 

a oxigenação em toda a coluna de água pode permitir a biodisponibilidade, afetando 

a qualidade da água do manancial. Além disso, foi constatada heterogeneidade 

espacial horizontal na qualidade do sedimento, sendo uma porção de melhor 

qualidade na parte rasa do reservatório e outra com elevados teores de metais na 

zona de barragem, o que reflete a utilização e ocupação do solo no entorno do 

reservatório e a intensa aplicação de sulfato de cobre. 

PIRES et al. (2015) conduziram um estudo sobre algumas variáveis 

limnológicas de quatro reservatórios (Billings, Guarapiranga, Jundiaí e Paiva 

Castro) com estados tróficos diferentes da RMSP, incluindo o Reservatório 

Guarapiranga, a fim de caracterizar a qualidade da água nesses ambientes. As 

amostras de água foram coletadas entre outubro de 2011 e setembro de 2012, na 

subsuperfície, no compartimento pelágico. Foram realizados ensaios físicos e 

químicos e o Índice de Estado Trófico (IET) foi calculado. Os Reservatórios Billings 

e Guarapiranga foram classificados como eutróficos, apresentando as maiores 

concentrações de fósforo total, nitrogênio e clorofila-a e as menores concentrações 

de oxigênio dissolvido para o Reservatório Guarapiranga, em comparação com os 

outros reservatórios estudados. Os resultados demonstraram a necessidade de 

implementar medidas estratégicas para reduzir as concentrações de fósforo e 

nitrogênio, a fim de minimizar a eutrofização artificial. No entanto, medidas como 

aprimorar a coleta e tratamento de esgoto são atividades complexas, 

principalmente em áreas urbanas com ocupação irregular. O estudo aponta para a 

necessidade de implementação dessas medidas, com o intuito de controlar e 

remediar a eutrofização nesses reservatórios.  
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A CETESB avalia a qualidade dos sedimentos do Reservatório 

Guarapiranga desde 2002, com o intuito de complementar a avaliação da qualidade 

desse ecossistema aquático. Atualmente, o ponto de monitoramento  

(GUAR 00900) utilizado pela CETESB para avaliação da qualidade dos sedimentos 

está localizado próximo ao local onde a SABESP realiza a captação de água no 

reservatório. Além desse local, há um ponto de monitoramento para avaliação da 

qualidade da água localizado no meio do braço do Rio Parelheiros (GUAR 00100). 

No ano de 2015, o reservatório manteve a classificação química péssima de anos 

anteriores, de acordo com o Critério para avaliação da Qualidade do Sedimento 

(CQS) da CETESB, indicando sedimentos altamente contaminados, com 

concentrações de metais praticamente constantes em relação aos valores 

históricos e com significativos estoques de fósforo. Além disso, o reservatório 

obteve a classificação Superetrófica e Eutrófica para os pontos GUAR 00100 e 

GUAR 00900, respectivamente (CETESB, 2016). 

O estudo realizado por PIRES et al. (2017) teve como objetivo 

determinar a intensidade histórica da poluição no Reservatório Guarapiranga, por 

meio da abordagem de integração entre as condições pretéritas e a amostragem 

de um testemunho sedimentar longo, com sequência estratigráfica preservada, 

utilizando multitraçadores ambientais de impactos antrópicos. Um testemunho 

sedimentar foi coletado no dia 24 de fevereiro de 2010 na porção norte da represa 

(área da barragem), com o intuito de avaliar o histórico de impactos na represa nos 

últimos 91 anos (ao redor de 1919/1923 a 2010). Foram avaliados os teores de 

metais e elementos traço, HPAs e substâncias orgânicas persistentes no 

compartimento sedimentar da represa. A determinação da concentração dos 

elementos Ag, Al, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Sb, Sc, V e Zn 

foi realizada por ICP OES e dos elementos As, Cd, Hg, Pb, Sb e Se foi feita por  

GF AAS e geração de hidretos.  O estudo indicou diferentes períodos de 

sedimentação, permitindo estabelecer a linha de base (pré-impacto) das 

concentrações de metais no reservatório e a reconstrução histórica da poluição. 

Foram observados valores crescentes de enriquecimento para As, Cr e Zn a partir 

de 1991, por meio da utilização das ferramentas Fator de Enriquecimento e Índice 

de Geoacumulação. Além disso, foi observado um aumento expressivo na 

distribuição de Cu a partir de 1991, devido à aplicação do algicida sulfato de cobre, 
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que teve início a partir de 1985. Dessa forma, constatou-se que os metais 

encontrados nos sedimentos do reservatório a partir de 1996 tem origem antrópica 

e são provenientes do descarte de efluentes industriais e lixo urbano e da lavagem 

e escoamento do solo no entorno, com exceção do Cu. 

 

3.2 Macrófitas aquáticas 

As macrófitas são definidas como plantas superiores de tamanho 

macroscópico presentes em ambientes aquáticos. Esse grupo de vegetais 

desempenha funções essenciais para a manutenção da vida. São responsáveis 

pela oxigenação da água, são refúgio e fonte de alimento para muitas espécies, 

atuam como filtros e podem proteger as margens dos corpos d’água contra a 

erosão. Seu crescimento varia de acordo com as condições climáticas, com as 

concentrações de nutrientes e o espaço livre entre as plantas, entre outros fatores 

(CETESB, 2011; ESTEVES, 1998; PÔMPEO, 2008b). 

As macrófitas aquáticas podem ser classificadas de acordo com a forma 

em que se encontram no ambiente. No Brasil, a classificação de Esteves, de 1998 

é comumente aceita (PÔMPEO, 2008b). 

De acordo com ESTEVES (1998), as macrófitas são preferencialmente 

classificadas quanto ao seu biótipo, o que reflete principalmente o grau de 

adaptação desses vegetais ao meio aquático. Os grupos ecológicos nos quais as 

macrófitas são classificadas são relacionados a seguir: 

a) Macrófitas aquáticas emersas: plantas enraizadas no sedimento e 

com folhas fora d’água. Ex.: Typha, Pontederia, Echínodorus e Eleocharis. 

b) Macrófitas aquáticas com folhas flutuantes: plantas enraizadas no 

sedimento e com folhas flutuando na superfície da água. Ex.: Nymphaea, Vitoria e 

Nymphoides. 

c) Macrófitas aquáticas submersas enraizadas: plantas enraizadas no 

sedimento, que crescem totalmente submersa na água. Ex.: Myriophyllum, Elodea, 

Egeria, Hydrilla, Vallisneria, Mayaca e a maioria das espécies do gênero 

Potamogeton. 

d) Macrófitas aquáticas submersas livres: são plantas que têm rizoides 

pouco desenvolvidos e que permanecem flutuando submergidas na água em locais 

de pouca turbulência. Ex.: Utricularia e Ceratophyllum. 
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e) Macrófitas aquáticas flutuantes: são aquelas que flutuam na superfície 

da água. Geralmente seu desenvolvimento máximo ocorre em locais protegidos 

pelo vento. Neste grupo destacam-se: Eichhornia crassipes, Salvinia, Pistia, Lemna 

e Azolla. 

Os nutrientes mais importantes para as macrófitas são o nitrogênio e o 

fósforo, os quais são encontrados em grande quantidade no esgoto doméstico e 

nos resíduos das cidades. Dessa forma, em ambientes onde há abundância de 

nutrientes e luz, sua proliferação pode ocorrer de forma descontrolada, como já 

aconteceu e como ocorre atualmente no Reservatório Guarapiranga  

(PÔMPEO, 2008b). 

Segundo THOMAZ e CUNHA (2010), as macrófitas aquáticas 

demonstram um importante papel como estruturadores de ambiente, são 

extremamente influentes na composição da fauna associada e influenciam nas 

relações interespecíficas. A complexidade estrutural das macrófitas oferece um 

habitat para outros organismos, onde a possibilidade de alimento disponível é 

maior, o que atrai outros organismos que se relacionam entre si, utilizando essas 

plantas como um abrigo local. As macrófitas invasoras representam motivo de 

preocupação, pois podem levar à homogeneização do ambiente, afetando 

diretamente a fauna e flora nativas. Entretanto, a complexidade estrutural oferecida 

pelas macrófitas pode elevar a riqueza e diversidade do ambiente, afinal estas 

representam um papel de suma importância em comunidades aquáticas e podem 

ser utilizadas como ferramentas de gerenciamento, considerando a restauração da 

biodiversidade.  

 

3.2.1 O papel das macrófitas como complemento dos estudos ambientais 

As macrófitas são utilizadas para monitoramento de ambientes 

aquáticos pela utilização das alterações na composição das comunidades como 

indicadores de impacto (estudos fitossociológicos) e pela utilização de ensaios 

químicos da matriz vegetal para determinar a bioacumulação de contaminantes 

(estudos de bioacumulação). Os estudos de bioacumulação de metais em 

macrófitas aquáticas flutuantes permitem avaliar o grau de contaminação de tais 

elementos no ambiente aquático (CETESB, 1996; 2011). 
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De acordo com PEDRALLI (2003), a utilização de macrófitas aquáticas 

como bioindicadores de qualidade de águas superficiais mostra-se uma excelente 

alternativa e de baixo custo, porém é preciso ter um conhecimento aprofundado 

das condições que limitam sua ocorrência e crescimento. 

A presença de macrófitas pode fornecer algumas informações sobre o 

ambiente no qual estão inseridas. As espécies popularmente conhecidas como 

Aguapé, Alface d’Água e Orelha-de-Rato são indicadoras de ambientes aquáticos 

impactados e se desenvolvem melhor em locais com alta concentração de matéria 

orgânica (PÔMPEO, 2008b). 

A literatura pertinente à fitorremediação utilizando plantas aquáticas 

fornece dados encorajadores, o que despertou a atenção de pesquisadores e 

cientistas para continuar os estudos neste campo. A fitorremediação de águas 

contaminadas utilizando macrófitas aquáticas mostra-se uma boa opção a longo 

prazo. Uma grande quantidade de espécies de plantas aquáticas tem sido testada 

pela remediação de elementos tóxicos de sistemas de água doce  

(RAHMAN; HASEGAWA, 2011). 

Em sistemas aquáticos de fitorremediação, as plantas aquáticas podem 

ser encontradas flutuando na superfície da água ou submersas na água. As plantas 

hiperacumuladoras aquáticas flutuantes absorvem ou acumulam contaminantes 

pelas raízes, enquanto as plantas submersas acumulam metais por todo o corpo 

(RAHMAN; HASEGAWA, 2011). 

As macrófitas podem ter um papel importante a desempenhar no destino 

e impacto de xenobióticos presentes em ambientes de águas superficiais, pois a 

presença de macrófitas nos cursos d’água pode resultar em baixas concentrações 

ambientais de poluentes (CRUM et al., 1999; THOMAS e HAND 2011).  

 

3.2.2 Salvinia sp (orelha-de-rato) 

Macrófita aquática flutuante da família Salvinaceae (Figura 3.1). Possui 

tricomas (pêlos) que repelem a água, evitando que a superfície superior de sua 

folha se molhe. Suas raízes são adaptadas e atuam como uma esponja, auxiliando 

na filtração de nutrientes. É utilizada para purificação e oxigenação de água, serve 

de abrigo para organismos aquáticos e é forrageira (PÔMPEO, 2008b). As espécies 

do gênero Salvinia estão distribuídas pela América do Sul (Uruguai, Argentina, 
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Brasil e Paraguai), sendo que, a espécie Salvinia herzogii está amplamente 

distribuída no Reservatório Guarapiranga, enquanto que, as espécies Salvinia 

minima Baker e Salvinia cf molesta apresentam baixa abundância no reservatório 

(RODRIGUES, 2011). 

 

Figura 3.1 – Macrófitas Salvinia herzogii (A) e Salvinia molesta (B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

3.2.3 Eichhornia crassipes (aguapé) 

Espécie flutuante da família Pontederiaceae (Figura 3.2). Seu tamanho 

depende da concentração de nutrientes presentes na água; logo, em ambientes de 

água pura, não cresce muito. É considerada bioindicadora de ambientes 

impactados e serve como alimento e habitat de pequenos organismos aquáticos 

(PÔMPEO, 2008b). A E. crassipes é uma espécie nativa do Brasil, porém foi 

introduzida em muitas áreas tropicais e temperadas do mundo. No Brasil ocorre 

nos estados do Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Distrito 

Federal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina  

(RODRIGUES, 2011).  
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Figura 3.2 – Macrófita Eichhornia crassipes. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

3.2.4 Pistia stratiotes (alface d’água) 

Macrófita aquática flutuante da família Araceae (Figura 3.3). Possui folha 

rosulada e esponjosa, sendo composta por 11% de proteína, 4,2% de cálcio na 

matéria seca e 90% de água. É considerada bioindicadora de poluição e de 

presença de metais tóxicos, pois prolifera de forma agressiva em ambientes muito 

poluídos, ricos em nutrientes. É utilizada em piscicultura, como alimento para 

caramujos, insetos, peixes e aves e suas folhas têm uso medicinal  

(PÔMPEO, 2008b). Esta espécie possui distribuição cosmopolita tropical e 

subtropical, ocorrendo em quase todo o Brasil (RODRIGUES, 2011).  
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Figura 3.3 – Macrófita Pistia stratiotes. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

3.2.5 A importância das macrófitas em um reservatório 

A criação de um reservatório implica na formação de um ecossistema 

lêntico, onde ocorrerá um processo de sucessão, com substituição gradativa das 

espécies. Por conseguinte, em um determinado estágio ao longo do tempo, esses 

ambientes serão habitados por macrófitas aquáticas, seja em pequena ou grande 

escala (THOMAZ; BINI, 1998). 

Em geral, o grau de desenvolvimento das macrófitas em reservatórios 

pode ser associado a fatores como a profundidade, o índice de desenvolvimento 

de margem, o grau de exposição ao vento, declividade das margens, além da 

contribuição de nutrientes e dos padrões de flutuação dos níveis de água, Portanto, 

espera-se um maior desenvolvimento de macrófitas em um reservatório com menor 

profundidade, níveis de água constantes, com maior disponibilidade de nutrientes 

e elevados valores do índice de desenvolvimento de margens (THOMAZ; BINI, 

1998). 
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As macrófitas flutuantes, em especial, podem produzir uma enorme 

quantidade de biomassa, que por sua vez contribui para o aumento da falta de 

oxigênio, o que proporciona condições favoráveis para a formação de gás sulfídrico 

(H2S), um gás nocivo à vida que é um dos principais responsáveis pelos baixos 

valores de pH da água em ambientes lênticos (ESTEVES, 1998). 

O controle da biomassa de macrófitas aquáticas em reservatórios 

desperta interesse técnico e científico, pois tal fato sugere uma forma de controlar 

o crescimento de macrófitas aquáticas, agindo direto sobre as causas, ao invés de 

agir sobre as consequências (THOMAZ; BINI, 1998). 

O crescimento excessivo de macrófitas aquáticas em reservatórios pode 

acarretar inúmeros prejuízos, como impossibilidade de navegação, obstrução ou 

redução do fluxo de entrada de água nas turbinas, criação de condições favoráveis 

à proliferação de mosquitos e caramujos transmissores de doenças e diminuição 

da concentração de oxigênio do meio. De um modo geral, quando há um aumento 

significativo na população de macrófitas aquáticas em um determinado ambiente, 

atribui-se a dois fatores principais: escassez de predadores e aumento do grau de 

eutrofização (ESTEVES, 1998). 

 

3.2.6 O manejo de macrófitas 

A atividade de manejo só deve ser aplicada após avaliar o papel e a 

importância ecológica das macrófitas aquáticas para o ecossistema, o que 

demanda monitoramento periódico para obter uma série de dados que auxiliarão 

no gerenciamento ambiental visando o manejo (POMPÊO, 1999). 

Segundo THOMAZ e BINI (1998), o manejo de macrófitas aquáticas 

implica num certo grau de impacto ao ecossistema em questão, o que independe 

do método utilizado. Portanto, é fundamental aplicar medidas atenuantes, como: 

- Manutenção de áreas íntegras de região litorânea, onde há presença 

de diversas espécies de macrófitas; 

- Avaliação dos riscos ambientais da aplicação de uma técnica de 

manejo; 

- Monitoramento dos impactos; 

- Adoção de políticas conjuntas de manejo; 
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- Avaliação da necessidade de emprego do manejo, afinal o fato de 

existirem macrófitas no ambiente não significa que há a necessidade de aplicar um 

controle ou manejo. 

Para o manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios, controlar 

fatores ambientais em larga escala, como a temperatura, precipitação e a 

disponibilidade de nutrientes é uma tarefa muito complexa. Quanto maior e melhor 

for o conhecimento sobre a ecologia de macrófitas aquáticas, maiores serão os 

subsídios para auxiliar no processo de manejo (POMPÊO, 1999). 

Impreterivelmente, deve-se incentivar a utilização de métodos de 

controle menos impactantes, e é importante destacar que um efetivo controle dos 

reservatórios só é possível através de um trabalho em conjunto realizado pelo setor 

elétrico, pesquisadores, órgão de controle ambiental e pela sociedade  

(THOMAZ; BINI, 1998). 

 

3.3 Trabalhos utilizando macrófitas aquáticas 

Há poucos estudos disponíveis na literatura referentes à aplicação de 

macrófitas para avaliação da qualidade de ecossistemas aquáticos, ou seja, 

estudos de bioacumulação para estimar a extensão da contaminação desses 

ambientes por elementos potencialmente tóxicos, utilizando espécies de macrófitas 

como bioindicadoras. A maioria dos dados existentes referem-se a estudos de 

sorção de elementos traço, geralmente realizados em laboratório sob condições 

controladas. Esses estudos de sorção avaliam a capacidade e eficiência de sorção 

e bioacumulação de elementos traço por determinadas espécies de macrófitas 

aquáticas, visando a aplicação dessas espécies em processos de fitorremediação 

e no tratamento de efluentes. A seguir, são apresentados alguns estudos que 

tratam das mais diversas utilizações dessas plantas aquáticas. 

VALITUTO et al. (2006) investigaram a concentração de 41 elementos, 

incluindo alguns metais potencialmente tóxicos e elementos terras raras, em quatro 

espécies de macrófitas aquáticas flutuantes (Salvinia auriculata, Pistia stratiotes, 

Eichhornia crassipes e Eichhornia azurea) presentes nos reservatórios Santana e 

Vigário (Rio de Janeiro, Brasil) e verificaram que as espécies estudadas são 

eficientes acumuladoras, contribuindo para a manutenção da qualidade da água. 
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Um estudo realizado por SOARES et al. (2008), avaliou a bioacumulação 

de elementos traço pela espécie de macrófita S. auriculata e a ocorrência desses 

elementos em amostras de água natural da cidade de Ouro Preto (Minas Gerais, 

Brasil). Os elementos Ce, Th, Hf, Sb, Sc, Rb, Fe, Zn, Co, Au, La e Br foram 

determinados por INAA, utilizando o método K0. O estudo concluiu que esta espécie 

é capaz de absorver e acumular elementos presentes na água em concentrações 

muito baixas, sugerindo a possibilidade de utilização desta espécie de macrófita em 

processos de regeneração de efluentes de mineração e de outras atividades 

industriais e para monitorar a concentração desses elementos em ambientes 

aquáticos. 

A contaminação por metais (Pb, Cd, Ni e Mn) em diferentes espécies de 

macrófitas aquáticas presentes em quatro reservatórios (Ilorin, Nigéria) foi avaliada 

por OGUNKUNLE et al. (2015), sugerindo que a espécie P. stratiotes é 

acumuladora moderada do elemento Mn em ambientes aquáticos contaminados 

por metais tóxicos e esse potencial de bioacumulação da espécie pode ser aplicado 

para biomonitoramento e fitorremediação deste elemento nesses ambientes. 

KASSAYE et al. (2016) avaliaram a contaminação por metais e 

metaloides (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Pb e Mn) em macrófitas aquáticas 

presentes nos lagos Koka, Ziway e Awassa (Etiópia). Os autores constataram que, 

algumas das espécies analisadas, incluindo a espécie E. crassipes, podem 

acumular altas concentrações desses elementos, em comparação com as 

concentrações encontradas no ambiente (água e sedimento), indicando a 

possibilidade de utilização destas espécies como indicadoras de poluição de 

ecossistemas aquáticos. 

A capacidade de sorção de Cd da água por espécies de macrófitas 

aquáticas flutuantes (Salvinia herzogii, Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes e 

Hydromistia stolonifera) foi verificada por MAINE, DUARTE e SUÑE (2001), por 

meio de experimentos que simularam as condições naturais do ambiente em que 

essas espécies de plantas estão inseridas. O estudo foi realizado durante o período 

de temperaturas mais baixas verificadas ao ano. As quatro espécies de plantas 

estudadas são eficientes bioacumuladoras de Cd, no entanto, a espécie  

P. stratiotes apresentou desempenho superior na sorção deste metal, em 

comparação com as outras espécies, além de possuir uma alta taxa de 

487



47 
 

 
 

crescimento. Dessa forma, o foco do estudo foi a espécie P. stratiotes, que 

apresentou aumento da concentração de Cd principalmente em suas raízes e 

apresentou taxas de sorção mais altas nas primeiras 24h de experimento. A 

espécie continuou removendo o metal da água mesmo quanto já apresentava 

sintomas causados pela toxicidade (4 e 6 mg Cd L-1). A sorção de Cd pelas raízes 

é mais rápida do que a translocação do metal para a parte aérea da planta, a qual 

teve início desde o primeiro contato da macrófita com a água contaminada, e 

continuou ocorrendo durante todo o experimento. Quanto maior a concentração 

inicial de Cd na solução, maior a taxa de sorção. 

Um estudo realizado por MAINE, SUÑE e LAGGER (2004) avaliou a 

capacidade de sorção de Cr da água por espécies de macrófitas aquáticas 

flutuantes (S. herzogii e P. stratiotes) e o comportamento dessas espécies em 

diferentes concentrações (1, 2, 4 e 4 mg Cr L-1), por meio de experimentos que 

simularam as condições naturais do ambiente em que estas espécies de macrófitas 

estão inseridas. O estudo concluiu que ambas as espécies são capazes de reduzir 

o teor de Cr da água para concentrações muito baixas. A espécie P. stratiotes 

apresentou sintomas causados pela toxicidade para concentrações de Cr acima de  

2 mg L-1, porém a espécie continuou removendo o metal da água. O aumento da 

concentração de Cr ocorreu especialmente nas raízes, para ambas as espécies, e 

quanto maior a concentração inicial de Cr, maior a taxa de bioacumulação. A 

adsorção de Cr pelo contato direto entre as folhas e a solução é a principal causa 

do aumento da concentração do metal nas partes aéreas das plantas, uma vez que 

a translocação do metal ocorreu de forma precária. Ambos os mecanismos foram 

processos rápidos que ocorreram nas primeiras 24h de experimento. O mecanismo 

de sorção de Cr envolve dois estágios, um lento e um rápido. O estágio rápido é 

produzido nas primeiras horas e ocorre devido à adsorção pelas raízes e folhas, 

sendo similar para as duas espécies de macrófitas. A translocação do metal das 

raízes para a parte aérea também é um processo rápido. O estágio lento é diferente 

para cada espécie, provavelmente porque uma precipitação do Cr ocorre induzida 

pelas raízes de P. stratiotes. 

Os processos de bioacumulação de cádmio e cromo por duas espécies 

de macrófitas aquáticas flutuantes (Salvinia herzogii e Pistia stratiotes) foram 

estudados por SUÑE et al. (2007), demonstrando que a remoção dos metais da 
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solução envolve dois estágios, um rápido e um lento. Os processos de sorção de 

Cd são processos biológicos na espécie S. herzogii e sorção, quelação e troca 

iônica na espécie P. stratiotes, enquanto os processos de sorção de Cr em ambas 

as espécies são sorção, quelação e troca iônica. 

SKINNER, WRIGHT e PORTER-GOFF (2007) avaliaram a eficiência de 

quatro espécies de macrófitas (Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, Scirpus 

tabernaemontani e Colocasia esculenta) em acumular mercúrio em suas raízes, 

demonstrando que as espécies removeram de forma efetiva o Hg presente na água 

por sorção pela raiz e acumulação durante o período de exposição. Foi verificado 

que, quanto maior a concentração do metal na água, maior a quantidade de Hg 

removido pelas plantas, especialmente pelas raízes de P. stratiotes, as quais 

demonstraram a maior capacidade de sorção e acumulação, seguida por  

E. crassipes. 

GONÇALVES JÚNIOR et al. (2008) demonstraram a capacidade e 

eficiência na remoção dos metais potencialmente tóxicos Cd, Pb e Cr de 

biofertilizantes de dejetos suínos pela macrófita E. crassipes, constatando que as 

maiores concentrações foram encontradas no sistema radicular e não na parte 

aérea da macrófita. Portanto, essa espécie pode ser utilizada como bioindicadora 

e na remoção desses metais tóxicos em sistemas de tratamento de dejetos suínos. 

HENARES (2008) avaliou a eficiência de uma wetland (área alagada) 

construída e povoada com duas espécies de macrófitas aquáticas flutuantes 

(Eichhornia crassipes e Salvinia molesta) para otimizar o tratamento do efluente de 

viveiro de manutenção de camarões reprodutores, concluindo que, a wetland 

construída e povoada apenas com S. molesta e com E. crassipes + S. molesta foi 

menos eficiente no tratamento do efluente de interesse, do que a wetland 

construída e povoada apenas por E. crassipes. 

A capacidade de redução do cromo (VI) para cromo (III) por três espécies 

de macrófitas (S. auriculata, P. stratiotes e E. crassipes) foi investigada por MARTIN 

(2008), verificando que as espécies analisadas são bioacumuladoras de Cr e 

podem ser utilizadas no tratamento de efluentes contaminados por Cr (III) ou, 

principalmente, por Cr (VI), uma vez que as mesmas são capazes de bioacumular 

cromo em suas raízes e folhas e reduzir o estado de oxidação do metal, de uma 

forma altamente tóxica para outra menos tóxica. 
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O potencial da espécie P. stratiotes em acumular metais (Cu, Mn, Zn, Cd 

Pb e Ni) foi avaliado por GALAL e FARAHAT (2015), verificando que as 

concentrações dos metais foram mais elevadas nas raízes do que na parte aérea 

da planta. A espécie acumulou concentrações de Mn maiores que 100 mg kg-1 em 

suas raízes, sendo considerada uma hiperacumuladora para este metal. As 

correlações significativas e positivas dos metais Cd e Ni na água e na macrófita 

sugerem seu potencial uso como bioindicador e biomonitor desses metais.  

VIEIRA (2016) avaliou a capacidade de biossorção das espécies de 

macrófitas Pistia stratiotes, Limnobium laevigatum, Lemma sp, e Azolla sp, quando 

expostas a diferentes concentrações de urânio em solução, e em rejeito radioativo. 

As macrófitas que apresentaram as maiores capacidades de sorção foram 

avaliadas com rejeito radioativo real. O estudo concluiu que as espécies Lemma sp 

e Azolla sp apresentaram as maiores capacidades de sorção, sendo que a  

Azolla sp é a mais eficaz no processo de biossorção, pois necessita de um tempo 

menor para remover o urânio da solução. As macrófitas são biossorventes de fácil 

manipulação, estáveis e apresentam potencial para serem empregadas no 

tratamento de rejeitos radioativos. 

 

3.4 Sedimento 

Os sedimentos são considerados uma das matrizes mais complexas 

existentes nos ecossistemas aquáticos e podem ser definidos como camadas de 

partículas minerais e orgânicas, frequentemente de granulometria fina, presentes 

no fundo de corpos d’água. São constituídos por uma mistura de argila, areia, sais 

minerais e matéria orgânica. Sua composição pode variar de totalmente mineral até 

com predominância orgânica, dependendo de aspectos naturais e antrópicos. Este 

compartimento é de extrema importância ambiental, pois são considerados 

depósitos de muitas substâncias químicas, especialmente metais tóxicos e 

compostos orgânicos que, por sua vez, podem ser transferidos para os organismos 

que habitam essa região (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006; BAIRD; CANN, 2011). 

Os sedimentos são formados por processos físicos, químicos e 

biológicos e pela deposição destes nos leitos de corpos hídricos. O material 

sedimentar entra em um corpo hídrico pela erosão ou pela formação de lamaçal em 

uma costa. Dessa forma, materiais como argila, areia e matéria orgânica são 
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transportados para o interior de um corpo d’água, formando camadas sedimentares 

(MANAHAN, 2013). 

A biodisponibilidade é um fator importante relacionado à presença de 

contaminantes em sedimentos e é definida como o grau em que uma substância 

pode ser absorvida pelo sistema de um organismo. De extrema relevância é o 

processo de transferência de espécies químicas dos sedimentos para as cadeias 

alimentares aquáticas por meio de organismos que passam a maior parte de seus 

ciclos de vida em contato com sedimento ou vivendo neles. Embora os sedimentos 

sejam considerados repositórios de contaminantes, reduzindo o dano ambiental 

que causam, eles também atuam como fontes poluidoras que se manifestam por 

meio de processos físicos, químicos ou biológicos (MANAHAN, 2013). 

Em sedimentos anóxicos, há a predominância de sulfetos metálicos 

causada pela redução microbiana do sulfato a sulfeto. Os sulfetos possuem 

solubilidades muito reduzidas, por isso tendem a limitar a biodisponibilidade de 

metais em sedimentos com essas caraterísticas. No entanto, a exposição desses 

sedimentos ao ar e a posterior oxidação de sulfetos a sulfatos pode liberar uma 

quantidade expressiva de metais (MANAHAN, 2013). 

As propriedades físicas e químicas dos sedimentos têm sido utilizadas 

em inúmeras aplicações, tais como: rastrear eventos de erosões passadas, fonte e 

magnitude de poluição por metais e outros tipos de contaminantes (SMOL, 2008). 

Os sedimentos da bacia de drenagem fornecem um registro completo, 

confiável e contínuo das alterações ambientais ocorridas no ambiente ao longo dos 

anos. Essas informações (físicas, químicas e biológicas) podem ser utilizadas para 

reconstruir condições limnológicas. A análise do sedimento superficial representa 

as condições ambientais recentes e o sedimento de fundo representa o material 

depositado antes de o reservatório ser submetido a uma situação de estresse, ou 

seja, representa as condições de pré-impacto (SMOL, 2008). 

A paleolimnonologia é a ciência multidisciplinar que utiliza informações 

físicas, químicas e biológicas preservadas em perfis sedimentares para reconstruir 

as condições pretéritas do ambiente em ecossistemas aquáticos (SMOL, 2008). 

A análise dos principais componentes dos sedimentos (matéria orgânica, 

pigmentos, entre outros) permite identificar o início e a evolução do processo de 

eutrofização. Além disso, é possível verificar as alterações ocorridas na fauna e 
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flora de um lago por meio do estudo de restos de animais (em geral, exoesqueletos 

de alguns invertebrados) e de fitoplâncton (carapaças de diatomáceas). Os 

sedimentos podem ser utilizados para estudar a distribuição espacial e temporal de 

poluentes e pelo uso dos registros biológicos preservados nesses perfis 

sedimentares é possível  avaliar os efeitos na estrutura das comunidades e na biota 

pretéritas (ESTEVES, 1998; SMOL, 2010). 

Em reservatórios urbanos sob grandes condições de estresse é de suma 

importância a avaliação e monitoramento dos sedimentos, especialmente quando 

se trata de um importante manancial utilizado para abastecimento público, assim 

como o Reservatório Guarapiranga. O histórico de poluição antrópica nos 

sedimentos deste reservatório tem sido retratado ao longo dos anos e a 

concentração de nutrientes e a presença de metais traço nos sedimentos deste 

reservatório são fortes indicativos de contaminação antrópica (PADIAL, 2008; 

PATELLA, 1998; PIRES et al., 2017; MOZETO et al., 2003; MOZETO; SILVÉRIO; 

SOARES, 2001).  

 

3.5 Conceitos gerais sobre Ecotoxicologia de sistemas aquáticos 

Quase todas as atividades humanas podem ser consideradas fontes 

potenciais de contaminantes para os ambientes aquáticos e terrestres. As fontes 

que são identificáveis no espaço e no tempo são chamadas de pontuais, como por 

exemplo, o lançamento de esgotos domésticos urbanos em corpos d’água. No 

entanto, em termos temporais e espaciais, não é possível identificar o ponto de 

lançamento de contaminantes no sistema aquático, sendo esse tipo de 

contaminação chamado de fontes não pontuais ou difusas, tais como, o arraste de 

nutrientes e pesticidas pelo escoamento superficial em áreas cultivadas, dentre 

outros (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

A Ecologia estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente, 

enquanto que, a Toxicologia estuda os efeitos adversos de determinada substância 

num dado organismo, buscando esclarecer o mecanismo de ação tóxica no mesmo. 

Embora sejam duas ciências com estruturas e objetivos distintos, ambas estão 

relacionadas aos problemas de poluição ambiental (ZAGATTO; BERTOLETTI, 

2006). 
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A Ecotoxicologia é uma associação dos conhecimentos de Ecologia com 

os da Toxicologia, que surgiu da necessidade de entender melhor alguns aspectos 

que se inter-relacionam entre essas duas ciências. É uma ciência que envolve 

diversas áreas de pesquisa em que os mecanismos observados no ecossistema 

são resultantes de combinações de muitos processos. No Brasil, o ecossistema 

aquático tem sido o mais estudado (FERNICOLA et al., 2003; ZAGATTO; 

BERTOLETTI, 2006). 

No ambiente natural, muitos xenobióticos potencialmente tóxicos podem 

ser encontrados, e cada um deles pode estar em uma concentração que, por si só, 

não consegue causar malefícios. No entanto, a interação com outras substâncias 

pode provocar danos. Além disso, substâncias potencialmente tóxicas podem ser 

mais ou menos perigosas, dependendo de aspectos climáticos, como a incidência 

de luz, a chuva, o granizo e a neve, contribuindo para o aporte de substâncias 

químicas no ambiente (FERNICOLA et al., 2003). 

Uma vez liberada, uma substância química pode entrar na atmosfera, na 

litosfera, na hidrosfera ou na biosfera por diferentes mecanismos, tais como: uma 

substância pode sair da água por volatilização e um contaminante carregado pelo 

ar pode passar para a fase aquosa por dissociação; um contaminante presente no 

solo pode entrar na água por um processo de dessorção, assim como os 

contaminantes da água também podem adsorver-se sobre as partículas do solo; ou 

um contaminante do solo pode ser transportado para o ar circundante por meio de 

volatilização (FERNICOLA et al., 2003). 

Uma vez no ambiente aquático, os materiais dissolvidos e particulados 

(orgânicos ou inorgânicos) se associam aos particulados suspensos presentes no 

ambiente, por meio de processos como a adsorção, complexação e reprecipitação, 

e tendem a sedimentar no fundo desses ambientes, agregando-se aos sedimentos. 

Este processo é bastante ativo em ambientes onde haja quantidades consideráveis 

de particulados finos, como o silte e argila (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

Nos sedimentos, os contaminantes podem se associar a certas 

partículas, tornando-se não disponíveis para o ecossistema, sofrer transformações, 

dando origem a formas mais ou menos tóxicas, ou migrar para os organismos 

bentônicos ou para a coluna d’água. Elevadas concentrações de contaminantes no 

sedimento podem ou não provocar efeitos para a biota aquática, dependendo de 
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diversos fatores que modificam a biodisponibilidade e a toxicidade  

(ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

Além da água, a atmosfera também representa um meio de dispersão 

de contaminantes, assim como os particulados naturais, como os gerados por 

vulcões, de origem industriais (antrópicos) e de compostos gasosos (produtos de 

combustão e outros volatilizáveis). Esses compostos, após passarem por algumas 

alterações ainda na atmosfera, alcançam a superfície dos corpos d’água ou 

depositam-se no solo e sobre a vegetação. Posteriormente, são transportados pela 

ação da chuva para os recursos hídricos (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

No processo de transporte, os compostos, orgânicos ou inorgânicos, 

contaminantes ou não (nutrientes) sofrem diversas alterações nas concentrações, 

que podem diminuir, aumentar ou sofrer transferência de fase. Esses compostos 

podem ser alterados em sua estrutura molecular, devido a processos como 

degradação e múltiplas reações químicas de que podem participar, resultando em 

um aumento, diminuição ou até mesmo a inativação do poder tóxico dessas 

substâncias (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

A transformação, a degradação e o sequestro de agentes químicos no 

ambiente podem ocorrer por meio de três processos: químico (por exemplo, 

oxidação atmosférica pelo O2 e reações fotoquímicas), biológico (a degradação 

ocorre pela ação de microorganismos, principalmente bactérias, e ocorre em geral 

no solo e em sedimentos aquáticos) e físico (por exemplo, solubilidade e 

sedimentação gravitacional) (FERNICOLA et al., 2003). 

Os organismos aquáticos podem ser expostos temporariamente 

(derrames acidentais de poluentes na água) aos contaminantes ou de forma crônica 

(contaminantes presentes no ambiente). Os contaminantes são captados pela biota 

por diferentes rotas, tais como: água, ar, solo e sedimento. A bioacumulação ocorre 

pela exposição a sedimentos, água ou alimento e é influenciada por processos 

biológicos (ecologia alimentar, hábitos, fisiologia e bioquímica das espécies) e pela 

composição de espécies químicas no ambiente (FERNICOLA et al., 2003). 

A bioacumulação ocorre quando a concentração no organismo excede a 

concentração de nutriente no ambiente e é expressa quantitativamente como um 

fator de bioconcentração. A bioacumulação progressiva em cada nível trófico é 

definida como biomagnificação (WHO, 1992). 
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Os bioindicadores de poluição aquática são organismos que habitam ou 

estão diretamente associados a corpos hídricos. O estudo desses organismos 

fornece evidências da poluição, tanto pela acumulação de poluentes ou seus 

metabólitos quanto pelos efeitos causados pela exposição a esses poluentes 

aquáticos. Os peixes são os bioindicadores mais comuns da poluição deste tipo de 

ecossistema (MANAHAN, 2013). 

 

3.6 Metais 

O monitoramento de elementos químicos no ambiente tem sido motivo 

de grande preocupação. Dos noventa e dois elementos químicos que ocorrem 

naturalmente, cerca de trinta metais e metaloides são considerados potencialmente 

tóxicos para os seres humanos, tais como: Be, B, Li, Al, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, 

As, Se, Sr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, W, Pt, Au, Hg, Pb e Bi  

(SARKAR, 2002). 

Os metais são geralmente definidos de acordo com suas propriedades 

físicas no estado sólido. As principais propriedades físicas dos metais são: alta 

refletividade, responsável pelo brilho metálico característico; alta condutividade 

elétrica, decrescente com o aumento da temperatura; alta condutividade térmica e 

propriedades mecânicas, tais como, dureza e ductilidade. No estado sólido também 

são caracterizados pela sua estrutura cristalina, pelas ligações químicas 

específicas e pelas propriedades magnéticas. Entretanto, as propriedades dos 

metais em solução aquosa são mais adequadas para explicar seus efeitos tóxicos. 

Desta forma, metais podem ser definidos como elementos que, em sistemas 

biológicos, reagem perdendo um ou mais elétrons para formar cátions 

(NORDBERG et al., 2007). 

Os elementos metálicos são encontrados em todos os organismos vivos 

e desempenham uma variedade de funções, podendo ser elementos estruturais, 

estabilizadores de estruturas biológicas, componentes de mecanismos de controle, 

como por exemplo, nervos e músculos e, em particular, são ativadores ou 

componentes de sistemas redox. Dessa forma, muitos metais são essenciais para 

a sobrevivência e saúde dos animais e seres humanos, como por exemplo, ferro, 

zinco, cobre, molibdênio e selênio, e a deficiência desses elementos resulta em 

prejuízos das funções biológicas. No entanto, alguns metais são motivo de 
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preocupação em decorrência de suas propriedades tóxicas. Além disso, os metais 

considerados essenciais também podem ser tóxicos, quando estão presentes em 

altas concentrações (NORDBERG et al., 2007; SARKAR, 2002). 

Os metais podem ser encontrados nos mais diversos compartimentos 

ambientais, tais como solo, água, ar, sedimento, organismos vivos e nas mais 

variadas formas químicas e propriedades, presentes como elementos essenciais 

(micronutrientes), ou como contaminantes (QUINÁGLIA, 2006). 

No ecossistema aquático, os metais podem estar distribuídos de vários 

modos nos compartimentos (coluna d’água e seus particulados suspensos, 

sedimentos e água intersticial), tais como: livres e dissolvidos; complexados, fraca 

ou fortemente, pela matéria orgânica (geopolimero, ácidos húmicos e fúlvicos); 

complexos solúveis, adsorvidos nas partículas coloidais e nos particulados 

orgânicos e inorgânicos suspensos na água; e insolubilizados, usualmente como 

sulfetos e carbonatos (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

Além dos seres humanos, outras espécies animais e as plantas também 

podem sofrer efeitos deletérios dos metais. Estes efeitos podem modificar uma 

população inteira dentro de um ecossistema (NORDBERG et al., 2007). 

As principais fontes antrópicas para a emissão de metais para a 

atmosfera são provenientes de processos como a fundição e combustão. Os metais 

emitidos por estas fontes geralmente estão associados a partículas pequenas, com 

um potencial de transporte atmosférico de longa distância e contaminação. O 

sedimento é o destino final para os contaminantes lançados no ambiente aquático. 

Além da emissão direta, as mudanças ambientais provocadas pelo homem, tais 

como, acidificação, depleção de oxigênio e drenagem de áreas alagadas podem 

mobilizar os elementos metálicos que não estavam disponíveis para os organismos 

(NORDBERG et al., 2007). 

 

3.6.1 Arsênio 

O arsênio, símbolo As (do latim arsenicum, ouro, pigmento amarelo) foi 

descoberto em 1250 e possui apenas um isótopo natural conhecido: 75As. Ocorre 

naturalmente em sulfetos, arsenetos, sulfoarsenetos, óxidos e arseniatos. O mais 

comum dos minerais é a arsenopirita, FeAsS (VAITSMAN et al., 2001). 
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O metaloide arsênio é largamente distribuído na crosta terrestre e 

apresenta uma concentração média de 2 mg kg-1. Ocorre em concentrações traço 

em rochas, solo, água e ar. O arsênio pode existir em quatro estados de valência 

(-3, 0, +3 e +5). Sob condições redutoras, o As (III) é a forma dominante e o As (V) 

é geralmente a forma estável em condições oxidantes (WHO, 2001a). 

O arsênio é utilizado na dopagem de transistores, como defensivos 

agrícolas, na fabricação de espelhos metálicos, no diodo emissor de luz, na 

indústria de raticidas e inseticidas, na manufatura de tintas preservativas de 

madeira, em pirotecnia, em esmaltes, ligas, entre outros (VAITSMAN et al., 2001). 

A mineração e a fundição de metais não-ferrosos são as principais fontes 

antrópicas de arsênio para o meio ambiente, seguida da queima de combustíveis 

fósseis, contribuindo para a contaminação do ar, água e solo. O uso de pesticidas 

contendo arsênio ao longo dos anos tem provocado grandes extensões de terras 

contaminadas, assim como o uso deste elemento na preservação de madeiras 

(SARKAR, 2002; WHO, 2001a). 

É muito venenoso, liberando gases tóxicos quando aquecido. Ao ser 

ingerido provoca irritação no trato intestinal, náuseas, vômitos e diarreia. Pode se 

acumular nos cabelos, fígado, rins, ossos e pele, sendo eliminado aos poucos pelo 

organismo, pelo suor, urina e trato digestivo (VAITSMAN et al., 2001). 

 

3.6.2 Cádmio 

O cádmio, símbolo Cd (do latim cadmia, e do grego kadmeia, antigo 

nome para o carbonato de zinco) foi descoberto pelo químico alemão Friedrich 

Stromeyer, em 1817. É um metal flexível, de coloração prateado com aparência 

semelhante ao zinco. O Cd é amplamente distribuído pela crosta terrestre e 

apresenta uma concentração média de 0,1 mg kg-1. Possui os seguintes isótopos 

na natureza: 106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 113Cd, 114Cd e 116Cd  

(SARKAR, 2002; VAITSMAN et al., 2001). 

Na natureza, o cádmio é encontrado em pequena quantidade e, 

geralmente, associado a outros minérios de zinco, como a esfarelita (ZnS), que se 

encontra na proporção de 0,1 a 5%. Ocorre também na forma de sulfeto (CdS) e é 

quase sempre obtido como subproduto dos minérios de zinco, cobre e chumbo 

(AZEVEDO; CHASIN, 2003). 
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O cádmio é utilizado em diversos processos industriais, no entanto, 

grande parte de suas aplicações podem ser substituídas por materiais menos 

tóxicos. É obtido como subproduto no processamento de alguns metais  

(zinco, cobre e chumbo) e é utilizado na composição de ligas de baixo ponto de 

fusão, nas ligas de grande resistência à fadiga, nas baterias de Ni-Cd e nas barras 

de controle de fissão atômica, como material protetor depositado eletroliticamente 

em peças de automóveis, aviões, aparelhos de rádio e televisão, em amálgamas 

com mercúrio para fins odontológicos, como anticorrosivo e como estabilizante de 

matérias plásticas (NORDBERG et al., 2007; VAITSMAN et al., 2001). 

O cádmio é um metal considerado não essencial para os seres vivos e 

de alta toxicidade, apresentando efeito crônico, pois concentra-se nos rins, fígado, 

pâncreas e efeito agudo. Além dos prejuízos já mencionados, é um irritante 

gastrointestinal, causando intoxicação aguda ou crônica sob a forma de sais 

solúveis. O Cd pode ser a causa de vários processos patológicos no homem, como 

disfunção renal, hipertensão, arteriosclerose, inibição no crescimento, doenças 

crônicas em idosos e câncer (CETESB, 2005). 

A entrada de cádmio para sistemas aquáticos é explicada por fatores 

como, intemperismo, erosão do solo e da camada de rocha viva, descargas 

atmosféricas diretas devido a atividades industriais, vazamentos de aterros e locais 

contaminados e pela utilização de lodos e fertilizantes na agricultura. Os rios 

contaminados com Cd podem contaminar solos que utilizam essas águas como 

irrigação para fins agrícolas. Os solos podem ser contaminados pelo lançamento 

de sedimentos oriundos de atividades de dragagem, ou até mesmo, de inundações 

(QUINÁGLIA, 2006). 

A forma iônica deste metal (Cd2+) é a mais disponível para as espécies 

aquáticas e a absorção de cádmio da água por organismos aquáticos varia 

consideravelmente e depende da espécie e de diversos aspectos ambientais, tais 

como: a dureza da água, temperatura, pH e teor de matéria orgânica (WHO, 1992). 

Devido seu elevado potencial tóxico, o Cd se acumula em organismos 

aquáticos, permitindo sua entrada na cadeia alimentar. No Japão, na década de 60, 

um aumento na concentração de Cd de 0,005 mg L-1 a 0,18 mg L-1 provocado por 

uma mina de zinco, causou a doença conhecida como “Doença Itai-Itai”  

(CETESB, 2005). 
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O cádmio se bioacumula em plantas aquáticas, invertebrados, peixes e 

mamíferos, de tal forma que, a concentração se eleva quanto maior for o nível 

trófico do organismo. O metal é deslocado por plantas aquáticas e se concentra 

nas raízes e folhas desses vegetais, sendo considerado um dos mais tóxicos em 

ambientes de água doce, quando comparado com outros metais  

(AZEVEDO; CHASIN, 2003; WHO, 1992). 

Nos sedimentos, o cádmio é incorporado por adsorção às superfícies 

minerais, aos óxidos hidratados e ao material orgânico. Nesse tipo de 

compartimento, o ácido húmico é responsável pela adsorção do metal que aumenta 

de acordo com a elevação do pH. Além disso, a disponibilidade e remobilização do 

Cd depende da forma química em que este se encontra nos sedimentos. Algumas 

formas químicas do Cd são menos passíveis de serem mobilizadas por 

ressuspensão dos sedimentos ou atividade biológica, assim como, na forma de 

carbonatos, hidróxidos, sulfetos e coprecipitado com óxido de ferro hidratado. No 

entanto, se o Cd está associado às partículas de argila ou materiais orgânicos, a 

bioacumulação é facilitada, podendo até ser liberado quando há distúrbios 

ambientais. O Cd pode ser mobilizado no sedimento devido a modificações de pH, 

salinidade e potencial redox (QUINÁGLIA, 2006). 

 

3.6.3 Chumbo 

O chumbo, símbolo Pb (do latim plumbum, prata líquida) é um metal 

conhecido desde tempos antigos. Existem quatro isótopos na natureza:  

204Pb, 206Pb, 207Pb e 208Pb. É um metal mole e maleável, conduz mal a eletricidade 

e em forma de pó é pirofórico. Ocorre com maior frequência na natureza na forma 

de sulfeto (PbS – galena), sulfato (PbSO4 – anglesita) e carbonato  

(PbCO3 – cerussita). Na crosta terrestre, sua abundância é da ordem de 15 ppm 

(VAITSMAN et al., 2001). 

Por ser resistente à corrosão, o chumbo possui ampla aplicação 

industrial, sendo utilizado para a fabricação de baterias, principalmente veiculares, 

em recipientes para produtos corrosivos, para a fabricação de tintas, em artefatos 

bélicos, ligas metálicas e produtos para escurecer cabelos. Também é utilizado 

como absorvedor de ruídos e largamente usado na construção de blindagem 

protetora de usinas nucleares e de equipamentos que emitem radiação, como por 
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exemplo, as máquinas de raios-X. Durante o século vinte, o chumbo era usado em 

larga escala por meio da adição de compostos orgânicos de chumbo à gasolina. 

Mais tarde esse uso foi banido, devido à alta contaminação ambiental provocada 

por essa prática (NORDBERG et al., 2007; QUINÁGLIA, 2006). 

Os sais de chumbo são venenosos e cumulativos, e a doença 

relacionada chama-se saturnismo. Esta intoxicação apresenta sintomas como: 

convulsões, náuseas, vômitos, paralisia, psicose e anemia; afetando a medula 

óssea, esqueleto e o sistema nervoso central (VAITSMAN et al., 2001). 

O chumbo é lançado na água por meio de emissões atmosféricas, 

lixiviação do solo, proveniente de algumas fontes naturais ou de fontes antrópicas, 

o que ocorre com maior frequência. Após a inserção do Pb no ambiente aquático, 

o metal se divide rapidamente entre o sedimento e a fase aquosa, dependendo do 

pH da água, dos sais dissolvidos e da presença de agentes complexantes 

orgânicos. Em solos com pH entre 6 – 8, o chumbo pode formar complexos 

orgânicos insolúveis. Porém, em valores de pH entre 4 – 6, os complexos de 

chumbo tornam-se solúveis e sofrem lixiviação ou podem ser absorvidos por 

plantas. A movimentação do Pb presente no solo para a água ocorre de forma lenta 

em condições naturais, por isso, o aumento excessivo da acidez pode aumentar a 

sua mobilidade (QUINÁGLIA, 2006). 

Em ambientes aquáticos contaminados, a maior parte do chumbo 

encontra-se fortemente associada aos sedimentos. Apenas uma pequena fração 

encontra-se dissolvida na água (WHO, 1989a). 

A toxicidade do chumbo para os organismos aquáticos varia 

consideravelmente, dependendo da disponibilidade, absorção e sensibilidade das 

espécies. Os compostos orgânicos são geralmente mais tóxicos para as espécies 

aquáticas do que as formas inorgânicas (WHO, 1989a). 

Em organismos aquáticos, a captação e o acúmulo do chumbo da água 

e sedimentos são influenciados por inúmeros fatores ambientais, tais como: a 

temperatura, salinidade e pH, além do conteúdo dos ácidos húmicos e algínico. É 

pouco provável que o chumbo afete plantas aquáticas nos níveis de concentração 

encontrados no ambiente em geral (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 
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3.6.4 Cromo 

O cromo, símbolo Cr (do grego chroma – cor) foi descoberto em 1797. 

Seus isótopos naturais são: 50Cr, 52Cr, 53Cr e 54Cr. Ocorre basicamente como 

cromita (FeCr2O4) e cobre cerca de 0,012% da crosta terrestre. Este metal ocorre 

nos estados de oxidação de -2 a +6, porém apenas o cromo elementar, e as formas 

+2, +3 e +6 são comuns. As concentrações de Cr em água doce são muito baixas, 

normalmente inferiores a 1 µg L-1 (CETESB, 2005; VAITSMAN et al., 2001; WHO, 

1988). 

O Cr é um metal branco acinzentado cristalino. É utilizado na produção 

do aço inoxidável e de outras ligas comerciais e no recobrimento de peças. Todos 

os compostos de cromo apresentam cor. Os dicromatos são usados em química 

analítica como oxidantes e no tanning de couro. O cromato de chumbo (PbCrO4) é 

um pigmento amarelo. Sais de cromo são usados como agente mordente na 

indústria têxtil, e na anodização do alumínio (AZEVEDO; CHASIN, 2003; CTESB, 

2005; VAITSMAN et al., 2001). 

Todos os compostos deste metal são considerados muito tóxicos e 

agentes poluentes. Em sua forma trivalente é essencial ao metabolismo humano e 

sua carência causa doenças. No entanto, na forma hexavalente é tóxico e 

cancerígeno. Pode ser benéfico ou maléfico ao ser humano, dependendo do estado 

de valência em que se apresenta. Em excesso, este metal prejudica os rins e o 

fígado (CETESB, 2005; VAITSMAN et al., 2001). 

Apesar de o cromo estar presente em todas as plantas, não é provado 

ser um elemento essencial para esses organismos. O Cr pode ser absorvido pelas 

raízes e folhas das plantas (WHO, 1988). 

 

3.6.5 Cobre 

O cobre, símbolo Cu (do latim cuprum, da ilha de Chipre) é conhecido 

desde a antiguidade e são conhecidos dois isótopos naturais: 63Cu e 65Cu. Ocorre 

naturalmente na forma de sulfetos, óxidos e carbonatos, dentre outras combinações 

que dão mais de 350 minerais. Os compostos de Cu encontrados na natureza 

geralmente possuem uma valência 2, mas podem existir nos estados +1 e +3. 

Corresponde a 0,0068% da crosta terrestre. O metal possui brilho avermelhado, é 

muito dúctil e maleável, é um excelente condutor de calor e eletricidade, sendo um 
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dos elementos metálicos de maior utilização (AZEVEDO; CHASIN, 2003; 

VAITSMAN et al., 2001; WHO, 1998). 

É largamente utilizado na indústria elétrica (geradores, linhas de 

transmissão, cabos elétricos e enrolamento de motores) e bastante empregado em 

ligas metálicas, sendo as mais comuns o bronze e o latão. É utilizado na fabricação 

de hélices para navio, na cunhagem de moedas, em armamentos, no fabrico de 

registros, válvulas, torneiras e tubos. O sal CuSO4.5H2O (sulfato de cobre) é usado 

como veneno agrícola e como algicida. Na odontologia como componente de 

almálgamas dentários (CETESB, 2005; VAITSMAN et al., 2001). 

O Cu é um elemento traço essencial e uma parte vital de diversas 

enzimas. Este metal é encontrado em todos os órgãos e as concentrações mais 

altas estão presentes no fígado. Em pequenas quantidades é benéfico ao 

organismo humano, catalisando a assimilação do ferro e seu aproveitamento na 

síntese da hemoglobina do sangue humano, contribuindo para a manutenção óssea 

e do sistema nervoso central.  No entanto, o excesso do nível de cobre no 

organismo está relacionado a casos de asma, hipertensão, depressão, 

esquizofrenia, convulsões, aumento do nível de colesterol e necrose do fígado  

(CETESB, 2005; NORDBERG et al., 2007; VAITSMAN et al., 2001). 

 O Cu ocorre naturalmente nas águas em concentrações inferiores a  

20 µg L-1. O aporte deste metal em ambientes aquáticos ocorre pelo intemperismo 

de solos e pelo lançamento de efluentes industriais e de esgoto doméstico tratado. 

Além disso, os compostos de Cu também podem ser aplicados intencionalmente 

com a finalidade de controlar o crescimento de algas (CETESB, 2005; WHO, 1998). 

    Os efeitos tóxicos do Cu na biota aquática dependem da 

biodisponibilidade deste metal na água, o que, por sua vez, depende da forma 

química em que o Cu se apresenta no ambiente. A biodisponibilidade deste metal 

pode ser reduzida pela complexação e adsorção do cobre pela matéria orgânica, 

ferro e óxidos de manganês hidratados e agentes quelantes excretados por algas 

e outros organismos aquáticos. Nesses ambientes, a concentração de Cu e sua 

biodisponibilidade dependem de fatores como a dureza da água e alcalinidade, 

força iônica, pH, potencial redox, agentes complexantes, carbono e material 

particulado em suspensão e pela interação entre o sedimento e a água  

(WHO, 1998). 
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3.6.6 Mercúrio 

O mercúrio, símbolo Hg (do planeta Mercúrio, de hydrargyrum, prata 

líquida), é conhecido pelo homem desde tempos antigos, encontrado em tumbas 

egípcias datadas de 1.500 a.C. Existem sete isótopos na natureza:  

196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg e 204Hg (VAITSMAN et al., 2001). 

É um metal líquido, prateado e denso a 25°C, conduz mal o calor, porém 

relativamente bem a eletricidade. É raramente encontrado na sua forma elementar 

(Hg0). Os estados de oxidação mais comuns são mercúrio I (Hg2
2+, íon mercuroso) 

e mercúrio II (Hg2+, íon mercúrico). O mercúrio ocorre na crosta terrestre 

principalmente na forma de sulfetos, sendo o cinábrio (HgS) o minério mais 

importante (AZEVEDO, 2003; VAITSMAN et al., 2001). 

Este elemento possui a propriedade de formar ligas com muitos metais, 

como por exemplo, ouro, prata e estanho, que são conhecidas como amálgamas, 

podendo ser sólidas ou líquidas, de acordo com o teor de mercúrio. Por esta razão, 

o Hg é utilizado na separação do ouro de seus depósitos. No Brasil, o mercúrio é 

largamente utilizado nos garimpos, no processo de extração do ouro. Além do risco 

ocupacional, essa atividade é considerada um problema ambiental, pois 

normalmente o material acaba sendo lançado nas águas  

(CETESB, 2005; VAITSMAN et al., 2001). 

São muitas as fontes antrópicas de mercúrio, tais como, indústrias de 

cloro e soda cáustica, fábricas de baterias, lâmpadas elétricas e fluorescentes, 

retificadores, termômetros, termostatos elétricos, instrumentos de medição, 

preparações odontológicas, borrachas, tintas de impressão, pesticidas, 

catalisadores, medicamentos, pigmentos, produção de ácido acético e acetaldeído 

a partir do acetileno, efluentes de laboratórios analíticos, fotografia, produção de 

seda artificial, dentre outras (QUINÁGLIA, 2006). 

Do ponto de vista toxicológico, os compostos de mercúrio devem ser 

divididos em orgânicos e inorgânicos. Dentre os compostos inorgânicos, a forma 

elementar e sais de mercúrio bivalentes são os compostos de interesse toxicológico 

(NORDBERG et al., 2007). 

Os sais de mercúrio são considerados venenosos e cumulativos, 

podendo causar demência, alterações hepáticas, renais, psíquicas e tremores. No 

entanto, para os compostos inorgânicos, sob supervisão médica, dispõe-se de 
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tratamento. Já a intoxicação por compostos orgânicos é bem mais preocupante, 

pois por serem lipossolúveis, afetam de forma permanente o sistema nervoso 

central, provocando lesões irreversíveis (VAITSMAN et al., 2001). 

O mercúrio foi responsável pela tragédia que ocorreu na Baía de 

Minamata no Japão, em 1953, provocada pelo cátion metilmercúrio, proveniente do 

despejo industrial de acetato de metilmercúrio. O lançamento de mercúrio orgânico 

no corpo d’água contaminou peixes e habitantes da região, provocando graves 

lesões neurológicas e mortes (CETESB, 2005; VAITSMAN et al., 2001). 

A deposição inadequada de lodo de esgoto, resíduos industriais e 

domésticos e outros tipos de despejo, representam fontes potenciais para a 

contaminação com mercúrio em sistemas aquáticos (QUINÁGLIA, 2006). 

O mercúrio na forma orgânica, mais comumente como metilmercúrio, 

que é uma forma potencialmente tóxica desse elemento, representa uma ameaça 

notável em corpos d’água. O metilmercúrio pode ser formado por dois mecanismos: 

o biológico (por microorganismos e fungos) e o químico. A metilação por 

microorganismos pode ser anaeróbica e aeróbica. A metilação do mercúrio 

inorgânico nos sedimentos de lagos, rios e outros corpos d’águas é um processo 

fundamental no transporte deste elemento na cadeia trófica aquática  

(AZEVEDO, 2003; WHO, 1989b) 

Em ambientes aquáticos, os aspectos morfológicos e químicos 

desempenham um papel importante na determinação da taxa de adsorção e 

sedimentação do mercúrio. Nesses ambientes, a forma com que o mercúrio se 

encontra distribuído está associada à quantidade de carbono orgânico, argila, ferro, 

fósforo e enxofre de sedimentos. Espécies solúveis e insolúveis na água podem ser 

sequestradas (queladas) por algumas substâncias orgânicas (húmicas e fúlvicas) 

complexantes, que estão solúveis na água. Em pH baixo, uma fração maior de 

mercúrio é adsorvida no húmus, enquanto que, em pHs mais elevados, a maior 

fração de mercúrio é adsorvida pelo material mineral (areia fina, silte e argila). A 

matéria fina presente em suspensão possui alta capacidade para adsorver o 

mercúrio dissolvido (solúvel) (QUINÁGLIA, 2006). 

Em ambientes aeróbicos, Hg2+ é a forma química do mercúrio que ocorre 

com maior frequência, devido aos processos de oxidação. Nesses ambientes, parte 

do sulfeto de mercúrio (HgS) presente nos sedimentos pode ser oxidado a sulfato 
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(HgSO4), que é uma forma mais solúvel que os sulfetos. No entanto, esse processo 

depende de outras condições, como por exemplo do potencial redox  

(QUINÁGLIA, 2006). 

Todas as espécies químicas do mercúrio podem se acumular nos 

organismos ao longo da cadeia alimentar, porém, o metilmercúrio se acumula em 

extensão muito maior (AZEVEDO, 2003). 

A absorção do mercúrio presente na água por organismos aquáticos é 

influenciada pela concentração deste elemento, pela taxa metabólica e pela 

disponibilidade, que é estabelecida pelas características do ambiente aquático. O 

último fator é o menos entendido e talvez a condição mais relevante associada à 

absorção do mercúrio por peixes em condições naturais. Os níveis de Hg na biota 

aquática variam entre espécies de uma mesma região e para uma mesma espécie 

em diferentes localidades (AZEVEDO, 2003). 

     A presença de sedimentos ou material húmico reduz a disponibilidade 

do mercúrio para plantas aquáticas, devido à adsorção. As formas orgânicas do 

mercúrio, assim como o metilmercúrio, são muito mais tóxicas para as plantas 

aquáticas do que as formas inorgânicas (WHO, 1989b). 

 

3.6.7 Níquel 

O níquel, símbolo Ni (do alemão nickel – satã) foi descoberto em 1751. 

Possui cinco isótopos naturais: 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni e 64Ni. É um metal branco 

prateado, duro, dúctil, maleável, ligeiramente magnético, razoável condutor de calor 

e eletricidade e apresenta excelente resistência à corrosão. O Ni é comum na 

maioria dos meteoritos, mas compõe apenas 0,01% da crosta terrestre. Ocorre 

naturalmente como os minerais nicolita ou garnierita (AZEVEDO; CHASIN, 2003; 

VAITSMAN et al., 2001). 

O Ni é utilizado na produção de aço e ligas metálicas, na galvanoplastia, 

em pilhas e baterias, na catálise química, na fabricação de componentes 

eletrônicos e na produção de itens metálicos, tais como: armamentos, ferramentas, 

moedas, utensílios odontológicos, utensílios domésticos, e entre outros 

(NORDBERG et al., 2007). 

O níquel é considerado um elemento constituinte do organismo animal e 

está ligado, em sua maior parte, às proteínas, sendo o restante solúvel e dialisável. 
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Doses elevadas de Ni podem causar dermatites nos indivíduos mais sensíveis e 

afetar nervos cardíacos e respiratórios. A deficiência de níquel está associada a 

uma degeneração estrutural do fígado, distúrbios no crescimento e na reprodução, 

prejuízo na utilização do ferro e diminuição das concentrações de cálcio e magnésio 

e aumento de cobre e zinco no fêmur (CETESB, 2005; VAITSMAN et al., 2001). 

O Ni é um metal traço ubíquo e ocorre no solo, na água e no ar e na 

biosfera. Em águas naturais (água doce) está presente em concentrações de 

aproximadamente 0,1 mg L-1. A principal fonte antrópica deste metal é a queima de 

combustíveis fósseis. Como contribuintes principais, tem-se os processos de 

mineração e fundição do metal, fusão e modelagem de ligas, indústrias de 

eletrodeposição (CETESB, 2005; WHO, 1991). 

    O transporte e distribuição de partículas de Ni entre os 

compartimentos do meio ambiente é fortemente influenciado pelo tamanho das 

partículas e condições meteorológicas. No geral, partículas provenientes de 

atividades humanas são menores do que partículas de fontes naturais  

(WHO, 1991). 

O Ni tem-se mostrado essencial para a nutrição de muitos 

microorganismos, para diversas espécies de plantas e para alguns vertebrados. No 

entanto, concentrações de Ni acima de 50 mg kg-1 são tóxicas para a maioria das 

plantas e altos fatores de concentração têm sido encontrados em plantas aquáticas. 

Este metal acumula-se no tecido das plantas e pode causar retardo de crescimento 

em algumas espécies, quando presente em altas concentrações. Não há 

evidências de que o Ni possa sofrer biotransformação, embora sofra complexação 

(WHO, 1991). 

 

3.6.8 Zinco 

O zinco, símbolo Zn (do alemão zink, de origem obscura) foi descoberto 

em 1746, porém há indícios históricos de que o metal era usado na Índia, já no 

século XIII. Seus isótopos naturais são: 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn e 70Zn. É um metal 

branco azulado, moderadamente maleável e dúctil a 110-150°C, é um bom 

condutor de eletricidade e ocorre principalmente como sulfeto, óxido, carbonato e 

silicato (AZEVEDO; CHASIN, 2003; VAITSMAN et al., 2001). 
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O Zn é amplamente empregado em galvanoplastia e em ligas metálicas. 

É utilizado como anodo de sacrifício, na fixação de telhas, na fabricação de 

mostradores luminosos, telas de raios X e de TV e luzes fluorescentes  

(CETESB, 2005; VAITSMAN et al., 2001). 

Em quantidades adequadas é considerado um elemento essencial e 

benéfico para o metabolismo humano e para o crescimento de plantas e animais. 

Seu grau de toxicidade é, em geral, baixo, provocando irritabilidade, ansiedade, 

perda de concentração e gestos repetidos. O excesso de zinco no organismo está 

associado a casos de úlcera, pancreatites, anemias, má circulação e fibrose 

pulmonar (CETESB, 2005; VAITSMAN et al., 2001). 

Em águas superficiais, normalmente as concentrações estão na faixa de 

<0,001 a 0,10 mg L-1. É largamente utilizado na indústria e os principais processos 

antrópicos responsáveis pela liberação deste metal no meio ambiente são: 

produção de zinco primário, combustão de madeira, incineração de resíduos, 

produção de ferro e aço e efluentes domésticos (CETESB, 2005). 

A biodisponibilidade deste metal é afetada por fatores bióticos e 

abióticos, como por exemplo: a idade e tamanho dos organismos, histórico de 

exposição, dureza da água, pH, carbono orgânico dissolvido e temperatura. Apenas 

o Zn dissolvido tende a ser biodisponível, e a biodisponibilidade depende das 

características físicas e químicas do meio ambiente e dos processos biológicos 

(WHO, 2001b). 

A distribuição e o transporte de zinco na água, sedimento e solo 

dependem das espécies de Zn presentes e das características do meio ambiente. 

A solubilidade do Zn é determinada principalmente pelo pH, sendo que para valores 

de pH ácidos, o zinco pode estar presente na fase aquosa em sua forma iônica. O 

Zn pode precipitar em valores de pH maiores do que 8,0. Este metal também pode 

formar complexos orgânicos estáveis, tais como ácidos húmicos e fúlvicos. Os 

efeitos tóxicos do zinco sobre peixes e algas são muito conhecidos  

(CETESB, 2005; WHO, 2001b). 
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3.7 Determinação de elementos traço em matrizes ambientais 

Atualmente, há muitas técnicas analíticas disponíveis e adequadas para 

a análise de elementos traço em matrizes ambientais, porém nesta seção foram 

feitas considerações apenas sobre as técnicas analíticas utilizadas neste estudo. 

 

3.7.1 Análise por Ativação com Nêutrons (NAA) 

A Análise por Ativação com Nêutrons (NAA, do inglês Neutron Activation 

Analysis) é uma técnica analítica que possui alta sensibilidade, sendo adequada 

para a análise multielementar de elementos maiores, menores e traço em diversos 

tipos de amostras para as mais variadas aplicações. Esta técnica foi descoberta em 

1936, quando Hevesy e Levi evidenciaram que amostras contendo determinados 

elementos terras raras tornavam-se altamente radioativas após serem expostas a 

uma fonte de nêutrons (GLASCOCK, 2004).  

O princípio da técnica baseia-se na conversão de núcleos estáveis dos 

átomos da amostra em núcleos radioativos por bombardeamento com nêutrons. 

Após a irradiação, os átomos sofrem decaimento e emitem radiação gama, 

permitindo a quantificação das espécies químicas, pois cada elemento emite uma 

quantidade específica de radiação. Este processo é baseado na medição da 

intensidade da radiação emitida. O número de núcleos de interesse na análise é 

proporcional à radioatividade na amostra irradiada. Cerca de 70% dos elementos 

químicos conhecidos possuem propriedades que permitem a análise por NAA 

(IAEA, 1990; SARKAR, 2002).  

Quando uma amostra é irradiada em um fluxo de nêutrons, a atividade 

induzida pode ser expressa pela equação (1) geral da análise por ativação  

(IAEA, 1990): 
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693,0

1

 
(1) 

 

Em que: 

 

A = atividade induzida; 
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z = coeficiente de detecção (dependente da natureza do instrumento de 

detecção, eficiência, geometria de contagem); 

  = fluxo de nêutrons; 

  = secção de choque para nêutrons; 

Nav = número de Avogadro; 

m  = massa do elemento; 

f  = abundância isotópica; 

t1/2 = meia-vida do isótopo; 

t irrad  =  tempo de irradiação; 

M  = massa atômica do elemento.  

 

O tipo de reação mais comum utilizada para a NAA é a reação de captura 

de nêutrons (n, γ), conforme ilustrado pela Figura 3.4. Um nêutron interage com o 

núcleo alvo por meio de uma colisão inelástica, formando um núcleo composto em 

um estado altamente excitado. A energia de excitação do núcleo composto é 

proveniente da energia de ligação do nêutron com o núcleo. Este núcleo composto 

quase que instantaneamente decai para uma configuração mais estável, por meio 

da emissão de um ou mais raios gama prontos característicos. Em muitos casos, 

essa nova configuração produz um núcleo radioativo que também sofre decaimento 

pela emissão de um ou mais raios gama atrasados característicos, mas em uma 

taxa muito menor, de acordo com a meia-vida do núcleo radioativo. As meia-vidas 

podem variar de frações de segundos a vários anos (IAEA, 1990).  

Em relação ao tempo de medida, a técnica pode ser dividida em duas 

categorias: Análise por Ativação com Nêutrons de raios-gama prontos (PGNAA, do 

inglês Prompt Gamma-ray Neutron Activation Analysis), quando a medida ocorre 

durante a irradiação e Análise por Ativação com Nêutrons de raios-gama atrasados 

(DGNAA, do inglês Delayed Gamma-ray Neutron Activation Analysis), na qual a 

medida acompanha o decaimento radioativo, sendo esta a mais comum  

(IAEA, 1990).  
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Figura 3.4 – Representação esquemática da interação do nêutron com um núcleo alvo. 
 

 
Fonte: adaptado de HAMIDATOU et al., 2013. 

 

A NAA tem desempenhado um importante papel na análise de 

elementos traço, pois o risco de contaminação e perda de elementos podem ser 

praticamente eliminados. Além de requerer pouco, ou até mesmo, nenhum  

pré- tratamento da amostra (NORDBERG et al., 2007; SARKAR, 2002).  

Esta técnica é mais interessante para a análise de elementos que são 

convertidos em isótopos radioativos, pois esses possuem um isótopo abundante 

com uma alta secção de choque para nêutrons térmicos, como por exemplo, o 

elemento arsênio. Outros elementos, como o chumbo, possuem uma sensibilidade 

muito baixa para NAA. Neste caso, é necessário recorrer a outras técnicas 

analíticas, tais como: F-AAS, GF-AAS, ICP-AES e ICP-MS  

(NORDBERG et al., 2007). 

A Análise por Ativação com Nêutrons permite a quantificação simultânea 

de mais de trinta elementos em uma variedade de amostras e quando a sua 

aplicação é não destrutiva, ou seja, não requer tratamento químico da amostra, esta 

é chamada de Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental (INAA, do inglês 

Instrumental Neutron Activation Analysis), e é uma das principais vantagens desta 

técnica. Se a separação química é feita na amostra após a irradiação para remover 

interferências ou concentrar o radioisótopo de interesse, a técnica é chamada de 

Análise por Ativação com Nêutrons Radioquímica (RNAA, do inglês Radiochemical 

Neutron Activation Analysis). No caso da INAA, utiliza-se as propriedades de 
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decaimento dos isótopos, de tal forma que, os de meia-vida curta são medidos 

primeiramente. Uma vez que os isótopos decaem progressivamente, os de meia-

vida mais longa também podem ser medidos (GLASCOCK, 2004; NORDBERG et 

al., 2007). 

 A Análise por Ativação com Nêutrons é baseada na irradiação de uma 

amostra com nêutrons, preferencialmente em um reator nuclear, e a subsequente 

medida da radioatividade induzida, frequentemente utilizando espectrometria de 

raios gama com detectores semicondutores de alta resolução de germânio 

hiperpuro – HPGe (IAEA, 1990).  

Para a determinação da concentração dos elementos de interesse por 

Análise por Ativação com Nêutrons, há três tipos de padronização (calibração) que 

podem ser aplicadas: método comparitivo, método K0-INAA e método absoluto. No 

método comparativo, um padrão químico, geralmente multielementar, com uma 

massa conhecida do analito é co-irradiado, nas mesmas condições,  com a amostra 

de massa conhecida, e a medida da atividade induzida da amostra e do padrão 

sintético é feita na mesma geometria de contagem em relação ao detector de HPGe 

(IAEA, 1990). 

A abordagem mais comum para a Análise por Ativação com Nêutrons é 

a aplicação do método comparativo, que é comumente aceito como a forma mais 

precisa de quantificar a concentração dos elementos (IAEA, 1990). A concentração 

dos elementos presentes na amostra é obtida a partir da equação 2: 

 

𝐶𝑎
𝑖 =

(𝐴𝑎𝑖𝑚𝑝𝐶𝑝
𝑖 )𝑒𝜆(𝑡𝑎−𝑡𝑝)

𝐴𝑝
𝑖 𝑚𝑎

 (2) 

 

Em que: 

Cai = concentração do elemento i na amostra; 

Cpi = concentração do elemento i no padrão; 

Aai = atividade do elemento i na amostra; 

Api = atividade do elemento i no padrão; 

ma e mp = Massas da amostra e padrão, respectivamente; 

λ = constante de decaimento do radioisótopo; 

ta = tempo de resfriamento da amostra; 
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tp = tempo de resfriamento do padrão. 

 

O estudo realizado por GREENBERG et al. (2011) demonstrou que a 

Análise por Ativação com Nêutrons, utilizando o método comparativo, apresenta 

todos os requisitos necessários para ser considerado como método primário, de 

acordo com a definição do Comité Consultatif pour La Quantité de Matière – 

Metrologie en Chimie (CCQM). 

No Brasil, a NAA vem sendo aplicada em diferentes estudos e regiões 

para uma variedade de matrizes, incluindo as de interesse ambiental. O Laboratório 

de Ativação Neutrônica (LAN) do IPEN/CNEN-SP tem utilizado esta técnica na 

determinação de elementos traço e metais potencialmente tóxicos em amostras 

ambientais, tais como sedimentos, solos e plantas (FAVARO et al., 2013; 

FIGUEIREDO et al., 2007; 2009; FRANKLIN et al., 2015; SAIKI et al., 2007; SILVA 

et al., 2011). 

 

3.7.2 Espectrometria de Absorção Atômica com Atomização por Forno de Grafite 

(GF AAS) 

A espectrometria de absorção atômica (AAS, do inglês Atomic 

Absorption Spectrometry) tem-se tornado uma das técnicas mais utilizadas em 

química analítica, pois oferece alta sensibilidade para a determinação de muitos 

metais e metaloides em diversas aplicações (HILL; FISHER, 1999). 

A espectrometria de absorção atômica com atomização por forno de 

grafite (GF AAS, do inglês Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry) é 

uma técnica espectroanalítica monoelementar, que envolve a medida da absorção 

de intensidade da radiação eletromagnética, produzida por uma fonte específica de 

radiação (lâmpada), por átomos gasosos do analito no estado fundamental. Esses 

átomos no estado fundamental são obtidos por meio de um forno de grafite que 

atua como atomizador. Quanto maior a absorção de radiação no percurso óptico 

(tubo de grafite), maior a concentração da espécie de interesse (SARKAR, 2002). 

A GF AAS é uma técnica antiga, que surgiu no mercado no início de 

1970. Atualmente, é uma técnica consagrada e umas das mais automatizadas, em 

relação às outras técnicas disponíveis. Além disso, o uso de amostradores 

automáticos e softwares sofisticados permite melhor aquisição de dados e controle 
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inteligente de todo o processo. Para a aplicação desta técnica são necessários 

alguns componentes básicos, tais como: fonte de radiação (lâmpada de catodo oco 

ou descarga sem eletrodo); forno de grafite (para gerar átomos neutros); sistema 

óptico para decompor a radiação e isolar o comprimento de onda de interesse 

(monocromador ou policromador); detector para transformar a radiação não 

atenuada em termos de concentração para o analista (HILL; FISHER, 1999; 

QUINÁGLIA, 2006). 

As amostras geralmente são sólidas ou aquosas; dessa forma, os 

átomos do analito devem ser vaporizados e atomizados. Os atomizadores 

eletrotérmicos comerciais são fornos tubulares pequenos e aquecidos 

eletricamente. A atomização ocorre em um tubo cilíndrico de grafite aberto em suas 

duas extremidades e que contém um orifício central para a introdução da amostra. 

Esse tubo tem cerca de 5 cm de comprimento e um diâmetro interno ligeiramente 

menor que 1 cm (SARKAR, 2002; SKOOG, 2005). 

Dentro desses tubos de grafite há uma plataforma (plataforma de L’vov), 

também feita de grafite, localizada abaixo do orifício de introdução da amostra. A 

amostra é decomposta e volatilizada sobre essa plataforma. Apesar de a 

temperatura do tubo aumentar rapidamente, a etapa de atomização é atrasada, 

uma vez que a amostra não se encontra mais em contato direto com a parede do 

forno, resultando em sinais mais reprodutíveis. Afinal, a atomização ocorre em um 

ambiente no qual a temperatura não sofre alterações tão rapidamente  

(SKOOG, 2005). 

Esta técnica é frequentemente utilizada quando o volume de amostra é 

pequeno e as concentrações das espécies de interesse estão em níveis baixos de 

concentração, em geral, da ordem de µg L-1 a ng L-1 (QUINÁGLIA, 2006). 

O forno de grafite aquecido eletricamente oferece uma sensibilidade 

maior do que a proporcionada pela atomização em chamas e necessita de um 

volume muito pequeno de amostra (da ordem de µL). A amostra atomizada (em 

curto período) é confinada no caminho óptico por vários segundos, permitindo uma 

maior sensibilidade. Além disso, a amostra é pré-tratada quimicamente no próprio 

tubo de grafite, por meio de um programa de aquecimento, minimizando a 

manipulação da amostra e, consequentemente, diminuindo fontes de erros. Outra 

vantagem desta técnica é a possibilidade de análise em uma variedade de matrizes, 
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tais como: sangue, urina, vegetais, soro sanguíneo, tecido animal, rochas, minerais, 

solo, sedimento, águas tratadas, águas subterrâneas, efluentes em geral, entre 

outras (HARRIS, 2012; QUINÁGLIA, 2006). 

 A atomização é o processo no qual uma amostra é convertida em 

átomos ou íons no estado gasoso. O processo de atomização eletrotérmica é 

composto por algumas etapas básicas: secagem, pirólise e a atomização  

(SKOOG, 2005). 

Na etapa de secagem, alguns microlitros da amostra são depositados no 

tubo de grafite, onde o solvente e o ácido são evaporados na temperatura de 

ebulição dos líquidos. Todo o solvente deve ser evaporado sem entrar em ebulição, 

evitando assim que a amostra seja projetada para fora da plataforma, causando 

péssima reprodutibilidade (QUINÁGLIA, 2006). 

O termo matriz pode ser definido como tudo que esteja presente em uma 

amostra, exceto o analito. Dessa forma, a matriz de uma amostra deve ser 

decomposta e evaporada durante a etapa de queima (pirólise). Um modificador de 

matriz é uma substância adicionada à amostra para aumentar a volatilidade da 

matriz ou diminuir a volatilidade do analito, proporcionando uma separação mais 

efetiva entre a matriz e o analito, reduzindo, portanto, as perdas de analito durante 

o processo de pirólise. Na etapa de pirólise, a temperatura é elevada ao máximo 

possível para que os constituintes da matriz se volatizem, mas abaixo da 

temperatura na qual ocorreria perda do analito. No entanto, cada amostra deve ter 

seu próprio programa de aquecimento otimizado (HARRIS, 2012; QUINÁGLIA, 

2006). 

Após a pirólise, a temperatura é rapidamente elevada, promovendo a 

vaporização e atomização da amostra. Nesta etapa, o vapor atômico da espécie 

química de interesse é formado dentro do tubo de grafite, permitindo a medida da 

absorção atômica. Ao término de cada atomização é necessária uma etapa de 

limpeza, a fim de evitar efeitos de memória (QUINÁGLIA, 2006; SKOOG, 2005). 

A instrumentação moderna, assim como novos métodos. reduziram 

consideravelmente as interferências na GF AAS. As interferências incluem efeitos 

de memória, interferências químicas (perda do analito na etapa de pirólise e 

formação de carbetos e compostos de intercalação), absorção da radiação de fundo 
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e interferências físicas, como por exemplo, aquelas resultantes do posicionamento 

da amostra em uma parte diferente do tubo (HILL; FISHER, 1999). 

O conceito de “Plataforma de Temperatura Estabilizada”, ou mais 

conhecido como STPF (do inglês, Stabilized Temperature Plataform Furnace) foi 

proposto para solucionar os problemas de interferências nesta técnica. A STPF 

requer algumas condições, como o uso de modificadores de matriz, alta velocidade 

de aquecimento durante a atomização, absorbância integrada, um efetivo corretor 

de fundo (por exemplo, Zeeman), o uso de plataforma de L’ov e a interrupção do 

gás interno durante a etapa de atomização (HARRIS, 2012; HILL; FISHER, 1999). 

 

3.7.3 Espectrometria de Absorção Atômica por Decomposição Térmica e 

Amalgamação 

O método 7473 da EPA USA - Environmental Protection Agency  

(US EPA, 2007a) descreve uma metodologia para a determinação de mercúrio total 

(orgânico e inorgânico) em amostras sólidas e aquosas. A decomposição térmica 

da amostra e a detecção por absorção atômica reduz o tempo de análise para a 

maioria das amostras, para menos de cinco minutos. 

A Análise Direta de Mercúrio por Decomposição Térmica segue 

basicamente três etapas, conforme ilustrado pela Figura 3.5 

(US EPA, 2007a; MILESTONE, 2009): 

Decomposição Térmica – a amostra é primeiramente seca e depois 

decomposta em um forno sob atmosfera de oxigênio, o qual promove a 

oxidação completa da amostra. O mercúrio e outros produtos de combustão 

são liberados da amostra e levados para a parte catalítica do forno, na qual os 

elementos nitrogênio e enxofre sofrem oxidação e os halogênios e outros 

interferentes são eliminados. 

Amalgamação – O mercúrio é capturado de forma seletiva em um 

forno separado, por meio de amalgamação com ouro e os produtos derivados 

da combustão são eliminados. 

Detecção – O forno de amalgamação é aquecido, liberando 

rapidamente o mercúrio na forma de vapor atômico, que é arrastado pelo gás 

para o espectrofotômetro, que possui um exclusivo arranjo contendo duas ou 

três células de diferentes caminhos ópticos. A quantificação é realizada por 
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absorção de intensidade da radiação eletromagnética proveniente de uma 

fonte do elemento Hg a 253,65 nm. Quanto maior a absorção de radiação no 

caminho óptico, maior a concentração da espécie de interesse 

O Analisador Direto de Mercúrio (DMA-80) é um equipamento específico 

para a determinação de Hg e utiliza o princípio da decomposição térmica, 

amalgamação e detecção por espectrometria de absorção atômica. Permite a 

análise direta de níveis traço de mercúrio em diversas matrizes, tais como: 

sedimentos, solo, lodo, alimentos, plantas, tecidos animais, bebidas, fluídos 

biológicos, águas residuais, entre outras (MILESTONE, 2007, 2009).  

O uso de um analisador direto de mercúrio tornou-se vantajoso, pois a 

sua utilização dispensa a etapa de pré-tratamento da amostra, ou seja, não é 

necessário converter a amostra sólida para o meio aquoso (digestão) para a 

determinação do Hg. Além disso, a eliminação desta etapa evita a geração de 

produtos químicos, que na maioria das vezes são tóxicos e precisam ser tratados 

antes do descarte final (IPOLYI et al., 2004; MILESTONE, 2009). 

 

Figura 3.5 – Representação esquemática das etapas envolvidas na análise direta de mercúrio. 
 

 
Fonte: MILESTONE, 2007. 
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3.7.4 Espectrometria de Absorção Atômica com Geração de Vapor Frio  

(CV AAS)  

A espectrometria de absorção atômica com geração de vapor frio  

(CV AAS, do inglês Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry) é aplicada apenas 

para o elemento mercúrio (Hg), pois trata-se de um elemento metálico com 

considerável pressão de vapor à temperatura ambiente (SARKAR, 2002). 

Nesta técnica, o mercúrio inorgânico é quimicamente reduzido ao seu 

estado elementar pela reação com um forte agente redutor, como cloreto estanoso 

(SnCl2) ou borohidreto de sódio em um sistema fechado de reação. O mercúrio 

volátil gerado é transportado por um fluxo de gás (nitrogênio ou argônio), para uma 

cela de absorção, que é o caminho ótico do instrumento. Alguns instrumentos 

promovem um ligeiro aquecimento da célula, a fim de evitar a condensação da água 

(BEATY; KERBER, 1993). 

O processo de geração de vapor frio pode ser totalmente automatizado 

utilizando técnicas de fluxo de injeção. A utilização desse sistema requer um 

mínimo de intervenção do analista, além de reduzir a quantidade de reagentes para 

a análise, consequentemente reduzindo o custo da mesma. Esta técnica possui alta 

sensibilidade para determinar concentrações muito baixas de mercúrio por 

absorção atômica, permitindo determinações com um limite de detecção de 

aproximadamente 0,02 µg L-1 (BEATY; KERBER, 1993; SARKAR, 2002). 

 

3.7.5 Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP OES) 

A espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado 

IICP OES, do inglês Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) é 

uma técnica analítica que permite identificar e quantificar elementos traço em uma 

variedade de amostras, incluindo as de interesse ambiental, como sedimentos, 

águas naturais e residuárias, solos, lodos domésticos e industriais, amostras 

biológicas como peixes, ostras, plantas, entre outras (KRUG et al., 2005; 

QUINÁGLIA, 2006). 

O primeiro espectrômetro de emissão ótica foi introduzido no mercado 

em 1975, e desde então a técnica tem sido largamente utilizada (KRUG et al., 

2005). Espectrômetros de emissão, com plasma acoplado indutivamente permitem 
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a detecção simultânea de até 70 elementos. São compostos basicamente de um 

sistema de introdução de amostras (nebulizador – câmara de nebulização), tocha 

de quartzo para a formação do plasma, fonte de radiofrequência, sistema ótico, que 

permite a eficiente separação dos diferentes comprimentos de onda, e o sistema 

de detecção (KRUG et al., 2005; HARRIS, 2012). 

O plasma é um gás parcialmente ionizado com alta temperatura, capaz 

de atomizar, ionizar e excitar a maioria dos elementos da tabela periódica. No 

plasma, a temperatura muito elevada, a estabilidade e o ambiente quimicamente 

inerte da atmosfera de argônio eliminam a maioria das interferências  

(EBDON et al., 1998; HARRIS, 2012). 

Esta técnica baseia-se na utilização de uma fonte de alta energia para 

converter os analitos presentes na amostra em átomos e íons que sofrerão 

transições eletrônicas, formando um espectro de emissão, por meio de fótons de 

luz com frequência característica. Esse feixe de radiação é direcionado para um 

policromador, onde ocorre a separação em comprimentos de onda discretos que 

são focalizados no plano focal e quantificados por um sistema de detecção  

(KRUG et al., 2005). 

A amostra em forma de solução é transportada e convertida em um 

aerossol no processo de nebulização, e então é direcionada para o tubo central da 

tocha do plasma, geralmente de argônio. A alta temperatura do plasma eleva os 

átomos do analito a altos níveis de energia que, ao retornarem para níveis menos 

energéticos, são acompanhados pela emissão de luz (fótons), com suas radiações 

características. Essas radiações são direcionadas para um policromador ou 

monocromador que promove a separação em comprimentos de onda. A radiação 

selecionada é direcionada para o sistema de detecção, onde é transformada em 

sinais eletrônicos que são convertidos em termos de concentrações. Cada 

elemento possui um comprimento de onda específico e sua intensidade de emissão 

é proporcional à quantidade de átomos do analito presentes na amostra  

(BEATY; KERBER, 1993; QUINÁGLIA, 2006; NORDBERG et al., 2007). 
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3.7.6 Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP MS) 

A espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado  

(ICP MS, do inglês Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) é uma técnica 

analítica que possui alta sensibilidade para a determinação de elementos traço em 

amostras ambientais. Esta técnica oferece baixos limites de detecção para a 

maioria dos elementos, os quais são comparáveis ou até mesmo superiores aos 

obtidos por GF AAS. Além disso, a técnica de ICP MS permite determinar muitos 

elementos no tempo requerido para a determinação de um único elemento por  

GF AAS e ainda oferece a possibilidade de determinação isotópica  

(BEATY; KERBER, 1993; SARKAR, 2002). 

A espectrometria de massa baseia-se na separação dos íons presentes 

na amostra pela sua razão massa/carga. Na técnica de ICP MS, o plasma induzido 

de argônio possui temperaturas de até 8000 K e essa elevada energia térmica é 

suficiente para causar a excitação e ionização da maioria dos elementos químicos. 

O plasma indutivamente acoplado é utilizado como fonte de ionização para a 

espectrometria de massas e os íons formados são separados de acordo com suas 

massas e cargas e analisados individualmente (BEATY; KERBER, 1993;  

KRUG et al., 2005). 

Há dois tipos de espectrômetros de massas que são usualmente 

empregados em análises por ICP MS: os de baixa resolução, que se caracterizam 

pelo uso de um quadrupolo como filtro de massas e os de alta resolução que 

possuem um setor elétrico e um setor magnético, os quais são posicionados 

sequencialmente para a separação dos íons em função da razão massa/carga. Os 

equipamentos de baixa resolução são utilizados na maioria das aplicações em 

química analítica, enquanto que equipamentos de alta resolução possuem alto 

custo e, por esta razão, são menos utilizados, sendo aplicados principalmente em 

determinações relacionadas às medidas de razões isotópicas.  Esses 

equipamentos de ICP MS são constituídos por um sistema de introdução de 

amostras; fonte de rádio-frequência e tocha de quartzo; interface; espectrômetro de 

massas e detector (KRUG et al., 2005; SARKAR, 2002). 

 Em relação às interferências, as mais usuais em ICP MS são as de 

carga espacial e isobáricas. A primeira trata-se de um processo geral que ocorre 

na região da interface, o qual é causado por elementos presentes na amostra em 
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elevada concentração e seus efeitos são agravados quanto maior for a massa 

atômica do elemento interferente e menor for a massa atômica do analito. A 

interferência isobárica é causada por íons que apresentam razão massa/carga 

semelhantes às do isótopo de interesse. Este tipo de interferência pode ser 

corrigido instrumentalmente pela utilização de uma célula de reação dinâmica ou 

por meio de equações que permitam descontar a contribuição do interferente na 

detecção (KRUG et al., 2005; HARRIS, 2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As coletas das amostras de água, sedimento e macrófitas foram 

realizadas em conjunto com o Setor de Amostragem da CETESB, conforme o Guia 

Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, sedimento, comunidades 

aquáticas e efluentes líquidos (CETESB, 2011). As etapas de preparo de amostras 

e determinação química nas matrizes água, sedimento e macrófitas foram 

efetuadas na sede da CETESB em São Paulo.  

A caracterização multielementar das amostras de macrófitas, utilizando 

a técnica de Análise por Ativação Neutrônica (NAA), foi realizada no Laboratório de 

Análise por Ativação Neutrônica (LAN-CRPq), localizado no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP). 

 

4.1 Área de estudo 

A bacia hidrográfica do Reservatório Guarapiranga está localizada a 

sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), possui uma área de 

aproximadamente 63.911 hectares (639 km2) e está totalmente situada no estado 

de São Paulo. Abrange parcialmente os municípios de Cotia, Embu, Juquitiba, São 

Lourenço da Serra e São Paulo, e por completo os municípios de Embu-Guaçu e 

Itapecerica da Serra. O reservatório é responsável pelo fornecimento de água a 

cerca de 20% da RMSP, o que corresponde ao abastecimento de 

aproximadamente 4 milhões de habitantes dos bairros de Santo Amaro, Campo 

Limpo, Morumbi, Pinheiros e Butantã (MATEUS, 2006; WHATELY; CUNHA, 2006a; 

WHATELY; CUNHA, 2006b). 

O Reservatório Guarapiranga foi construído entre 1906 a 1909, por meio 

do represamento do Rio Guarapiranga pela Companhia Light & Power com 

finalidade energética. A construção resultou em um lago com um perímetro de  

85 km2 inundando uma área de 34 km2, com profundidade máxima de 13 m em sua 

parte mais funda, perto da barragem, e média de 6 m (WHATELY; CUNHA, 2006a). 
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O sistema produtor Guarapiranga envolve a captação de água no 

manancial, processos de tratamento de água bruta e adução de água tratada até 

os reservatórios de distribuição. Este sistema é o segundo maior da RMSP, 

localizado nas proximidades da Serra do Mar. Sua água é proveniente dos 

Reservatórios Guarapiranga e Billings (MATEUS, 2006; SABESP, 2014). 

Em 2003, a Bacia Hidrográfica da Guarapiranga (Figura 4.1) 

apresentava mais da metade de seu território (59%) alterado por atividades 

humanas, sendo 42% para atividades econômicas, como mineração, 

reflorestamento, agricultura e áreas de pastagem e 17% para usos urbanos. Essa 

intensa ocupação teve como consequência o comprometimento da qualidade da 

água do reservatório, que por sua vez, é agravada em função da precariedade dos 

serviços de saneamento básico da Bacia (WHATELY; CUNHA, 2006a). 

 

Figura 4.1 – Bacia Hidrográfica da Guarapiranga. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 
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4.2 Amostragem  

O Reservatório Guarapiranga apresenta heterogeneidade espacial 

horizontal na qualidade do sedimento, composta por dois compartimentos, I e II 

(Figura 4.2), onde há um gradiente no sentido montante-jusante, sendo que o 

compartimento I é menos profundo e o compartimento II possui maior profundidade 

(POMPÊO et al., 2013). Além disso, RODRIGUES (2011) constatou 

heterogeneidade espacial do reservatório relacionada à distribuição de macrófitas 

aquáticas. Por esta razão, optou-se por pontos de coleta situados nos dois 

compartimentos do reservatório.  

 

Figura 4.2 – Heterogeneidade espacial no Reservatório Guarapiranga referente à concentração de 
metais no sedimento (compartimentos I e II). 

 
Fonte: adaptado de POMPÊO et al., 2013. 

 

A escolha dos pontos de coleta foi definida junto com o Setor de Análises 

Toxicológicas da CETESB. Os pontos de coleta foram definidos de acordo com a 

presença de macrófitas flutuantes no reservatório, a partir de dados obtidos na 

literatura (RODRIGUES, 2011). Os locais de coleta coincidiram com os pontos da 

rede de monitoramento das águas interiores do Estado de São Paulo utilizados pela 

CETESB para avaliação da qualidade do sedimento (GUAR 00900) e para 

avaliação da qualidade da água (GUAR 00100) no reservatório, o que permitiu 

avaliar o histórico de cada ponto de coleta.  Além desses pontos, foi escolhido 

também um local que não pertence à rede de monitoramento da CETESB, porém 
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sua localização apresenta importância para este estudo, pois está situado no braço 

do Rio Embu-Guaçu, que é um dos principais contribuintes do reservatório. 

 As coletas das amostras foram realizadas nos três pontos ao longo do 

reservatório em três semanas consecutivas, sendo dois pontos localizados na 

região de águas mais rasas e um ponto localizado na região de águas mais 

profundas. Foram realizadas duas campanhas de coleta para os mesmos pontos: 

março e abril de 2016 (chuvosa) e setembro de 2016 (seca), permitindo uma melhor 

avaliação do local de estudo. Todos os pontos foram georeferenciados por meio de 

GPS (Global Positioning System) e na Figura 4.3 são apresentadas as localizações 

dos locais de coleta no Reservatório Guarapiranga.  

 

Figura 4.3 – Localização dos pontos de coleta no Reservatório Guarapiranga. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Em complemento ao estudo, foram coletadas amostras de água e 

sedimentos, com o intuito de correlacionar os teores dos metais e metaloides 

presentes nessas matrizes ambientais (macrófitas, água e sedimentos), permitindo 

uma melhor avaliação da extensão da contaminação na área de estudo. 
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Na Tabela 4.1 é apresentada a quantidade de amostras coletadas em 

ambas as campanhas, de acordo com a matriz. A amostragem da campanha 1 

(chuvosa) foi realizada nos dias 21 e 29 de março e no dia 05 de abril, enquanto 

que, a amostragem da campanha 2 (seca) foi realizada nos dias 13, 20 e 27 de 

setembro. As amostras de água foram coletadas apenas no P-01, pois este local 

não faz parte da rede de monitoramento básica da CETESB. 

 

Tabela 4.1 – Quantidade de amostras obtidas nas duas campanhas de coleta. 
 

Campanha 1 (chuvosa)  Campanha 2 (seca)  
Total 

Matriz n  Matriz n  

Água 3  Água 3  6 

Macrófitas 30  Macrófitas 30  60 

Sedimento 9  Sedimento 9  18 

Fonte: autor da dissertação. 

 

Na Tabela 4.2 estão descritos os locais de coleta, com suas localizações, 

a partir das coordenadas geográficas fornecidas por sistema GPS, e a descrição 

da localidade de cada ponto de coleta. 

 

Tabela 4.2 – Descrição e localização geográfica dos pontos de coleta. 
 

Ponto Descrição do local Longitude Latitude 

P-01 
Braço Rio Embu-Guaçu, a cerca de 2 km a montante da 

ponte do Rodoanel 
46°47’12” 23°46’32” 

P-02 
Parte mediana do braço Rio Parelheiros, no bairro do 

Balneário São José 
46°43’37” 23°45’15” 

P-03 
Margem esquerda do ponto de captação de água pela 

SABESP no reservatório 
46°43’40” 23°40’27” 

Fonte: autor da dissertação. 

 

P-01: localizado no braço Rio Embu-Guaçu, a cerca de 2 km a montante 

da ponte do Rodoanel, situado nas águas rasas do reservatório. Sua localização é 

importante, pois o Rio Embu-Guaçu, localizado na margem esquerda do 

reservatório, é um dos principais tributários do reservatório, o qual recebe esgoto 
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doméstico tratado do município de Embu-Guaçu (CETESB, 2017). Além disso, este 

local apresentou uma densa cobertura de macrófitas aquáticas flutuantes, 

conforme ilustrado pela Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Foto das imediações do P-01 – Reservatório Guarapiranga. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

P-02: este ponto está localizado na parte mediana do braço Rio 

Parelheiros, no bairro do Balneário São José, situado nas águas rasas do 

reservatório. De acordo com RODRIGUES (2011), a região do Córrego Parelheiros 

apresentou a maior cobertura e frequência de espécies flutuantes livres. Além 

disso, esse local sofre influência da transposição das águas do Reservatório Billings 

para a Guarapiranga (CETESB, 2017) e a CETESB possui um ponto para 

monitoramento da qualidade da água nesta região. Dessa forma, este local 

mostrou-se uma área adequada para um ponto de coleta de macrófitas nas águas 

rasas (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Foto das imediações do P-02 – Reservatório Guarapiranga. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Ponto 03: localizado na margem esquerda da região onde a SABESP 

realiza a captação de água no reservatório para abastecimento público, a cerca de 

2 km do ponto da rede de monitoramento de sedimento da CETESB (Figura 4.6), o 

qual está situado junto à casa de bombas. Este ponto encontra-se nas águas mais 

profundas do reservatório e vem sendo monitorado pela CETESB desde 2003, o 

que permite avaliar o histórico deste local. Esse ponto tem apresentado 

contribuição antrópica, devido à frequente aplicação do algicida sulfato de cobre 

pela SABESP (PIRES, et al., 2017), com o propósito de controlar a proliferação de 

algas no reservatório. É importante ressaltar que o Reservatório Guarapiranga 

possui diversos afluentes poluídos por esgoto doméstico não tratado, 

comprometendo a qualidade da água, especialmente para abastecimento público 

(CETESB, 2017). 
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Figura 4.6 – Foto das imediações do P-03 – Reservatório Guarapiranga. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

De acordo com Rodrigues (2011), das 133 espécies de macrófitas 

aquáticas existentes no Reservatório Guarapiranga, 9 são espécies flutuantes. 

Neste estudo, foram coletadas quatro espécies de macrófitas aquáticas flutuantes 

durante as duas campanhas: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.  

(Aguapé, Aguapé-de-flor-roxa), Pistia stratiotes L. (Alface d’água), Salvinia herzogii 

de la Sota (Salvínia, Orelha-de-rato) e Salvinia cf molesta D. S. Mitch  

(Salvínia, Orelha-de-rato). As espécies coletadas foram as mais representativas 

nos locais de estudo e foram observadas nos três pontos de coleta, com exceção 

da espécie S. molesta, que foi encontrada apenas no P-01. 

 

4.3 Coleta das amostras 

Os procedimentos de coletas descritos a seguir foram realizados de 

acordo com o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, 

sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos (CETESB, 2011). 

Paralelamente às coletas de macrófitas, foram realizadas medidas diretas in situ 

em amostras de água e sedimentos. Foram coletados os seguintes dados sobre a 

água: temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e potencial redox 
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(ORP), utilizando a sonda multiparâmetros YSI, modelo 6565 e foram coletadas 

amostras de água superficial para posterior análise em laboratório de fósforo total, 

clorofila-a e feoftina-a. Para as amostras de sedimentos, foram realizadas medidas 

do potencial redox e pH, utilizando um sensor pH/ORP (marca Mettler Toledo, 

modelo Pt4805-DXK-S8/120 combination Redox). 

 

4.3.1 Coleta de água de superfície 

As amostras de água foram coletadas utilizando garrafa de van Dorn de 

fluxo horizontal e armazenadas em frascos de polietileno previamente 

descontaminados (lavagem especial em solução de HNO3 10% v/v). A preservação 

química das amostras foi feita pela adição de ácido nítrico, e em seguida, 

armazenadas sob refrigeração, para a determinação das concentrações de metais. 

Para o ensaio de clorofila-a e feofitina-a, as amostras foram armazenadas em 

frascos de vidro de cor âmbar e mantidas refrigeradas e ao abrigo de luz  

(Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 – Coleta de água superficial utilizando garrafa de van Dorn – Reservatório Guarapiranga. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 
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4.3.2 Coleta de macrófitas 

As amostras de macrófitas foram coletadas manualmente e, quando 

necessário, com o auxílio de um gancho, armazenadas em sacos plásticos 

reforçados descartáveis de polímero inerte e devidamente identificadas  

(Figura 4.8). Foram coletadas amostras compostas para cada espécie em todos os 

locais de coleta, considerando apenas a coleta da planta inteira. A identificação das 

espécies foi realizada em campo, com o auxílio do banco de imagens 

disponibilizado por RODRIGUES (2011). Após a coleta, as amostras foram 

armazenadas sob refrigeração em gelo e ao abrigo de luz até o recebimento no 

laboratório.  

 

Figura 4.8 – Coleta de macrófitas aquáticas flutuantes utilizando gancho – Reservatório 
Guarapiranga.  
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

4.3.3 Coleta de sedimento 

As amostras de sedimento foram coletadas com o auxílio de um pegador 

de superfície tipo van Veen e transferidas para uma bandeja de polietileno. Em 

seguida, o sedimento foi homogeneizado utilizando-se uma pá de polietileno e 

armazenado em frascos de polietileno previamente descontaminados (lavagem 
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especial em solução de HNO3 10% v/v) sob refrigeração, para a determinação dos 

teores de metais (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 – Coleta de sedimento utilizando pegador de superfície tipo van Veen (aço inox) e 
armazenamento em frascos de polietileno – Reservatório Guarapiranga.  
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

4.4 Preparo das amostras 

As amostras de sedimento e macrófitas foram submetidas a tratamentos 

preliminares antes da etapa de solubilização para a determinação de elementos 

traço. O preparo das amostras foi realizado de acordo com métodos elaborados 

pela Agência Ambiental dos Estados Unidos (EPA, Environmental Protection 

Agency). 
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4.4.1 Preparo de amostras de macrófitas para análise 

Inicialmente, foi retirado o excesso de água das amostras de macrófitas 

e optou-se por não lavar as amostras. Em seguida, foram colocadas em sacos de 

papel para secar em estufa com ventilação a 40 ± 2°C, até atingir massa constante. 

As amostras previamente secas foram pulverizadas em moinho de facas  

(< 300 μm) fornecido pela Retsch® (Alemanha), modelo GM 200, armazenadas em 

sacos plásticos Zip Lock® e mantidas em dessecador (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 – Moinho de facas (A) e amostras de macrófitas antes e após a moagem por moinho de 
facas (B e C, respectivamente). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Para a determinação de elementos traço em amostras de macrófitas, 

foram utilizadas as seguintes técnicas analíticas: GF AAS, ICP OES e ICP MS. Para 

a aplicação destas técnicas, foi necessária a solubilização da amostra. 

As amostras previamente secas e pulverizadas foram solubilizadas 

segundo o método US EPA 3052 (US EPA, 1996), por meio de três ciclos 

independentes de digestão assistida por micro-ondas para cada lote de amostras, 

utilizando uma massa representativa de 0,5 g de amostra e de cada material de 

referência, 5 mL de ácido nítrico (HNO3) e 5 mL de água ultrapurificada no primeiro 
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ciclo; no segundo ciclo, foi adicionado 1 mL de ácido fluorídrico (HF) e, no último 

ciclo, foi adicionado 1 mL de ácido bórico (H3BO3). Para estas digestões, foi 

utilizado um digestor de micro-ondas da marca Milestone (Itália), modelo Ethos  

(Figura 4.11 A). Após a digestão, o conteúdo foi avolumado em tubos de polietileno 

de 50 mL (Figura 4.11 B). 

 

Figura 4.11 – Digestor de micro-ondas (A) e amostras de macrófitas após digestão ácida 
armazenadas em tubos de polietileno (B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

4.4.2 Preparo de amostras de sedimento para determinação de metais e 

metaloides 

Primeiramente, as amostras de sedimento passaram por operações 

preliminares que estão envolvidas no processo de preparo das amostras, e 

posteriormente, foi realizada a etapa de solubilização.  

As amostras de sedimento (quantidade mínima de 25 g de amostra) 

foram colocadas em cápsulas de porcelana para secar em estufa a 40 ± 2°C até 

atingir massa constante. Após a secagem, as amostras foram resfriadas em 

dessecador e, em seguida, foram maceradas em gral de ágata e homogeneizadas. 

As amostras de sedimento previamente secas e maceradas foram peneiradas em 

peneira de malha com abertura de 2,0 mm para remover o material grosseiro  

(US EPA, 2001) e, por fim, as amostras peneiradas foram transferidas para sacos 

de polietileno. 
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A digestão das amostras foi feita de acordo com o método EPA 3051A 

(US EPA, 2007b), conforme descrito a seguir: uma massa de aproximadamente  

0,5 g de amostra e do material de referência certificado Sandy Clay Soil  

(CRM 049, Sigma) foi transferida para os vasos de digestão de Teflon®. A digestão 

foi realizada em digestor micro-ondas CEM, modelo MDS-2100, utilizando 10 mL 

de ácido nítrico (HNO3). Em seguida, as amostras foram transferidas sob filtração 

para balão volumétrico de 50 mL, onde o conteúdo foi avolumado. 

 

4.5 Determinação de elementos traço por AAS, ICP OES e ICP MS 

Na Tabela 4.3 é apresentado um resumo das condições de análise das 

matrizes água, sedimento e macrófitas para a determinação de elementos traço, 

utilizadas no presente estudo, por meio das técnicas analíticas de espectrometria 

de absorção atômica (GF AAS, DMA, CVAAS), espectrometria de emissão ótica 

(ICP OES) e espectrometria de massas (ICP MS).  

Para todas as análises, as soluções analíticas foram preparadas a partir 

de soluções padrão certificadas (J. T. Backer, SpecSol, TecLab, Absolute Grade, 

CPACHEM, Absolute Standards, Ultra Scientific, AccuStandard, ácido nítrico de 

grau de pureza p.a. Carlo Erba e água deionizada). As soluções modificadoras de 

matriz utilizadas na determinação dos metais Cd e Pb por GF AAS foram fornecidas 

pela Perkin-Elmer e Merck. A solução redutora, utilizada na determinação de Hg 

por CV AAS foi preparada com Cloreto Estanoso p.a. e ácidos de grau de pureza 

p.a. (ACS-ISO) da marca Merck. 
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Tabela 4.3 – Resumo das condições experimentais utilizadas para a determinação de elementos traço por AAS, ICP OES e ICP MS. 
 

Técnica 
Analítica 

Determinação Faixa           
Curva 

Analítica 
Controle de Interferências 

Macrófitas  Água e sedimento 

Tratamento 
da amostra 

Analito 

 
Tratamento 
da amostra 

Analito 
 

GF AAS 
Atomização por 

aquecimento elétrico, uso 
de lâmpadas específicas 

mg kg-1 até g kg-1 Necessário 
Ajuste das temperaturas, uso de 

modificador químico 

Digestão 
ácida EPA 

3052 
Cd e Pb 

 

- - 

 

 

 

DMA 
Decomposição térmica e 

amalgamação da 
amostra 

ng kg-1 até µg kg-1  Necessário 

Análise de amostras em lotes de 
baixas e altas concentrações, 

sempre analisando as de baixas 
concentrações primeiro para 

evitar efeitos de memória. 

- Hg 

 

- - 

 

 

 

CV AAS 
Redução com cloreto 

estanoso, uso de 
lâmpada específica 

mg kg-1 até g kg-1 Necessário 
Ajuste no fluxo de argônio e da 
pressão na bomba peristáltica 

- - 

 
EPA 3015A 

(água) e 
Digestão 

ácida EPA 
3051A 

(sedimento) 

Hg 

 

 

 

ICP MS Plasma de argônio ng kg-1 até µg kg-1 Necessário 
Utilização de uma 
célula de reação 

dinâmica 

Digestão 
ácida EPA 

3052 

As, Mo, 
Ni, Sb, 
Se, U e 

Y 

 

- - 

 

 

 

ICP OES Plasma de argônio mg kg-1 até % Necessário 
Uso de linhas de emissão com 

menor interferência 

Digestão 
ácida EPA 

3052 

Al, Cu e 
Mn 

 
EPA 3015A 

(água) e 
Digestão 

ácida EPA 
3051A 

(sedimento) 

As, 
Cd, 
Cr, 

Cu, Ni, 
Pb e 
Zn 

  

  

  

Fonte: autor da dissertação. 
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4.5.1 Análise das macrófitas 

As amostras de macrófitas para a determinação de elementos traço 

pelas técnicas de GF AAS, Análise Direta de Mercúrio, ICP OES e ICP MS foram 

preparadas conforme o método 3052 da EPA. A quantificação dos elementos traço 

por ICP OES e ICP MS foi realizada pelo Laboratório de Química Inorgânica da 

CETESB e pelas técnicas de GF AAS e Análise Direta de Mercúrio pelos 

laboratórios do Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. Esses ensaios foram 

executados por técnicos competentes dos respectivos laboratórios. O autor da 

dissertação acompanhou as análises de macrófitas por GF AAS e Análise Direta 

de Mercúrio, ambas realizadas no Setor de Análises Toxicológicas da CETESB. 

 

4.5.1.1 Caracterização multielementar por INAA  

A Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental permite determinar a 

concentração dos elementos maiores (Ca, Fe, K e Na), traço (As, Ba, Br, Co, Cr, 

Cs, Hf, Rb, Sb, Sc, Se, Ta, Th, U, Zn e elementos terras raras: (La, Ce, Nd, Sm, 

Eu, Tb, Yb e Lu). Esta técnica foi utilizada na quantificação dessas espécies 

químicas em amostras de macrófitas. 

Amostras e materiais de referência certificados (cerca de 150 mg) foram 

irradiados por oito horas, em um fluxo de nêutrons térmicos de  

3 a 5x1012 n cm-2 s-1, no Reator de Pesquisa IEA-R1 do IPEN/CNEN-SP. As 

medidas da atividade induzida foram realizadas utilizando-se um detector de  

Ge hiperpuro GM20190, com resolução (FWHM) do sistema de 1,90 keV para o 

pico de raios gama de 1332 keV do 60Co. Duas séries de contagem foram 

realizadas após a irradiação. A primeira contagem foi realizada após um tempo de 

decaimento de 5 a 7 dias, por aproximadamente duas horas. Os radioisótopos  

82Br, 47Ca, 42K, 140La, 24Na, 147Nd, 153Sm e 175Yb de meia-vida (T1/2) intermediária 

foram determinados. 

A segunda contagem foi realizada após um tempo de decaimento de 15 

a 20 dias, por aproximadamente duas horas. Os radioisótopos 131Ba, 141Ce, 60Co, 

51Cr, 134Cs, 152Eu, 59Fe, 181Hf, 177Lu, 233Pa, 86Rb, 46Sc, 160Tb, 169Yb e 65Zn de  

meia-vida (T1/2) longa foram determinados. 

Os espectros de raios gama foram processados utilizando-se o 

programa Vispect, que calcula as energias e as áreas dos picos dos espectros 
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gerados. O método comparativo foi utilizado para calcular as concentrações dos 

radioisótopos identificados, a partir das análises dos seguintes materiais de 

referência certificados: Tea Leaves (INCT – TL1) e Mixed Polish Herbs  

(INCT – MPH2). A precisão e exatidão foi avaliada pelo material de referência 

certificado Peach Leaves (NIST SRM 1547). 

 

4.5.1.2 Determinação de elementos traço por ICP MS 

A determinação da concentração dos elementos As, Mo, Ni, Sb, Se, U e 

Y em amostras de macrófitas foi realizada por espectrometria de massas com 

plasma indutivamente acoplado (ICP MS), utilizando o equipamento de ICP MS 

fornecido pela Thermo Scientific, modelo Xseries 2.  

Os materiais de referência certificados Peach Leaves (SRM 1547) e 

Tomato Leaves (1573a), ambos fornecidos pelo NIST, foram utilizados para 

verificar a precisão e exatidão do método. 

 

4.5.1.3 Determinação Al, Cu e Mn por ICP OES 

As concentrações dos metais Al, Cu e Mn das amostras de macrófitas 

foram determinadas pela técnica de ICP OES, utilizando o espectrômetro de 

emissão ótica fornecido pela Thermo Scientific, modelo ICAP 6300 DUO. 

A verificação da precisão e exatidão do método para a determinação de 

metais foi realizada por meio de análise dos materiais de referência certificados 

Peach Leaves (NIST SRM 1547) e Tomato Leaves (NIST SRM 1573a). 

 

4.5.1.4 Determinação de Cd e Pb por GF AAS 

As concentrações de Cd e Pb das amostras de macrófitas foram 

determinadas por espectrometria de absorção atômica com atomização por 

aquecimento em forno de grafite (GF AAS), utilizando o equipamento de GF AAS 

fornecido pela Perkin Elmer, modelo PinAAcle 900Z e os modificadores químicos 

de di-hidrogenofosfato, NH4H2PO4, nitrato de magnésio, Mg(NO3)2, e nitrato de 

paládio, Pd(NO3)2. 

A verificação da precisão e exatidão do método para a determinação dos 

metais cádmio e chumbo foi realizada por meio de análise dos materiais de 
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referência certificados Peach Leaves (NIST SRM 1547) e Tomato Leaves (NIST 

SRM 1573a). 

 

4.5.1.5 Análise direta de mercúrio 

A concentração de Hg das amostras de macrófitas foi determinada por 

análise direta de mercúrio por decomposição térmica, de acordo com o método 

7473 da EPA (US EPA, 2007a), utilizando o Analisador Direto de Mercúrio fornecido 

pela Milestone (Itália), modelo DMA-80. 

A verificação da precisão e exatidão do método para a determinação de 

mercúrio foi realizada por meio da análise dos seguintes materiais de referência 

certificados: Peach Leaves (SRM 1547) e Tomato Leaves (1573a), ambos 

fornecidos pelo NIST. 

 

4.5.2 Análise da água 

As amostras de água superficial para a determinação de metais e 

metaloides por ICP OES e CV AAS foram preparadas conforme o método 3015A 

da EPA (US EPA, 2007c). As análises foram realizadas pelo Laboratório de 

Química Inorgânica da CETESB. 

 

4.5.2.1 Determinação de metais e metaloides por ICP OES  

As concentrações dos metais e metaloides As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn 

das amostras de água foram determinadas pela técnica de ICP OES, utilizando o 

espectrômetro de emissão ótica fornecido pela Thermo Scientific, modelo ICAP 

6300 DUO. 

A verificação da precisão e exatidão do método para a determinação de 

metais e metaloides foi realizada por meio de análise dos materiais de referência 

certificados CRM ICP 1-2 e CRM TMDA 53.3. 

 

4.5.2.2 Determinação de Hg total por CV AAS 

A concentração de Hg total das amostras de água foi determinada por 

CV AAS, utilizando o equipamento Mercury Analysis System – marca Perkin Elmer, 

modelo FIMS 100. 
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Para avaliação dos efeitos de matriz na determinação de mercúrio em 

amostras de água foi aplicado o método da adição-padrão, por meio da adição de 

0,002 mg L-1 de Hg na amostra. 

 

4.5.3 Análise do sedimento 

As amostras de sedimento superficial para a determinação de metais e 

metaloides por ICP OES e CV AAS foram preparadas conforme o método 3051A 

da EPA (US EPA, 2007b). As análises foram realizadas pelo Laboratório de 

Química Inorgânica da CETESB. 

 

4.5.3.1 Determinação de metais e metaloides por ICP OES 

As concentrações dos metais e metaloides As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn 

das amostras de sedimentos foram determinadas pela técnica de ICP OES, 

utilizando o espectrômetro de emissão ótica fornecido pela Thermo Scientific, 

modelo ICAP 6300 DUO. 

A verificação da precisão e exatidão do método para a determinação de 

metais e metaloides foi realizada por meio de análise do material de referência 

certificado Sandy Clay Soil (CRM 049, Sigma). 

 

4.5.3.2 Determinação de Hg total por CV AAS 

A concentração de Hg total das amostras de sedimento foi determinada 

por CV AAS, de acordo o método EPA 7471B (US EPA, 2007d), utilizando o 

equipamento Mercury Analysis System – marca Perkin Elmer, modelo FIMS 100. 

A verificação da precisão e exatidão do método para a determinação de 

metais e metaloides foi realizada por meio de análise do material de referência 

certificado Sandy Clay Soil (CRM 049, Sigma). 

 

4.6 Diferença padronizada ou Z score 

O parâmetro Z score ou diferença padronizada foi aplicado para avaliar 

a exatidão dos resultados obtidos pela técnica de NAA com relação aos valores 

certificados do material de referência Peach Leaves (NIST SRM 1547). O Z score 

foi calculado por meio da equação 3 (KONIECZKA e NAMIEṠNIK, 2009): 
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𝑍 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑋𝑙𝑎𝑏 − 𝑋𝑟𝑒𝑓

√𝑆𝐷2 + 𝑈(𝑟𝑒𝑓)
2

 

 

(3) 

Em que: 

Xlab = valor obtido experimentalmente; 

Xref = valor certificado; 

SD = desvio padrão do valor obtido; 

U2
(ref) = incerteza combinada do valor certificado. 

 

Se |𝑍 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒| ≤ 2, o resultado é satisfatório. 

 

4.7 Análise estatística 

A análise estatística dos resultados em macrófitas foi realizada por meio 

do programa estatístico SPSS (do inglês, Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 22) fornecido pela IBM. Foram realizados testes de Shapiro-Wilk 

para avaliar se as amostras seguem uma distribuição normal, Teste de Levene para 

avaliar a homoscedasticidade das variâncias, Análise de Variância  

(One-Way ANOVA) para comparar as médias das concentrações dos elementos 

traço entre as espécies de macrófitas e entre os pontos de coleta, representações 

gráficas Box-Plot, Correlação de Pearson, Análise Fatorial com extração de 

Componentes Principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis), Análise 

de Agrupamentos (Cluster Analysis) e Regressão Linear Simples. Para este estudo 

foi adotado o nível de significância 5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São apresentados, a seguir, os resultados das concentrações de 

elementos traço obtidos pelas técnicas de INAA, ICP OES, ICP MS, GF AAS,  

CV AAS e método direto de análise de mercúrio nas amostras de macrófitas, água 

e sedimentos, assim como, os resultados referentes ao controle de qualidade para 

todas as técnicas utilizadas. Além disso, são apresentados os dados sobre a água 

e sedimento, os quais foram obtidos por meio de medidas efetuadas in situ. Os 

resultados são referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca) 

realizadas no Reservatório Guarapiranga. 

 

5.1 Controle de qualidade 

A avaliação dos processos analíticos foi realizada por meio da análise 

de materiais de referência certificados para as amostras de sedimento e macrófitas. 

Para as amostras de água, foi realizado o método da adição-padrão para avaliar os 

efeitos de matriz nas determinações de Hg total por CV AAS e análise de materiais 

de referência certificados para as determinações de metais e metaloides por  

ICP OES.  

 

5.1.1 INAA em macrófitas 

A precisão e exatidão dos resultados obtidos por INAA foi verificada por 

meio de análise do material de referência Peach Leaves (NIST SRM 1547). Os 

resultados obtidos foram concordantes com os valores certificados (Tabela 5.1), 

apresentando erros relativos inferiores a 10% e desvios padrão relativos entre  

0,05 e 8%, exceto para o sódio. Esta discrepância para o valor de sódio nesse 

material de referência já foi observada em outros trabalhos (PUERTA et al., 2014), 

e pode ser atribuída a uma instabilidade deste elemento nesse material de 

referência. Os valores de Z score foram inferiores a módulo de 2, mostrando que 

os resultados estão dentro de um intervalo de confiança de 95%. 
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Tabela 5.1– Concentrações dos elementos no MRC Peach Leaves 1547 determinado pelo método 
de NAA e seus respectivos valores certificados. 
 

Elemento Valor certificado M ± DP (n = 10) DPR (%) ER (%) Z score 

Ba (mg kg-1) 124 ± 4 114 ± 6 5 8 -1,4 

Ca (%) 1,56 ± 0,02 1,60 ± 0,03 2 2 1,1 

Fe (%) 0,0218 ± 0,0014 0,0193 ± 0,0003 1 3 -1,7 

K (%) 2,43 ± 0,03 2,39 ± 0,17 7 2 -0,2 

Na (%) 0,0024 ± 0,0002 0,002 ± 0,001 27 17 -0,1 

Rb (mg kg-1) 19,7 ± 1,2 19,4± 0,4 2 2 -0,3 

Zn (mg kg-1) 17,9 ± 0,4 17,9 ± 0,5 3 0 -0,01 

M – Média; DP – Desvio Padrão; DPR – Desvio Padrão Relativo; ER – Erro Relativo. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Os resultados obtidos para os elementos que só apresentam valores 

informativos no material de referência Peach Leaves, estão apresentados na 

Tabela 5.2, e foram concordantes com os valores reportados, e apresentaram 

desvios entre 1 e 10%.  

 

Tabela 5.2 – Concentrações dos elementos no MRC Peach Leaves 1547 determinado pelo método 
de NAA e seus respectivos valores informativos. 
 

Elemento 
(mg kg-1) 

Valor 
Informativo 

M ± DP (n = 10) 
Desvio 

(%) 

Br  11 11,0 ± 0,3 3 

Ce 10,00 10,0 ± 0,1 1 

Co 0,07 0,073 ± 0,003 3 

Cr 1,00 1,33 ± 0,05 4 

Eu 0,17 0,17 ± 0,01 4 

La 9,00 9,0 ± 0,2 2 

Nd 7,00 6,9 ± 0,3 4 

Sb 0,02 0,022 ± 0,002 7 

Sc 0,04 0,042 ± 0,001 3 

Sm 1,00 1,06 ± 0,03 2 

Tb  0,10 0,09 ± 0,01 10 

Th 0,05 0,049 ± 0,005 10 

Yb 0,20 0,19 ± 0,01 4 

M – Média; DP – Desvio Padrão. 
Fonte: autor da dissertação. 
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5.1.2 ICP MS, ICP OES, CV AAS, GF AAS e Análise Direta de Mercúrio em 

amostras de macrófitas, água e sedimentos 

Na Tabela 5.3, é apresentado um resumo da avaliação dos processos 

analíticos para as técnicas de ICP MS, ICP OES, CV AAS, GF AAS e DMA, 

utilizadas na determinação de elementos traço em amostras de macrófitas, água e 

sedimentos para as duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). Os resultados 

obtidos foram concordantes com os valores de referência e as recuperações 

mantiveram-se entre 80 e 120%. O Erro Relativo (ER) manteve-se abaixo de 20%. 

 

Tabela 5.3 – Resumo da avaliação dos processos analíticos para as técnicas de ICP MS,  
ICP OES, GF AAS, CV AAS e Análise Direta de Mercúrio. 
 

Matriz 
Técnica 
Analítica 

MRC R (%) ER (%) 

Água ICP OES CRMs ICP 1-2 e TMDA 53.3 88 - 113 3 - 13 

Sedimento 
CV AAS 

CRM 049 
81 - 93 7 - 19 

ICP OES 89 - 112 1 - 12 

Macrófitas 

DMA SRM 1573a 114 - 115 14 - 15 

ICP MS SRM 1547 80 - 110 1 - 20 

GF AAS 
SRMs 1547 e 1573a 

83 - 86 14 - 17 

ICP OES 95 - 112 5 - 12 

MRC = Material de Referência Certificado; R = Recuperação; ER = Erro Relativo. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

5.2 Variáveis abióticas da água e do sedimento 

Nas Tabela 5.4 e Tabela 5.5 são apresentadas as médias de todos os 

dados medidos com sonda multiparâmetros, os valores de EH e pH e os dados de 

fósforo total, clorofila-a e feofitina-a para as amostras de água superficial. Os 

resultados obtidos foram comparados com a legislação vigente CONAMA 357/05 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005). Na Tabela 5.6 são 

apresentados os valores de pH e EH para as amostras de sedimento. Os valores 

de EH (água e sedimento) foram corrigidos em relação ao eletrodo de referência 

utilizado nas medições (JARDIM, 2014). 
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Tabela 5.4 – Média das variáveis abióticas mensuradas em água superficial (n = 3) nos três pontos 
de coleta do Reservatório Guarapiranga. 
 

Campanha 1 (chuvosa) 
  

P-01 P-02 P-03 
  

Temperatura (°C)   26,72 27,29 27,71 

Oxigênio Dissolvido (mg L-1) 6,84 7,11 7,78 

Condutividade Elétrica (µS cm-1) 49 121 108 

*Fósforo Total (mg L-1) 0,04 0,08 0,05 

Clorofila-a (µg L-1)   8,73 30,35 21,66 

Feofitina-a (µg L-1)   3,15 10,86 6,39 

Campanha 2 (seca) 
  

P-01 P-02 P-03 
  

Temperatura (°C)   20,93 21,14 20,62 

Oxigênio Dissolvido (mg L-1)   7,77 2,44 7,42 

Condutividade Elétrica (µS cm-1)   51 232 138 

*Fósforo Total (mg L-1)   0,04 0,3 0,07 

Clorofila-a (µg L-1)   41,98 43,48 45,26 

Feofitina-a (µg L-1)   6,39 7,04 16,23 

*CETESB, 2017. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Tabela 5.5 – Valores de EH e pH mensurados em água superficial nos três pontos de coleta do 
Reservatório Guarapiranga. 
 

Campanha 1 
(chuvosa) 

  
P-01 P-02 P-03 

  

  
pH EH (mV) pH EH (mV) pH EH (mV) 

  

Semana 1   5,67 722,2 6,41 522,5 6,56 555,7 

Semana 2   6,75 555,8 7,26 480,3 7,88 505,8 

Semana 3   6,66 576,1 7,44 605,4 8,67 507,6 

                

Campanha 2 
(seca) 

  
pH EH (mV) pH EH (mV) pH EH (mV) 

  

Semana 1   5,84 395,3 6,41 323,2 6,94 339,2 

Semana 2   6,47 394,2 7,16 285,8 7,36 364,8 

Semana 3   6,61 431,2 6,86 377,4 7,58 306,0 

EH = Potencial Redox; pH = Potencial Hidrogeniônico. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

A temperatura da água se manteve na faixa de 27°C nos três pontos de 

coleta para a primeira campanha e para a segunda campanha se manteve na faixa 

de 21°C. 
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O Oxigênio Dissolvido apresentou valores em conformidade com a 

legislação vigente CONAMA 357/05 (maior que 6 mg L-1) para os três pontos de 

coleta, com exceção do valor obtido em P-02 na segunda campanha de coleta  

(2,44 mg L-1). 

A condutividade elétrica se mostrou menor em P-01, localizado no braço 

do Rio Embu-Guaçu e maior em P-02, situado no local onde ocorre a transposição 

das águas do Reservatório Billings para a Guarapiranga, em ambas as campanhas. 

A condutividade representa uma medida indireta da concentração de poluentes, 

sendo que níveis superiores a 100 µS cm-1 indicam ambientes impactados 

(CETESB, 2009). 

A concentração de fósforo total se mostrou acima do estabelecido pela 

legislação CONAMA 357/05 (menor que 0,02 mg L-1) para todos os pontos de coleta 

nas duas campanhas. Os dados de fósforo total apresentados em P-02 e P-03 para 

as duas campanhas foram retirados do Relatório de Qualidade das Águas 

Superficiais no Estado de São Paulo 2016 (CETESB, 2017). 

As concentrações de clorofila-a se mostraram acima do estabelecido 

pela legislação CONAMA 357/05 (menor que 10 µg L-1) para todos os pontos nas 

duas campanhas de coleta, com exceção do valor encontrado em P-01 na primeira 

campanha. A concentração de clorofila-a foi mais elevada em  

P-02 e menos elevada em P-01 na primeira campanha de coleta. Já na segunda 

campanha, os valores se mostraram muito próximos entre si nos três pontos de 

coleta. A concentração de feofitina-a se mostrou mais elevada em P-02 e menos 

elevada em P-01 na primeira campanha. Na segunda campanha, a maior 

concentração de feofitina-a foi verificada em P-03 e a menor em P-01. Vale 

ressaltar, que a feofitina-a é produto da degradação da  

clorofila-a e indicativo do uso de algicidas (CETESB, 2009; 2017).  

Os resultados das concentrações de Fósforo Total e clorofila-a 

encontrados acima do estabelecido pela legislação CONAMA 357/05, evidenciam 

a condição eutrófica do reservatório, que desde 2012, apresenta elevado grau de 

eutrofização, indicando contribuição de esgoto doméstico (CETESB, 2017). 

Os valores de pH apresentaram, em geral, valores que caracterizam 

ambiente de água neutra para todos os pontos. No entanto, foram observados 
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valores (5,67 e 5,84) ligeiramente abaixo da faixa de pH estabelecida pela 

legislação CONAMA 357/05 (6 até 9) em P-01 nas duas campanhas de coleta.  

Os valores de EH indicaram ambientes de condições oxidantes, com 

valores de EH variando entre 480,3 e 722,2 mV na primeira campanha e valores 

variando entre 285,8 e 431,2 mV na segunda campanha de coleta. Os valores de 

EH se mostraram mais elevados na primeira campanha do que na segunda 

campanha de coleta. 

Na Tabela 5.6 são apresentados os valores de pH e EH para as amostras 

de sedimento, os quais foram mensurados em campo com eletrodo específico, 

apenas para as duas primeiras semanas de coleta. Os valores de pH apresentados 

estão próximos da neutralidade para todos os pontos nas duas campanhas de 

coleta. Os valores de EH indicaram ambientes de condições de anaerobiose com 

transição para facultativo, com valores de EH variando entre -67,0 e 156,6 mV na 

primeira campanha e valores variando entre -80,0 e 229,1 mV na segunda 

campanha de coleta. 

 

Tabela 5.6 –  Valores de EH e pH mensurados em sedimentos nos três pontos de coleta do 
Reservatório Guarapiranga. 
 

Campanha 1  
(chuvosa) 

  
P-01 P-02 P-03 

  

  
pH EH (mV) pH EH (mV) pH EH (mV) 

  

Semana 1   6,60 -10,0 6,76 -67,0 6,96 92,0 
Semana 2   6,93 148,0 6,48 156,6 6,40 86,1 

               

Campanha 2 
(seca) 

  
pH EH (mV) pH EH (mV) pH EH (mV) 

  

Semana 1   6,57 60,2 6,52 -80,0 7,20 94,0 

Semana 2   6,10 229,1 6,10 147,0 6,48 85,1 

EH = Potencial Redox; pH = Potencial Hidrogeniônico. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

5.2.1 Estudo sobre a biodisponibilidade de metais em amostras de sedimentos 

por meio da interpretação de diagramas de EH-pH 

A condição biogeoquímica nos sedimentos está, muitas vezes, 

associada à transferência de elétrons entre as espécies químicas. A medida do 

potencial redox (EH), que é a medida da mobilidade desses elétrons, permite definir 
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se um sedimento apresenta características redutoras ou oxidantes  

(CETESB, 2009; SALOMONS; STIGLIANI, 1995). 

As medidas de EH e pH são alguns dos fatores que podem influenciar na 

redução da disponibilidade de metais do sedimento da Guarapiranga para a coluna 

de água (POMPÊO et al., 2013).  

De acordo com SALOMONS e STIGLIANI (1995), a solubilidade dos 

metais é controlada pelas condições de pH e EH. Em sedimentos de fundo, há um 

fornecimento suficiente de enxofre. A combinação de baixo pH e condição de 

potencial redox de moderada à alta, constitui o cenário mais favorável para a 

solubilização de muitos metais, podendo induzir à mobilidade e biodisponibilidade 

de cátions metálicos tóxicos. 

Diagramas de EH-pH são ferramentas úteis e práticas que auxiliam na 

compreensão do comportamento geoquímico de determinado elemento. Esses 

diagramas descrevem as espécies aquosas dominantes e as fases sólidas estáveis 

em um plano composto por eixos com valores de EH e pH (TAKENO, 2005). Neste 

estudo, diagramas de EH-pH foram aplicados para explicar as formas químicas e a 

biodisponibilidade dos metais potencialmente tóxicos (Cr, Cu, Ni, Pb e Zn) 

analisados em amostras de sedimento coletadas em três pontos de coleta no 

Reservatório Guarapiranga. 

Os diagramas de EH-pH para os metais Cr, Cu, Ni, Pb e Zn são 

apresentados no APÊNDICE A. A interpretação desses diagramas demonstrou que 

os elementos Cu, Ni e Zn estavam presentes predominantemente em suas formas 

iônicas (Cu+, Cu2+, Ni2+, Zn2+), e para os elementos Pb e Cr, a forma de complexo 

iônico (PbOH+, CrOH2+) estava predominantemente presente, para todos os pontos 

de coleta nas duas campanhas. 

As amostras de sedimentos apresentaram ambientes de condições 

redutoras, com valores de EH variando entre 300 e -100 mV. De acordo com as 

zonas de condições do potencial redox (SALOMONS; STIGLIANI, 1995), os 

processos de ORP explicam que os metais Cr, Cu, Ni, Pb e Zn estavam adsorvidos 

na matriz sedimento. 
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5.3 Resultados das concentrações de metais e metaloides em amostras 

de água superficial 

Na Tabela 5.7, são apresentados os resultados das concentrações de 

metais e metaloides (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) obtidos pelas técnicas de  

ICP OES e CV AAS em amostras de água superficial coletadas em três pontos do 

Reservatório Guarapiranga, em duas campanhas de coleta. Os dados referentes 

às concentrações dos metais em amostras de água superficial foram retirados do 

Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo 2016 

CETESB, 2017), com exceção dos dados referentes ao ponto P-01. As 

concentrações dos elementos As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn não foram determinadas 

em P-01 na primeira campanha. 

No geral, as concentrações dos metais e metaloides nas amostras de 

água se mostraram abaixo dos limites de quantificação em todos os pontos e nas 

duas campanhas de coleta, com exceção das concentrações de Cr na primeira 

campanha e Cu em ambas as campanhas.  

 

Tabela 5.7 – Média das concentrações de metais em água superficial dos três pontos de coleta no 
Reservatório Guarapiranga. 
 

(mg L-1) As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Campanha 1 

(chuvosa) 

P-01 - - - - < 0,0002 - - - 

*P-02 - < 0,0007 0,03 0,01 < 0,0002 < 0,02 < 0,009 < 0,02 

*P-03 < 0,01 < 0,0007 0,03 0,03 < 0,0002 < 0,02 < 0,009 < 0,02 

Campanha 2 

(seca) 

P-01 < 0,01 < 0,0007 < 0,02 0,01 < 0,0002 < 0,02 < 0,009 < 0,02 

*P-02 - < 0,0007 < 0,02 0,02 < 0,0002 < 0,02 < 0,009 < 0,02 

*P-03 < 0,01 < 0,0007 < 0,02 0,06 < 0,0002 < 0,02 < 0,009 < 0,02 

n = 3 (P-01); n = 2 (P-02 e P-03); *CETESB, 2017. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

5.4 Resultados das concentrações de metais e metaloides em amostras 

de sedimentos 

Na Tabela 5.8 são apresentados os resultados dos metais e metaloides 

(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) determinados em sedimentos neste estudo e 

comparados com os valores orientativos estabelecidos pelo Canadian Council of 

Ministers of the Environment (CCME, 2001) para a proteção da vida aquática, TEL 
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(Threshold Effect Level) e PEL (Probable Effect Level), com VRR (Valores de 

Referência Regional) para a Bacia do Alto Tietê, estabelecidos por NASCIMENTO 

e MOZETO (2008), com Valores de Referência Regional para o Reservatório 

Guarapiranga estabelecidos por PIRES et al., (2017) e com valores publicados pela 

CETESB (2016) em seu Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de 

São Paulo. 

Os valores orientativos TEL e PEL indicam a concentração abaixo da 

qual é rara a ocorrência de efeitos adversos à biota e a concentração acima da qual 

é provável a ocorrência de efeitos adversos à biota, respectivamente  

(CETESB, 2016). Dessa forma, os resultados obtidos em amostras de sedimentos 

foram comparados com valores de referência com o intuito de avaliar o grau de 

contaminação do ambiente. 

Os elementos Cd e Hg não excederam os valores de TEL em nenhum 

dos pontos analisados nas duas campanhas de coleta, com exceção do valor 

encontrado para Cd em P-03 na primeira campanha. O elemento As excedeu os 

valores de TEL em P-01 e P-02 em ambas as campanhas. O Cr excedeu os valores 

de TEL em P-01 e P-02 na primeira campanha e em todos os pontos na segunda 

campanha. Os valores encontrados para o elemento Cu excederam os valores de 

TEL para todos os pontos nas duas campanhas, em especial em P-03, onde foram 

verificados valores acima de PEL. O elemento Ni excedeu o valor de TEL em P-01 

na primeira campanha e em P-03 na segunda campanha. O Pb excedeu os valores 

de TEL em P-01 e P-02 na primeira campanha e em todos os pontos na segunda 

campanha. O elemento Zn excedeu o valor de TEL em P-01 na primeira campanha 

e em P-1 e P-03 na segunda campanha. 

Em relação aos Valores de Referência Regional (NASCIMENTO e 

MOZETO, 2008), as concentrações dos elementos As, Cd, Hg, Ni e Pb não 

excederam os VRR em todos os pontos nas duas campanhas de coleta, exceto o 

valor de Ni em P-03 na segunda campanha. Os elementos Cr e Zn excederam os 

VRR em todos os pontos de coleta, com exceção dos resultados em P-03 na 

primeira campanha. As concentrações de Cu excederam os VRR para todos os 

pontos, nas duas campanhas, em especial em P-03, onde foram encontrados os 

valores mais elevados para este metal. Na Figura 5.1 são apresentadas as 

concentrações dos elementos As, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn (A, B, C, D, E, F, 
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respectivamente) em amostras de sedimentos referentes às duas campanhas de 

coleta, comparadas com os valores orientativos de TEL e PEL e com valores 

regionais (VRR) estabelecidos por NASCIMENTO E MOZETO (2008). 

 

Figura 5.1 – Concentrações dos elementos As, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn (A, B, C, D, E, F, respectivamente) 
determinados em amostras de sedimentos coletadas em duas campanhas de coleta (chuvosa e 
seca) e comparadas com os valores de orientação de TEL e PEL (mg kg-1, n = 3). 
 

 

 
 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 
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Tabela 5.8– Comparação das concentrações de metais e metaloides (mg kg-1, n = 3) em amostras de sedimentos dos três pontos do Reservatório 
Guarapiranga com os valores de TEL, PEL, Valores de Referência Regional e valores fornecidos pela CETESB. 
 

Elemento Ponto 

Média entre as 
coletas 

Mediana Faixa 
Média entre as 

coletas 
Mediana Faixa 1TEL 1PEL 2VRR 3VRR 3CETESB 

Campanha 1 (chuvosa) Campanha 2 (seca) (mg kg-1) 

As 

P-01 11,8 12,2 10,8 - 12,3 12,9 12,5 11,7 - 14,4 

5,9 17 23 3,5 11,7 P-02 10,3 10,7 7,21 - 12,9 7,01 6,94 6,69 - 7,39 

P-03 2,92 1 < 2,00 - 6,76 4,34 4,31 3,23 - 5,47 

Cd 

P-01 < 0,50 - - < 0,50 - - 

0,6 3,5 0,22 nd 0,81 P-02 < 0,50 - - < 0,50 - - 

P-03 0,38 0,25 < 0,50 - 0,63 < 0,50 - - 

Cr 

P-01 54,2 55,8 49,9 - 57,0 51,9 54,4 43,5 - 57,9 

37,3 90 36 17,7 60,3 P-02 44,7 48,5 34,4 - 51,3 37,8 38,1 31,9 - 43,3 

P-03 23,9 17,4 7,91 - 46,5 52,2 54,8 36,3 - 65,5 

Cu 

P-01 39 35 32 - 50 39 39 39 - 40 

35,7 197 18 10 4295 P-02 275 249 156 - 420 55 54 37 - 72 

P-03 1583 140 43 - 4567 2099 2140 728 - 3430 

Hg 

P-01 0,1 0,11 < 0,10 - 0,13 < 0,10 - - 

0,17 0,49 0,14 nd 0,31 P-02 0,11 0,13 < 0,10 - 0,16 < 0,10 - - 

P-03 < 0,10 - - 0,13 0,13 < 0,10 - 0,21 

Ni 

P-01 21,3 21,7 18,7 - 23,4 17,1 16,8 16,5 - 18,0 

18 35,9 23 nd 26,5 P-02 16,4 14 11,6 - 23,7 11,6 11,3 11,2 - 12,2 

P-03 17,1 18,2 10,3 - 22,8 27,7 29,2 19,9 - 34,0 

Pb 

P-01 40,5 35,1 31,2 - 55,1 41,4 41,7 38,7 - 43,9 

35 91,3 61 14,9 48,3 P-02 41,3 43,4 35,9 - 44,6 41,1 40,2 38,9 - 44,2 

P-03 24,9 12,4 9,67 - 52,6 37,1 31,1 30,5 - 49,8 

Zn 

P-01 150 138 110 - 202 142 132 128 - 165 

123 315 82 20,6 157 P-02 86 97 46 - 116 84 84 74 - 94 

P-03 68 36 31 - 136 129 139 102 - 145 

1 – CCME, 2001; 2 - NASCIMENTO e MOZETO, 2008; 3 - PIRES et al., 2017; 4 – CETESB, 2016; nd = não determinado. 
Fonte: autor da dissertação. 
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Em relação à comparação entre as concentrações dos metais e 

metaloides estabelecidos neste estudo com os Valores de Referência Regional 

estabelecidos para o Reservatório Guarapiranga (PIRES et al., 2017), foram 

observadas concentrações que excederam os VRR para os elementos As, Cr, Cu, 

Pb e Zn, em todos os pontos e em ambas as campanhas de coleta, com exceção 

do valor obtido para o As em P-03 na campanha 1 (chuvosa). Cabe destacar, que 

o metal Cu apresentou valores extremamente elevados (cerca de 150 vezes maior), 

em comparação com o VRR, em especial em P-03. 

A CETESB (2016), em seu Relatório de Qualidade das Águas Interiores 

do Estado de São Paulo, referente ao monitoramento da avaliação da qualidade do 

sedimento no Reservatório Guarapiranga no ano de 2015, constatou que o 

reservatório apresentou classificação química péssima, de acordo com o Critério 

para avaliação da Qualidade do Sedimento (CQS) da CETESB, indicando 

sedimentos altamente contaminados. Em relação à comparação entre as 

concentrações dos metais e metaloides fornecidas pela CETESB (2016), e os 

valores obtidos neste estudo, em geral, foram observados valores mais baixos 

neste estudo, em todos os pontos de coleta e nas duas campanhas, incluindo o  

P-03. 

 Vale ressaltar que o P-03 está localizado na região onde a SABESP 

realiza a captação de água no Reservatório Guarapiranga, onde está situado o 

ponto de monitoramento para avaliação da qualidade do sedimento da CETESB. 

Entretanto, o P-03 está situado na margem esquerda desta região, pois as 

macrófitas flutuantes tendem a permanecer nas margens do reservatório. Tal fato 

pode explicar as discrepâncias nas concentrações dos metais entre os valores da 

CETESB e deste estudo em P-03.  

GUIMARÃES (2011), encontrou concentrações acima dos valores de 

PEL para o metal Cu no Reservatório Guarapiranga, especialmente nos pontos 

próximos à região onde a SABESP realiza a captação de água no reservatório. As 

concentrações dos metais Cr, Pb e Zn excederam os valores de TEL no ponto 

localizado no Braço Rio Embu-Guaçu e Cr, Cu, Ni, Pb e Zn excederam os valores 

de TEL no ponto localizado no Córrego do Rio Parelheiros, indicando possíveis 

efeitos adversos à biota aquática. O autor apontou para a necessidade de mais 

pontos de monitoramento para avaliação da qualidade do sedimento no 
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reservatório, uma vez que a CETESB possui apenas um ponto na Guarapiranga 

(GUAR 00900). 

PÔMPEO et al. (2013), realizaram um estudo no Reservatório 

Guarapiranga para avaliar a qualidade do sedimento em relação às concentrações 

dos metais Cd, Cu, Cr, Ni e Zn. Os resultados indicaram contaminação por Cu nos 

sedimentos, devido à aplicação do algicida sulfato de cobre. Os autores concluíram 

que os metais analisados não estão biodisponíveis para assimilação pela biota 

aquática; no entanto, a oxigenação da coluna d’água pode disponibilizar esses 

metais, podendo afetar a qualidade da água do reservatório. Além disso, foi 

constatada heterogeneidade espacial horizontal na qualidade do sedimento, sendo 

uma porção de melhor qualidade na parte rasa do reservatório e outra com 

elevados teores de metais na zona de barragem. 

As discrepâncias observadas entre os valores dos metais publicados 

pela CETESB (2016) e os valores obtidos neste estudo para os demais pontos, que 

não fazem parte da rede de monitoramento de sedimentos da CETESB, reforçam 

a necessidade de mais pontos de monitoramento no reservatório, conforme 

sugerido por GUIMARÃES (2011). Além disso, PÔMPEO et al. (2013), constataram 

heterogeneidade espacial horizontal na qualidade do sedimento, sendo uma porção 

de melhor qualidade na parte rasa do reservatório e outra com elevados teores de 

metais na zona de barragem. 

SILVA (2013), avaliou as condições ecotoxicológicas do Reservatório 

Guarapiranga e comparou com as concentrações dos metais Cd, Cu, Ni, Zn, Pb e 

Mn determinados no sedimento. Foi observado maior potencial tóxico no sedimento 

do que na água e houve correlação entre as concentrações dos metais no 

sedimento e a toxicidade obtida nos testes ecotoxicológicos. Todos os metais 

analisados excederam os Valores de Referência Regional para a Bacia do Alto 

Tietê, com exceção do Pb, mas ainda assim se mostrou como um dos supostos 

causadores da toxicidade no sedimento. 

PIRES et al. (2017) determinaram a intensidade histórica da poluição no 

Reservatório Guarapiranga nos últimos 91 anos (ao redor de 1919/1923 a 2010), 

por meio da abordagem de integração entre as condições pretéritas e a 

amostragem de um testemunho sedimentar. Foram observados valores crescentes 

de enriquecimento para As, Cr e Zn a partir de 1991 e o aumento expressivo na 
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distribuição de Cu, devido à aplicação do algicida sulfato de cobre. O estudo 

concluiu que os metais encontrados nos sedimentos do reservatório a partir de 

1996 têm origem antrópica e são provenientes do descarte de efluentes industriais 

e lixo urbano e da lavagem e escoamento do solo no entorno, com exceção do Cu. 

Em comparação aos estudos anteriores realizados na Guarapiranga, os 

resultados obtidos neste estudo mostraram-se, no geral, semelhantes aos 

reportados, principalmente em relação ao cobre, indicando uma contaminação 

antrópica dos sedimentos pelos elementos estudados.  

 

5.4.1 Índice de Geoacumulação (Igeo) 

 

O Índice de Geoacumulação (Igeo) é uma abordagem comum que pode 

ser aplicada para avaliar a poluição por metais e metaloides em sedimentos 

superficiais. Esse índice foi proposto por MULLER em 1969 e tem sido amplamente 

utilizado em estudos de contaminação desde então. Neste estudo, o Igeo foi 

calculado para os metais e metaloides As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn, por meio da 

equação 4: 

 

Igeo=𝑙𝑜𝑔2 (
Cn

1.5.Bn
)             

(4) 

 

Em que: 

Cn – Concentração do elemento na amostra de sedimento 

Bn – Concentração do elemento no valor de referência geoquímico 

utilizado (background)       

                                                                                       

O fator 1,5 é empregado para minimizar possíveis variações dos valores 

de background, provocadas por efeitos litogênicos no sedimento  

(STOFFERS et al., 1986). Neste estudo, foram utilizados como background 

geoquímico para os cálculos do Igeo, os valores para metais e metaloides 

estabelecidos para a Bacia do Alto Tietê por NASCIMENTO e MOZETO (2008) e 

os valores estabelecidos por PIRES et al. (2017) para o Reservatório Guarapiranga. 

Esses valores de referência regionais são mais adequados para avaliar o 
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ecossistema aquático estudado, ao invés de valores de referência globais 

(NASCIMENTO; MOZETO, 2008). 

O Índice de Geoacumulação é categorizado em sete classificações, 

compondo uma escala qualitativa de poluição baseada nos valores numéricos do 

índice, conforme apresentado na Tabela 5.9. De acordo com as classificações 

estabelecidas para o Igeo, utilizando os valores estabelecidos por NASCIMENTO e 

MOZETO (2008) como background, as amostras de sedimentos analisadas podem 

ser consideradas moderadamente poluídas por Zn e de moderadamente a 

altamente poluídas por Cu (Tabela 5.10). 

 

Tabela 5.9 – Classificação dos níveis de poluição de acordo com o Índice de Geoacumulação. 
 

Igeo Classificação Igeo Descrição da qualidade do sedimento 

> 5 6 Altamente poluído 

4-5 5 Muito a altamente poluído 
   

3-4 4 Muito poluído 

2-3 3 Moderadamente a muito poluído 
   

1-2 2 Moderadamente poluído 

0-1 1 Não poluído a moderadamente poluído 
   

0 0 Não poluído 

Fonte: MULLER, 1969. 

 

Em relação aos valores estabelecidos por PIRES et al. (2017), as 

amostras de sedimentos analisadas podem ser consideradas não poluídas a 

moderadamente poluídas por As, Cr e Pb, de moderadamente a muito poluídas por 

Zn e de moderadamente a altamente poluídas por Cu (Tabela 5.11), especialmente 

em P-03, corroborando com a comparação com os valores de TEL, PEL e VRR. 
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Tabela 5.10 – Valores de Igeo para amostras de sedimentos utilizando os valores de referência 
estabelecidos para metais e metaloides da Bacia do Alto Tietê* como valores de background. 
 

Elemento 
P-01 P-02 P-03  P-01 P-02 P-03 

Campanha 1 (chuvosa)  Campanha 2 (seca) 

As -1,55 -1,75 -3,56  -1,42 -2,30 -2,99 

Cd -0,40 -0,40 0,20  -0,40 -0,40 -0,40 

Cr 0,01 -0,27 -1,17  -0,06 -0,52 -0,05 

Cu 0,52 3,35 5,87  0,54 1,01 6,28 

Hg -1,07 -0,93 -2,07  -2,07 -2,07 -0,69 

Ni -0,70 -1,07 -1,01  -1,01 -1,58 -0,24 

Pb -1,18 -1,15 -1,88  -1,14 -2,98 -1,30 

Zn 0,29 -0,51 -0,86  0,20 -0,55 0,07 

*NASCIMENTO e MOZETO, 2008. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Tabela 5.11 – Valores de Igeo para amostras de sedimentos utilizando os valores de referência 
estabelecidos para metais e metaloides do Reservatório Guarapiranga* como valores de 
background. 
 

 Elemento 
P-01 P-02 P-03 

 
P-01 P-02 P-03 

Campanha 1 (chuvosa) 
 

Campanha 2 (seca) 

As 1,16 0,97 -0,85 
 

1,29 0,42 -0,27 

Cr 1,03 0,75 -0,15 
 

0,97 0,51 0,98 

Cu 1,37 4,20 6,72 
 

1,38 1,86 7,13 

Pb 0,86 0,89 0,16 
 

0,89 0,88 0,73 

Zn 2,28 1,48 1,13 
 

2,20 1,45 2,06 

*PIRES, et al., 2017. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

5.5 Resultados das concentrações de elementos traço em macrófitas 

No APÊNDICE B, são apresentadas as médias, medianas e faixa de 

concentração referentes à caracterização multielementar por INAA e a 

determinação de metais potencialmente tóxicos e elementos traço determinados 

por ICP MS, ICP OES, GF AAS e por Análise Direta de Mercúrio em amostras de 

macrófitas coletadas na campanha 1 - chuvosa (Tabela B 1) e na campanha  

2 - seca (Tabela B 2). 
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5.5.1 Comparação das concentrações dos elementos tóxicos determinados em 

macrófitas com valores de referência para plantas aquáticas 

Os resultados dos elementos potencialmente tóxicos (As, Cd, Co, Cr, 

Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se e Zn) determinados em amostras de macrófitas foram 

comparados a valores de referência estabelecidos por OUTRIDGE e NOLLER 

(1991) para Plantas Vasculares Aquáticas (do inglês, Freshwater Vascular Plants – 

FVPs). Esses valores de referência são medianas das concentrações de elementos 

potencialmente tóxicos determinados em plantas aquáticas provenientes de 

ambientes não contaminados e valores máximos determinados em plantas 

aquáticas de ambientes impactados. 

Na Tabela 5.12, são apresentadas as concentrações dos elementos 

tóxicos em quatro espécies de macrófitas flutuantes coletadas nos três pontos de 

coleta no Reservatório Guarapiranga durante a primeira campanha de coleta. Na 

Tabela 5.13, são apresentadas as concentrações desses elementos referentes à 

segunda campanha de coleta.  

 

Tabela 5.12 – Comparação das concentrações de elementos potencialmente tóxicos  
determinados em amostras de macrófitas coletadas na primeira campanha (chuvosa) de coleta com 
valores de referência para FVPs. 
 

Ponto (mg kg-1, n = 3)  Elemento 

Ponto 01    
 1As 2Cd 3Co 3Cr 4Cu 5Hg 4Mn 1Ni 2Pb 1Se 3Zn 

E. crassipes    3,52 0,28 2,7 5,9 19 0,030 1130 6,76 3,18 0,46 80 

P. stratiotes    2,07 0,17 1,6 3,8 13 0,020 788 2,81 2,01 0,44 66 

S. herzogii    4,53 0,13 2,7 7,9 13 0,030 1071 4,57 4,94 0,51 36 

S. molesta    3,68 0,23 2,8 6,4 10 0,030 1180 3,15 4,00 0,45 63 
                           
Ponto 02    As Cd Co Cr Cu Hg Mn Ni Pb Se Zn 

E. crassipes    1,93 0,25 1,9 4,3 48 0,020 1419 2,32 2,86 0,40 49 

P. stratiotes    1,62 0,13 1,3 2,7 21 0,020 1467 1,57 1,94 0,43 32 

S. herzogii    1,8 0,19 1,1 3,8 34 0,020 1576 1,58 2,20 0,30 32 
                           
Ponto 03    As Cd Co Cr Cu Hg Mn Ni Pb Se Zn 

E. crassipes    1,26 0,37 1,0 3,0 251 0,020 1309 1,81 3,13 0,34 63 

P. stratiotes    1,03 0,69 0,9 2,7 256 0,020 1048 1,84 4,07 0,49 54 

S. herzogii    1,03 0,27 0,9 3,7 359 0,020 890 1,51 2,22 0,29 36 

*Valores de referência 
(FVPs, mg kg-1) 

  
 

2,7 1 0,32 4 7,9 0,5 370 4,2 6,1 1 52 

*Valores máximos 
(FVPs, mg kg-1) 

  
 120

0 
90 350 65 190 19 8730 290 1200 21 

703
0 

*OUTRIDGE e NOLLER, 1991; 1 – ICP MS; 2 – GF AAS; 3 – INAA; 4 – ICP OES; 5 – Análise 
Direta de Mercúrio. 
Fonte: autor da dissertação. 
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Tabela 5.13 – Comparação das concentrações dos elementos potencialmente tóxicos determinados 
em amostras de macrófitas coletadas na segunda campanha (seca) de coleta  
com valores de referência para FVPs. 
 

Ponto (mg kg-1, n = 3)  Elemento 

Ponto 01    1As 2Cd 3Co 3Cr 4Cu 5Hg 4Mn 1Ni 2Pb 1Se 3Zn 

E. crassipes    4,30 0,54 6,2 7,8 22 0,027 3542 4,16 3,06 0,38 114 

P. stratiotes    2,82 0,31 4,9 5,0 24 0,026 3241 3,42 2,10 0,39 108 

S. herzogii    3,66 0,14 2,5 6,2 12 0,026 1329 3,08 2,35 0,32 45 

S. molesta    3,50 0,16 2,9 14 10 0,029 1403 2,51 2,10 0,37 51 
                           
Ponto 02     As Cd Co Cr Cu Hg Mn Ni Pb Se Zn 

E. crassipes    4,77 0,34 6,7 26 72 0,035 1631 5,09 8,56 0,40 66 

P. stratiotes    2,45 0,18 2,8 6,6 72 0,027 2146 3,44 5,87 0,38 55 

S. herzogii    1,77 0,41 1,9 4,7 47 0,021 1931 2,10 2,20 0,26 64 
                          
Ponto 03    As Cd Co Cr Cu Hg Mn Ni Pb Se Zn 

E. crassipes    1,70 3,18 3,2 32 701 0,038 1535 4,07 11,40 0,67 107 

P. stratiotes    1,11 3,32 1,6 20 443 0,019 957 2,79 7,35 0,46 63 

S. herzogii    1,43 1,43 1,8 18 802 0,023 1750 2,70 4,52 0,40 56 

*Valores de referência 
(FVPs, mg kg-1) 

  2,7 1 0,32 4 7,9 0,5 370 4,2 6,1 1 52  

*Valores máximos 
(FVPs, mg kg-1) 

  
 

1200 90 350 65 190 19 8730 290 1200 21 7030 

*OUTRIDGE e NOLLER, 1991; 1 – ICP MS; 2 – GF AAS; 3 – INAA; 4 – ICP OES; 5 – Análise 
Direta de Mercúrio. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As concentrações das médias das espécies químicas são apresentadas 

por meio de representações gráficas (Figura 5.2 a Figura 5.12), de acordo com o 

ponto de coleta e a espécie de planta, comparadas aos valores de referência para 

Plantas Vasculares Aquáticas de ambientes não contaminados. 

Na primeira campanha, as concentrações de arsênio excederam o valor 

de referência para FVPs apenas em P-01 para todas as espécies de macrófitas, 

exceto para P. stratiotes (Figura 5.2 A). Na segunda campanha, as concentrações 

de As excederam o valor de referência em P-01 para todas as espécies e em P-02 

para a espécie E. crassipes (Figura 5.2 B). 
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Figura 5.2 – Gráficos das concentrações de arsênio (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As concentrações encontradas para o elemento Cd não excederam o 

valor de referência para FVPs na primeira campanha de coleta (Figura 5.3 A), 

porém excederam o valor de referência em P-03 para todas as espécies na 

segunda campanha (Figura 5.3 B). 

 

Figura 5.3 – Gráficos das concentrações de cádmio (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento cobalto excedeu o valor de referência para FVPs em todos 

os pontos de coleta para as quatro espécies analisadas, em ambas as campanhas 

de coleta (Figura 5.4). 
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Figura 5.4 – Gráficos das concentrações de cobalto (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

Fonte: autor da dissertação. 

 

Na primeira campanha, as concentrações de Cr excederam o valor de 

referência para FVPs em P-01 para todas as espécies, exceto para P. stratiotes e 

em P-02 apenas para E. crassipes (Figura 5.5 A). Na segunda campanha, o 

elemento Cr excedeu o valor de referência em todos os pontos e para todas as 

espécies de plantas analisadas (Figura 5.5 B). 

 

Figura 5.5 – Gráficos das concentrações de cromo (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As concentrações de Cu excederam o valor de referência para FVPs de 

ambientes não contaminados em todos os pontos de coleta e para todas as 

espécies de macrófitas analisadas, em ambas as campanhas. Em P-03, as 

concentrações de Cu excederam, inclusive, o valor de referência máximo para 

FVPs de ambientes contaminados, em ambas as campanhas de coleta (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 – Gráficos das concentrações de cobre (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento Hg não excedeu o valor de referência para FVPs em todos 

os pontos de coleta e para todas as espécies de planta, em ambas as campanhas 

(Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 – Gráficos das concentrações de mercúrio (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As concentrações de Mn excederam o valor de referência para FVPs em 

todos os pontos de coleta e para todas as espécies de macrófitas analisadas, em 

ambas as campanhas de coleta (Figura 5.8). 
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Figura 5.8 – Gráficos das concentrações de manganês (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Na primeira campanha, as concentrações de Ni excederam o valor de 

referência para FVPs apenas em P-01 para as espécies E. crassipes e S. herzogii 

(Figura 5.9 A). Na segunda campanha, o elemento Ni excedeu o valor de referência 

em P-02 apenas para a espécie E. crassipes (Figura 5.9 B). 

 

Figura 5.9 – Gráficos das concentrações de níquel (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As concentrações encontradas para o elemento Pb não excederam o 

valor de referência para FVPs na primeira campanha de coleta (Figura 5.10 A). Na 

segunda campanha, o elemento Pb excedeu o valor de referência em P-02 para a 

espécie E. crassipes e em P-03 para as espécies E. crassipes e P. stratiotes  

(Figura 5.10 B). 
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Figura 5.10 – Gráficos das concentrações de chumbo (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento Se não excedeu o valor de referência para FVPs em todos 

os pontos de coleta e para as quatro espécies de macrófitas analisadas, em ambas 

as campanhas de coleta (Figura 5.11). 

 

Figura 5.11 – Gráficos das concentrações de selênio (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs. 
 

 

 
Fonte: autor da dissertação.  

 

Na primeira campanha, o elemento Zn excedeu o valor de referência 

para FVPs em P-01 para todas as espécies de plantas, exceto para S. herzogii e 

em P-03 para E. crassipes e P. stratiotes (Figura 5.12 A). Na segunda campanha, 

o elemento Zn excedeu o valor de referência em todos os pontos de coleta e para 

todas as espécies, exceto para as macrófitas S. herzogii e S. molesta em P-01 

(Figura 5.12 B). 
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Figura 5.12 – Gráficos das concentrações de zinco (mg kg-1, n= 3) em amostras de macrófitas 
referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B), comparadas com o valor de 
referência para FVPs.  
 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O P-01 apresentou uma quantidade maior de valores acima dos valores 

de referência para FVPs, em comparação com os demais pontos em ambas as 

campanhas. Foi observada uma quantidade maior de valores acima dos valores de 

referência para os elementos As, Cr e Zn na segunda campanha, em comparação 

com os resultados obtidos na primeira campanha. Os elementos Cd e Pb 

excederam os valores de referência na segunda campanha, em especial em  

P-03. Esses mesmos elementos não excederam os valores de referência na 

primeira campanha. No geral, foi verificada uma quantidade maior de 

concentrações acima dos valores de referência para FVPs em P-03 na segunda 

campanha, em comparação com a primeira. 

Todas as espécies de macrófitas flutuantes analisadas neste estudo 

possuem potencial para serem utilizadas como bioindicadoras, pois são eficientes 

acumuladoras de poluentes, conforme constatado neste trabalho e em estudos 

anteriores (GALAL, FARAHAT, 2015; GONÇALVES JÚNIOR, 2008; HENARES, 

2008; KASSAYE, et al., 2016; MAINE, DUARTE, SUÑE, 2001; MAINE, SUÑE; 

LAGGER, 2004; MARTIN, 2008; OGUNKUNLE et al., 2015; SKINNER, WRIGHT, 

PORTER-GOFF, 2007;  SOARES et al., 2008; SUÑE et al., 2007; VALITUTO et al., 

2006; VIEIRA, 2016). Foi observado que as espécies E. crassipes e P. stratiotes 

aparecem com mais frequência nos estudos reportados na literatura no período 

compreendido entre 2001 e 2016, em comparação com o gênero Salvinia. 

As concentrações de Cd na campanha 2 (seca) de coleta mostraram-se 

acima dos valores de referência para plantas vasculares aquáticas (FVPs) em  
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P-03, sendo que, a concentração mais elevada foi encontrada para a espécie  

P. stratiotes, seguida da espécie E. crassipes. No estudo realizado por MAINE, 

DUARTE e SUÑE (2001), foi verificado que a espécie P. stratiotes apresentou 

desempenho superior na sorção de Cd, em comparação com as espécies  

S. herzogii e E. crassipes.  

SKINNER, WRIGHT e PORTER-GOFF (2007), avaliaram a eficiência de 

quatro espécies de macrófitas em acumular mercúrio em suas raízes e constataram 

que a espécie P. stratiotes apresentou a maior capacidade de sorção e acumulação 

deste metal, seguida por E. crassipes. 

No geral, as espécies E. crassipes e P stratiotes se destacam na 

bioacumulação de elementos potencialmente tóxicos nos estudos reportados na 

literatura com mais de uma espécie de macrófita flutuante, sugerindo que estas 

espécies apresentam maior potencial para serem utilizadas em programas de 

biomonitoramento. Entretanto, seria necessário um estudo mais detalhado, 

considerando a análise de todas as partes constituintes das plantas (raízes, caule 

e folhas) separadamente para cada elemento químico de interesse, ou seja, 

avaliando a taxa de absorção de acordo com o analito e a espécie de macrófita 

flutuante. 

 

5.5.2 Comparação das concentrações dos elementos traço determinados em 

macrófitas por ponto de coleta e por espécie de planta 

A Análise de Variância (One-Way ANOVA) foi aplicada para comparar 

as médias das concentrações de 11 elementos (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, 

Se e Zn) entre os três pontos de coleta e entre as quatro espécies de macrófitas 

flutuantes. O teste a posteriori de Bonferroni foi utilizado para verificar quais pares 

de médias mostraram-se estatisticamente diferentes. 

No APÊNDICE C, são apresentadas as representações gráficas  

Box-Plot (Figura C 1 a Figura C 11), que ilustram as médias das concentrações 

desses 11 elementos potencialmente tóxicos determinados em macrófitas, por 

espécie e por ponto de coleta, referentes às duas campanhas de coleta. 

Na campanha 1 (chuvosa), as médias das concentrações dos elementos 

Cd, Mn, Pb e Se não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre 

os três locais de coleta. Para os elementos As, Co, Cr, Hg e Ni, foram observadas 
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diferenças estatisticamente significativas para as médias das concentrações entre 

P-01 e os demais pontos. O elemento Zn apresentou diferença estatisticamente 

significativa para as médias das concentrações entre P-01 e P-02. Para o elemento 

Cu, foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre P-03 e os 

demais pontos. 

Em relação ao acúmulo dos elementos potencialmente tóxicos entre as 

espécies de macrófitas, foi verificado que, para os elementos As, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Mn, Ni, Pb e Se, não houve diferenças estatisticamente significativas para as 

médias das concentrações entre as quatro espécies de macrófitas analisadas. O 

elemento Co apresentou diferença estatisticamente significativa para as médias 

das concentrações entre as espécies P. stratiotes e S. molesta. O elemento Zn 

apresentou diferença estatisticamente significativa para as médias das 

concentrações entre as espécies E. crassipes e S. herzogii.  

Na campanha 2 (seca), os valores encontrados para os elementos Co, 

Hg, Mn, Ni, Se e Zn não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre os três locais de coleta. Foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas para os elementos As, Cd e Cu entre P-03 e os demais pontos. Os 

elementos Cr e Pb apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre  

P-01 e P-03. 

Foram verificadas diferenças estatisticamente significativas em relação 

ao acúmulo dos elementos Co, Ni e Zn entre as espécies E. crassipes e S. herzogii. 

Para os demais elementos analisados (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb e Se) não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre as quatro espécies de 

macrófitas estudadas. 

No geral, foram observadas mais diferenças estatisticamente 

significativas para as concentrações dos elementos analisados entre os locais de 

coleta do que para as concentrações dos elementos entre as espécies, 

especialmente entre P-01 e os demais pontos na primeira campanha e entre P-03 

e os demais na segunda campanha de coleta. 

 

5.5.3 Correlação de Pearson e Análise Fatorial 

A estrutura relacional dos elementos potencialmente tóxicos  

(As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se e Zn) em espécies de macrófitas foi avaliada 
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pela Análise Fatorial Exploratória (AFE) sobre a matriz das correlações, com 

extração dos fatores pelo método das componentes principais (PCA) com rotação 

Varimax. Os fatores comuns retidos foram aqueles que apresentaram autovalores 

(eigenvalues) superiores a um, o que foi corroborado pela análise do gráfico  

Scree Plot. De acordo com FÁVERO et al. (2009), a adequação da AFE foi testada 

pelo critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), onde foi obtido um valor de  

KMO = 0,618. Para minimizar as discrepâncias de escalas entre as variáveis foi 

aplicada uma padronização Z scores. A análise de correlação de Pearson foi 

aplicada às concentrações desses 11 elementos determinados nas amostras de 

macrófitas, a fim de avaliar a correlação entre as variáveis.  

A Análise Fatorial reduziu a dimensão do conjunto de dados referentes 

às concentrações dos elementos determinados em macrófitas aquáticas, 

projetando as variáveis originais em um número menor de variáveis, chamadas de 

Componentes Principais (CP). A partir desta análise foram extraídas as três 

primeiras componentes, que representam cerca de 75,0 % da variância total dos 

dados. Na Tabela 5.14, são apresentadas as cargas fatorais que correlacionam as 

variáveis com os fatores após a rotação (Varimax). A CP1 apresentou cargas 

maiores para As, Co, Cr, Hg, Ni, Pb e Se, a CP2 para Cd, Cu e Zn e a CP3 apenas 

para Mn. Esses resultados são referentes à campanha 1 de coleta (chuvosa). 

 

Tabela 5.14 – Cargas fatorais das três Componentes Principais extraídas pela AFE  
(Campanha 1 - chuvosa). 
 

CPA loadings 

Elemento CP1 CP2 CP3 

As 0,899 -0,185 0,304 

Cd -0,242 0,855 -0,278 

Co 0,841 -0,165 0,454 

Cr 0,859 -0,220 -0,234 

Cu -0,547 0,533 -0,418 

Hg 0,822 -0,094 -0,039 

Mn 0,066 -0,028 0,768 

Ni 0,848 0,170 0,044 

Pb 0,668 0,097 -0,549 

Se 0,595 0,125 0,116 

Zn 0,322 0,747 0,220 

Eigenvalue 5,1 1,9 1,2 
% de variância explicada 46,6 17,1 11,0 
% de variância cumulativa 46,6 63,7 74,7 

Fonte: autor da dissertação. 
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Na Figura 5.13, é apresentado o gráfico tridimensional das três primeiras 

componentes extraídas. Conforme indicado no gráfico, a CP1 é representada por 

As, Co, Cr, Hg, Ni, Pb e Se, a CP2 é representada por Cd, Cu e Zn e Mn 

representando a CP3.  

As fortes correlações para As, Co, Cr, Hg, Ni, Pb e Se sugerem uma 

fonte em comum desses elementos no local de estudo. Esses elementos 

apresentaram cargas fatoriais mais elevadas na CP1, que sozinha representa cerca 

de 46% da variância total existente.  

O segundo grupo (CP2) representa alguns nutrientes essenciais para as 

plantas (Cu e Zn), com exceção do Cd. No entanto, as concentrações encontradas 

para Cu e Zn nas macrófitas ultrapassaram os valores normais para plantas 

aquáticas em ambientes não impactados, e para o elemento Cu no ponto 3, as 

concentrações excederam os valores máximos para ambientes impactados.  

As altas concentrações de Cu encontradas nas macrófitas aquáticas, em 

especial no ponto 3, são explicadas pela constante aplicação do algicida sulfato de 

cobre na região de captação de água para fins de tratamento e abastecimento pela 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no 

Reservatório Guarapiranga. Para o elemento Cd, pode haver outros mecanismos 

de absorção deste elemento nas partes constituintes das macrófitas (raiz, caule e 

folhas) que sejam similares aos dos elementos Cu e Zn, o que explicaria sua forte 

correlação com tais elementos na Análise Fatorial. O terceiro grupo (CP3) é 

composto apenas pelo Mn, o que sugere um comportamento diferenciado para este 

elemento, indicando uma origem distinta dos demais elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

568



128 
 

 
 

Figura 5.13 – Gráfico tridimensional das três Componentes Principais extraídas na AFE para os 
dados de macrófitas nos três pontos de coleta (Campanha 1 – chuvosa, n = 30). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Na Tabela 5.15 são apresentadas as cargas fatorais que correlacionam 

as variáveis com os fatores após a rotação (Varimax). A CP1 apresentou cargas 

maiores para Cd, Cu e Se, a CP2 para Cr, Hg, Ni e Pb e a CP3 As, Co, Mn e Zn. 

Esses resultados são referentes à campanha 2 de coleta (seca). 

Na Figura 5.14, é apresentado o gráfico tridimensional das três primeiras 

componentes extraídas. Conforme indicado no gráfico, a CP1 é representada por 

Cd, Cu e Se, a CP2 é representada por Cr, Hg, Ni e Pb e As, Co, Mn e Zn 

representando a CP3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

569



129 
 

 
 

Tabela 5.15 – Cargas fatorais das três Componentes Principais extraídas pela AFE  
(Campanha 2 - seca). 
 

CPA loadings 

Elemento CP1 CP2 CP3 

As -0,572 0,467 0,515 

Cd 0,910 0,014 0,206 

Co -0,217 0,527 0,723 

Cr 0,561 0,728 -0,134 

Cu 0,918 0,075 -0,239 

Hg -0,059 0,881 0,243 

Mn -0,031 -0,064 0,917 

Ni 0,118 0,654 0,416 

Pb 0,584 0,678 -0,041 

Se 0,673 0,340 0,340 

Zn 0,242 0,238 0,719 

Eigenvalue 4,2 3,2 1,3 

% de variância explicada 38,5 29,0 11,7 

% de variância cumulativa 38,5 67,5 79,2 

Fonte: autor da dissertação. 

 

Figura 5.14 – Gráfico tridimensional das três Componentes Principais extraídas na AFE para os 
dados de macrófitas nos três pontos de coleta (Campanha 2 – seca, n = 30). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 
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As fortes correlações para Cd, Cu e Se sugerem uma origem comum 

desses elementos no local de estudo. Esses elementos apresentaram cargas 

fatoriais mais elevadas na CP1, que sozinha representa cerca de 38% da variância 

total existente. Vale ressaltar, que as concentrações de Cd e Cu excederam os 

valores de referência para plantas vasculares aquáticas na segunda campanha de 

coleta, em especial em P-03. 

 Conforme citado anteriormente, a constante aplicação do algicida 

sulfato de cobre pela SABESP em P-03 explicam as altas concentrações de cobre 

verificadas neste ponto. Para os elementos Cd e Se, pode haver outros 

mecanismos de absorção destes elementos nas partes constituintes das macrófitas 

(raiz, caule e folhas) que sejam similares aos do elemento Cu, o que explicaria suas 

fortes correlações com tal elemento na Análise Fatorial. A origem antrópica destes 

elementos no reservatório em P-03 pode ocorrer por fontes de esgoto, por meio de 

possíveis impurezas presentes no reagente comercial CuSO4, e pela proximidade 

de avenidas (queima de combustíveis fósseis). Entretanto, uma investigação mais 

detalhada sobre o aporte destes elementos no reservatório seria necessária para 

identificar possíveis fontes difusas. 

O segundo grupo (CP2) é formado pelos metais potencialmente tóxicos 

(Hg, Cr, Ni e Pb) sugerindo uma fonte em comum desses elementos no local de 

estudo. O terceiro grupo (CP3) é composto por alguns nutrientes essenciais para 

as plantas (Mn e Zn), com exceção do Co e As, indicando uma possível origem 

comum desses elementos no reservatório. 

 

5.5.4 Análise de Conglomerados 

A análise de conglomerados (Cluster Analysis) foi aplicada para agrupar 

os elementos determinados em amostras de macrófitas de acordo com suas 

características, alocando observações mais semelhantes no mesmo grupo. Neste 

estudo, foi aplicada uma análise de conglomerados hierárquicos, utilizando a 

medida de Distância Quadrática Euclidiana para medir a similaridade ou 

dissimilaridade, e o método de Ward (método da variância mínima) para a formação 

dos agrupamentos. O agrupamento hierárquico foi representado por meio do 

gráfico denominado dendrograma, o qual permite uma melhor visualização espacial 
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das semelhanças entre os elementos. Para minimizar discrepâncias de escalas das 

variáveis, foi empregada uma padronização Z score. 

Na Figura 5.15, é apresentado o dendrograma gerado pela análise de 

agrupamentos para os 33 elementos determinados em amostras de macrófitas na 

campanha 1 de coleta (chuvosa), pelo qual foi possível verificar a formação de dois 

grupos. 

O primeiro grupo é composto por elementos terras raras (Ce, La, Sc, Sm, 

Y, Eu, Yb, e Lu), actinídeos e metais e metaloides (Cr, Th, Hg, Cs, As, Fe, Co, U, 

Al e Ni). Os elementos Al e Ni encontram-se mais afastados dos demais, porém o 

Al está associado ao Fe, e estes são considerados elementos constituintes das 

plantas. O segundo grupo é formado por elementos essenciais para as plantas, 

macro (Na, Ca e K) e micronutrientes (Ba, Zn, Cu, Mo e Mn); e por elementos não 

essenciais (Se, Pb, Cd, Sb, Br, Rb e Hf). 

 

Figura 5.15 – Dendrograma das médias (por espécie e por ponto de coleta, n = 10) das 
concentrações dos elementos determinados em amostras de macrófitas (Campanha 1 - chuvosa). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

572



132 
 

 
 

O dendrograma gerado pela análise de agrupamentos para os 35 

elementos determinados em amostras de macrófitas na segunda campanha de 

coleta (seca) é apresentado pela Figura 5.16 sugerindo a formação de dois grupos. 

O primeiro grupo é composto por elementos terras raras  

(La, Sm, Eu, Nd, Ce, Sc, Lu, Yb e Tb), pelos metais e metaloides  

(U, Th, Cs, As, Co, Ni e Hg, Rb) e por elementos essenciais para as plantas, macro 

(Al, K, Ca e Na) e micronutrientes (Mn, Zn, Fe, Ba) e pelo halogênio Br. O segundo 

grupo é formado por elementos não essenciais (Sb, Cd, Cr, Hf, Se, Pb e Y) e pelos 

micronutrientes Cu e Mo. 

 

Figura 5.16 – Dendrograma das médias (por espécie e por ponto de coleta, n = 10) das 
concentrações dos elementos determinados em amostras de macrófitas (Campanha 2 - seca). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

No geral, os elementos terras raras estão mais próximos entre si e 

inseridos no primeiro grupo de cada dendrograma, para as duas campanhas, 

sugerindo uma provável origem natural para esses elementos. Os elementos 

essenciais, macro e micronutrientes estão próximos entre si nas duas campanhas 

e os elementos não essenciais foram agrupados no segundo grupo de cada 
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dendrograma nas duas campanhas. Vale destacar, que os elementos Cd e Cu 

foram agrupados muito próximos entre si no segundo grupo e nas duas campanhas, 

sugerindo uma possível origem antrópica desses elementos, uma vez que esses 

metais foram encontrados em concentrações acimas dos valores de referência para 

plantas vasculares aquáticas e sabe-se que o Cu tem sido frequentemente aplicado 

como algicida sulfato de cobre no local de estudo. 

 

5.5.5 Regressão Linear Simples 

A Análise de Regressão Linear Simples foi aplicada para verificar se há 

associação entre as concentrações dos oito elementos potencialmente tóxicos  

(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) determinados nas amostras de macrófitas e as 

concentrações desses elementos determinadas nas amostras de sedimentos, 

referentes às duas campanhas de coletas realizadas.  

Foram elaborados diagramas de dispersão (Figura 5.17 a Figura 5.24) 

das concentrações dos oito elementos químicos determinados nas amostras de 

macrófitas e sedimentos, de acordo com a campanha de coleta. Os resultados 

obtidos para as macrófitas foram submetidos a uma transformação logarítmica 

utilizando log na base neperiana (ln), com o intuito de minimizar as discrepâncias 

de escalas. 

O elemento As apresentou valores de coeficientes de determinação (R2) 

que indicam associação moderada entre as concentrações deste elemento nas 

macrófitas e nos sedimentos, em ambas as campanhas de coleta, conforme 

ilustrado na Figura 5.17. 

 

Figura 5.17 – Diagramas de dispersão das concentrações de arsênio (mg kg-1) determinadas em 
amostras de macrófitas e sedimentos referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca 
(B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 
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O elemento Cd apresentou valores de coeficientes de determinação que 

indicam associação muito baixa entre as concentrações deste elemento nas 

macrófitas e nos sedimentos, em ambas as campanhas de coleta (Figura 5.18). 

 

Figura 5.18 – Diagramas de dispersão das concentrações de cádmio (mg kg-1) determinadas em 
amostras de macrófitas e sedimentos referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca 
(B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento Cr apresentou valores de coeficientes de determinação que 

indicam associação baixa entre as concentrações deste elemento nas macrófitas e 

nos sedimentos para a primeira campanha de coleta (Figura 5.19 A) e associação 

muito baixa para a segunda campanha (Figura 5.19 B). 

 

Figura 5.19 – Diagramas de dispersão das concentrações de cromo (mg kg-1) determinadas em 
amostras de macrófitas e sedimentos referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca 
(B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento Cu apresentou valores de coeficientes de determinação que 
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nos sedimentos para a primeira campanha de coleta (Figura 5.20 A) e associação 

muito alta para a segunda campanha (Figura 5.20 B). 

 

Figura 5.20 – Diagramas de dispersão das concentrações de cobre (mg kg-1) determinadas em 
amostras de macrófitas e sedimentos referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca 
(B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento Hg apresentou valores de coeficientes de determinação que 

indicam associação muito baixa entre as concentrações deste elemento nas 

macrófitas e nos sedimentos, em ambas as campanhas de coleta (Figura 5.21). 

 

Figura 5.21 – Diagramas de dispersão das concentrações de mercúrio (mg kg-1) determinadas em 
amostras de macrófitas e sedimentos referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca 
(B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento Ni apresentou valores de coeficientes de determinação que 

indicam associação moderada entre as concentrações deste elemento nas 

macrófitas e nos sedimentos para a primeira campanha de coleta (Figura 5.22 A) e 

associação muito baixa para a segunda campanha (Figura 5.22 B). 
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Figura 5.22 – Diagramas de dispersão das concentrações de níquel (mg kg-1) determinadas em 
amostras de macrófitas e sedimentos referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca 
(B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento Pb apresentou valores de coeficientes de determinação que 

indicam associação muito baixa entre as concentrações deste elemento nas 

macrófitas e nos sedimentos para a primeira campanha de coleta (Figura 5.23 A) e 

associação baixa para a segunda campanha (Figura 5.23 B). 

 

Figura 5.23 – Diagramas de dispersão das concentrações de chumbo (mg kg-1) determinadas em 
amostras de macrófitas e sedimentos referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca 
(B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

O elemento Zn apresentou valores de coeficientes de determinação que 

indicam associação muito baixa entre as concentrações deste elemento nas 

macrófitas e nos sedimentos, em ambas as campanhas de coleta (Figura 5.24). 
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Figura 5.24 – Diagramas de dispersão das concentrações de zinco (mg kg-1) determinadas em 
amostras de macrófitas e sedimentos referentes à Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca 
(B). 
 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

A análise dos diagramas de dispersão apresentou coeficientes de 

determinação (R2) positivos para todos os elementos e significativos para os 

elementos As e Cu em ambas as campanhas e Ni na primeira campanha, 

evidenciando associação entre a presença destas espécies químicas nos 

sedimentos e consequentemente a bioacumulação pelas macrofilas. 

Foram elaboradas representações gráficas Box-Plot  

(Figura 5.25 a Figura 5.32) para ilustrar as medianas das concentrações das 

espécies químicas (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) determinadas nas amostras de 

macrófitas e sedimentos para as duas campanhas de coleta. 

As medianas das concentrações de As nas amostras de macrófitas e 

sedimentos da primeira campanha de coleta foram iguais a  

1,78 mg kg-1 (macrófitas) e 10,3 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as respectivas 

médias foram 2,11 mg kg-1 e 8,34 mg kg-1. Para a segunda campanha, as medianas 

das concentrações de As foram iguais a 3,00 mg kg-1 (macrófitas) e 7,01 mg kg-1 

(sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram 2,66 mg kg-1 e  

8,08 mg kg-1 (Figura 5.25). 
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Figura 5.25 – Box-Plot das concentrações de arsênio (mg kg-1, n = 3) em amostras de macrófitas e 
sedimentos referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As medianas das concentrações de Cd nas amostras de macrófitas e 

sedimentos da primeira campanha de coleta foram iguais a 0,20 mg kg-1 

(macrófitas) e 0,23 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as respectivas médias 

foram 0,28 mg kg-1 e 0,19 mg kg-1. Para a segunda campanha, as medianas das 

concentrações de Cd foram iguais a 0,31 mg kg-1 (macrófitas) e 0,21 mg kg-1 

(sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram 1,1 mg kg-1 e  

0,23 mg kg-1 (Figura 5.26). 

As medianas das concentrações de Cr nas amostras de macrófitas e 

sedimentos da primeira campanha de coleta foram iguais a 3,6 mg kg-1 (macrófitas) 

e 44,7 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram  

4,3 mg kg-1 e 40,9 mg kg-1. Para a segunda campanha, as medianas das 

concentrações de Cr foram iguais a 12 mg kg-1 (macrófitas) e 51,9 mg kg-1 

(sedimentos). Enquanto que as respectivas médias foram 15 mg kg-1 e  

47,3 mg kg-1 (Figura 5.27). 
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Figura 5.26 – Box-Plot das concentrações de cádmio (mg kg-1, n = 3) em amostras de macrófitas e 
sedimentos referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Figura 5.27 – Box-Plot das concentrações de cromo (mg kg-1, n = 3) em amostras de macrófitas e 
sedimentos referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As medianas das concentrações de Cu nas amostras de macrófitas e 

sedimentos da primeira campanha de coleta foram iguais a 34 mg kg-1 (macrófitas) 
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e 275 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram  

112 mg kg-1 e 632 mg kg-1. Para a segunda campanha, as medianas das 

concentrações de Cu foram iguais a 64 mg kg-1 (macrófitas) e 55 mg kg-1 

(sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram 243 mg kg-1 e  

731 mg kg-1 (Figura 5.28). 

 

Figura 5.28 – Box-Plot das concentrações de cobre (mg kg-1, n = 3) em amostras de macrófitas e 
sedimentos referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As medianas das concentrações de Hg nas amostras de macrófitas e 

sedimentos da primeira campanha de coleta foram iguais a 0,020 mg kg-1 

(macrófitas) e 0,10 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as respectivas médias 

foram 0,023 mg kg-1 e 0,087 mg kg-1. Para a segunda campanha, as medianas das 

concentrações de Hg foram iguais a 0,027 mg kg-1 (macrófitas) e 0,050 mg kg-1 

(sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram 0,027 mg kg-1 e  

0,077 mg kg-1 (Figura 5.29). 
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Figura 5.29 – Box-Plot das concentrações de mercúrio (mg kg-1, n  = 3) em amostras de macrófitas 
e sedimentos referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As medianas das concentrações de Ni nas amostras de macrófitas e 

sedimentos da primeira campanha de coleta foram iguais a 1,82 mg kg-1 

(macrófitas) e 17,1 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as respectivas médias 

foram 2,62 mg kg-1 e 18,3 mg kg-1. Para a segunda campanha, as medianas das 

concentrações de Ni foram iguais a 3,29 mg kg-1 (macrófitas) e 17,1 mg kg-1 

(sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram 3,34 mg kg-1 e  

18,8 mg kg-1 (Figura 5.30). 

As medianas das concentrações de Pb nas amostras de macrófitas e 

sedimentos da primeira campanha de coleta foram iguais a 3,14 mg kg-1 

(macrófitas) e 40,5 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as respectivas médias 

foram 3,00mg kg-1 e 35,6 mg kg-1. Para a segunda campanha, as medianas das 

concentrações de Pb foram iguais a 5,55 mg kg-1 (macrófitas) e 41,1 mg kg-1 

(sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram 5,24 mg kg-1 e  

39,9 mg kg-1 (Figura 5.31). 

 
 
 
 

 
 

582



142 
 

 
 

Figura 5.30 – Box-Plot das concentrações de níquel (mg kg-1, n = 3) em amostras de macrófitas e 
sedimentos referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

Figura 5.31 – Box-Plot das concentrações de chumbo (mg kg-1, n = 3) em amostras de macrófitas e 
sedimentos referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 

 

As medianas das concentrações de Zn nas amostras de macrófitas e 

sedimentos da primeira campanha de coleta foram iguais a 51 mg kg-1 (macrófitas) 
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e 86 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as respectivas médias foram 50 mg kg-1 

e 101 mg kg-1. Para a segunda campanha, as medianas das concentrações de Zn 

foram iguais a 75 mg kg-1 (macrófitas) e 129 mg kg-1 (sedimentos), enquanto que as 

respectivas médias foram 72 mg kg-1 e 118 mg kg-1 (Figura 5.32). 

 

Figura 5.32 – Box-Plot das concentrações de zinco (mg kg-1, n = 3) em amostras de macrófitas e 
sedimentos referentes às duas campanhas de coleta (chuvosa e seca). 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo de bioacumulação de metais tóxicos como As, Cd, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, e Zn em macrófitas foi útil para avaliar o aporte proveniente de 

atividades antrópicas nos sedimentos e na água do Reservatório Guarapiranga. Os 

métodos de coleta e solubilização de amostras de macrófitas foram estabelecidos 

e aplicados com êxito para esta matriz de alta complexidade. As técnicas analíticas 

aplicadas nas amostras de macrófitas (INAA, AAS, ICP OES e ICP MS) e nas 

amostras de água e sedimentos (ICP OES e CV AAS) apresentaram sensibilidade, 

precisão e exatidão adequadas para a determinação dos metais tóxicos em 

amostras de macrófitas e nos compartimentos ambientais (água e sedimentos) 

estudados. 

Os resultados mostraram que a maioria dos elementos potencialmente 

tóxicos determinados nas macrófitas apresentou valores acima dos valores de 

referência para plantas vasculares aquáticas de ambientes não impactados. A 

ANOVA mostrou diferenças estatisticamente significativas entre os pontos de 

coleta, para a maioria dos elementos, em especial entre o ponto  

P-01 e os demais na primeira campanha (chuvosa) e entre o ponto P-03 e os 

demais na segunda campanha (seca). No geral, a análise estatística não indicou 

diferenças estatisticamente significativas em relação ao acúmulo desses elementos 

tóxicos entre as espécies de macrófitas, em ambas as épocas de coleta. 

A avaliação das concentrações dos metais e metaloides As, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Pb e Zn em amostras de água mostrou-se abaixo dos limites de 

quantificação das técnicas analíticas aplicadas. No entanto, nas amostras de 

sedimentos foram observadas concentrações que excederam os valores de TEL 

para os elementos As, Cr, Ni, Pb e Zn e os altos teores de Cu ultrapassaram o valor 

de PEL, em especial no ponto P-03. Em relação aos valores de referência regionais, 

as concentrações de Cr, Cu e Zn excederam os valores de referência para a Bacia 

do Alto Tietê e as concentrações de As, Cr, Cu, Pb e Zn ultrapassaram os valores 

de referência para o Reservatório Guarapiranga, em ambas as campanhas de 
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coleta (chuvosa e seca). O Índice de Geoacumulação (Igeo) classificou as amostras 

de sedimentos como moderadamente a muito poluídas por Zn e de moderadamente 

a altamente poluídas por Cu.  

Cabe ressaltar que o Cu tem sido aplicado frequentemente no 

reservatório como o algicida sulfato de cobre (CuSO4) pela SABESP, em especial 

no ponto situado próximo ao local onde a SABESP realiza a captação de água no 

reservatório (P-03), o que explica as altas concentrações deste metal nas amostras 

de macrófitas e sedimentos coletadas neste local.  

A comparação entre os teores dos elementos potencialmente tóxicos 

analisados nas amostras de sedimentos e macrófitas, evidenciou que há 

transferência dessas espécies químicas presentes nos sedimentos para as 

macrófitas e, consequentemente, a bioacumulação desses elementos pelas 

macrófitas flutuantes. As espécies de macrófitas estudadas (E. crassipes, P. 

stratiotes, S. herzogii e S. molesta) comportaram-se como removedoras de metais 

em ambientes aquáticos eutrofizados (reservatório), demonstrando potencial para 

serem utilizadas como indicadoras de poluição desses ambientes e em estudos de 

fitorremediação de contaminantes, auxiliando no diagnóstico da contaminação e na 

remediação de ecossistemas aquáticos. 

As concentrações dos elementos tóxicos (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Bi, Pb e 

Zn) encontradas acima dos valores de referência nas macrófitas e nos sedimentos 

refletem os impactos decorrentes da intensa ocupação do solo ao redor do 

reservatório e da densa carga de esgoto in natura lançada nas águas deste 

manancial. 

 

6.1 Recomendações 

Para melhor compreensão da dinâmica das espécies metálicas no 

ambiente aquático, recomenda-se: 

• A continuação deste estudo por meio do estabelecimento da taxa 

de absorção de metais pelas raízes e folhas das macrófitas; 

• Um estudo mais detalhado relacionando os valores de potencial 

redox (EH) da coluna d´água com o sedimento, com o intuito de 

mostrar de forma mais evidente a solubilidade e disponibilidade 

dos metais que poderiam ser bioacumulados pelas macrófitas; 
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• A análise das diferentes frações granulométricas dos sedimentos, 

pois permitiria verificar em qual tamanho de partículas há 

incorporação mais representativa de metais; 

• A ampliação do número de metais em futuros estudos, haja vista 

que a contribuição antrópica é intensa. 

• Um estudo sobre os teores basais de metais tóxicos como As, Cd, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn em amostras de macrófitas aquáticas 

flutuantes, tendo em vista a carência de valores de referência 

atuais e específicos para essas plantas aquáticas reportados na 

literatura. 
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APÊNDICE A – Diagramas de EH-pH para os metais cromo, cobre, níquel, 

chumbo e zinco 

 
Figura A 1 – Diagramas de EH-pH para os metais Cr, Cu, Ni, Pb e Zn (A, B, C, D, E, respectivamente). 

 

 

 
Fonte: TAKENO, 2005. 
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APÊNDICE B – Resultados das concentrações de elementos traço em macrófitas 
 
Tabela B 1 – Média, mediana e faixa de concentração (mg kg-1, n = 3) dos elementos determinados em amostras de macrófitas de acordo com o ponto 
de coleta e a espécie de planta (Campanha 1 - chuvosa). 
 

 
1 = ICP OES; 2 = ICP MS; 3 = INAA; 4 = GF AAS; 5 = DMA; nd = não determinado; *São considerados valores informativos. 
Fonte: autor da dissertação. 

E. crassipes P. stratiotes S. herzogii S. molesta E. crassipes P. stratiotes S. herzogii E. crassipes P. stratiotes S. herzogii

Média 7246 4279 9147 8035 5206 2249 3637 2783 2202 2965

Mediana 5842 4245 9379 8052 6102 2281 3585 2574 2332 1635

Faixa 4565 - 11332 2809 - 5782 8022 - 10041 7106 - 8948 2871 - 6647 1880 - 2585 3270 - 4055 2498 - 3276 1612 - 2661 1360 - 5901

Média 3,52 2,07 4,53 3,68 1,93 1,62 1,80 1,26 1,03 1,03

Mediana 3,28 2,18 4,35 3,72 2,12 1,98 1,89 1,17 1,01 0,923

Faixa 2,63 - 4,66 1,84 - 2,20 4,09 - 5,14 3,47 - 3,84 1,07 - 2,58 0,899 - 1,98 1,19 - 2,31 1,01 - 1,61 0,713 - 1,36 0,636 - 1,53

Média 74 93 96 75 85 81 68 80 94 74

Mediana 76 98 86 79 86 79 73 79 99 80

Faixa 69 - 79 78 - 101 79 - 123 69 - 79 69 - 98 71 - 94 52 - 77 74 - 87 83 - 101 56 - 85

Média 104 127 96 112 120 139 76 97 108 71

Mediana 106 125 96 114 110 144 80 93 112 74

Faixa 89 - 117 122 - 133 92 - 98 103 - 118 94 - 155 121 - 153 66 - 82 73 - 124 99 - 113 61 - 78

Média 8870 26989 13283 11818 18653 25397 11357 16641 25203 9831

Mediana 11297 28160 12932 11818 18899 23990 11938 17011 23975 9022

Faixa 3994 - 11319 23122 - 29686 10493 - 16424 11354 - 12282 14713 - 22348 23955 - 28248 10134 - 11999 14765 - 18147 22281 - 29354 7601 - 12870

Média 0,28 0,17 0,13 0,23 0,25 0,13 0,19 0,37 0,69 0,27

Mediana 0,28 0,17 0,13 0,16 0,15 0,13 0,14 0,35 0,35 0,21

Faixa 0,16 - 0,39 0,16 - 0,18 0,11 - 0,14 0,15 - 0,39 0,14 - 0,47 0,11- 0,17 0,11 - 0,33 0,23 - 0,52 0,33 - 1,4 0,21 - 0,41

Média 11 5,6 16 11 5,3 2,4 3,8 3,2 2,8 3,7

Mediana 8,4 5,8 16 10 6,5 2,2 3,8 3,2 3,2 2,0

Faixa 5,8 - 20 4,6 - 6,4 14 - 17 10 - 14 2,8 - 6,7 1,7 - 3,2 3,1 - 4,6 2,9 - 3,6 2,0 - 3,3 1,9 - 7,3

Média 2,7 1,6 2,7 2,8 1,9 1,3 1,1 1,1 0,91 0,87

Mediana 2,5 1,6 2,7 2,6 1,7 1,2 1,1 1,0 0,82 0,61

Faixa 2,1 - 3,5 1,4 - 2,0 2,6 - 2,9 2,5 - 3,4 1,6 - 2,3 0,73 - 2,1 0,69 - 1,6 0,81 - 1,4 0,68 - 1,2 0,43 - 1,6

Média 5,9 3,8 7,9 6,4 4,3 2,7 3,8 3,0 2,7 3,7

Mediana 5,3 3,6 7,6 6,8 4,9 2,9 3,7 2,7 2,8 2,2

Faixa 4,2 - 8,2 2,7 - 5,2 7,0 - 9,0 5,1 - 7,4 1,7 - 6,2 1,3 - 4,0 3,0 - 4,6 2,5 - 3,9 2,6 - 2,8 2,0 - 7,0

Média 0,64 0,47 0,79 0,67 0,46 0,31 0,47 0,28 0,30 0,44

Mediana 0,43 0,43 0,80 0,69 0,49 0,28 0,43 0,26 0,31 0,32

Faixa 0,41 - 1,09 0,34 - 0,65 0,68 - 0,88 0,61 - 0,71 0,23 - 0,64 0,27 - 0,38 0,40 - 0,57 0,24 - 0,33 0,27 - 0,31 0,31 - 0,68

Média 19 13 13 10 48 21 34 251 256 359

Mediana 15 10 13 10 39 20 34 220 148 103

Faixa 15 - 28 8 - 19 12 - 13 9 - 13 25 - 80 16 - 26 33 - 36 64 - 468 59 - 561 42 - 931

Média 0,12 0,044 0,20 0,13 0,06 0,03 0,04 0,04 0,03 0,06

Mediana 0,10 0,042 0,20 0,14 0,06 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03

Faixa 0,073 - 0,18 0,040 - 0,049 0,15 - 0,24 0,077 - 0,18 0,038 - 0,078 0,021 - 0,032 0,033 - 0,061 0,035 - 0,046 0,023 - 0,038 0,025 - 0,13

3Cr

3Cs

1Cu

*3Eu

3Ba

3Br

3Ca 

4Cd

3Ce

3Co

2As

mg kg -1 P-01 P-02 P-03

1Al
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Continuação da Tabela B. 1. 
 

 
1 = ICP OES; 2 = ICP MS; 3 = INAA; 4 = GF AAS; 5 = DMA; nd = não determinado; *São considerados valores informativos. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

 

E. crassipes P. stratiotes S. herzogii S. molesta E. crassipes P. stratiotes S. herzogii E. crassipes P. stratiotes S. herzogii

Média 12875 7288 15795 14223 6862 4709 5375 4644 2986 3553

Mediana 11811 6069 16453 15783 6108 5431 5114 4235 2997 3121

Faixa 9922 - 16893 5205 - 10591 13145 - 17785 9239 - 17648 3647 - 10832 2790 - 5906 3957 - 7054 3254 - 6442 1586 - 4374 1395 - 6142

Média 0,18 0,19 0,26 0,21 0,36 0,14 0,19 0,20 0,12 0,27

Mediana 0,19 0,15 0,24 0,20 0,28 0,10 0,16 0,18 0,11 0,16

Faixa 0,12 - 0,23 0,082 - 0,32 0,23 - 0,31 0,18 - 0,23 0,24 - 0,57 0,045 - 0,29 0,16 - 0,25 0,10 - 0,32 0,11 - 0,16 0,12 - 0,53

Média 0,0291 0,0214 0,0331 0,0290 0,0196 0,0177 0,0225 0,0192 0,0203 0,0190

Mediana 0,0290 0,0218 0,0316 0,0312 0,0213 0,0164 0,0237 0,0181 0,0190 0,0198

Faixa 0,0291 - 0,0366 0,0189 - 0,0236 0,0293 - 0,0385 0,0203 - 0,0355 0,0152 - 0,0222 0,0155 - 0,0213 0,0192 - 0,0247 0,0141 - 0,0253 0,0188 - 0,0232 0,0166 - 0,0206

Média 25961 33691 18682 21553 40506 47624 23273 35802 38490 23266

Mediana 26027 33957 18230 18047 35408 48552 22577 39146 38507 24695

Faixa 23015 - 28841 31740 - 35375 16236 - 21579 17885 - 28725 34732 - 51377 42416 - 51905 22445 - 24796 27563 - 40696 37893 - 39069 20175 - 24927

Média 3,87 1,84 5,55 3,91 2,07 0,906 1,52 1,38 1,16 1,61

Mediana 2,91 1,97 5,77 3,80 2,33 0,978 1,56 1,41 1,23 0,915

Faixa 2,06 - 6,63 1,49 - 2,04 4,87 - 6,01 3,24 - 4,70 1,13 - 2,73 0,624 - 1,12 1,32 - 1,67 1,24 - 1,48 0,833 - 1,42 0,885 - 3,03

Média 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02

Mediana 0,01 0,02 0,04 0,03 0,04 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01

Faixa 0,01 - 0,04 0,01 - 0,04 0,03 - 0,04 0,02 - 0,05 0,01 - 0,04 0,01 - 0,02 0,01 - 0,02 0,01 - 0,02 0,01 0,01 - 0,04

Média 1130 787 1071 1180 1419 1467 1576 1309 1048 890

Mediana 1106 746 1097 1197 1415 1154 1255 1412 1172 931

Faixa 1070 - 1213 692 - 924 1006 - 1110 1073 - 1270 1061 - 1782 591 - 2657 720 - 2754 978 - 1538 702 - 1271 540 - 1199

Média 0,49 1,3 0,35 0,43 0,73 1,2 0,34 0,59 1,1 0,27

Mediana 0,45 1,2 0,36 0,35 0,79 0,91 0,33 0,59 1,1 0,26

Faixa 0,44 - 0,57 1,1 - 1,4 0,31 - 0,38 0,61 - 0,34 0,57 - 0,84 0,88 - 1,7 0,24 - 0,45 0,53 - 0,63 1,0 - 1,2 0,19 - 0,35

Média 4155 5946 4108 6907 2550 5013 6176 1886 5532 6348

Mediana 1203 6074 4194 8807 2618 5264 6070 1849 5395 5878

Faixa 1187 - 10074 5513 - 6251 3509 - 4621 1587 - 10328 1961 - 3070 4213 - 5563 5876 - 6582 1424 - 2385 5193 - 6008 5854 - 7311

Média 2,9 3,0 4,4 4,4 2,5 nd 4,7 1,8 nd 2,0

Mediana 2,1 3,0 4,0 4,6 2,5 nd 4,7 2,0 nd 2,0

Faixa 1,9 - 4,6 3,00 3,7 - 5,4 2,9 - 5,7 2,1 - 2,8 nd 2,5 - 7,0 1,2 - 2,1 nd 0,94 - 3,1

Média 6,76 2,81 4,57 3,15 2,32 1,57 1,58 1,81 1,84 1,51

Mediana 2,85 2,95 3,28 2,46 2,05 1,54 1,49 1,82 1,82 1,34

Faixa 2,63 - 14,8 2,22 - 3,25 2,65 - 7,79 2,43 - 4,55 1,58 - 3,35 1,35 - 1,81 1,26 - 1,99 1,79 - 1,84 1,78 - 1,91 1,10 - 2,07

Média 3,18 2,01 4,94 4,00 2,86 1,94 2,20 3,13 4,07 2,22

Mediana 2,83 1,92 5,27 3,99 2,62 1,61 2,10 3,05 2,90 1,68

Faixa 1,96 - 4,75 1,61 - 2,50 4,05 - 5,50 3,23 - 4,79 1,99 - 3,98 0,806 - 3,41 2,07 - 2,43 1,39 - 4,95 2,53 - 6,77 1,62 - 3,35

3Na 

*3Nd

2Ni

4Pb

5Hg

3K

3La

*3Lu

1Mn

2Mo

P-03

3Fe 

*3Hf

mg kg -1 P-01 P-02
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Continuação da Tabela B. 1. 
 

 
1 = ICP OES; 2 = ICP MS; 3 = INAA; 4 = GF AAS; 5 = DMA; nd = não determinado; *São considerados valores informativos. 
Fonte: autor da dissertação. 
 

 

 

 

E. crassipes P. stratiotes S. herzogii S. molesta E. crassipes P. stratiotes S. herzogii E. crassipes P. stratiotes S. herzogii

Média 40 35 32 34 81 57 37 63 44 39

Mediana 40 36 34 32 71 52 38 69 44 42

Faixa 34 - 45 33 - 36 28 - 35 30 - 40 66 - 104 47 - 71 34 - 39 45 - 77 39 - 50 33 - 44

Média 0,14 0,24 0,29 0,17 0,12 0,18 0,32 0,18 0,28 0,25

Mediana 0,11 0,23 0,28 0,17 0,13 0,14 0,36 0,20 0,28 0,23

Faixa 0,10 - 0,22 0,20 - 0,28 0,24 - 0,35 0,12 - 0,22 0,10 - 0,14 0,14 - 0,24 0,19 - 0,40 0,10 - 0,25 0,26 - 0,30 0,18 - 0,33

Média 1,3 0,71 1,7 1,4 0,69 0,28 0,48 0,38 0,30 0,46

Mediana 0,96 0,73 1,8 1,4 0,83 0,30 0,49 0,37 0,31 0,22

Faixa 0,75 - 2,2 0,46 - 0,95 1,6 - 1,8 1,2 - 1,5 0,29 - 0,96 0,19 - 0,34 0,46 - 0,49 0,36 - 0,41 0,21 - 0,38 0,17 - 0,99

Média 0,46 0,44 0,51 0,45 0,40 0,43 0,30 0,34 0,49 0,29

Mediana 0,35 0,44 0,49 0,46 0,36 0,43 0,29 0,31 0,51 0,29

Faixa 0,34 - 0,68 0,38 - 0,51 0,45 - 0,58 0,43 - 0,46 0,35 - 0,48 0,37 - 0,49 0,28 - 0,32 0,28 - 0,42 0,34 - 0,61 0,24 - 0,33

Média 0,55 0,26 0,87 0,59 0,32 0,32 0,13 0,25 0,19 0,17

Mediana 0,44 0,25 0,86 0,61 0,38 0,38 0,13 0,26 0,19 0,15

Faixa 0,29 - 0,92 0,20 - 0,34 0,78 - 0,97 0,45 - 0,72 0,17 - 0,42 0,17 - 0,42 0,087 - 0,17 0,23 - 0,28 0,17 - 0,20 0,15 - 0,20

Média 0,05 nd 0,07 0,08 0,09 0,09 nd nd nd nd

Mediana 0,05 nd 0,07 0,08 0,09 0,09 nd nd nd nd

Faixa 0,05 - 0,06 nd 0,07 0,07 - 0,09 0,09 0,09 nd nd nd nd

Média 1,7 0,85 2,2 1,9 1,1 1,1 0,46 0,80 0,55 0,43

Mediana 1,5 0,83 2,2 2,0 1,3 1,3 0,49 0,80 0,62 0,46

Faixa 1,1 - 2,3 0,56 - 1,2 1,8 - 2,8 1,3 - 2,3 0,42 - 1,5 0,42 - 1,5 0,29 - 0,59 0,62 - 0,97 0,41 - 0,62 0,32 - 0,51

Média 0,41 0,24 0,58 0,47 0,43 0,30 0,49 0,28 0,25 0,31

Mediana 0,35 0,24 0,61 0,50 0,45 0,32 0,43 0,26 0,24 0,25

Faixa 0,27 - 0,63 0,19 - 0,29 0,53 - 0,61 0,38 - 0,53 0,27- 0,57 0,22 - 0,35 0,40 - 0,65 0,23 - 0,34 0,23 - 0,28 0,22 - 0,47

Média 1,6 0,68 2,8 1,8 0,86 0,47 0,83 0,55 0,50 0,79

Mediana 0,95 0,71 2,7 2,0 0,93 0,47 0,75 0,57 0,49 0,47

Faixa 0,85 - 3,1 0,55 - 0,77 2,4 - 3,2 1,3 - 5 0,58 - 1,1 0,33 - 0,62 0,69 - 1,1 0,48 - 0,62 0,46 - 0,56 0,44 - 1,5

Média 0,17 0,14 0,23 0,21 0,13 0,076 0,12 0,085 0,078 0,12

Mediana 0,13 0,16 0,25 0,22 0,11 0,076 0,10 0,088 0,078 0,051

Faixa 0,068 - 0,30 0,10 - 0,18 0,21 - 0,25 0,18 - 0,23 0,042 - 0,25 0,35 - 0,12 0,073 - 0,20 0,050 - 0,12 0,049 - 0,11 0,036 - 0,28

Média 80 66 36 63 49 32 32 63 54 36

Mediana 87 67 37 51 41 31 33 64 46 34

Faixa 58 - 94 62 - 70 33 - 38 45 - 94 39 - 67 29 - 37 26 - 38 39 - 85 44 - 71 31 - 44

*2Y

*3Yb

3Zn

3Sc

2Se

3Sm

*3Tb

*3Th

2U

P-03

3Rb

2Sb

mg kg -1 P-01 P-02
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Tabela B 2 – Média, mediana e faixa de concentração (mg kg-1, n = 3) dos elementos determinados em amostras de macrófitas de acordo com o ponto 
de coleta e a espécie de planta (Campanha 2- seca). 
 

 
1 = ICP OES; 2 = ICP MS; 3 = INAA; 4 = GF AAS; 5 = DMA; nd = não determinado; *São considerados valores informativos. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

E. crassipes P. stratiotes S. herzogii S. molesta E. crassipes P. stratiotes S. herzogii E. crassipes P. stratiotes S. herzogii

Média 6006 5108 5265 6086 18983 10291 4382 10864 5672 7974

Mediana 5474 5600 4509 4099 18457 4826 3822 8095 4598 6596

Faixa 4771 - 7772 2791 - 6934 3362 - 7925 3585 - 10573 9709 - 28783 3787 - 22260 2013 - 7311 6477 - 18020 2033 - 10384 3971 - 13354

Média 4,30 2,82 3,66 3,50 4,77 2,45 1,77 1,70 1,11 1,43

Mediana 3,94 2,63 3,57 3,76 3,66 1,95 1,73 1,92 0,946 1,43

Faixa 3,89 - 5,06 2,37 - 3,47 2,90 - 4,53 2,76 - 3,98 3,16 - 7,50 1,40 - 4,00 1,46 - 2,13 1,22 - 1,97 0,809 - 1,58 1,07 - 1,78

Média 120 135 104 128 165 137 96 139 114 100

Mediana 117 128 91 135 155 121 99 138 113 99

Faixa 114 - 130 126 - 152 86 - 136 115 - 135 105 - 234 93 - 197 71 - 119 86 - 193 77 - 152 74 - 127

Média 77 90 88 131 71 93 51 55 76 50

Mediana 77 87 91 99 61 106 51 57 79 50

Faixa 75 - 79 82 - 99 73 - 101 73 - 221 60 - 91 61 - 110 48 - 53 45 - 63 62 - 85 47 - 52

Média 14810 17960 10164 12227 12933 15910 5465 14251 15832 6044

Mediana 13910 17004 10659 11691 12933 17727 4290 14251 14708 7113

Faixa 13681 - 16841 16498 - 20379 7608 - 12223 10915 - 14076 12478 - 13388 12024 - 17980 3609 - 8496 12635 - 15867 10826 - 21964 3260 - 7760

Média 0,54 0,31 0,14 0,16 0,34 0,18 0,41 3,2 3,3 1,4

Mediana 0,57 0,32 0,13 0,16 0,36 0,18 0,37 1,1 3,7 1,5

Faixa 0,42 - 0,64 0,27 - 0,35 0,13 - 0,15 0,15 - 0,17 0,12 - 0,54 0,088 - 0,27 0,070 - 0,80 0,43 - 8,0 0,25 - 6,0 0,40 - 2,4

Média 14 8,0 9,4 11 26 12 8,7 16 6,3 11

Mediana 13 7,2 7,2 10 24 7,9 7,3 11 4,5 8,9

Faixa 8,8 - 19 6,0 - 11 6,4 - 14 8,1 - 16 dez/43 5,2 - 22 3,7 - 15 8,5 - 27 4,1 - 10 3,9 - 21

Média 6,2 4,9 2,5 2,9 6,7 2,8 1,9 3,2 1,6 1,8

Mediana 5,3 3,7 2,2 2,8 4,8 2,3 1,7 3,6 1,7 1,6

Faixa 3,6 - 9,7 2,9 - 8,0 1,9 - 3,4 2,2 - 3,6 3,9 - 11 1,7 - 4,4 1,1 - 2,9 2,1 - 4,0 1,5 - 1,7 1,5 - 2,2

Média 7,8 5,0 6,2 14 26 6,6 4,7 32 20 18

Mediana 8,0 4,4 4,7 6,0 31 3,0 5,0 40 15 14

Faixa 6,0 - 9,5 4,0 - 6,7 3,8 - 10 5,0 - 31 7,3 - 40 2,4 - 14 2,0 - 7,1 17 - 40 12 - 33 13 - 25

Média 0,60 0,61 0,76 0,94 3,1 0,72 0,43 1,0 0,70 0,69

Mediana 0,62 0,59 0,77 0,56 1,6 0,40 0,46 0,85 0,47 0,86

Faixa 0,50 - 0,67 0,38 - 0,85 0,41 - 1,1 0,37 - 1,9 1,2 - 6,7 0,28 - 1,5 0,28 - 0,55 0,71 - 1,6 0,21 - 1,4 0,22 - 1,0

Média 22 24 12 10 72 72 47 701 443 802

Mediana 19 24 12 10 80 73 32 497 370 835

Faixa 16 - 31 22 - 25 11 - 12 9 - 11 51 - 86 32 - 111 28 - 81 373 - 1232 287 - 671 672 - 900

Média 0,15 0,087 0,12 0,15 0,32 0,14 0,10 0,26 0,11 0,17

Mediana 0,14 0,074 0,10 0,13 0,28 0,12 0,084 0,19 0,081 0,17

Faixa 0,090 - 0,22 0,074 - 0,11 0,082 - 0,19 0,11 - 0,20 0,16 - 0,53 0,053 - 0,25 0,036 - 0,19 0,17 - 0,41 0,072 - 0,17 0,083 - 0,27

3Cr

3Cs

1Cu

*3Eu

3Ba

3Br

3Ca 

4Cd

3Ce

3Co

2As

mg kg -1 P-01 P-02 P-03

1Al
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Continuação da Tabela B. 2. 
 

 
1 = ICP OES; 2 = ICP MS; 3 = INAA; 4 = GF AAS; 5 = DMA; nd = não determinado; *São considerados valores informativos. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

E. crassipes P. stratiotes S. herzogii S. molesta E. crassipes P. stratiotes S. herzogii E. crassipes P. stratiotes S. herzogii

Média 20705 12498 16810 17936 16694 11511 8337 8708 3441 5616

Mediana 20591 10805 13795 17292 16784 9364 9020 8182 2844 5229

Faixa 17777 - 23748 10119 - 16570 12314 - 24322 14365 - 22153 11188 - 22109 5156 - 20013 6446 - 9545 4883 - 13057 2681 - 4798 4852 - 6767

Média 0,51 0,30 0,20 0,47 1,4 0,29 0,25 1,4 0,98 1,0

Mediana 0,61 0,29 0,15 0,17 1,3 0,17 0,15 1,4 0,87 0,87

Faixa 0,25 - 0,68 0,28 - 0,32 0,11 - 0,35 0,09 - 1,1 0,38 - 2,5 0,11 - 0,58 0,06 - 0,55 0,88 - 2,0 0,22 - 1,9 0,44 - 1,7

Média 0,0269 0,0257 0,0258 0,0293 0,0348 0,0274 0,0213 0,0385 0,0193 0,0230

Mediana 0,0260 0,0258 0,0240 0,0256 0,0349 0,0201 0,0212 0,0280 0,0184 0,0216

Faixa 0,0242 - 0,0304 0,0223 - 0,0290 0,0217 - 0,0317 0,0245 - 0,0377 0,0274 - 0,0420 0,0179 - 0,0442 0,0188 - 0,0240 0,0251 - 0,0623 0,0145 - 0,0249 0,0268 - 0,0205

Média 24145 26503 19916 14201 33956 51408 26611 27729 39475 22142

Mediana 26113 28313 19798 14158 34217 54993 27290 29982 46775 22348

Faixa 19157 - 27164 21277 - 29920 18513 - 21437 12949 - 15496 25098 - 42552 37723 - 61507 24966 - 27577 18442 - 34762 24484 - 47164 20602 - 23475

Média 4,75 2,93 3,48 4,67 10,7 5,07 3,29 7,33 2,77 4,87

Mediana 4,13 2,55 3,21 3,44 10,3 3,02 2,98 5,71 2,25 4,21

Faixa 3,69 - 6,44 2,34 - 3,89 2,30 - 4,94 3,00 - 7,57 5,15 - 16,7 2,31 - 9,89 1,35 - 5,52 3,87 - 12,4 1,98 - 4,08 1,84 - 8,56

Média 0,04 0,02 0,03 0,07 0,2 0,03 0,03 0,08 0,05 0,09

Mediana 0,04 0,02 0,03 0,03 0,09 0,03 0,02 0,05 0,04 0,09

Faixa 0,03 - 0,07 0,01 - 0,03 0,02 - 0,05 0,03 - 0,15 0,05 - 0,3 0,02 - 0,06 0,01 - 0,06 0,05 - 0,1 0,01 - 0,1 0,03 - 0,1

Média 3542 3241 1329 1403 1631 2146 1931 1535 957 1750

Mediana 3362 2522 1268 1376 1704 2560 1692 1344 615 1121

Faixa 2220 - 5043 2104 - 5096 1152 - 1566 1244 - 1590 1437 - 1752 790 - 3087 1219 - 2882 815 - 2445 582 - 1674 1120 - 3010

Média 0,49 0,90 0,33 0,61 1,2 0,72 0,33 2,0 1,3 0,73

Mediana 0,49 0,91 0,30 0,36 1,3 0,79 0,36 2,0 1,0 0,68

Faixa 0,43 - 0,55 0,85 - 0,94 0,26 - 0,42 0,30 - 1,2 0,70 - 1,7 0,54 - 0,84 0,22 - 0,41 1,4 - 2,5 0,88 - 2,0 0,62 - 0,89

Média 1170 8066 4696 5957 2892 5385 6986 3673 5150 6041

Mediana 1196 7220 4716 6483 2831 5044 6585 3916 5949 6046

Faixa 1108 - 1205 6268 - 10709 4384 - 4988 4259 - 7130 2637 - 3209 3783 - 7326 6425 - 7946 1755 - 5347 2824 - 6677 4957 - 7118

Média 4,7 2,4 2,6 3,5 8,2 4,1 3,3 6,5 2,2 4,4

Mediana 4,5 2,5 2,3 3,5 6,1 4,1 2,9 5,6 1,8 3,8

Faixa 3,2 - 6,5 2,2 - 2,5 2,1 - 3,3 2,7 - 4,2 3,2 - 15 2,6 - 5,6 0,54 - 6,6 3,0 - 11 1,6 - 3,3 1,1 - 8,2

Média 4,16 3,42 3,08 2,51 5,09 3,44 2,10 4,07 2,79 2,70

Mediana 4,40 3,29 2,62 2,22 4,29 3,40 2,00 3,45 3,17 2,20

Faixa 3,59 - 4,48 3,23 - 3,76 1,76 - 4,87 2,21 - 3,10 3,11 - 7,86 1,67 - 5,25 1,40 - 2,92 3,41 - 5,36 1,84 - 3,37 1,92 - 3,98

Média 3,06 2,10 2,35 2,10 8,56 5,87 2,20 11,4 7,35 4,52

Mediana 3,94 1,75 1,27 1,72 10,0 2,82 1,56 14,1 6,08 4,91

Faixa 1,01 - 4,22 1,55 - 3,01 1,03 - 4,74 1,68 - 2,90 5,73 - 10,0 2,60 - 12,2 0,54 - 4,50 5,21 - 14,9 2,18 - 13,8 3,17 - 5,49

3Na 

*3Nd

2Ni

4Pb

5Hg

3K

3La

*3Lu

1Mn

2Mo

P-02 P-03

3Fe 

*3Hf

mg kg -1 P-01
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Continuação da Tabela B. 2. 
 

 
1 = ICP OES; 2 = ICP MS; 3 = INAA; 4 = GF AAS; 5 = DMA; nd = não determinado; *São considerados valores informativos. 
Fonte: autor da dissertação. 

 

 

 

E. crassipes P. stratiotes S. herzogii S. molesta E. crassipes P. stratiotes S. herzogii E. crassipes P. stratiotes S. herzogii

Média 41 28 30 20 89 73 39 57 53 31

Mediana 41 28 31 16 101 71 42 56 58 32

Faixa 38 - 44 25 - 30 24 - 36 15 - 28 64 - 101 63 - 84 31 - 43 37 - 77 28 - 72 23 - 37

Média 0,20 0,31 0,21 0,19 0,24 0,18 0,14 0,72 0,35 0,49

Mediana 0,20 0,32 0,20 0,20 0,25 0,13 0,14 0,78 0,40 0,54

Faixa 0,14 - 0,25 0,27 - 0,35 0,15 - 0,26 0,16 - 0,21 0,14 - 0,33 0,093 - 0,31 0,092 - 0,20 0,21 - 1,2 0,15 - 0,49 0,25 - 0,67

Média 1,3 0,84 1,0 1,4 2,9 1,2 0,75 1,6 0,76 1,2

Mediana 1,1 0,82 0,85 1,0 2,6 0,69 0,56 1,2 0,60 0,98

Faixa 1,1 - 1,6 0,57 - 1,1 0,63 - 1,6 0,78 - 2,3 1,1 - 4,9 0,50 - 2,5 0,25 - 1,4 1,1 - 2,5 0,26 - 1,4 0,50 - 2,0

Média 0,38 0,39 0,32 0,37 0,40 0,38 0,26 0,67 0,46 0,40

Mediana 0,36 0,40 0,29 0,35 0,41 0,35 0,27 0,45 0,37 0,40

Faixa 0,35 - 0,43 0,31 - 0,44 0,29 - 0,39 0,35 - 0,41 0,34 - 0,46 0,34 - 0,46 0,23 - 0,28 0,31 - 1,25 0,34 - 0,67 0,31 - 0,50

Média 0,68 0,44 0,57 0,81 1,7 0,73 0,53 1,2 0,48 0,86

Mediana 0,61 0,41 0,53 0,53 1,5 0,55 0,43 1,0 0,35 0,81

Faixa 0,58 - 0,86 0,35 - 0,57 0,36 - 0,82 0,52 - 1,4 0,86 - 2,9 0,25 - 1,4 0,19 - 0,97 0,73 - 1,9 0,33 - 0,75 0,33 - 1,4

Média 0,1 0,06 0,03 0,2 0,2 0,09 0,03 0,2 0,08 0,2

Mediana 0,06 0,06 0,03 0,07 0,2 0,1 0,03 0,2 0,05 0,2

Faixa 0,06 - 0,2 0,02 - 0,09 0,03 0,06 - 0,3 0,14 - 0,3 0,04 - 0,1 0,03 0,1 - 0,2 0,03 - 0,2 0,06 - 0,3

Média 2,0 1,2 1,2 1,3 3,9 2,2 1,0 2,5 1,1 1,9
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Faixa 1,4 - 2,9 0,90 - 1,5 0,82 - 2,0 0,99 - 1,4 1,8 - 5,0 0,72 - 4,6 0,52 - 1,3 1,2 - 4,6 0,43 - 2,2 0,78 - 3,4

Média 0,45 0,33 0,41 0,43 1,6 0,63 0,41 0,78 0,47 0,61

Mediana 0,40 0,32 0,34 0,37 1,2 0,38 0,43 0,71 0,31 0,48

Faixa 0,35 - 0,61 0,24 - 0,42 0,32 - 0,56 0,33 - 0,60 1,0 - 2,4 0,30 - 1,2 0,31 - 0,49 0,57 - 1,1 0,31 - 0,81 0,45 - 0,90

Média 1,5 0,87 1,5 1,5 0,86 0,55 0,78 1,6 1,4 1,7

Mediana 1,2 0,85 1,5 1,5 0,78 0,56 0,84 1,5 1,2 1,7

Faixa 1,2 - 2,1 0,68 - 1,1 1,2 - 1,9 1,3 - 1,9 0,18 - 1,6 0,50 - 0,57 0,47 - 1,0 1,2 - 2,2 0,88 - 2,1 1,2 - 2,0

Média 0,30 0,15 0,19 0,48 1,1 0,17 0,20 0,45 0,41 0,51

Mediana 0,23 0,14 0,18 0,15 0,62 0,089 0,20 0,29 0,40 0,44

Faixa 0,22 - 0,44 0,11 - 0,21 0,10 - 0,28 0,12 - 1,15 0,35 - 2,26 0,044 - 0,36 0,13 - 0,28 0,29 - 0,75 0,10 - 0,73 0,30 - 0,79

Média 114 108 45 51 66 55 64 107 63 56

Mediana 115 109 45 45 66 48 61 85 70 54

Faixa 101 - 125 88 - 126 40 - 50 35 - 73 58 - 76 41 - 77 43 - 87 60 - 177 49 - 70 53 - 60

*2Y
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APÊNDICE C – Representações gráficas Box-Plot dos elementos potencialmente 

tóxicos determinados nas amostras de macrófitas 

 
Figura C 1 – Box-Plot das concentrações do elemento As por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 

 
 

Fonte: autor da dissertação. 

 

Figura C 2 – Box-Plot das concentrações do elemento Cd por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 

 

 
Fonte: autor da dissertação. 
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Figura C 3 – Box-Plot das concentrações do elemento Co por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 

 
 

Fonte: autor da dissertação. 

 

Figura C 4 – Box-Plot das concentrações do elemento Cr por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 
 

Fonte: autor da dissertação. 
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Figura C 5 – Box-Plot das concentrações do elemento Cu por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 

 
 

Fonte: autor da dissertação.  

 

Figura C 6 – Box-Plot das concentrações do elemento Hg por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 

 
 

Fonte: autor da dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

(B) (A) 

(B) (A) 

611



171 
 

 
 

Figura C 7 – Box-Plot das concentrações do elemento Mn por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 
 

Fonte: autor da dissertação. 

 

Figura C 8 – Box-Plot das concentrações do elemento Ni por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 

 
 

Fonte: autor da dissertação. 
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Figura C 9 – Box-Plot das concentrações do elemento Pb por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 
 

Fonte: autor da dissertação.  

 

Figura C 10 – Box-Plot das concentrações do elemento Se por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 
 

Fonte: autor da dissertação. 
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Figura C 11 – Box-Plot das concentrações do elemento Zn por ponto de coleta e por espécie de planta, referentes à 
Campanha 1 - chuvosa (A) e Campanha 2 - seca (B). 

 
 

Fonte: autor da dissertação. 
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RESUMO 

 

PULECIO-SANTOS, S. Avaliação anatomopatológica de peixes e qualidade da água do 

Reservatório Billings. [Pathological assessment of fishes and water quality of Billings 

Dam]. 2018. 81p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Os reservatórios de água, como a represa Billings, são monitorados com o propósito de 

proteger e conservar os recursos hídricos baseando-se na análise periódica de água e do 

sedimento, porém não são utilizados de rotina peixes como bioindicadores. O objetivo do 

estudo foi caracterizar a qualidade de água da represa Billings, considerando a análise 

integrada dos parâmetros de água e sedimentos somados à avaliação anatomopatológica de 

tilápias (n=103), acarás (Geophagus brasiliensis, n=246), e traíras (Hoplias malabaricus, 

n=78). Amostras de água, sedimento e peixes foram coletadas em seis pontos da represa 

durante o verão e a primavera de 2014 e 2015. Métodos analíticos padronizados foram 

utilizados para avaliação da água e do sedimento, e a avaliação anatomopatológica dos peixes, 

incluiu o índice Fulton, lesões macroscópicas e histopatológicas de brânquias, fígado, rins e 

baço. As análises de água e sedimentos caracterizaram a água como ambiente eutrofizado e 

poluído por metais. Os parâmetros da água mostraram melhora no ano de 2015, porém os 

resultados físicoquímicos, biológicos, de toxicidade crônica e de metais estiveram acima da 

média histórica e dos limites permitidos pela legislação. A avaliação anatomopatológica 

revelou que as três espécies de peixes responderam às condições ambientais de formas 

diferentes, apresentando índices mais altos de lesão em 2015. A brânquia foi o principal órgão 

afetado em todas as espécies de peixes. O principal padrão de resposta tecidual foi o 

regressivo e reversível. Os índices das trairas foram os maiores e esta espécie foi considerada 

a melhor espécie para o biomonitoramento da represa Billings. A análise integrada de 

parâmetros de água, sedimento e dos peixes permitiu a avaliação da qualidade da água da 

represa Billings, e pode representar uma das formas de avaliar as condições ambientais bem 

como a qualidade dos peixes consumidos na região. 

 

Palavras-chave: abastecimento hídrico, biomonitoramento ambiental, peixes brasileiros, 

patologia de peixes, toxicologia ambiental. 
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ABSTRACT 

 

PULECIO-SANTOS, S. Pathological assessment of fishes and water quality of Billings 

Dam. [Avaliação anatomopatológica de peixes e qualidade da água do Reservatório 

Billings]. 2018. 81 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The environmental agencies has been monitoring water reservoirs such as the Billings dam 

with the purpose of protection and conservation of water resources based on periodical water 

and sediment analyses, but it does not use fish as bioindicators routinely. The study aimed to 

characterize water quality of the Billings dam based on integrated analyses of water and 

sediment parameters in addition to pathological assessment of tilapias (n=103), acaras 

(Geophagus brasiliensis, n=246), and trairas (Hoplias malabaricus, n=78). Samplings of 

water, sediment and fish were executed in six sites of the dam in summer and spring of 2014 

and 2015. Analytical methods for water and sediment parameters were carried out according 

to standard methods, while the pathological evaluation of fish involved the Fulton index, 

gross lesions evaluations, the macroscopic index and histopathological diagnosis of gills, 

liver, kidney, and spleen lesions, and their histopathological indices. Water and sediment 

analyses characterized the water as a eutrophic environment and polluted by metals. Water 

parameters showed improvement in 2015, but physicochemical, biological, chronic toxicity 

results, and metals criteria were in part above historic average and legal limits required. The 

pathological evaluation revealed that the three fish species responded to environmental 

conditions in different ways and presented worse indices in 2015. Gills were the main organ 

affected in all species studied and the principal tissue response was regressive and reversible 

pattern. The indices of trairas were the highest and this species was considered the best for 

biomonitoring the Billings dam. Comprehensive approach of water, sediment and fishes 

parameters allowed the evaluation of water quality of the Billings dam and it may represent 

one of the ways to evaluate its environmental conditions as well as the quality of the fish 

consumed in the region. 

 

Key words: water supply, environmental biomonitoring, Brazilian fish, fish pathology, 

environmental toxicology. 
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INTRODUCTION 
 

Water is a valuable natural resource in the central focus of global health, environment, 

and sustainable development. Climate change and its effects on water supply and quality are 

worldwide problems, the consequences of which have affected even Brazil, a country widely 

known for its extensive areas of rainforests. The severe and long drought in northeastern and 

southeastern Brazil form 2012 to 2015 caused a profound economic, social and environmental 

impact which led to water rationing for months, especially in São Paulo, the biggest city of 

Brazil (COELHO; CARDOSO; FIRPO, 2015; ESCOBAR, 2015; GETIRANA, 2016). 

Currently, the implementation of measures with the purpose of the protection and 

conservation of water resources has increased and is becoming more relevant. Population 

growth and urbanization add additional pressure on water sources and raise the demand for 

available water, affecting water quality and different aquatic species, which can also be used 

for human consumption (MALMQVIST; RUNDLE, 2002; VAN DER OOST; BEYER; 

VERMEULEN, 2003; FONSECA et al., 2016). 

Anthropogenic factors modify the physical, chemical, and biological processes 

associated with water sources. The use of fish as bioindicators for the management and 

treatment of water sources is relevant and has been used in different countries. They are used 

because of their biological sensitivity and direct exposure to multiple pollutants present in 

water bodies (JENKINS, 2004; REDDY; RAWAT, 2013). As widely known, one of the most 

common vehicles by which pollutants transfer to humans besides water is food. Defining the 

degree of contamination of water sources and how they can affect a living organism is not a 

simple matter, and physicochemical analyses of water do not provide enough information for 

the management and control of water quality (DE LA TORRE; FERRARI; SALIBIÁN, 

2005), reason why fish were used in the present research. 

Fish are sentinel organisms, with biological responses that can vary and be quantified 

according to exposure to pollutants (GAGNON; HODSON, 2012). Among the tools to 

measure these responses is the toxicological pathology, which using techniques such as 

histopathology allows to determine morphological effects and alterations produced by 

harmful substances (ADAMS; CRABBS, 2013) 

Metals are compounds widely used by human civilization; they are the only toxic 

pollutants that occur naturally. Despite the restrictions of their use in various contexts, human 

exposure to them is inevitable, however, due to human action, the toxic effects of these might 
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be potentiated (GOSSLAU, 2016). In addition, the biological cycles of plants and animals 

result in the incorporation of these substances in the human diet, water, and atmosphere, 

increasing the distribution of these compounds in the environment and intensifying the 

possible adverse effects and the concern over these ecotoxicological effects (WHO, 2006; 

GOSSLAU, 2016). 

The consumption of fish per capita in Brazil is 11.17 kg/year, which is considered low, 

whereas the world consumption per capita is near 20.6 kg/year (FAO, 2014; MURUSSI et al., 

2016). Tilapia is one of the most employed species in aquaculture because of its quick growth 

rate, the characteristics of its meat, its resistance to extreme conditions and the ease of its 

reproduction (MARTIN; VALENTINE; VALENTINE, 2010; MAITHYA et al., 2012).  

Currently, three species of tilapia are found in the Billings dam: Oreochromis 

niloticus, Sarotherodon sp, and Tilapia rendalli. The three of them were introduced in 

Billings for fishing as well as for ornamental purposes. These are the most abundant species 

in commercial fishing in the Billings dam and represent 80% of fish extracted from the dam 

(PETRERE; WALTER; MINTE-VERA, 2006; SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE 

SÃO PAULO, 2010; AVARI, 2013). 

Geophagus brasiliensis, known as cara or acara, is an omnivorous species with diurnal 

habits (ABELHA; GOULART, 2004), widely distributed in southern Brazil, the northern 

region of Argentina, and Paraguay (WIMBERGER, 1991). It is a native Brazilian species, a 

natural inhabitant of lentic environments, such as lakes and reservoirs, and highly adaptable to 

warm and cold regions (VOIGT et al., 2015). It usually remains in the same region as the 

tilapia, and is a very resistant species (ABELHA; GOULART, 2004; DI GIULIO; HINTON, 

2008). 

The Hoplias malabaricus popularly known as trahira or traira is a species which 

occurs in all the basins of South America including the Billings dam, and can be found in 

almost all the continental water bodies of Brazil; it inhabits diverse spaces such as small or 

large rivers, as well as spaces with stagnant water and little movement or even waterfalls 

(MALABARBA, 2009; OYAKAWA; MATTOX, 2009). This species is carnivorous and its 

food habit is based mainly on the consumption of other fish; it has been described as an 

ambush predator of nocturnal habits (CELI et al., 2001; OYAKAWA; MATTOX, 2009). It is 

a sedentary species, its life cycle takes place in relatively small geographic areas so it can 

spend long periods without feeding and then consume food in a voracious manner 

(SANT’ANNA; GOITEIN, 2009). 
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The species analyzed in this work have been previously used in several similar studies 

and in experimental reviews demonstrating their usefulness as indicators of environmental 

conditions in different contexts including the Billings dam (VAN DYK; PIETERSE; VAN 

VUREN, 2007; GARCIA-SANTOS et al., 2007; MELA et al., 2007; AZAZA; DHRAÏEF; 

KRAÏEM, 2008; MOHAMED, 2008; SANT’ANNA; GOITEIN, 2009; OLIVEIRA et al., 

2011; NASCIMENTO et al., 2012; AHMED et al., 2013; REZENDE et al., 2013; LIEBEL; 

TOMOTAKE; OLIVEIRA-RIBEIRO, 2013; CASTRO et al., 2014; JAYASEELAN et al., 

2014; MORAIS et al., 2016). 

The 2014 and 2015 were atypical years with precipitation levels up to 22% lower than 

the average of the previous 19 years (CETESB, 2014, 2015; COELHO; CARDOSO; FIRPO, 

2015). Hydrological conditions affect discharge, transformation, and diffusion of pollutants in 

the aquatic environment such as Billings dam (SMITH et al., 2011; EL-KHOURY et al., 

2015; AZIMI; ROCHER, 2016; WEI et al., 2016). 

In order to understand the status of the Billings reservoir in the context of a prolonged 

drought, integrative analyses of physicochemical, microbiological, toxicological and 

pathological parameters are important. Furthermore, the study of health status of fish from the 

Billings dam is relevant due to its possible impact on human health and as bioindicators of 

environmental quality to be used for future public actions (SOARES; MOZETO, 2006; 

CUNHA et al., 2011; OLIVEIRA, 2012; AVARI, 2013; CARDOSO-SILVA et al., 2014)  

The study aimed to characterize the water quality of the Billings dam based on 

integrated analyses of water and sediment parameters in addition to pathological assessment 

of three species of indigenous fish.  

2. MATERIALS AND METHODS 
 

The protocol of the study was approved by the Commission on Ethics in Animal Use 

of the School of Veterinary Medicine and Animal Science of the University of São Paulo, 

according to the guidelines of the Brazilian College on Animal Experimentation with protocol 

number 3318010216. The study was linked and part of the FEHIDRO AT 603 project, and 

has authorization for activities with scientific purpose from the Brazilian Ministry of the 

Environment through the Authorization and Information on Biodiversity System - SISBIO, 

under registration number 25609-4. 
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2.1. STUDY AREA 

 

Billings Reservoir (23°47’ S, 46°40’ W) is located on the southeast region of São 

Paulo (Fig. 1), it is one of the largest and most important water sources in the Metropolitan 

Region of São Paulo. The dam has a storage volume of 1.2 billion m
3
 and an inundation area 

of 127 km
2 

with a water system capacity of 4.8 m
3
/s. Billings has a drainage basin area of 560 

km
2
; climate is tropical and subtropical in the region, with an average temperature of 19°C 

and an average precipitation of 1300 – 3500 mm/year. The water is used as drinking supply of 

about 1.2 million people, energy generation, fishing, navigation, recreation and flood control 

of São Paulo city (CETESB, 2010). 

The soil occupancy and main land use surround the Billings dam are: 14.6% urban 

area with rapidly growing population, 5.6% small farms, condominium and scattered houses, 

and approximately 50% of the land is covered by primary Atlantic Forest, and secondary 

forest of commercial pines and eucalyptus, pasture land, agriculture and wetlands. Billings’ 

population concentrates 97% in urban areas, 20% of them live in precarious housing 

conditions. The main water flow passes through the longest central axis of the dam and exits 

at the Summit Control (S2- BILLL02900)(CETESB, 2015).  

Billings’ water is polluted in several ways and at different geographical points, 

pollution is mostly due to urban explosion, disrespect for regulations, illegal occupation of 

protected areas leading to the discharge of domestic, industrial and agricultural wastewater 

into the dam, inadequate waste disposal, and increased loss of Atlantic Forest (CETESB, 

2010). 

The water at the Billings reservoir is considered class 2, which means that these waters 

can be used for human consumption or supply after being treated; to protect the aquatic 

communities; they can be used for recreational purposes, for irrigation of vegetables, fruit 

plants, parks and gardens, and for aquaculture and fishing activities (CONAMA, 2005). 

The water and fish samplings were carried out once in summer and once in spring of 

2014 and 2015 (Table 1). Figure 1 illustrates the general conformation of the basin, the nearby 

towns and the sites used in this study for water and fish sampling. The points S1 to S4 are 

separated from the points S5 and S6 by a physical barrier, which does not allow the passage 

of fish from one side to another. However, it is not a watertight barrier and there may be a 

partial passage of water. In addition, due to the geographic conformation of the reservoir and 
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its ramifications, it has been suggested that each extension presents particular characteristics 

and dynamics. 

 

 

Figure 1. Map of Billings reservoir and sites of sampling of water, sediment and fishes; S1 BILL02100, S2 

BILL 02900, S3 BILL02500, S4 BITQ00100, S5 RGDE02900, S6 RGDE02200 

 

 

 

Table 1. List of water and fish sampling sites with coordinates 

 

 
Sampling site Coordinates 

S1 BILL02100 23° 45’ 16’’ S; 46° 38’ 04’’ W 

S2 BILL02900 23° 49’ 16’’ S; 46° 31’ 30’’ W 

S3 BILL02500 23° 47’ 27’’ S; 46° 35’ 54’’ W 

S4 BITQ00100 23° 50’ 41’’ S; 46° 39’ 20’’ W 

S5 RGDE02900 23° 46’ 16’’ S; 46° 32’ 03’’ W 

S6 RGDE02200 23° 44’ 23’’ S; 46° 26’ 44’’ W 
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2.2. WATER AND SEDIMENT SAMPLES 

 

Water and sediment samples were collected according to the "National Guide of 

Collection and Samples Preservation: Water, Sediment, Water Communities and 

Wastewater", as recommended by the National Water Agency of Brazil and the 

Environmental Agency of the State of São Paulo (CETESB, 2011). The samples were 

collected for the first sample period in March and April, and for the second period in 

November and December.  

The parameters used for the analysis were: conductivity, water temperature, air 

temperature, turbidity, pH, biochemical oxygen demand (BOD), dissolved oxygen (DO), 

organic nitrogen, nitrate, nitrite, ammoniacal nitrogen, total solid, total dissolved solid, total 

phosphorus, total chloride, Escherichia coli counts, chlorophyll-a, number of cyanobacterial 

cells, both water and sediment were analyzed for metals and metalloids aluminum, arsenic, 

cadmium, chromium, copper, nickel, lead, and zinc. The data reported by the CETESB of 

chronic toxicity was also included.  

The methods of analysis were performed according to the American Public Health 

Association (APHA); American Water Works Association (AWWA); Water Environment 

Federation (WEF), Standard Methods for the examination of Water and Wastewater (APHA; 

AWWA; WEF, 2011). All laboratory analyses of water and sediment were conducted by the 

CETESB and the results are free to public access. The limits accepted were established by the 

CONAMA law 357/05 (CONAMA, 2005), which determines minimum water pattern 

guidelines based on water use and procedures for the assessment of dredged material. The 

data were compared with international acceptable limits of the World Health Organization 

(WHO, 2011a) and the United States Environmental Protection Agency (EPA, 2001).  

For the water analysis, indices such as the Water Quality Index (IQA), Eutrophication 

Index (IET), and a water quality index for the protection of aquatic life (IVA) used by the 

CETESB for water classification were included, as well as the results of chronic toxicity 

evaluation (CETESB, 2015). 

The water data reports included correspond to the dates of the collections of the fish 

and water sampling. 
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2.3. FISH SAMPLE COLLECTION 

 

The capture of fish was performed by local fishermen and technicians of the CETESB 

Sampling Division using trammel nets with different meshes, which were placed in the 

sampling points in the late afternoon of the day prior to sampling. A trammel net consists of 

two/three layers of netting with slack small mesh inner netting between two layers of large 

mesh netting. Fish were captured in the same sampling sites of the monitoring network by 

CETESB according to the Guide for Collection and Sample Preservation (CETESB, 2011). A 

total of 427 individuals were collected including tilapias, acaras, and trairas. 

 

2.4. FISH NECROPSY AND BIOMETRIC INDICES 

 

The individuals and tissues of the three species were evaluated and processed 

simultaneously. The fish were weighted (grams), its standard and total length (cm) were 

measured, and the Fulton index (weight/standard length
3
 x 100) was calculated for each 

individual. The gross exam was conducted based on (YAMONG, 2003).  

The macroscopic evaluation index of health (HAI) was calculated, based, and adapted 

from Adams et al. (1993) considering gross findings of gills, liver, kidney, spleen, and skin. 

Every individual was examined macroscopically, taking into consideration external injuries, 

body condition, fat deposits, and changes in the celomic cavity and organs. 

 

2.5. TISSUE PROCESSING AND HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION 

 

The fragments from gills, liver, kidney and spleen were collected and fixed in a neutral 

10% formalin solution. The fixed tissues were dehydrated with ethanol in crescent 

concentrations, infiltrated with xylene and, embedded in paraffin, cut to a width of 5μm and 

dyed with hematoxylin and eosin (HE). When necessary, specific colorations such as Perls 

blue stain, Masson’s Trichomic, Ziehl-Nielsen, and Period Acid Schiff were used. 

Microscopic examination was performed under light microscopy, Eclipse NiU, Nikon with 

digital camera DSU3 in 40x, 100x, 200x, 400x and 1000x. Two observers unaware of the 

identification of the animal and the collection site conducted the analyses. 
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The analysis of organs and the calculation and analysis of pathological changes indices 

were adapted from Bernet et al. (1999). Accordingly, the histopathological changes were 

classified into five reaction patterns: circulatory, degenerative or regressive, inflammatory, 

proliferative, neoplastic, and for this study, a sixth pattern related to a parasitic infestation was 

included. Every alteration had an importance factor ranging from 0 to 3, associated with 

pathologic relevance. The extension of the lesion was ranging also from 0 to 3. Injury indices 

were calculated, in order to enable the standardization of histopathology findings, and the 

comparison between individuals. An index was calculated for each organ (I-Org) and a total 

index (I-Tot) was obtained from the sum of the I-Org of gills and liver..  

 

2.6. STATISTICAL ANALYSIS 

 

Statistical analysis was performed using RStudio programs. For the variables and 

indices obtained from fish evaluation, Wilcoxon, Kruskall-Wallis, linear and multiple 

regression tests were performed. Correlation analyses were performed between the health 

indices calculated for the fish and the water quality indices. Data with p<0.05 were considered 

statistically significant. Histopathological parameters were descriptively presented in tables 

with absolute (n) and relative (%) frequency. 

 

3. RESULTS 
 

The results were divided in four parts, one for water and sediment, and one for each of 

the three fish species, in order to facilitate the understanding of the data. 

3.1. PARAMETERS OF WATER QUALITY AND SEDIMENT 

 

3.1.1. PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL VARIABLES 

 

No statistical difference was found among the water variables of the four sampling 

periods during the two years of the study. The average values and standard deviation of the 

values obtained for all water sampling sites during 2014 and 2015 are found in tables 2 and 3. 
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The BOD, total phosphate, chlorophyll-a, and number of cyanobacteria were the main 

variables outside of the parameters. The BOD remained above allowed values during the four 

collection periods in S1 with an outcome of 9, 8, 6 and 6 respectively; S4 in summer of 2014 

and spring of 2015 resulting in 15 and 21 respectively; and S6 in spring of 2014 and summer 

of 2015 with values of 7 and 6 respectively. The total phosphate values remained above the 

allowed value in all the sampling sites during the four collection periods. Chlorophyll-a 

values were above the limit value in S1 for all collections except summer 2015; In S4 during 

all collections; and in S6 during spring 2014 and summer 2015. The number of cyanobacteria 

was above the allowed values during the two years in sites S1 and S2, during 2015 in S3, and 

during 2014 and spring of 2015 in S4. These parameters (BOD, phosphate, chlorophyll – a, 

cyanobacteria) are the main indicators when determining contamination by sewage in water.  
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Table 2. Average and standard deviation of physicochemical and biological water parameters in sampling site in 2014 

 

Parameters S1 S2 S3 S4 S5 S6 
CONAMA 357/ 

2005 

Condutivity µS/cm 215 ± 25.46 154.50 ± 3.54 181.50 ± 10.61 185.50 ± 24.75 113.50 ± 16.26 123.00 ± 22.63 
 

Water temperature °C 24.44 ± 0.07 24.21 ± 0.13 24.32 ± 0.22 24.50 ± 0.45 24.50 ± 0.14 25.10 ± 0.71 
 

Air temperature °C 25.95 ± 2.90 22.75 ± 3.18 24.10 ± 3.39 25.25 ± 2.47 24.60 ± 3.68 24.25 ± 3.18 
 

Turbidity UNT 27.20 ± 21.07 13.29 ± 6.38 18.69 ± 16.14 30.85 ± 27.08 3.51 ± 0.93 10.29 ± 8.37 <100 

pH 7.68 ± 0.09 8.42 ± 1.05 7.74 ± 0.28 8.37 ± 0.92 7.09 ± 0.30 8.06 ± 1.58 6 to 9 

BOD (5.20) mg/L 8.50 ± 0.71 4.00** 4.50 ± 0.71 9.50 ± 7.78 <3* 7.00** <5 

Dissolved O2 mg/L 6.19 ± 1.62 7.99 ± 2.26 5.95 ± 0.95 8.15 ± 0.54 6.06 ± 2.18 8.41 ± 2.66 >5 

Ammoniacal Nitrogen 

mg/L 
1.09 ± 1.12 0.17 ± 0.04 0.46 ± 037 0.23 ± 0.16 0.45 ± 0.13 0.81 ± 0.33 <0.5 

Total organic N mg/L 2.93 ± 1.70 1.01 ± 0.37 1.40 ± 0.61 1.2** 0.85 ± 0.08 1.30 ± 0.57 
 

Nitrate N mg/L 0.81*** <0.2* 0.23*** 0.19** 0.38** <0.2* <10 

Nitrite N mg/L <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 0.15** <1 

Total solids mg/L 175 ± 41.01 119.00 ± 1.41 132.00 ± 5.66 144.00  ± 0.00 <100* 138.00** 
 

TDS mg/L 163.00 ± 43.84 115.00 ± 4.24 123.00 ± 1.41 144.00** <100* 100.00** <500 

Total phosphate mg/L 0.27 ± 0.08 0.05 ± 0.01 0.11 ± 0.02 0.12 ± 0.03 0.07 ± 0.04 0.09 ± 0.04 <0.03 

Total chloride mg/L 18.70 ± 2.55 14.00 ± 0.57 16.30 ± 1.41 16.70 ± 2.69 12.80 ± 2.12 14.35 ± 3.04 <250 

Escherichia coli 

UFC/100mL 
140.50 ± 129.40 2.50 ± 2.12 13.50 ± 13.44 27.00 ± 36.77 26.50 ± 19.09 95.00 ± 114.55 <600 

Chlorophyll-a µg/L 235.89 ± 106.79 50.05 ± 20.89 41.89 ± 40.56 161.72 ± 180.82 14.87 ± 0.24 49.11 ± 50.01 <30 

Cyanobacteriae 

(Number of cells) 

905437.5 ± 

1005657.87 

406400.00 ± 

162698.20 
18375.00**** 

106560.00 ± 

141209.22 

34590.00 ± 

26247.80 
ND <50000 

BOD: Biological Oxygen Demand. TDS: Total Dissolved Solids. * Below detection limit in summer and spring. ** Below limit detection in summer period. *** Below limit 

detection in spring period. **** No data for summer period. ND: No data. Limit detection of BOD: < 3 mg/L, Ammoniacal nitrogen: <0,1 mg/L, Total organic nitrogen: <0,5 

mg/L, Nitrate: <0,2 mg/L, Nitrite: <0,1 mg/L, Total solids: <100 mg/L, TDS: <100 mg/L. CONAMA 357/2005: Current Law of the State of São Paulo (CONAMA, 2005). 
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Table 3. Average and standard deviation of physicochemical and biological water parameters in sampling sites in 2015 

 

Parameters S1 S2 S3 S4 S5 S6 
CONAMA 357/ 

2005 

Condutivity µS/cm 213.50 ± 14.85 161.00 ± 4.24 202.50 ± 7.78 185.50 ± 0.71 103.55 ± 3.466 99.5 ± 0.71  

Water temperature °C 24.82 ± 1.29 24.99 ± 1.00 25.09 ± 2.28 23.29 ± 0.32 23.86 ± 0.06 26.25 ± 0.21  

Air temperature °C 25.05 ± 0.21 24.74 ± 0.35 25.10 ± 0.99 23.55 ± 1.48 24.80 ± 0.42 27.25 ± 1.20 

 Turbidity UNT 6.98 ± 3.13 6.10 ± 1.72 5.99 ± 2.84 5.59 ± 2.35 2.87 ± 2.09 5.73 ± 1.51 <100 

pH 7.38 ± 0.14 8.15 ± 0.05 7.53 ± 0.21 7.66 ± 0.04 7.51 ± 0.45 7.75 ± 0.62 6 to 9 

BOD (5.20) mg/L 6.00 ± 0.00 4.00*** 5.00*** 21.00** <3* 6.00*** <5 

Dissolved O2 mg/L ND 8.22 ± 1.87 6.55 ± 0.75 7.41 ± 0.13 6.38 ± 2.10 8.58 ± 1.11 >5 

Ammoniacal Nitrogen 

mg/L 
5.68 ± 2.25 0.21** 0.28 ± 0.20 <0.1* 0.42 ± 0.44 0.32 ± 0.07 

<0.5 

Total organic N mg/L 0.95 ± 1.03 1.06 ± 0.65 1.23*** 1.39 ± 0.57 1.32*** 0.79 ± 0.18  

Nitrate N mg/L 2.69** <0.2* 0.55 ± 0.07 0.32*** 0.31** 0.3** <10 

Nitrite N mg/L <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 0.13** <1 

Total solids mg/L 141.00 ± 1.41 114*** 140.00 ± 2.83 134.00 ± 28.28 128.00*** 100***  

TDS mg/L 126.00 ± 14.14 <100* 139.00 ± 4.24 124.00 ± 28.28 114.00*** 100.00*** <500 

Total phosphate mg/L 0.27 ± 0.05 0.04 ± 0.01 0.12 ± 0.02 0.08 ± 0.04 0.03 ± 0.00 0.06 ± 0.03 <0.03 

Total chloride mg/L 18.25 ± 0.78 15.10 ± 0.28 17.90 ± 0.71 15.70 ± 0.85 10.35 ± 0.21 10.15 ± 0.07 <250 

Escherichia coli 

UFC/100mL 
642.00 ± 732.56 2.00 ± 1.41 10.50 ± 12.02 15.50 ± 0.85 15.50 ± 20.50 319.50 ± 368.40 

<600 

Chlorophyll-a µg/L 76.68 ± 57.88 29.05 ± 2.02 37.92 ± 12.05 15.50 ± 14.85 11.85 ± 0.38 31.81 ± 14.74 <30 

Cyanobacteriae 

(Number of cells) 

296775.00 ± 

286540.88 

182050.00 ± 

85842.76 

150195.00 ± 

103916.41 177.98 ± 194.36 

24735.00 ± 

13201.68 

52492.50 ± 

16274.06 

<50000 

BOD: Biological Oxygen Demand. TDS: Total Dissolved Solids. * Below detection limit in summer and spring. ** Below limit detection in summer period. *** Below limit 

detection in spring period. **** No data for summer period. ND: No data. Limit detection of BOD: < 3 mg/L, Ammoniacal nitrogen: <0,1 mg/L, Total organic nitrogen: <0,5 

mg/L, Nitrate: <0,2 mg/L, Nitrite: <0,1 mg/L, Total solids: <100 mg/L, TDS: <100 mg/L. CONAMA 357/2005: Current Law of the State of São Paulo (CONAMA, 2005).
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The effects of chronic toxicity reported did not show statistical difference by collection 

period. S2 was positive for chronic toxicity in the four periods, S3 during 2014, S6 showed no 

effects of chronic toxicity in any of the samples (Table 4). 

 

Table 4. Chronic toxicity reported for each sampling site during the four periods of collection 

 

Sampling 

Period 
Sampling Site 

Chronic 

Toxicity 

Sampling 

Period 
Sampling Site 

Chronic 

Toxicity 

Summer 

2014 

S1 - 

Summer 

2015 

S1 + 

S2 + S2 + 

S3 + S3 + 

S4 + S4 - 

S5 + S5 - 

S6  - S6 - 

Spring 

 2014 

S1 - 

Spring  

2015 

S1 - 

S2 + S2 + 

S3 - S3 - 

S4 - S4 - 

S5 - S5 + 

S6 - S6 - 

Font: (CETESB, 2014; CETESB, 2015). +: positive; -:negative. 

 

 

In superficial waters, levels of aluminum (<0.1 mg/L), arsenic (<0.01 mg/L), cadmium 

(<0.0007 mg/L), chromium (<0.02 mg/L), nickel (<0.009 mg/L) and zinc (<0.02 mg/L) 

remained below detection limit. Dissolved copper remained below detection limits (<0.009) 

except in 2015 in points S5 and S6, which values were 0.01 mg/L in summer, 0.05 mg/L in 

spring, 0.03 mg/L in summer, and 0.02 mg/L in spring respectively.  

In sediment, in the concentrations of metals and metalloids analyzed, no significant 

statistical difference was found between sampling sites and collection periods. The levels of 

aluminum, arsenic, cadmium, chromium, copper, nickel, lead and zinc were above the limits 

allowed as it appears in table 5. All metals analyzed reached PEL concentrations, most 

frequently arsenic, chromium, nickel. 

There was no significant association among physicochemical, biological, and metal 

levels in water and sediment. 
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Table 5. Average and standard deviation of concentration of metals and metalloids in sediment for site of sampling in 2014 and 2015  

 

Metals / 

metalloids 

(mg/Kg) 

S1* S2  S3 S4  S5* S6*****  

Criteria for the 

Assessment of 

Sediment 

Quality 
1 

EPA
2
 

TEL PEL 

Aluminum 63900.00 ± 13378.46 ND ND ND 70519 ± 5004.90 ND ND ND ND 

Arsenic 19.45 ± 0.92 17.85 ± 10.52 28.25 ± 12.50 13.30 ± 5.63 20.35 ± 0.35 2.65 5.9 17 9.8 

Cadmium 3.25 ± 0.17 <0.50** 1.87 ± 1.59 <0.50*** 0.6 <0.50 0.6 3.5 0.99 

Chromium 176.00 ± 9.90 73.65 ± 41.49 160.50 ± 73.41 77.22 ± 29.16 54.95 ± 19.02 12.1 37.3 90 43.4 

Copper 215.50 ± 0.71 32.15 ± 17.69 91.50 ± 80.63 33.30 ± 12.57 5373.50 ± 637.10 7.01 35.7 197 31.6 

Nickel 79.35 ± 1.77 38.65 ± 21.95 55.60 ± 40.79 48.25 ± 15.14 30.95 ± 0.92 6.33 18 35.9 22.7 

Lead 99.70 ± 7.50 29.5 ± 3.11 66.70 ± 23.96 39.40 ± 10.00 50.60 ± 2.69 47.3 35 91.3 35.8 

Zinc 308.00 ± 261.63 93.55 ± 40.38 272.50 ± 206.30 88.40 ± 19.38 110.5 ± 4.95 79.7 123 315 121 

ND: no data.  ND: No data. * Sampled in spring of 2014 and summer of 2015. ** Below the limit detection except in summer of 2015 with 0.52 mg/Kg. *** Below the limit 

detection in all  sampled periods. **** Below the limit of detection in summer of 2015. ***** Sampled only in summer of 2014. 
1
CANADA, 2007; 

2.
EPA, 2001. 
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3.1.2. WATER QUALITY INDICES 

 

Table 6 shows the results of water indices IQA, IET and IVA, and their classification 

by sampling sites. When comparing each one of these indices there was no statistical 

difference between the year and period of sampling.  

 

Table 6. Water quality indices and the distribution for sampling period and sampling point 

 

Sampling Period Sample Site IQA Category IET Category IVA Category 

Summer 2014 

S1 65 Good 73 Hyper eutrophic 8.6 Very bad 

S2 85 Optimal 60 Eutrophic 5.4 Bad 

S3 75 Good 63 Eutrophic 5.4 Bad 

S4 58 Good 63 Eutrophic 6.6 Bad 

S5 74 Good 54 Mesotrophic 5.4 Bad 

S6  82 Optimal 60 Eutrophic 3.2 Good 

Spring 2014 

S1 60 Good 71 Hyper eutrophic 6.2 Bad 

S2 77 Good 62 Eutrophic 4.5 Fair 

S3 79 Good 61 Eutrophic 4.2 Fair 

S4 86 Optimal 62 Eutrophic 4.2 Fair 

S5 81 Optimal 61 Eutrophic 4.2 Fair 

S6  60 Good 66 Super eutrophic 6.4 Bad 

Summer 2015 

S1 55 Good 61 Eutrophic 7.6 Very bad 

S2 87 Optimal 59 Eutrophic 4.4 Fair 

S3 82 Optimal 61 Eutrophic 5.4 Bad 

S4 84 Optimal 62 Eutrophic 4.2 Fair 

S5 76 Good 57 Mesotrophic 4.4 Fair 

S6  69 Good 63 Eutrophic 4.2 Fair 

Spring 2015 

S1 70 Good 69 Hyper eutrophic 7.4 Very bad 

S2 85 Optimal 59 Eutrophic 4.4 Fair 

S3 76 Good 65 Super eutrophic 5.2 Bad 

S4 65 Good 69 Hyper eutrophic 5.2 Bad 

S5 91 Optimal 57 Mesotrophic 5.6 Bad 

S6  84 Optimal 84 Hyper eutrophic 4.2 Fair 

 

The IQA reported remained within the good (58.33%) and optimal (41.67%) categories 

in the four sampling periods, with an average of 76±10.18 during the year 2014, and 79±10.56 

during the year 2015. 

The IET had an average of 62±5.06 in 2014 and 61.5±7.52 in 2015, being categorized 

as hypereutrophic (20.83%), super eutrophic (8.33%), eutrophic (58.33%), and mesotrophic 
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(12.50%). When comparing the IET of points S5 and S6, located in the arm of Rio Grande to 

the other points, a significant difference was found (p = 0.003615), showing different water 

quality for the arm of Rio Grande area.  

The IVA during the two years was categorized as good (4.16%), fair (41.67%), bad 

(41.67%), and very bad (12.50%). The average value was 5.4±1.45 in 2014 and 4.8±1.20 in 

2015. 

 

3.2. TILAPIAS 

 

One hundred and three tilapias were studied, 47 males, 52 females and two individuals 

of undetermined sex. Table 7 shows the fish obtained in each collection period in respect to 

the year and season, as well as the number of male and female individuals for each one. 

 

Table 7. Distribution and sex of the tilapias captured for the four collection periods in summer and spring 

 

Sampling Period Male Female Undetermined Total 

2014 
Summer 10 14 0 24 

Spring 10 12 0 22 

2015 
Summer 7 12 2 21 

Spring 20 16 0 36 

Total 47 54 2 103 

 

 

3.2.1. BIOMETRY AND FULTON INDEX 

 

The average weight (grams) for the individuals of the year 2014 was 252.25 ± 111.21, 

and 232 ± 120.1 for 2015. The average standard length (cm) was 17.7 ± 2.56 for the year 

2014, and 19 ± 3.55 for the year 2015. There was no difference between 2014 and 2015 

taking into account the average weight and standard length of tilapias. 

The Fulton Index for individuals collected in 2014 had an average value of 4.71 ± 

0.53, and of 4 ± 1.09 in 2015. There is a statistically significant difference between the years 

2014 and 2015 (p=0.0002827) for Fulton index, which tended to be lower during 2015.  

The Fulton index did not present a significant statistical relation with neither 

physicochemical and biological variables, nor with the IQA, IET and IVA water quality 
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indices. The four collection periods compared to each other resulted in a significant statistical 

difference (p=0.000000005171), being the summer collection period of 2015 (Graphic 1) in 

which the Fulton index was by far the lowest (worse index) compared to the other three 

collections. 

 

Graphic 1. Distribution of the Fulton index for individuals during the four sampling periods 

 

 

 

When comparing the Fulton index with the chronic toxicity reported (CETESB, 2014, 

2015), there was evidenced significance (p=0.00731) between the effects of chronic toxicity 

and a lower Fulton index (Graphic 2). 

 

Graphic 2. Distribution of the Fulton index for individuals related to the effect of chronic toxicity in water 
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3.2.2. NECROPSY FINDINGS 

 

Skin lesions were found in 6.80% (7/103) of the individuals. In terms of the amount of 

fat in the celomic cavity, absence was observed in 12.62% (13/103); a low quantity in 51.46% 

(53/103); moderate in 27.18% (28/103), and abundant in 1.94% (2/103) of the tilapias. 

Parasites were observed in the celomic cavity in 3.88% (4/103). Mucus in gills was found in 

moderate to abundant amounts in 10.68% (11/103) of the individuals. In liver, whitish foci 

were observed in 16.50% (17/103), rounded edges in 6.80% (7/103) and infiltration of fat in 

the liver was found in 0.97% (1/103). In the spleen multiple whitish foci were observed in 

3.88% (4/103). The macroscopic findings are shown in table 8 and figure 2. 

Table 8. Relative and absolute frequency of gross findings in body inspection of tilapias, acaras and trairas 

 

Gross findings  

TILAPIAS              

n (%) 

ACARAS                

n (%) 

TRAIRAS               

n (%) 

n=103 n=246 n= 78 

Mucus on gills 11 (10.68) 17 (6.91) 50 (69.44) 

Low fat in celomic cavity 53 (51.46) 52 (21.14) 40 (55.56) 

Parasites in the celomic cavity 4 (3.88) 7 (2.85) 38 (52.78) 

Moderate fat in celomic cavity 28 (27.18) 106 (43.09) 26 (36.11) 

White nodules in liver 17 (16.50) 13 (5.28) 8 (11.11) 

Skin Injuries 7 (6.80) 7 (2.85) 4 (5.56) 

Abundant fat in celomic cavity 2 (1.94) 79 (32.11) 3 (4.17) 

Absence of fat in celomic cavity 13 (12.62) 5 (2.03) 3 (4.17) 

Infiltration of fat in the liver 1 (0.97) 55 (22.36) 0 (0) 

 

3.2.3. HEALTH ASSESSMENT INDEX (HAI) 

 

The HAI average was on 60 ± 31.41 for the year 2014, and 30 ± 35.69 on 2015. There was 

no statistical difference between HAI and sampling site, collecting period or year.  

The evaluation of HAI and water-related indices did not show a significant statistical 

association. Tilapias from points S5 and S6 (Rio Grande) presented a moderately significant 

difference (p = 0.003) with respect to the fish collected in the other points (Graphic 3). Points 

located in arm of Rio Grande showed lower HAI. 
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Graphic 3. HAI of tilapias captured in sampling sites S1 to S4 compared with the index of individuals captured 

in sites S5 and S6 (Rio Grande) 

 

 

 

 

3.2.4. HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS  

 

The histopathological lesions and their frequency of occurrence amongst this 

population in gills, liver, kidney and spleen are presented in tables 9, 10, 11 and 12, and in the 

figures 5, 6, 7 and 8, respectively. 

The most frequent microscopic findings were: in the gills: epithelial hypertrophy 

81.37% (88/102), rupture of pillar cells 75.49% (77/102), lymphocytic infiltrate 56.86% 

(58/102), epithelial hyperplasia 51.96% (53/102), and epithelial lifting in 50% (51/102); in the 

liver: steatosis 58% (58/100), cellular edema 55% (55/100), lymphocytic infiltrate 29% 

(29/100), congestion 26% (26/100), and granulomas 17% (17/100); in kidney: congestion in 

54.55% (42/77), lymphocytic infiltrate 54.55% (42/77), hemorrhage 33.77% (26/77), 

granulomas 32.47% (25/77), hyaline droplets in tubular epithelium 25.97% (20/77); and in 

spleen: lymphoid depletion 87.76% (86/98), congestion 73.47% (72/98), and granulomas 

26.53% (26/98). 
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Table 9. Relative and absolute frequency of gill histopathological lesions in tilapias, acaras and trairas 

 

Lesions in Gills 

TILAPIAS              

n (%) 

ACARAS               

n (%) 

TRAIRAS               

n (%) 

n=102 n=204 n= 53 

Rupture of pillar cells 77 (75.49) 110 (53.92) 53 (100) 

Epithelial hypertrophy 83 (81.37) 109 (53.43) 46 (86.79) 

Congestion 32 (31.37) 79 (38.73) 30 (56.60) 

Epithelial hyperplasia 53 (51.96) 54 (26.47) 23 (43.40) 

Epithelial lifting 51 (50.00) 81 (39.71) 16 (30.19) 

Aneurysms 8 (7.84) 37 (18.14) 16 (30.19) 

Lymphocytic Infiltrate 58 (56.86) 46 (22.55) 14 (26.42) 

Fusion of secondary lamellae 22 (21.57) 24 (11.76) 6 (11.32) 

Parasites 9 (8.82) 49 (24.02) 4 (7.55) 

Granulomas 14 (13.73) 26 (12.75) 1 (1.89) 

Metaplasia 8 (7.84) 22 (10.78) 1 (1.89) 

Hemorrhage 17 (16.67) 5 (2.45) 1 (1.89) 

Atrophy 9 (8.82) 2 (0.98) 0 (0.00) 

Autolisis 0 (0%) 1/210 (0.47) 19/78 (24.35) 

Not represented 1/103 (0.97) 5/210 (2.38) 6/78 (7.69) 

 

 

Table 10. Relative and absolute frequency of liver histopathological lesions in tilapias, acaras and trairas 

 

Lesions in Liver 

TILAPIAS              

n (%) 

ACARAS               

n (%) 

TRAIRAS               

n (%) 

n=100 n=208 n= 58 

Cellular swelling 55 (55) 72 (34.62) 39 (67.24) 

Steatosis 58 (58) 167 (80.29) 33 (56.90) 

Bile duct fibrosis 16 (16) 60 (28.85) 30 (51.72) 

Congestion 26 (26) 123 (59.13) 19 (32.76) 

Lymphocytic Infiltrate 29 (29) 52 (25.00) 12 (20.69) 

Granulomas 17 (17) 12 (5.77) 8 (13.79) 

Hemorrhage 6 (6) 3 (1.44) 3 (5.17) 

Intercellular fat infiltration 0 (0.00) 104 (50.00) 1 (1.72) 

Necrosis 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (1.72) 

Parasites 0 (0.00) 10 (4.81) 1 (1.72) 

Autolisis 1/103 (0.97) 2/210 (0.95) 19/78 (24.35) 

Not represented 1/103 (0.97) 0/210 (0) 1/78 (1.28) 
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Table 11. Relative and absolute frequency of kidney histopathological lesions in tilapias, acaras and trairas 

 

Lesions in Kidney 

TILAPIAS              

n (%) 

ACARAS               

n (%) 

TRAIRAS               

n (%) 

n=77 n=86 n=38 

Hyaline droplets in tubular 

epithelium 
20 (25.97) 22 (25.58) 19 (50.00) 

Congestion 42 (54.55) 41 (47.67) 13 (34.21) 

Lymphocytic Infiltrate 42 (54.55) 39 (45.35) 5 (13.16) 

Granulomas 25 (32.47) 2 (2.33) 5 (13.16) 

Hemorrhage 26 (33.77) 11 (12.79) 3 (7.89) 

Parasites 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (5.26) 

Interstitial Edema 13 (16.88) 10 (11.63) 1 (2.63) 

Tubular degeneration 5 (6.49) 29 (33.72) 4 (5.19) 

Autolisis 2/103 (19.41) 3/210 (1.43) 11/78 (14.10) 

Not represented 23/103 (2.33) 121/210 (49.19) 28/78 (35.80) 

 

 

Table 12. Relative and absolute frequency of spleen histopathological lesions in tilapias, acaras and trairas 

 

Lesions in Spleen 

TILAPIAS              

n (%) 

ACARAS               

n (%) 

TRAIRAS               

n (%) 

n=98 n=203 n=58 

Lymphoid Depletion 86 (87.76) 152 (74.88) 48 (82.76) 

Congestion 72 (73.47) 105 (51.72) 5 (8.62) 

Granulomas 26 (26.53) 1 (0.49) 1 (1.72) 

Autolisis 0 (0) 1/210 (0.48) 9/78 (11.54) 

Not represented 5/103 (4.85) 6/210(2.86) 10/78 (12.82) 

 

 

3.2.5. HISTOPATHOLOGICAL INDICES 

 

The highest index of histopathological injury for organ (I-Org) considering the year 

was the gill, with an I-Org of 10 ± 4.34 in 2014, and 10 ± 10.31 in 2015. The highest reaction 

pattern corresponds to progressive lesions: epithelial hypertrophy and hyperplasia of 

secondary lamellae. The I-Org of gill showed neither statistical correlation with the water 

quality indices, nor statistical difference between the two years of collection. 

The kidney comes in second place with an average I-Org of 6 ± 4.62 in 2014, and 7.5 

± 7.30 in 2015. The reaction pattern with the highest index was the inflammatory one, being 

the presence of interstitial lymphocytic inflammatory infiltrate the most frequent finding.  
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The liver is positioned third with I-Org values of 3.5 ± 2.59 in 2014, and 8 ± 4.47 in 

2015. The reaction pattern with the highest index was that of regressive changes, which 

included esteatose degeneration, one of the most frequent lesions. The I-Org of the liver had 

no association with water quality indices, and presented a statistical difference between 2014 

and 2015, being higher in the latter (p = 9.775 e-05). 

The spleen presented the lowest I-Org amongst the evaluated organs with 4 ± 2.54 in 

2014, and 4 ± 6.94 in 2015. The reaction pattern with the highest index was that of regressive 

lesions, which also includes lymphoid depletion, the most common lesion in this population 

(Graphic 4).  

 

Graphic 4. Distribution of I-Org for tilapias, acaras and trairas 

 

 

 

 

There was no statistical relation between the ITOT and the water quality indices. The 

ITOT calculated for the year 2014 averaged 14 ± 5.69, and 18.50 ± 12.18 in the individuals 

captured in 2015. 

The ITOT in the two years showed a significant statistical difference (Graphic 5), and 

the ITOT had a tendency to rise in 2015 (p= 0.000563) meaning that the fish presented more 

histopathological lesions. 
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Graphic 5. Distribution of ITOT of tilapias in years 2014 and 2015 

 

 

 

When comparing the ITOT of individuals from sites S5 and S6, located in the arm of 

Rio Grande, with the other sampling sites S1, S2, S3 and S4, there was not a statistical 

difference. 

 

3.3. ACARAS 

 

A total of 246 fish were caught, from which 84 were females, and 162 males. In 

summer of 2014 124 individuals were collected, and 39 in the spring of the same year. In the 

summer of 2015 45 individuals were collected, and 38 in spring. All the collected individuals 

were used for macroscopic and biometric analysis. For histopathological analysis 210 of these 

individuals were processed, distributed as shown in the table 13.  

 

Table 13. Distribution and sex of the acaras captured for the four collection periods in summer and spring 

 

Sample period Male Female Total 

Summer 2014 53 35 88 

Spring 2014 24 15 39 

Summer 2015 21 24 45 

Spring 2015 30 8 38 

Total 128 82 210 
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3.3.1. BIOMETRY AND FULTON INDEX 

 

The average weight (grams) was 144 ± 48.85 in 2014, and 145 ± 43.8 in 2015. The 

standard length was on average 14.5 ± 1.53 in 2014, and 14.8 ± 1.36 in 2015. No statistically 

significant difference between weight and standard length was found when comparing males 

and females, or different collection times. 

In 2014, the Fulton index averaged 4.61 ± 0.68; and in 2015, 4.44 ± 0.5. A trend of 

lower body condition factor was observed during 2015, which was also observed in the 

tilapia. There was a small statistical difference (p = 0.033) between the two years studied. 

When comparing the factor of corporal condition with the chronic toxicity reported, a discrete 

statistical significance was observed (p=0.001), therefore, when no effects of chronic toxicity 

were observed in the water, a tendency of the fish to present a higher body condition factor 

was found, as shown in the graphic 6. The data was similar for tilapias. 

 

Graphic 6. Distribution of the Fulton index of acaras related to the effect of chronic toxicity in water 

 

 

 

3.3.2. NECROPSY FINDINGS 

 

Skin lesions were found in 2.85% (7/246) individuals, parasites in celomic cavity in 

2.85% (7/246), absence of fat deposits in celomic cavity in 2.03% (5/246), low fat levels in 

21.14% (52/246), moderate fat deposits in 43.09% (106/246) and abundant fat in 32.11% 

(79/246). Liver fat infiltration was observed in 22.36% (55/246), hepatomegaly in 5.69% 

(14/246), whitish nodules in liver 5.28% (13/246). In gills, the presence of mucus was found 
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in 6.91% (17/246). Table 8 and figure 3 the macroscopic findings observed during the 

necropsy. 

 

3.3.3. HEALTH ASSESSMENT INDEX (HAI) 

 

The HAI average was on 60 ± 32.48 for the year 2014 and on 30 ± 24.66 for 2015. No 

correlation was found between HAI and water-related indices. There was no statistical 

difference between HAI and sampling site. A statistically significant difference was found 

between the two years of the study as observed in graphic 7 (p = 0.0004701) with lower 

indices for the second year, which was not observed in the tilapia. 

 

Graphic 7. HAI of acaras captured in 2014 compared with the tilapias captured in 2015 

 

 

 

 

3.3.4. HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS 

 

The main histopathological lesions observed during the year 2014 and 2015 are listed 

in the tables 9, 10, 11 and 12, and in the figures 5, 6, 7 and 8 for gills, liver, kidney and 

spleen, respectively. 

The most frequent microscopic findings in the gills were: pillar cell rupture 53.92% 

(110/204), epithelial hypertrophy 53.43% (109/204), interstitial edema 39.71% (81/204), 
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congestion 38. 73% (79/204) and epithelial hyperplasia 26.47% (54/204); In liver: steatosis 

80.29% (167/208), congestion 59.13% (123/208), intercellular fat infiltration 50% (104/208), 

cellular swelling 35.10% (73/208) and bile duct fibrosis 28.85% (60/208); In kidneys the most 

common findings were: congestion in 47.67% (41/86), interstitial lymphocytic infiltrate 

45.35% (39/86), hemorrhage 12.79% (11/86), interstitial edema 11.63% (10/86) and 

granulomas in 2.33% (2/86); In spleen: lymphoid depletion in 74.88% (152/203), congestion 

in 51.72% (72/203) and granulomas in 0.49% (1/203). 

 

3.3.5. HISTOPATHOLOGICAL INDICES 

 

The organ with the highest I-Org was the gill; in 2014 the mean lesion index was 3 ± 

3.89, and averaged 12 ± 10.95 in 2015. The reaction pattern with the highest index was that of 

regressive and non-reversible lesions, which includes rupture of pillar cells, the most common 

lesion for this population. The I-Org of gills did not present a correlation with the water 

quality variables, and presented a statistical difference between the years of the 2014 and 

2015 collections, being the highest I-Org values those of the latter year (p = <2.2e -16).   

In the second place, the liver presented an I-Org of 4 ± 3.41 for the year 2014, and of 

8.5 ± 3.84 for 2015. The highest reaction pattern for the liver was the regressive and 

reversible lesion category that includes hepatocyte steatosis. The I-Org of the liver did not 

present a statistical correlation with the water quality variables, and it was statistically higher 

in the year 2015 (p = 5.183e - 13). 

The kidney presented an I-Org of 4 ± 4.72 in the first year, and 7 ± 5.45 during the 

year 2015. The highest reaction pattern for the kidney was regressive and reversible pattern 

such as tubular degeneration and congestion was the most frequent.  

The spleen presented the lowest I-Org with an average value of 4 ± 3.83 in 2014 and 2 

± 2.39 in 2015 (Graphic 4). The highest reaction pattern in the spleen was that of regressive 

lesions, which includes lymphoid depletion, the most frequent alteration found in this organ.  

The ITOT did not present a correlation with the water quality indices, the average 

value for the year 2014 was of 7 ± 5.71, and 21 ± 12 for the individuals captured in 2015. The 

ITOT presented significant statistical difference between 2014 and 2015 (p = <2.2e-16) being 

higher in the year 2015 as shown in graphic 8. This was also observed in the tilapia.  
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Graphic 8. Distribution of ITOT of acaras in years 2014 and 2015 

 

Furthermore, in the S5 and S6 sites (Rio Grande) slightly lower ITOT values were 

calculated with respect to values corresponding to the other sample locations S1-S4 (p = 

0.0146), result which was also observed in the tilapia (Graphic 9). 

 

Graphic 9. ITOT of acaras captured in sampling sites S1 to S4 compared with the index of individuals captured 

in sites S5 and S6 ( Rio Grande) 
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3.4. TRAIRAS 

 

A total of 78 individuals were captured, 32 of which were females, 45 were males and 

it was not possible to determine the sex of one of them. The distribution of the population is 

shown in table 14. 

 

Table 14. Distribution and sex of the trairas captured for the four collection periods in summer and spring 

 

Sample period Male Female Undetermined Total 

Summer 2014 24 5 1 30 

Spring 2014 15 13 0 28 

Summer 2015 6 1 0 7 

Spring 2015 7 6 0 13 

Total 52 25 1 78 

 

 

3.4.1. BIOMETRY AND FULTON INDEX 

 

The average weight (grams) for individuals during the collection period of summer of 

2014 was 490 ± 137.89 with an average standard length (centimeters) of 27.75 ± 2.10; in the 

spring of the same year the average weight was 529 ± 208.32 g., and the length was 32.95 ± 

3.7 cm. In the summer of 2015, the average weight was 642.5 ± 182.51 g., and the length was 

36.5 ± 3 cm. In the spring of the same year the weight was 506 ± 185.68 g., and the average 

length was 30 ± 3.3 cm. 

The Fulton index of the individuals collected in the summer of 2014 averaged 2.42 ± 

0.3, and in the spring of the same year, it was 1.3 ± 0.19. In the year 2015 in the summer the 

average was of 1.35 ± 0.1, and in the spring it was 2.1 ± 0.17. 

The Fulton index did not present a statistical correlation with the indices related to 

water quality. Statistical differences were found between Fulton index of the spring collection 

periods of 2014 and that of the spring of 2015 (p = 0.0022), and between the values of 

summer and spring of 2015 (p = 0.0173) as shown in the graphic 10. This result was different 

in the other species, which showed a difference between years 2014 and 2015, with a lower 

index in 2015. 

 

 

663



44 
 

 

Graphic 10. Distribution of Fulton index of trairas captured in the four sampling periods in 2014 and 2015  

 

 

 

 

3.4.2. NECROPSY FINDINGS 

 

Skin lesions were found in 5.56% (4/72) of the individuals. Parasites in celomic cavity 

in 52.78% (38/72), absence of fat deposits in celomic cavity in 4.17% (3/72), low fat in 

55.56% (40/72), moderate fat deposits in 36.11% (26/72) and abundant fat in 4.17% (3/72). In 

liver, whitish nodules were observed in 11.11% (8/72). On gills, mucus was observed in 

69.44% (50/72) (Table 8). Macroscopic lesions were in figure 4. 

 

3.4.3. HEALTH ASSESSMENT INDEX (HAI) 

 

No statistically significant correlation was observed between HAI and indices related 

to water quality. The average HAI was 30 ± 22.49, and 30 ± 31.39 for 2014 and 2015, 

respectively. A statistically significant difference was observed between the HAI calculated 

for 2014 and 2015 (p = 0.0018) with the indices in the individuals collected during 2015 

showing a notable tendency to be higher (Graphic 11), this tendency being exclusively 

observed in this species, in this study. 
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Graphic 11.  HAI of trairas captured in 2014 compared with trairas captured in 2015 

 

 

 

 

When comparing the HAI values of the sampling sites S1 to S4 to those obtained in 

points S5 and S6 (Rio Grande), there was a significant statistical difference (p = 0.028) with a 

higher HAI tendency in the Rio Grande sites as shown in graphic 12, while tilapias and acaras 

presented a lower HAI in 2015.  

 

Graphic 12. HAI of trairas captured in sampling sites S1 to S4 compared with the index of individuals captured 

in sites S5 and S6 ( Rio Grande) 
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3.4.4. HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS 

 

The histopathological lesions observed are presented in the tables 9, 10, 11 and 12, 

and in the figures 5, 6, 7 and 8 for gills, liver, kidney and spleen, respectively. The most 

frequent microscopic findings in the gills were: rupture of pillar cells 100% (53/53), epithelial 

hypertrophy 86.79% (46/53), congestion 56.60% (30/53), epithelial hyperplasia 43.40% 

(23/53), and interstitial edema 30.19% (16/53). In liver, cellular swelling was observed in 

67.24% (39/58), steatosis in 56.90% (33/58), bile duct fibrosis in 51.72% (30/58), congestion 

in 32.76% (19/58), and lymphocytic infiltrate in 20.69% (12/58). In kidney, the most common 

finding was the presence of hyaline droplets in tubular epithelium in 50% (19/38), congestion 

in 34.21% (13/38), interstitial lymphocytic infiltrate in 13.16% (5/38), granulomas in 13.16% 

(5/38), and hemorrhage in 7.89% (3/38). In the spleen, the most frequent finding was 

lymphoid depletion, 82.76% (48/58), followed by congestion in 8.62% (5/58), and the 

presence of granulomas in 1.72% (1/58). 

 

3.4.5. HISTOPATHOLOGICAL INDICES 

 

The organ with the highest index of histopathological lesion (I-org) was the gill, with 

an average value for 2014 of 8 ± 4,14, and of 17 ± 8.49 for 2015. The highest reaction pattern 

in the gills was  regressive lesions pattern and non-reversible, which includes rupture of pillar 

cells, the most commonly observed lesion. The I-Org of the gills did not present a statistical 

relationship with any of the water quality indices; although there was no statistical difference 

with respect to the year of collection, it had a tendency to be higher in the summer of 2015 (p 

= 0.0893), and in spring of the same year (p = 0.0682). 

The second organ with the highest I-Org was the liver that for 2014 presented a mean 

value of 8 ± 3.61, and of 12.5 ± 3,97 for 2015. The highest reaction pattern in liver was the 

regressive pattern and the most frequent lesion being cellular swelling. The I-Org of the liver 

had no statistical correlation with the water quality indices, and a difference between the 

collection periods was observed, being higher during the two summer periods of 2015 (2.434 

and -05), and spring of 2015 (p = 0.000254). 

In the third place, the spleen with an average I-org for the year 2014 of 4 ± 2.87, and 

of 4 ± 4.05 for the year 2015. The highest reaction pattern in the spleen was, as in the two 

previously evaluated species studied, the pattern of regressive lesions, being the depletion of 

lymphoid cells the most frequent lesion, as well as in the other two other species. 
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Finally, the kidney with I-org average for 2014 of 3 ± 1.73 and of 5 ± 3.83 for 2015. 

The highest reaction pattern in the kidney was that of regressive lesions, which includes the 

presence of hyaline deposits in the tubular epithelium, the most common lesion in these 

individuals. (Graphic 4). 

The average ITOT value calculated for the year 2014 was of 16 ± 7.26, and 28 ± 8.94 

in the individuals captured in 2015. The ITOT did not present a statistical correlation with any 

of the water quality indices. It presented statistical difference between the years 2014 and 

2015 (p = 3.283 e -5), being higher during 2015 (Graphic 13), like in the other two species 

studied, the ITOT presented a higher value in this species compared with the tilapias and 

acaras. There was no statistical difference between the ITOT of points S1 - S4 and points S5 

and S6 (Rio Grande). 

 

Graphic 13. Distribution of ITOT of trairas in years 2014 and 2015 
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Figure 2. Gross lesions in tilapias 

 

 

 

A. Gills in situ, left side view. Multiple whitish foci (arrows) in the irregular surface and covered by mucus. 

Multiple granulomas in gills. B. Caudal kidney in situ. Multiple whitish foci on its surface (arrows). Multiple 

granulomas in kidney. C. Celomic cavity with main organs in situ. Liver, multiple whitish foci disseminated 

(arrows). Multiple granulomas in liver. D. Spleen. Splenomegaly and multiple whitish foci (arrows) and irregular 

surface. Multiple granulomas in spleen. E. Spleen, longitudinal section. Multiple whitish foci disseminated 

(arrows). Multiple granulomas in spleen. 
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Figure 3. Gross lesions findings in acaras 

 

 

 

A. Celomic cavity, liver. Abundant deposit of adipose tissue in celomic cavity (*). Hepatomegaly, liver showing 

multiple areas with infiltrated fat (arrows). Insert on top right, side view of acara at gross. B. Celomic cavity, 

liver. Liver with diffuse fat infiltration (arrows) and hemorrhage foci, abundant deposition of visceral adipose 

tissue (*). C. Liver. Abundant adipose tissue infiltrating the hepatic parenchyma (arrows). D. Gills in situ. Foci 

of irregular surface covered by mucus (arrows). 
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Figure 4. Gross lesions in trairas 

 

 

 

A. Side view of cross section of body, traira. Cranial displacement of stomach into oral cavity (*). Observe 

scarce deposits of fat in the cavity. White box, insert figure, presence of parasites in the celomic cavity. B. 

Celomic cavity. Presence of parasites on gastric serosa (black arrows), multiple whitish spots on the hepatic 

surface (white arrows). C. Celomic cavity, Liver (L). Hepatic degeneration. Hemorrhage focus in the caudal 

portion of the liver (*). D. Celomic cavity. Deposit of fat in cavity (*). Presence of parasites in a coelomic cavity 

and a parasite in muscle (arrows). 
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Figure 5. Photomicrography of lesion in gill sections of tilapias, trairas and acaras 

 

 

Photomicrography of gill sections. A. Tilapia. Aneurysms-Telangiectasia in secondary lamellae (arrows), lifting 

of secondary lamellae epithelium (*) 40X H&E. B. Tilapia. Rupture of pillar cells (arrows), secondary lamella 

atrophy, lamellar epithelial hypertrophy (arrowhead) 40X H&E. C. Tilapia. Fusion of secondary lamellae (short 

arrow), secondary lamella atrophy (arrow) 20X H&E. D. Tilapia. Hyperplasia of mucous cells (*), fusion of 

secondary lamellae loss of normal structure (arrow) 20X H&E. E. Acara. Fusion of secondary lamellae and 

rupture of pillars cells of secondary lamellae (arrowheads), necrosis (*), hyperplasia of mucous cells (arrow), 
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20X H&E. F. Acara. Multiple granulomas in secondary lamellae (arrows) 4X H&E. G. Traira. Fusion and 

atrophy of secondary lamellae (arrows) 10X H&E. H. Traira. Aneurysms in secondary lamellae (arrows) 20X 

H&E. 

 

Figure 6. Photomicrography of lesions in liver sections of tilapias, trairas and acaras 
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Photomicrography of liver sections. A. Tilapia. Moderate intracellular deposits of  lipofuscin and hemosiderin 

(arrows), discrete perivascular lymphocytic infiltrate (*), 40X H & E. B. Tilapia. Granulomas (GR), lymphocytic 

infiltrate surrounding granulomas (arrows), 20X H & E. C. Acara. Multifocal fat infiltration in liver 

(arrowheads), fibrosis around bile ducts (arrows), 20X H & E. D. Acara. Periductal fibrosis (blue color), 40X 

Masson's trichromic. E. Acara. Discrete microgoticular steatosis (arrows), 40X H & E. F. Traira. Diffuse cellular 

swelling 20X H & E. G. Traira. Periductal Fibrosis, 40X Masson's Trichromic.  H. Traira. Perivascular 

lymphocytic infiltrate (arrows), intracellular deposits of lipofuscin and hemosiderin (short arrow), 20X H & E.   

 

 

Figure 7. Photomicrography of representative lesions in kidney sections of tilapias, trairas and acaras 

 
 

Photomicrography of kidney sections. A. Tilapia. Multiple granulomas (GR), center of melanomacrophages (*), 

lymphocytic infiltrate (arrows)  20X H & E. B. Tilapia. Granulomas (GR), diffuse congestion, 10X H & E. C. 

Tilapia. Granuloma (GR), 40X H & E. D. Acara. Tubular degeneration (short arrow), increased glomerular 

cellularity (arrowhead), glomerular synechia (arrow), diffuse congestion (*), 20X H & E. E. Acara. Interstitial 

fibrosis, 20X Masson's Trichromic. F. Traira. Hyaline droplets in cells of tubular epithelium (arrows), discrete 

tubular degeneration (short arrows), lymphocytic infiltrate (*) 40X H & E. 
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Figure 8. Photomicrography of representative findings in spleen sections of tilapias, trairas and acaras 

 

 
 

Photomicrography of spleen sections. A. Tilapia. Granulomas (GR), 10X H & E. B. Tilapia. Granuloma (GR), 

40X H & E. C. Tilapia. Granuloma (GR) with melanomacrofagos in the periphery (*), 40X H & E. D. Acara. 

Lymphoid depletion, melanomacrophage centers (*) 10X H & E. E. Acara. Lymphoid depletion, 

melanomacrophage centers (*) 20X H & E. F. Traira. Lymphoid depletion, granulomas (arrows) surrounded by 

melanomacrophage centers (*), 10X H & E. 
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4. DISCUSSION 
 

Studies that monitor water reservoirs and perform water and sediment analyses 

periodically, are part of public politics adopted by environmental agencies like the CETESB, 

they are fundamental due to the presence of xenobiotic agents in water and sediment, and can 

be decisive in a chronic poisoning process. At the same time, although the use of fish as 

bioindicators of environmental quality has been recognized as an important and useful tool, 

environmental agencies do not use them routinely. In this context, the research was conducted 

aiming an integrated analysis of water quality of the Billings dam using water and sediment 

parameters and performing a pathology analysis of three species of fish as biomarkers. 

The geographical location of the reservoir and its surroundings is a crucial factor that 

determines the physicochemical characteristics of its surface waters and sediment (CETESB, 

2010; CARDOSO-SILVA et al., 2014). The water of the Billings reservoir did not present a 

statistical difference in relation to the physicochemical parameters in the years 2014 and 2015 

in the points analyzed, despite the prolonged drought that the region experienced (ESCOBAR, 

2015). Regarding previous years, Cunha et al., (2011) evaluated the physicochemical 

parameters of the reservoir water during 34 years (1977 to 2010) and showed how throughout 

this period the water was also characterized as eutrophic, due to anthropic activities, 

population growth and irregular use of the land. 

The water crisis suffered by the State of São Paulo during the years 2014 and 2015 

generated a high impact on different socio-economic areas, notably impacting the 

Metropolitan Region of São Paulo (CETESB, 2014, 2015; COELHO; CARDOSO; FIRPO, 

2015; ESCOBAR, 2015). Furthermore, water quality was more impacted, based on 

physicochemical, microbiological and toxicity parameters during 2014, showing more 

alterations compared to 2015 which also presented a lower quality compared to the average 

since year 2010 (CETESB, 2014, 2015). 

In addition, Pires et al., (2015) recently analyzed the limnological parameters that 

characterized the reservoir as a eutrophic environment, a conclusion which previous studies 

had already reached (CARDOSO-SILVA et al., 2014; CETESB, 2014, 2015). Meanwhile, 

although the eutrophic state is characteristic of the reservoir, the concentrations of total 

phosphate and BOD, in the period covered by this study, were higher than the historic average 

(CETESB, 2015) which was also reflected in an increased chlorophyll-a concentration.  
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In this context, the evaluation of the cyanobacteria cell count also showed a significant 

increase in the study period, showing that the water quality of the reservoir worsened and 

there was an increased risk of occurrence of cyanobacteria blooms and fish mortality, as 

shown in the reports of the CETESB of 2014 and 2015 (CETESB, 2014, 2015). The 

eutrophication process can occur naturally or artificially, being the last one the case of the 

studied area, its anthropogenic origin lies mainly in the outflow of domestic, agricultural, 

livestock, or industrial waste(SMITH, 2003; MACEDO; LÚCIA; SIPAÚBA-TAVARES, 

2010; TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2010). During 2014, 23 cases of fish mortality 

were reported and in 2015, there were 5 reports (CETESB, 2015). The increase in the 

incidence of fish mortality in the reservoir during 2014 could be associated with the effects of 

eutrophication, which leads to the proliferation of algae species and have toxic effects on fish 

(KARIM et al., 2003; KARAOUZAS et al., 2017). 

The compartmentalization of the reservoir and the partial physical barrier between the 

Rio Grande arm (S5 and S6) and the other sites of sampling (S1 to S4) were highlighted in 

this study and showed that in the Rio Grande region the concentrations of phosphorus, the 

chlorophyll-a concentration, and the cyanobacteria counts were lower in comparison with the 

other sites. That had already been indicated by other authors (CARDOSO-SILVA et al., 2014; 

PIRES et al., 2015), although S5 and S6 classified as mesotrophic to hypereutrophic in the 

study period. 

The IQA values in the present study did not show either a statistical difference 

between the sampling sites nor with respect to the time of sampling. However, the IQA was 

higher in 2015 compared to 2014, which were lower when compared with the historic 

averages (CETESB, 2014). This data may be due to the low precipitations in those two years 

resulting in a lower amount of water pumped from the Pinheiros River to the Billings 

reservoir. On the other hand, the pumped water was higher in 2015 reflected in the IQA 

average, due to a greater concentration of pollutants in the points closest to the Pinheiros 

entrance, mainly in point S1 (CETESB, 2015). 

The IVA was worse in 2014, and lower in 2015 compared with the historic average. 

The IVA indicates the quality of water to protect aquatic fauna and flora in general, 

considering the presence and concentration of toxic substances and their degree of toxicity, 

pH and dissolved oxygen, as well as the IET (CETESB, 2016). The IVA for this period 

remained in the categories of fair to very bad in most samples (4,16% was classified as good), 
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without showing statistical differences among location and sampling time. In this way, the 

IVA showed that the water quality was worse but showed discrete improvement in 2015. 

The effect of chronic toxicity detected in several samples considered for this study can 

be attributed to the presence of sewerage and other xenobiotics, such as metals and 

metalloids. Copper, for instance, is associated with the application of algaecides in point S5, 

while for points S1, S2, and S3 the toxic effect was associated with the presence of 

cyanobacteria and their toxic effects (CETESB, 2014, 2015). Copper-based algaecides were 

used close to points S1, S3, and S5, where on several occasions the concentration exceeded 

the limits of the PEL and can cause fish toxicity. The toxicity in fish related to copper 

concentration has already been presented by other authors in different conditions of analysis 

(ARELLANO; STORCH; SARASQUETE, 1999; RODRÍGUEZ DE LA RUA et al., 2005; 

EPA, 2010). 

The environmental agency has recognized the increased and irregular use of land 

around the reservoir, which has a reduced number of aqueducts and sewerage infrastructure, 

and the agency of water supply and sanitization has implemented actions to improve these 

conditions for more than two decades (CETESB, 2010). It should be emphasized among 

recent actions an increase of 2% in the proportion of population with sewage treatment 

compared to 2014, reaching a 63% coverage of the sewage treated in the state of São Paulo, 

and the implementation of more monitoring points for sediment and water within the different 

water reservoirs of the state (CETESB, 2015). The sewage in the water reflected directly in 

the water quality analysis, so phosphorus, BOD, and dissolved oxygen were above the limits 

allowed for waters classified as class 2, in accordance with the current regulations CONAMA, 

357 of 2005.  

The metals and metalloids such as arsenic, cadmium, chromium, copper, nickel, lead, 

and zinc were found above the allowed concentrations in the majority of the samples, and in 

several cases exceeded the limits of PEL, accepted by the EPA (2001) and the Canadian 

Council of Ministers of the Environment (2007). The concentrations of heavy metals in 

environment as Billings dam can associated mainly with industrial  effluents, soil erosion, and 

mineral dissolution (JAIN; ALI, 2000; MANDAL; SUZUKI, 2002; RATNAIKE, 2003; EPA, 

2010; WHO, 2011b, 2017a, 2017b). 

Water and sediment analyses showed that water quality is compromised and 

threatened mainly by anthropogenic actions over time, and got worse during the drought. 

677



58 
 

 

Water-related indices (IQA, IET, IVA) evaluated for long periods help the monitoring and 

improvement of water quality, which in turn allows taking informed actions and preparing 

plans in order to improve the quality of water for public use. Specially, IVA and chronic 

toxicity are useful tools to know the possible effect of water pollutants on biological 

organisms, and their effects by exposure over time. 

In this sense, fish are widely used tools for environmental studies in natural and 

experimental conditions, since they have shown a technical response to changes in their 

environment and in relation to water quality (AZAZA; DHRAÏEF; KRAÏEM, 2008; 

MARCHAND et al., 2009; SANT’ANNA; GOITEIN, 2009; GAGNON; HODSON, 2012; 

GOMES et al., 2012; AHMED et al., 2013; CASTRO et al., 2014; MORAIS et al., 2016). The 

three species of fish analyzed had already been used before with the purpose of aquatic 

environmental biomonitoring in Brazil and other countries (GARCIA-SANTOS et al., 2007; 

MELA et al., 2007; LINDE et al., 2008; LINDE-ARIAS et al., 2008a, 2008b; MOHAMED, 

2008; OLIVEIRA et al., 2011; LIEBEL; TOMOTAKE; OLIVEIRA-RIBEIRO, 2013; 

REZENDE et al., 2013). 

Tilapias, acaras, and trairas have been previously used together as bioindicators in the 

Billings reservoir for measuring metals in tissue(OLIVEIRA et al., 2011); there have also 

been studies of an isolated species such as the one of tilapia for histopathological 

characterization in a pollutant environment (REZENDE et al., 2013; JAYASEELAN et al., 

2014), and the one of acara for determination of metals in tissues (FURLAN, 2011). 

According to the reviewed literature, there are no studies in the Billings Reservoir that have 

carried out pathological analyses of three fish species together along with water and sediment 

analyses for a characterization of the Billings water quality. 

Previously used biomarkers found in the examined literature include: fish population, 

weight evaluation, Fulton index, macroscopic fish evaluation (RØNSHOLDT, 1995; NEFF; 

CARGNELLI, 2004; PANGLE; SUTTON, 2005; MOZSÁR et al., 2015; MORADO; 

ARAÚJO; GOMES, 2017), macroscopic index of lesions (WATSON; CRAFFORD; 

AVENANT-OLDEWAGE, 2012; SARA et al., 2014), microscopic evaluation of lesions and 

histopathological indices(BERNET et al., 1999; NERO et al., 2006a, 2006b; MCHUGH et al., 

2011). Biomarkers related to body condition, gross lesions and microscopic evaluation of 

gills, liver, kidney, and spleen were used under this study. 
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Analyses of fish body condition based on the Fulton index as a biomarker of 

environmental contamination have been used to infer the water quality of other reservoirs 

(PANGLE; SUTTON, 2005; AGBOHESSI et al., 2015; MORADO; ARAÚJO; GOMES, 

2017), according to the reviewed literature, there are no reports of previous studies using this 

index in the Billings dam. In this analysis, it was observed that tilapias, acaras, and trairas 

show differences in the Fulton index between periods and collection points and that the Fulton 

index alone did not have an association with water and sediment parameters.   

The Fulton index for tilapias and acaras showed the same tendency to be lower in 

2015 than in 2014. The factors pointed out to explain the data were in part consequence of 

alterations in food consumption, being either fasting or a decrease in food consumption for 

tilapias with the Billings water conditions, since authors reported that weight gain and growth 

in tilapias were reflected both in captivity, and experimentally (HODGKISS; MAN, 1977; 

ABDEL-TAWWAB et al., 2006). On the other hand, the lower Fulton index presented by 

acaras in 2015 could be due to their exposure to environmental stress conditions because of 

pollution or weather conditions. The data is compatible with the results obtained by (Linde-

Arias et al., (2008b) in a River of Paraiba do Sul, Brazil. In contrast, it is possible to consider 

that the values of the Fulton index for acaras were higher in 2014 due to a higher organic load 

available for consumption (MORADO; ARAÚJO; GOMES, 2017), differently for tilapias. 

In trairas, this difference between the Fulton index of the years 2014 and 2015 did not 

occur. Nevertheless, it was observed between the summer and spring collections in both 

years, being higher during the summer periods of 2014, and spring of 2015. These changes in 

this index may be associated with the reproductive processes of the species, which are 

markedly seasonal and are higher during warm periods (BALBONI; COLAUTTI; BAIGUN, 

2009). Then, the lowest Fulton index during the summer of 2015 could be an abnormal 

pattern to the expected for this species, possibly in response to the water crisis and to stressful 

environmental conditions. 

Gross evaluation allows inferences about the health status of fish in different 

environmental conditions (ADAMS; BROWN; GOEDE, 1993; BLANAR et al., 2009). The 

macroscopic findings in tilapias showed a pattern of low fat deposits in the celomic cavity 

although this species tends to deposit peri-visceral fat with available nutritional sources 

(VIOLA et al., 1988). Frequent white foci in the liver were one of the most common findings 
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in this species and it has been associated with the presence of granulomas in this study and by 

another author (JANTRAKAJORN; WONGTAVATCHAI, 2016). 

Acaras presented moderate and abundant deposits of fat in the celomic cavity as the 

most common finding at gross evaluation, along with the infiltration of fat in the liver; this 

allows to infer that this species, being in common environmental conditions with tilapias and 

trairas, has a greater tendency to store fat, a finding not found in the literature consulted and 

which still lacks a clear explanation. The steatosis and multifocal fat infiltration in the liver 

were relatively frequent in acaras, and not compatible with histological descriptions of the 

hepatic normal morphology of this species (SALES et al., 2017).  

The presence of parasites in the celomic cavity was the most remarkable gross finding 

in trairas, covering a 52.78% of the individuals, and showing a different trend compared to the 

other two species studied. The susceptibility and high frequency of parasitism observed in this 

species had been previously described (WEIBLEN; BRANDÃO, 1992; MARTINS et al., 

2003). The presence of parasites in trairas had been formerly associated to eutrophic and 

metal-contaminated waters (BLANAR et al., 2009), as well as to stressful conditions which 

may increase their susceptibility to infection (LAFFERTY, 1997).  

Gills partially covered by mucus were another frequent gross lesion in trairas. Mucus 

in gills can alter gas exchange and cause respiratory stress (NOGA, 2010), and may be 

interpreted as a non-specific response and/or may be due to infectious agents, changes in pH 

of water, and exposure to toxic agents (FERGUSON, 2006; ROBERTS; PALMEIRO, 2008; 

SOTO et al., 2009; NOGA, 2010; ABDEL-MONEIM; AL-KAHTANI; ELMENSHAWY, 

2012; FONSECA et al., 2016). The reason for mucus presence in gills is unknown in the 

studied trairas from the Billings dam, considering that there are many factors related to an 

increased mucus production on gills. 

Interesting data resulted from the determination of HAI of each species of fish and its 

absence of association with water and sediment parameters. Tilapias didn’t show association 

with location point, sampling period, or year, acaras, on the other hand, presented a lower 

HAI in 2015 differing from tilapias and trairas, which had a higher HAI in 2015. Furthermore, 

the HAI of tilapias was different and lower in S5 and S6 compared with S1 to S4, result that 

was interpreted as a response to the concentration of pollutants due to the drought, especially 

in S1, due to a higher concentration of pollutants pumped from the sites of sampling closest to 

the Pinheiros River (CETESB, 2015).  
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The HAI for acaras was higher in 2014 when water quality was worse compared to the 

historic average and to the year 2015. Acaras may have presented gross alterations faster than 

the tilapias and trairas analyzed. The HAI index results showed how the responses of each 

species vary even experiencing the same environmental conditions and this should be taken 

into account when it is necessary to choose one species of fish as bioindicator. 

The frequency and grade of autolysis observed in trairas were unexpected data, which 

led to the exclusion of tissues from the histopathological evaluation; this feature can be used 

as one of the relevant criteria to consider in the choice of species to be used as bioindicators. 

Factors that may interfere in the degree of autolysis include: the time of death of the 

individuals after being caught in the net, the size of the individuals, the enzymes present in 

their gastrointestinal tract, and the temperatures at which they were exposed, which can affect 

the action of these enzymes on their own tissues (MUKUNDAN; ANTONY; NAIR, 1986). 

Microscopic evaluation of gills, liver, kidney and spleen of fish showed similar lesions 

in the three species, but in different grade and frequency of occurrence consequently resulting 

in a notable difference in the I-Org determined for each organ and species. Evaluating I-Org 

for each species allows determining the severity of response of each organ to the same 

environmental conditions. Gills were the main organ affected in all the studied fish. In tilapia, 

the order according to the degree of intensity in the pathological alterations was: gills, kidney, 

liver, and spleen, the former being the most affected and the latter the least affected. In the 

acaras the order was: gills, liver, kidney, and spleen; and in the trairas it was gills, liver, 

spleen, and kidney. Thus, when using these three species as bioindicators and performing 

histopathological analyses, the analysis of gills is of great importance, as reported by the 

literature (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003). The previous results are 

important because they indicate the organs that could be analyzed considering what species is 

chosen as bioindicator.  

The most related research studies using fish as bioindicators analyzed both gills and 

liver (ARELLANO; STORCH; SARASQUETE, 1999; ASHRAF, 2005; NERO et al., 2006b; 

COSTA et al., 2009; SHIOGIRI et al., 2012; RODRIGUES et al., 2017). Gills are relevant 

due to their wide surface exposed to water, are more sensitive to toxic substances in water, 

showing high rates of injury during acute toxic exposure; and liver is taken into account due 

to its relevance in the metabolic function, biotransformation, accumulation, and excretion of 

toxic agents (CHOVANEC; HOFER; SHIEMER, 2003). 
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Microscopic analysis of the pattern of lesions in each organ allowed highlighting that 

regressive and non-reversible lesions were the most common pattern diagnosed besides there 

were regressive, non-reversible, and progressive lesions in gills, as observed before  in other 

study (REZENDE et al., 2013).  

There was a difference between the frequencies of occurrence of the microscopic 

lesion patterns diagnosed in the gills of each species. Gills of tilapias showed more 

progressive lesions such as respiratory epithelial hypertrophy of the secondary lamellae, while 

regressive irreversible lesions like the rupture of pillar cells, were more recurrent in trairas 

and acaras. Hypertrophy and hyperplasia of the respiratory epithelium are lesions that cause 

reduction of the gas exchange area and alterations in the electrolyte balance (ROBERTS, 

2012) and which can lead to lamellar fusion and mucoid metaplasia. These lesions are 

responses to chronic exposure to low levels of irritation, and in this context, they can be 

identified as a response to the presence of contaminants in the water including that of metals 

(VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003; POLEKSIC et al., 2010; ABDEL-

MONEIM; AL-KAHTANI; ELMENSHAWY, 2012; AHMED et al., 2013; LIEBEL; 

TOMOTAKE; OLIVEIRA-RIBEIRO, 2013; BARIŠIĆ et al., 2015; GALINDO-RIAÑO et 

al., 2015; MARCON et al., 2016; MURUSSI et al., 2016). 

The rupture of pillar cells resulting in the presentation of aneurysms was the most 

common finding in acaras and trairas, it had been described before as a consequence to 

exposure to contaminants in other species of fish (MCHUGH et al., 2011; BARIŠIĆ et al., 

2015) and also as caused by pathogens (ROBERTS, 2012). Trairas presented aneurysms in 

secondary lamellae as their most common lesion. Aneurysms become irreversible and can 

lead to the rupture of epithelial cells and cause hemorrhages (CAMARGO; MARTINEZ, 

2007; PAULINO; SOUZA; FERNANDES, 2012). They can be more common in carnivorous 

fish, due to their greater tendency to accumulate contaminants (NASCIMENTO et al., 2012). 

The regressive lesion was the most common response pattern in the liver for the three 

studied species. In tilapias (58%) as well as in the acaras (80.29%) the most frequent lesion 

was steatosis, which can be caused by different agents and is a reversible lesion related to the 

exposure of fish to different xenobiotics such as pesticides (AGBOHESSI et al., 2015), 

metals, and metalloids (ARELLANO; STORCH; SARASQUETE, 1999; SHAW; HANDY, 

2006; COSTA et al., 2009; GALINDO-RIAÑO et al., 2015) or which can also be an effect of 

682



63 
 

 

6
3 

nutritional deficiencies (ROBERTS, 2012). The causes previously pointed out may be 

considered as possible explanations for steatosis in the fish analyzed in this research. 

Tilapias evidenced a presence of granulomas in the liver, lesion which has been 

described previously as caused by different infectious agents including zoonotic agents such 

as Mycobacterium marinum, and Franciscella sp. (WOLF; SMITH, 1999; MAUEL et al., 

2005; SOTO et al., 2009; BIRKBECK; FEIST; VERNER-JEFFREYS, 2011; ROBERTS, 

2012). However, it was not possible to determine the etiological agent responsible by 

conducting a conventional histopathological study or with the use of histochemistry (Ziehl 

Neelsen, Periodic Acid Schiff), complementary techniques for the diagnosis like PCR and 

microbiological culture would need to be executed to determinate the etiology (MAUEL et 

al., 2005; FERGUSON, 2006; SOTO et al., 2009). 

Steatosis was observed in the liver of tilapia as another of the most common findings 

(58%), and different experimental studies have stated its presence is due to exposure to metals 

such as copper, cadmium, zinc, and nickel (PEDLAR et al., 2002; ATHIKESAVAN et al., 

2006; VAN DYK; PIETERSE; VAN VUREN, 2007; COSTA et al., 2009; SHIOGIRI et al., 

2012), which in this case were found in increased concentrations in the sediment. 

Multifocal to coalescent liver fat infiltrations, the most common lesion in acaras, were 

related to the gross lesion described. Moreover steatosis was a common lesion for acaras and 

trairas, but cellular swelling of hepatocytes was frequent finding in trairas was likewise 

frequent finding in the later. Steatosis may be associated with a high consumption of lipids in 

the diet (ROBERTS, 2012) and with exposure to pollutants (TEH; ADAMS; HINTON, 

1997). Fish that have very severe steatosis may also present an altered hepatic function 

increasing their susceptibility to toxicity  (ROBERTS, 2012).  Swelling hepatocytes were 

diagnosed in the three species at different frequencies and have been described as a common 

and unspecific histological lesion characterized by high levels of glycogen, which can be 

associated with hepatocellular hemosiderin (SALES et al., 2017). However, this data has also 

been reported when fish are exposed to different agents (PEDLAR et al., 2002; 

ATHIKESAVAN et al., 2006; VAN DYK; PIETERSE; VAN VUREN, 2007; COSTA et al., 

2009; SHIOGIRI et al., 2012). 

Fibrosis around the bile ducts was a frequent histological lesion in trairas unlike in the 

other species. It can be observed in fish that inhabit contaminated areas, as trairas, and also in 

cases of infection by protozoa (FERGUSON, 2006), which was not the case in this study. 
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Periductal fibrosis has been previously described without finding an associated viral, parasitic 

or bacterial etiology (SCHMIDT-POSTHAUS et al., 2001). 

Tilapias, in contrast to acaras and trairas, presented important kidney lesions. The 

most common response pattern was the inflammatory, characterized by interstitial 

lymphocytic infiltrate and granulomas that could be related to an infectious agent present in 

water. Bacteria and fungi in water may vary according to climatic variations and water quality 

(SCHMIDT-POSTHAUS et al., 2001). 

The common response pattern in acaras was tubular epithelium degeneration, a 

regressive and reversible lesion in kidneys of the majority of fish, while the common lesion 

was congestion. Tubular degeneration usually corresponds to the development of an 

inflammatory process of infectious origin or to the effect of toxic organic compounds such as 

PCBs, insecticides, herbicides or petroleum hydrocarbons (ROBERTS, 2012). 

In trairas, the most common response pattern were regressive lesions, being the 

presence of hyaline droplets in the tubular epithelium, the most frequent finding (50%), it can 

be seen in larger quantities in fish in contaminated environments (BERNET et al., 2004). 

All three species shared the pattern of regressive response in spleen characterized by 

lymphoid depletion. The lymphoid depletion may be associated with environment stressful 

conditions, contaminated water, bacterial infection, and eutrophic environments (TEH; 

ADAMS; HINTON, 1997; ABU-ELALA et al., 2016). The result coincides with the literature 

and may be expected for the environmental condition of the Billings dam since it has been 

characterized as polluted and eutrophic. 

In the particular case of this study, the lymphoid depletion described in the three 

species must be considered as a response to multiple factors such as interaction between 

individuals, exposure to immunosuppressive contaminants, or to several chemical substances 

simultaneously and chronically (WESTER; VETHAAK; VAN MUISWINKEL, 1994; VAN 

DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003). 

The presence of splenic granulomas was also observed in tilapia in higher frequency 

compared with the other species. The etiology of granulomas was not determined by 

histochemistry, and like in the case of liver lesions, complementary technics would be 

necessary to diagnose possible zoonotic infectious agents.  

684



65 
 

 

6
5 

According to this study, it would be recommended to give priority to the analysis of 

different organs in each species, depending on the intensity of the response. Thus, using 

tilapias as biomarkers it would be recommended to prioritize gills, followed by kidney, liver, 

and spleen in the last place. 

The ITOT (based on lesions in gills and liver) favors the determination of which of the 

three species is closest to being the most suitable bioindicator for this context. This index 

presented differences for each species with respect to the period and the sampling site. In all 

three species the ITOT value was higher in 2015, which means that the fish collected during 

that year showed more histopathological lesions; However, no statistical correlation was 

found between ITOT and water and sediment parameters of these two years. 

There was a statistical difference regarding ITOT for points S1 to S4, and S5 and S6 

only in acaras (p = 0.0146), which display a lower degree of injury in the Rio Grande points. 

It may be associated with the compartmentalization described before (CARDOSO-SILVA et 

al., 2014), as well as with the lowest proportion of positive effects of chronic toxicity. 

Trairas had the highest ITOT value when exposed to the same environmental 

conditions, followed by tilapias in second place, and by acaras in third. Then, although the 

three species analyzed are useful as bioindicators for the Billings dam, trairas would be the 

most indicated species for such purpose. In this context, the data may indicate that the three 

species showed different responses to the adverse environmental conditions of the Billings 

dam. The fact that fish had a worse ITOT in 2015, in addition to the discrete improvement of 

water quality compared with that of 2014, could indicate that fish reflect environmental 

changes by presenting worse lesions after a long period of drought. That makes this analysis 

interesting and may help the environmental agency to choose when and which species to use 

for environmental evaluation over time, and to strengthen the continuous monitoring 

evaluation. 

The choice of a fish species for monitoring aquatic environments such as the Billings 

dam should consider other criteria besides I- Org, ITOT, lesion pattern, and intensity of injury 

response like their abundance, load, size, longevity, water column use, feeding habits, and 

human consumption among others (GERHARDT, 2014). In addition, biomonitoring a 

reservoir using indigenous fish species represents advantages because they reflect the effects 

of water and sediment conditions as long as they live there and through the food chain such as 

carnivorous species (BERNET et al., 2004; MAGALHÃES; FERRÃO, 2008). 
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In this context, the three species analyzed display advantages and disadvantages that 

can be pondered. Tilapia is a widely distributed species in the world and has been used as a 

bioindicator in several (ASHRAF, 2005; GARCIA-SANTOS et al., 2007; VAN DYK; 

PIETERSE; VAN VUREN, 2007; AZAZA; DHRAÏEF; KRAÏEM, 2008; MOHAMED, 2008; 

AHMED et al., 2013; LIEBEL; TOMOTAKE; OLIVEIRA-RIBEIRO, 2013; REZENDE et 

al., 2013; JAYASEELAN et al., 2014). Therefore, tilapias are an exotic, omnivorous, and 

introduced species in the reservoir, where is highly available, used for fishing, and consumed 

(PETRERE; WALTER; MINTE-VERA, 2006). On the other hand, acaras are a native 

species, omnivorous, and one of the most fished species for human consumption in the 

reservoir (PETRERE; WALTER; MINTE-VERA, 2006); they showed similar pathological 

lesions but with a lower intensity as reported here and in previously (NASCIMENTO et al., 

2012). Additionally, trairas are an indigenous species, carnivorous, equally fished and 

available in the reservoir, and they have been reported as an effective bioindicator 

(PETRERE; WALTER; MINTE-VERA, 2006; AHMED et al., 2013; LIEBEL; 

TOMOTAKE; OLIVEIRA-RIBEIRO, 2013; REZENDE et al., 2013; JAYASEELAN et al., 

2014). Taking into account the exposed features and the data analyzed, traira is a good species 

to use as a bioindicator for the Billings dam. 

Studies that integrate analysis of water, microbiological, toxicity, sediment criteria, 

and health/pathology of fish, should be carried out in a continuous manner that facilitates 

detecting changes in these organisms over time as well as changes in the environmental 

conditions, such as prolonged droughts, use of fertilizers, algaecides, presence of sewage, or 

improvement due to public actions. 

Finally, the analysis highlighted features previously reported of the Billings reservoir and 

provided new data about the tissue response of different fish during and after the drought that 

were not reported before.  

5. CONCLUSION 
 

The comprehensive approach of water, sediment and fishes parameters allowed the evaluation 

of water quality of the Billings dam, and it might represent one of the ways to evaluate its 

environmental conditions as well as the quality of fish consumed in the region. The Billings 

dam was characterized as a eutrophic environment polluted by heavy metals as result of 

previous and historical factors such as population growth, irregular land use, and multiple 
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industrial effluents and domestic sewage into the reservoir. The pathological indices applied 

indicated that the main lesions were regressive, unspecific and reversible, the responses of 

each species are different in the same environmental conditions, and this fact should be taken 

into account to choose a species of fish as bioindicator. The consequences of the 

compromised conditions of the Billings dam on fish consumption and the public health risks it 

represents deserve to be specifically analyzed in future. 
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RESUMO 

 

Análise de indicadores de água, de sedimento, de saúde dos peixes e a concentração de 

cádmio e chumbo no hepatopâncreas de acarás (Geophagus brasiliensis) capturados no 

reservatório Billings/SP em março e abril de 2014. 

 

O monitoramento baseado na análise integrada dos indicadores de qualidade da água e de 

saúde de peixes dos reservatórios de água para abastecimento pode representar uma 

ferramenta valiosa tanto para a avaliação ambiental, como para a gestão de recursos hídricos. 

O objetivo foi analisar os indicadores de água, de sedimento, de saúde de peixes e a 

concentração de chumbo e cádmio no hepatopâncreas de acarás (Geophagus brasiliensis) 

capturados no Reservatório Billings/SP. Foi realizado estudo multidisciplinar observacional 

prospectivo no período de março e abril de 2014 em que as amostras de água, do sedimento e 

de acarás (n=124) foram coletados em seis pontos de monitoramento do reservatório. Foram 

analisados parâmetros físico-químicos, microbiológicos, hidrobiológicos e de toxicidade 

crônica. A presença de metais pesados foi quantificada na água e no sedimento. Os índices de 

qualidade da água, de eutrofização e o índice de qualidade para proteção da vida aquática 

foram analisados. A avaliação da saúde dos acarás foi determinada por biometria, índice de 

Fulton, avaliação anatomopatológica, índice de lesões macroscópicas e microscópicas de 

hepatopâncreas e quantificação de chumbo e cádmio no hepatopâncreas. A análise da água e 

do sedimento mostrou piora da qualidade da água em 2014, um período atípico e com 

estiagem, e caracterizou o reservatório como eutrofizado, sendo 0,21 mg.L
-1

 a maior 

concentração de fósforo determinada. Detectou-se no hepatopâncreas de acarás chumbo, cuja 

maior concentração média foi 0,793±1,689 mg.Kg
-1

, e cádmio, maior concentração média foi 

0,264±0,137 mg.Kg
-1

. No sedimento do ponto localizado no corpo central do reservatório, a 

concentração de alumínio (74058 mg.Kg
-1

), chumbo (105 mg.Kg
-1

), cobre (215 mg.Kg
-1

), 

cromo (183 mg.Kg
-1

), níquel (78,1 mg.Kg
-1

) e arsênio (20,1 mg. Kg
-1

) ficaram acima dos 

padrões legais. Houve correlação positiva e estatisticamente significante entre a concentração 

de chumbo no hepatopâncreas e o índice de qualidade para proteção da vida aquática. As 

lesões de hepatopâncreas foram caracterizadas como degenerativas e reversíveis; sendo 

esteatose, tumefação de hepatócitos, depósitos de pigmentos e infiltrado inflamatório de 

mononucleares foram frequentes. A avaliação dos peixes mostrou alterações associadas às 

condições ambientais que apresentam influência antropogênica no reservatório. 

 

Palavras-chave: 

Recurso hídrico, biomonitoramento, metal pesado, saúde ambiental, patologia, peixes 

713



 

 

 

 

 

 

714



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 15 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 19 

3. ESTADO DA TÉCNICA ....................................................................................................... 21 

3.1 ÁGUA: IMPORTÂNCIA DO RECURSO HÍDRICO .......................................................... 21 

3.2 RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 – ENQUADRAMENTO DE ÁGUAS DOCES ........ 26 

3.3 ÍNDICES DE QUALIDADE DA ÁGUA ............................................................................. 28 

3.4 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS................................................................................ 29 

3.5 REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO ............................................................... 33 

3.6 CRISE DE ABASTECIMENTO HÍDRICO NO SUDESTE ................................................ 35 

3.7 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS ................................................................................................... 37 

3.8 POLUIÇÃO POR METAIS PESADOS NÃO ESSENCIAIS: CHUMBO E CÁDMIO ...... 39 

3.8.1 Chumbo ......................................................................................................................... 40 

3.8.2 Cádmio ........................................................................................................................... 43 

3.9 PRINCÍPIOS DE TOXICOLOGIA E PATOLOGIA TOXICOLÓGICA 

AMBIENTAL NO CONTEXTO DO MONITORAMENTO DO AMBIENTE 

AQUÁTICO .................................................................................................................... 46 

3.9.1 Informações sobre Acarás (Geophagus brasiliensis) e a histologia de fígado de 

peixes teleósteos.......................................................................................................... 48 

4. DESENVOLVIMENTO ........................................................................................................ 51 

4.1 MÉTODOS ............................................................................................................................ 51 

4.1.2 Amostras de água e sedimento .................................................................................... 54 

4.1.3 Captura de peixes ......................................................................................................... 55 

4.1.4 Biometria e necrópsia dos peixes ................................................................................. 55 

4.1.5 Processamento microscópico e análise histopatológica ............................................. 56 

4.1.6 Método para a quantificação de chumbo e cádmio no hepatopâncreas .................. 57 

4.1.7 Análise estatística .......................................................................................................... 58 

4.2 RESULTADOS ..................................................................................................................... 58 

4.2.1 Parâmetros da qualidade da água e do sedimento .................................................... 58 

4.2.2 Índices de qualidade das águas.................................................................................... 62 

4.2.3 Acarás ............................................................................................................................ 63 

4.3 DISCUSSÃO ......................................................................................................................... 84 

5. CONCLUSÕES .......................................................................................................................... 97 

715



 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 102 

7. APÊNDICE .............................................................................................................................. 110 

8. ANEXO .................................................................................................................................... 116 

 

716



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todas as mudanças importantes na história começam dos 

sonhos e na consciência das pessoas. Daí nascem ações eficazes e 

destas nascem novos pensamentos e novos níveis de consciência.” 

 

Leonardo Boff 

  

717



 

 

 

 

718



15  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O momento de crise global, que inclui a atual crise econômica, social, política e 

principalmente ambiental, aponta para a necessidade de uma revisão e mudança de conduta. A 

crise carrega em si o potencial de renovação, no entanto, as inter-relações e interdependência 

destes muitos elementos em crise dificultam a elaboração e avaliação de propostas e ações em 

prol de um objetivo geral, a sustentabilidade. 

Pensar nas gerações futuras no presente é considerar a sustentabilidade do planeta, 

cujas dimensões clássicas são a ambiental, a econômica e a social. Quanto melhor conhecidas 

essas dimensões em seus detalhes e inter-relações, mais viáveis serão realizar reais mudanças 

na relação homem-meio ambiente e nas formas de viver e conviver do ser humano na Terra. 

O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico, que se sustenta pela 

industrialização, urbanização e consumismo, incentivam e facilitam o uso e consequente 

esgotamento de recursos naturais essenciais. Observam-se desflorestamentos, geração de 

resíduos e poluentes que estão presentes na atmosfera, no solo e nos corpos d’água. O meio 

ambiente é prejudicado e transformado pelas atividades humanas em pelo menos duas formas: 

o consumo e uso dos recursos naturais, e por ser o receptor de resíduos e poluentes. 

É sabido que gases de feito estufa são lançados em concentrações crescentes e 

alarmantes. Consequências, já foram registradas e são vivenciadas pelo homem na atualidade. 

Fala-se de mudanças climáticas globais com elevação da temperatura do planeta, derretimento 

de geleiras, elevação do nível do mar, alteração temporal e espacial do padrão de 

precipitações, propiciando extremos de condições climáticas no mundo e registradas, como 

alguns exemplos, por inundações, estiagens prolongadas, escassez hídrica, intensificação do 

aparecimento de doenças emergentes e de doenças transmitidas por vetores e/ou associadas às 

condições do meio. Porém, a lista é bem maior e a preocupação maior ainda, por ser possível 

ocorrerem efeitos ainda não registrados e por não se saber quais os desdobramentos de 

pequenas alterações através do tempo em sistemas complexos. 

O modo de produção e de consumo atuais leva também à degradação e ao esgotamento 

de um dos mais valiosos recursos naturais: a água. A crise hídrica não foi apenas o que 

acometeu o Sudeste brasileiro em 2014 e 2015. Vivenciamos uma crise hídrica global. Um 

bilhão de pessoas não tem acesso à água potável. Dois bilhões vivem em área de escassez 

hídrica; 1,5 milhões de crianças abaixo de cinco anos de idade morrem no mundo em 

decorrência de doenças relacionadas com a água e ao saneamento básico deficitário. Neste 

cenário ainda se somam que 2,6 bilhões de pessoas (cerca de 40% da população mundial) não 
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têm acesso a saneamento básico e 80% do esgoto existente no mundo é lançado no ambiente 

sem o devido tratamento. 

Mas, destaca-se que a água potável é um direito humano assegurado em acordos 

mundiais, legislações internacionais e nacionais. Assim, o olhar e o cuidar da qualidade das 

águas ganham uma perspectiva maior e em especial em relação aos seus usos e conflitos. 

Sendo a água essencial para vida e para as atividades humanas, o espectro de 

utilização dela é grande e ultrapassa em muito seu uso como água de bebida. Do outro lado, 

entretanto, a poluição das águas, ocorre como resultado do desenvolvimento industrial, 

econômico e social das cidades e do modo de uso da água em sistemas de produção rural. 

Neste contexto, há emissões de gases poluentes, lançamento de esgotos domésticos, de 

efluentes industriais contaminados por metais pesados, lixiviação de solos cultivados em que 

utilizaram herbicidas, pesticidas e fertilizantes nitrogenados que alcançam os corpos d’água. 

Neste cenário, a prefeitura municipal, o governo do Estado e a esfera federal, ou seja, o 

Estado é o responsável para assegurar o direito à agua de qualidade às cidades e às pessoas; é 

o gestor, juntamente com a sociedade, para garantir usos múltiplos e qualidade dos recursos 

hídricos e tem a responsabilidade de propiciar a universalização do saneamento ambiental. 

Desta forma, ficam evidentes que ações e decisões na gestão dos recursos hídricos são 

respaldadas por ferramentas de controle, prevenção e monitoramento ambiental. 

Atualmente, o monitoramento das águas doces se baseia na coleta de dados e análise 

periódica, dentre outros, dos parâmetros físico-químicos, microbiológicos, hidrobiológicos e 

toxicológicos das águas superficiais e do sedimento, que são parâmetros elencados nos 

requisitos legais. O monitoramento de águas superficiais para o abastecimento público 

também pode incluir a avaliação de bioindicadores e de biomarcadores específicos para 

detectar efeitos tóxicos de agentes químicos, físicos e biológicos presentes na água e 

sedimento. 

Os peixes como bioindicadores possibilitam detectar alterações nos seus tecidos 

decorrentes do ambiente em que vivem e a utilização destes animais é considerada uma 

ferramenta de importância para avaliar a qualidade da água de abastecimento. Os efeitos 

tóxicos sobre os organismos bioindicadores podem representar também critérios para indicar 

ou mudar o uso proposto do recurso hídrico e mesmo para auxiliar nas ações e decisões 

públicas de controle e prevenção de poluição das águas e do uso e ocupação de solo ao redor 

do corpo hídrico. Na etapa de avaliação ambiental de impactos de poluentes nos corpos 

d’águas se torna interessante e benéfica uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, na 

qual profissionais de formação distintas contribuem com formas de diagnosticar, analisar e 
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interpretar os efeitos adversos presentes nesses corpos hídricos. 

Os estudos multidisciplinares que conseguem integrar as diferentes variáveis na 

avaliação da qualidade das águas são poucos, mas contribuem de maneira valiosa para a 

gestão do recurso hídrico. Neste sentido, o presente estudo visa a análise da qualidade da água 

do reservatório Billings se baseando em outro olhar, ou seja, análise de um patologista 

veterinário avaliando a saúde dos peixes e consequentemente a qualidade do ambiente 

aquático do reservatório. 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar os indicadores de água, sedimento, 

saúde de peixes e a concentração de cádmio e chumbo no hepatopâncreas de acarás 

(Geophagus brasiliensis) capturados no Reservatório Billings/SP no período de março e abril 

de 2014. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. analisar os parâmetros físico-químicos, microbiológicos, hidrobiológicos e de 

toxicidade crônica da água; 

 

2. analisar a concentração de cádmio e chumbo na água, no sedimento e no 

hepatopâncreas de acarás; 

 

3. verificar a correlação entre a concentração de cádmio e chumbo nos hepatopâncreas 

de acarás, os locais de amostragem no reservatório e os indicadores da qualidade da 

água; 

 

4. caracterizar as alterações macroscópicas de acarás; 

 

5. caracterizar as alterações microscópicas de hepatopâncreas de acarás e determinar o 

índice do órgão (IOrg/Ihepatopâncreas) e o padrão de resposta (Irp) mais frequente; 

 

6. determinar os índices de saúde macroscópica e microscópica dos acarás e analisar a 

correlação entre estes e as concentrações de cádmio e chumbo no hepatopâncreas. 
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3. ESTADO DA TÉCNICA 

 

3.1 ÁGUA: IMPORTÂNCIA DO RECURSO HÍDRICO 

 

Água é um recurso natural que está no centro das discussões mundiais sobre saúde única, 

sustentabilidade e mudanças climáticas. A água é o constituinte inorgânico mais abundante na 

matéria viva. É essencial à vida e, fundamental e indispensável para a realização das 

atividades humanas (REIS, FADIGAS, CARVALHO, 2012; BASSOI, MENEGON JR, 

2014). O termo água difere de recurso hídrico, uma vez que o segundo se refere à água como 

bem econômico (REBOUÇAS, 2006). Adicionalmente, a água é um bem de todos, faz parte 

dos direitos humanos e não é mais considerado um recurso inesgotável (WHO, 2003). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas 

não possuem acesso a quantidade mínima de 20 L de água diária e 25 milhões de pessoas 

morrem anualmente por doenças veiculadas pela água (WHO, 2003). 

Mundialmente, as águas são diferenciadas com base nas suas características naturais 

como presença de sólidos totais dissolvidos, assim, <1000 mg/L define água doce, entre 1000 

e 10.000 mg/L, água salobra e acima de 10.000 mg/L, como salgada (REBOUÇAS, 2006). 

A Terra é coberta em 77% da sua superfície por água e, por isso, foi denominada pelos 

astronautas, que primeiro observaram o planeta por fora, de “Planeta Água” (REBOUÇAS, 

2006). Assim, existe na Terra 1,36x10
18

 m
3
 de água disponível, cuja distribuição é 97% água 

salgada na forma líquida presente nos oceanos, 2,2% na forma sólida de água doce em 

geleiras e em neve nos topos de montanhas, e 0,8% na forma líquida de água doce (VON 

SPERLING, 2014). Destaca-se que 97% da água líquida doce têm difícil acesso por ser água 

subterrânea e 3% correspondem às águas superficiais (VON SPERLING, 2014). A água doce 

é considerada, neste sentido, um recurso natural escasso no planeta e faz parte das discussões 

sobre recursos naturais renováveis que não são renováveis (MARENGO et al, 2015; ALVIM, 

KATO, ROSIM, 2015). 

A água se movimenta entre os diversos compartimentos da Terra de maneira cíclica 

perene. O volume de água do planeta é fixo. O suprimento de água é renovável e controlado 

pelo ciclo hidrológico ou ciclo da água, ou seja, mecanismo constante de transferência da 

água entre oceanos, atmosfera, e solos em um processo de constante renovação quantitativa e 

qualitativa (SÃO PAULO, 2011). O ciclo ocorre por mecanismos de transferência acionado 

pelo calor do Sol, com evaporação, evapotranspiração, condensação, precipitação, 

escoamento superficial, infiltração, percolação e transpiração (SÃO PAULO, 2011; VON 
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SPERLING, 2014). A água precipitada oriunda das chuvas, neve, granizo, geada e orvalho 

pode seguir o caminho de escoar ou infiltrar ou percolar no solo. Por meio da evaporação e 

evapotranspiração a água é transferida para a atmosfera e a água escoada forma os córregos, 

lagos, rios e pode chegar ao mar; já a água infiltrada no solo forma as águas subterrâneas, 

lençóis freáticos e renova os aquíferos (SÃO PAULO, 2011; VON SPERLING, 2014). 

Destaca-se que a água armazenada no subterrâneo é cem vezes superior ao volume das águas 

de rios e lagos (SÃO PAULO, 2011). A figura 1 exemplifica o ciclo hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo hidrológico. 

Fonte: www.mma.gov.br/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico 

 

 

O recurso hídrico apresenta distribuição variável no tempo e no espaço em qualquer 

localidade, em razão das condições climáticas de cada região, período do ano, e das atividades 

antropogênicas (SÃO PAULO, 2011; REIS, FADIGAS, CARVALHO, 2012). As regiões 

úmidas estão localizadas entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio e em regiões temperadas, 

onde ocorrem a maior precipitação. A interação de fatores pluviométricos e fisiográficos 

resulta na variação de grau de umidade no planeta, e, assim, os maiores rios estão parcial ou 

totalmente inseridos nessas regiões úmidas, ou seja, na Ásia ou na América do Sul (SÃO 

PAULO, 2011; REIS, FADIGAS, CARVALHO, 2012). 

Nas regiões úmidas, onde os rios são perenes, lagos e reservatórios são cheios, e a 

reserva subterrânea é mantida, a percepção de abundância de recurso hídrico é constante e a 

água é tida como um recurso renovável inesgotável (SÃO PAULO, 2011). Desta forma, o 
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conceito de abundância de água ainda hoje é muito forte, principalmente no Brasil, um dos 

países que mais dispõe desse recurso uma vez que aqui estão aproximadamente 13% de toda a 

água doce do planeta (REIS, FADIGAS, CARVALHO, 2012). Contudo, uma análise mais 

detalhada das condições, incluindo da brasileira, demonstra um cenário completamente 

diferente. A escassez de água é uma realidade não apenas nas áreas de clima desfavorável, 

mas também nas regiões altamente urbanizadas, como é o caso das principais áreas 

metropolitanas do país e mundo. 

A região seca ou em déficit hídrico, ou seja, onde a evapotranspiração é maior que a 

precipitação, os rios e lagos podem secar temporariamente, o solo perde a umidade e a 

escassez hídrica pode ser por longos meses (SÃO PAULO, 2011). O Kuwait é um dos locais 

em que a disponibilidade de água é em torno de 10 m
3
/habitante por ano (REIS, FADIGAS, 

CARVALHO, 2012). 

Os suprimentos disponíveis de água, de maneira geral, são derivados de duas fontes: a 

água de superfície e a dos lençóis freáticos. As águas de superfície são a água doce de rios, 

lagos e reservatórios que fluem pela superfície terrestre. Os lençóis freáticos, ao contrário, são 

formados pela água que infiltra no subterrâneo, percola nos solos por entre camadas porosas 

de rochas subterrâneas, e forma os aquíferos. Apesar de alguma água subterrânea ser renovada 

por percolação de água da chuva e da neve, a maior parte dela foi acumulada através do 

período geológico e, por causa de sua localização, não pode ser recomposta uma vez que 

tenha sido utilizada. A taxa de renovação das águas subterrâneas pode chegar a escala de 

dezenas a centenas de anos (SÃO PAULO, 2011). De acordo do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (2002), 90% dos estoques de água doce do mundo prontamente 

disponíveis se encontram em fontes subterrâneas, sendo que apenas 2,5% se encontra 

disponível de maneira renovável, sendo o restante finito, ou seja, um recurso esgotável 

(TIETENBERG; LEWIS, 2012). 

O Brasil possui a maior disponibilidade hídrica de água doce do mundo, mas com 

distribuição das bacias hidrográficas desigual e inversa a densidade populacional (SÃO 

PAULO, 2011; REIS, FADIGAS, CARVALHO, 2012). A água doce está em 68% na região 

Norte brasileira, que apresenta 7% da população; 16 % na região Centro-Oeste, que também 

apresenta 7% da população; 7% na região Sul, onde vivem 14% da população e 6% na região 

Sudeste, com quase 43% da população e 3% na região Nordeste, onde habitam 29% da 

população brasileira (ANA, 2010). No Quadro 1 está a distribuição dos recursos hídricos 

segundo a densidade demográfica por região brasileira. 
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Quadro 1. Distribuição da concentração dos recursos hídricos segundo a densidade 

demográfica por região no Brasil 

 
Região Densidade demográfica 

(habitante/Km
2
) 

Concentração dos 

recursos hídricos 

Norte 4,12 68,5% 

Nordeste 34,15 3,3% 

Centro-Oeste 8,75 15,7% 

Sudeste 86,92 6% 

Sul 48,58 6,5% 

  Fonte: Agência Nacional das Águas (2010) 

 

A distribuição desigual e irregular no mundo faz com que o recurso hídrico esteja no 

cerne das discussões mundiais. Assim, a quantidade e qualidade do recurso natural água são 

temas centrais em termos de saúde global, desenvolvimento sustentável, energia, direitos 

humanos e mudanças climáticas . 

A água, devido as suas propriedades de solvente e capacidade de transportar 

partículas, incorpora diversas impurezas que acabam por definir a sua qualidade (VON 

SPERLING, 2014). Neste sentido, a qualidade da água resulta de fenômenos naturais e das 

atividades antrópicas e, em outras palavras, “a qualidade de uma determinada água é função 

das condições naturais e do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica” (VON 

SPERLING, 2014).  

Dentre os fatores naturais que afetam a qualidade das águas pode-se elencar o 

escoamento superficial, infiltração e percolação no solo das águas resultantes da precipitação 

atmosférica, mesmo em uma bacia hidrográfica preservada em suas condições naturais de 

cobertura vegetal (VON SPERLING, 2014). Por outro lado, a interferência antrópica se faz 

pelo uso e ocupação do solo, tais como atividades que geram emissões atmosféricas, resíduos, 

efluentes domésticos ou industriais ou agropastoris nos corpos receptores e no solo, como 

exemplo, a aplicação de defensivos agrícolas em cultivos agrícolas (VON SPERLING, 2014). 

Os fenômenos que podem alterar o ciclo hidrológico e a qualidade das águas são:  

1. desmatamento e alteração da cobertura vegetal que levam à redução da 

evapotranspiração pela cobertura vegetal, alteram a umidade do solo e composição da 

biomassa, modificam o sedimento em decorrência do aumento do escoamento superficial, 

aumentam a matéria sólida em suspensão nos corpos d’água e podem levar a erosão de bordas 

de reservatórios e rios; 

2. ocupação do solo com a crescente urbanização e pavimentação dos solos levam a 

menor infiltração da água, aumento do escoamento superficial, alteração dos lençóis freáticos, 
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redução da evapotranspiração de plantas e do solo e aumento de inundações em áreas urbanas 

decorrentes da incapacidade das calhas de rios captarem o volume de água das chuvas e 

escoadas; 

3. presença de reservatórios artificiais aumenta a formação de gases de efeito estufa 

em decorrência da decomposição das vegetações submersas e produzem gás metano, altera 

lençóis freáticos, leva ao assoreamento de margens e altera a evaporação e qualidade da água; 

4. alterações climáticas causadas pelo efeito estufa levam ao aumento da temperatura 

terrestre, derretimento das geleiras, alterações da umidade do ar e alteração da distribuição das 

chuvas no espaço e no tempo (REIS, FADIGAS, CARVALHO, 2012). 

As águas também apresentam ciclos internos de utilização e transferência, em que a 

água líquida altera suas características conforme a utilização. Desta forma, temos diferentes 

rotas do uso da água e que são gerenciadas pelos órgãos competentes. Essas rotas são: água 

bruta, captada de corpos d’água superficiais ou subterrâneos; água tratada em que após 

captação passa por tratamento para atender aos parâmetros da classe e uso; água usada ou 

esgoto bruto; esgoto tratado antes de ser lançado no corpo receptor; água pluvial; corpo 

receptor, onde por mecanismo de diluição e autodepuração os parâmetros da água se alteram e 

água de reuso que consiste de esgoto tratado e reutilizado na agricultura, indústria e meio 

urbano (VON SPERLING, 2014). 

Além da qualidade existente das águas, tem-se a qualidade desejável dos corpos 

d’água em função do seu uso previsto. Os usos para a água incluem: abastecimento 

doméstico, abastecimento industrial, irrigação, dessedentação de animais, preservação da flora 

e da fauna (equilíbrio de ecossistemas), recreação e lazer, criação de espécies, geração de 

energia elétrica, navegação, harmonia paisagística e diluição e transporte de despejos (VON 

SPERLING, 2014). No Brasil, sem considerar a região, a densidade demográfica e a atividade 

econômica, a distribuição percentual segundo o volume de água consumido por atividade é: 

69% irrigação; 12% consumo animal, 10% consumo urbano, 7% consumo industrial, e 2% 

consumo rural (SÃO PAULO, 2011).  

De acordo com cada uso, a água apresenta diferentes enquadramentos em classes cujos 

parâmetros legais físicos, químicos, biológicos, hidrobiológicos e de toxicidade diferem e 

garantem a segurança do usuário final, a qualidade do produto e a integridade dos 

componentes com os quais a água entra em contato (BASSOI, MENEGON JR, 2014). Neste 

contexto, destaca-se que alguns corpos d’água apresentam usos múltiplos, como é o caso do 

Reservatório Billings (SÃO PAULO, 2010). 
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3.2 RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 – ENQUADRAMENTO DE ÁGUAS DOCES 

 

A Resolução CONAMA 357/2005 definiu 13 classes para enquadramento das águas 

doces, salobras e salinas. Neste estudo iremos apenas abordar a classificação das águas doces, 

para as demais se recomenda a leitura na íntegra da Resolução CONAMA 357/2005. 

As águas doces são classificadas em cinco classes segundo a resolução CONAMA 

357/2005, a saber: 

“Classe especial: águas destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, com 

desinfecção; b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, c) à 

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

Classe 1: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento simplificado; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à 

recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 

e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película; e e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

Classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à 

recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato 

direto; e e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

Classe 3: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional ou avançado; b) à irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras; c) à pesca amadora; d) à recreação de contato secundário; e e) à 

dessedentação de animais. 

Classe 4: águas que podem ser destinadas a) à navegação; e b) à harmonia 

paisagística” 

 

Segundo a mesma resolução CONAMA para cada classe são estabelecidos parâmetros 

definidores de qualidade quanto às características físicas, químicas, biológicas, 

hidrobiológicas, e de toxicidade. Os requisitos de qualidade de uma água estão em função de 

seus usos previstos e no caso de usos múltiplos a água deve atender aos requisitos dos 

diversos usos (VON SPERLING, 2014). A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
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(CETESB) é a responsável pelo monitoramento da qualidade das águas doces superficiais no 

Estado de São Paulo desde 1974 e, para tanto, a CETESB utiliza a rede básica com 408 

pontos de amostragem e analisa bimestralmente as variáveis físicas, químicas e biológicas das 

águas (CETESB, 2015).  

Os parâmetros físicos incluem cor, turbidez, sabor e odor, e temperatura; os químicos, 

potencial hidrogeniônico (pH), alcalinidade, acidez, dureza, ferro e manganês, cloretos, 

nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, micropoluentes inorgânicos, 

micropoluentes orgânicos; parâmetros biológicos – presença de bactérias, algas, protozoários; 

parâmetros hidrobiológicos e parâmetros de ecotoxicidade (BASSOI, MENEGON JR, 2014; 

VON SPERLING, 2014). O Quadro 2 apresenta as variáveis analisadas de rotina e as 

variáveis adicionais utilizadas na rede básica de monitoramento da CETESB. A Tabela 3 

(Apêndice) exibe o conceito de cada parâmetro, bem como a origem (natural ou 

antropogênica) e a sua importância. O limite máximo permitido para as variáveis de cada 

classe é denominado padrão de qualidade (CETESB, 2015). 

 

Quadro 2 – Variáveis de qualidade de água doce que são monitoradas na Rede Básica de 

monitoramento da CETESB 

 

Parâmetros Principais variáveis (>70 pontos da rede) Variáveis adicionais (< 70 pontos da 

rede) 

Físicos Condutividade, sólidos dissolvidos totais, 

sólido total, temperatura da água, 

temperatura do ar, turbidez 

Cor, nível d’água, salinidade, 

transparência, vazão  

Químicos Alumínio dissolvido, alumínio total, bário 

total, cadmio total, carbono orgânico total, 

chumbo total, cloreto total, cobre dissolvido, 

cobre total, cromo total, DBO
*
 (5,20)

**
, 

ferro dissolvido, ferro total, fósforo total, 

manganês total, mercúrio total, níquel total, 

nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl, 

nitrogênio-nitrato, nitrogênio-nitrito, 

oxigênio dissolvido, pH, potássio, sódio, 

substância tensoativa reagente com azul de 

metileno, zinco total 

Alcalinidade total, arsênio total, boro 

total, cafeína, carbono orgânico 

dissolvido, compostos orgânicos 

voláteis, compostos orgânicos semi-

voláteis, fluoreto total, herbicidas, 

hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos, microcistinas, óleos e 

graxas, pesticidas organofosforados 

Hidrobiológicos Clorofila a e feofitina a Comunidade fitoplanctônica e 

zooplanctônica 

Microbiológicos Escherichia coli Giardia e Cryptosporidium 

Ecotoxicológicos Ensaio de toxicidade crônica com 

microcrustáceo Ceriodaphnia dúbia 

Ensaio de toxicidade aguda com 

bactéria luminescente – Vibrio fisheri 

(sistema microtox), ensaio de 

mutação reversa (teste de AMES) 

Bioanalíticos  Atividade estrogênica por BLYES 

 
*
DBO: demanda bioquímica de oxigênio. 

**
DBO 5,20 é a quantidade de oxigênio consumido durante 5 

dias em uma temperatura de 20°C. Fonte: CETESB, 2015 adaptado por SÁ, 2018. 
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3.3 ÍNDICES DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Os índices de qualidade da água integram os resultados das múltiplas variáveis 

apresentadas anteriormente, que são informações complexas, através de um único indicador 

passível de ser compreendido pelo público geral (CETESB, 2015). Os índices de qualidade da 

água se tornaram fundamentais no processo decisório das políticas públicas e no 

acompanhamento dos seus efeitos (SÃO PAULO, 2011; BASSOI, MENEGON JR, 2014). 

Dentre as vantagens da utilização de índices está a facilidade de comunicação com o público 

leigo, análise mais complexa agrupando as variáveis e por representar a média das variáveis 

em único número, mas tem por desvantagem a perda de informações específicas das variáveis 

e suas interações (BASSOI, MENEGON JR, 2014). 

O primeiro índice a ser utilizado foi o índice de qualidade das águas (IQA), cujo uso 

foi iniciado em 1975 pela CETESB. Atualmente a Agência Nacional de Águas (ANA) 

também o utiliza para comparar a qualidade das águas superficiais entre os estados do Brasil 

(BASSOI, MENEGON JR, 2014). 

O IQA é um índice composto por nove parâmetros: temperatura da água, pH, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), Escherichia coli (antigos coliformes 

termotolerantes), nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez (SÃO PAULO, 2011). 

Desta maneira, as variáveis que fazem parte para o cálculo do IQA refletem a contaminação 

dos corpos hídricos pelo lançamento de esgotos domésticos (BASSOI, MENEGON JR, 

2014). Este índice mede a qualidade da água bruta para o abastecimento público, 

considerando aspectos do tratamento (SÃO PAULO, 2011). 

O IQA é calculado pelo produtório do ponderado das qualidades de água 

correspondentes às variáveis que compõem o índice (BASSOI, MENEGON JR, 2014). O 

índice varia de 0 a 100, sendo que os valores maiores indicam a melhor qualidade da água. A 

água bruta é classificada segundo IQA em: ótima, 79-100; boa 51-79, regular 36-51, ruim 19-

36, péssima <19 (CETESB, 2015). 

O índice de qualidade de águas brutas para fins de abastecimento público (IAP) 

associa o IQA ao índice de substâncias tóxicas e organolépticas (ISTO), ou seja, variáveis que 

indicam substâncias tóxicas como potencial de formação de tri-halometanos, número de 

células de cianobactérias, cádmio, chumbo, cromo total, mercúrio e níquel, e substâncias que 

alteram o odor, gosto e cor da água, ou seja, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco (SÃO 

PAULO, 2011; BASSOI, MENEGON JR, 2014). O IAP é considerado um índice mais 
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fidedigno da qualidade da água bruta a ser captada que, após tratamento, será distribuída para 

a população (BASSOI, MENEGON JR, 2014). É indicado que seja utilizado apenas em locais 

de captação de água bruta para fins de abastecimento público (CETESB, 2015). Os intervalos 

de classe de água são os mesmos de IQA (SÃO PAULO, 2011). 

O índice de qualidade de águas para a proteção da vida aquática (IVA) é usado para 

avaliar a qualidade das águas para proteção da vida aquática e inclui variáveis essenciais para 

vida aquática: oxigênio dissolvido, pH, toxicidade no ensaio ecotoxicológico com 

microcrustáceo Ceriodaphnia dubia, substâncias tóxicas e grau de trofia do corpo hídrico 

(CETESB, 2015). O IVA classifica a água para fins de proteção da fauna e flora em geral em: 

ótima ≤ 2,5, boa 2,6 – 3,3, regular 3,4 – 4,5, ruim 4,6 – 6,7 e péssima ≥ 6,8. Assim, quanto 

menor o índice melhor a qualidade da água. 

O índice do estado trófico (IET) avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento 

por nutrientes (nitrogênio e fósforo) e o seu efeito relacionado ao crescimento excessivo de 

algas. Assim, o corpo hídrico é classificado segundo graus de trofia (CETESB, 2015). O 

cálculo leva em consideração teor de clorofila a e fósforo total. O IET é calculado nos pontos 

cuja classe prevê proteção da vida aquática (CETESB, 2015). Segundo o IET os corpos 

hídricos são classificados em: ultraoligotrófico ≤ 47, oligotrófico entre 47 e ≤ 52, mesotrófico 

entre 52 e ≤ 59, eutrófico entre 59 e ≤ 63, supereutrófico entre 63 e ≤ 67, hipereutrófico > 67 

(CETESB, 2015). 

O monitoramento dos recursos hídricos do Estado de São Paulo pela CETESB visa a: 

diagnosticar a qualidade das águas superficiais do Estado quanto à conformidade com a 

legislação vigente; avaliar temporalmente a qualidade das águas superficiais; identificar áreas 

prioritárias para o controle da poluição das águas, possibilitando ações preventivas e 

corretivas do órgão ambiental; subsidiar o diagnóstico e controle da qualidade das águas 

doces usadas no abastecimento público de forma a garantir seus usos múltiplos e tratamento 

adequado; subsidiar a execução de Planos de Bacias e Relatórios de Situação dos Recursos 

Hídricos para a cobrança do uso da água e enquadramento adequado dos corpos d’água, e 

subsidiar a implementação da política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) 

(CETESB, 2015). 

 

 

3.4 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

A importância e necessidade de água sempre existiram ao longo da história da 
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humanidade, mas, inicialmente, a água era considerada sem valor econômico, passou a ser 

recurso natural renovável valorado e que apresenta múltiplos usos e, atualmente, a água é 

reconhecida como um bem difuso indispensável para o desenvolvimento humano (TESSER et 

al, 2015). Por outro lado, o conflito em torno da água também sempre esteve presente uma 

vez que os recursos hídricos não apresentam distribuição social igualitária e os conflitos se 

fazem em relação ao uso (abastecimento x irrigação x produção de energia) ou intersetoriais 

(uso e ocupação do solo x degradação das águas, por exemplo). A água e seus conflitos 

envolvem questões sociopolíticas e também político-econômicas, que interferem em todas as 

atividades humanas (REIS, FADIGAS, CARVALHO, 2012).  

Para disciplinar e instrumentalizar os conflitos ao redor da água, três são os marcos na 

gestão dos recursos hídricos no Brasil e no caso do Estado de São Paulo, acrescenta-se mais 

um: 1) Código das Águas (Decreto Federal 24.643 de 1934); 2) Constituição Federal de 1988 

e 3) Lei 9.433 de 1997 (Lei das Águas) e, no caso do Estado de São Paulo, adiciona-se a Lei 

7.663 de 1991 (Política Estadual de Recursos Hídricos) (SÃO PAULO, 2011). 

O Código das Águas estabelecia concessão administrativa para águas de utilidade 

pública e autorização administrativa para águas com outras finalidades. Interessantemente, no 

código a ideia do poluidor pagador também estava presente quando atribuía que “os trabalhos 

para salubridade das águas serão executados à custa do infrator” (SÃO PAULO, 2011; REIS, 

FADIGAS, CARVALHO, 2012). Neste modelo prevalecia a gestão centralizadora e de 

comando e controle, apesar da tentativa de disciplinar e proteger os recursos hídricos. 

A Constituição de 1988 estabeleceu entre outros que todos os corpos d’água passaram 

a ser de domínio público; que são bens da União as águas em terrenos da União, como as que 

banhem mais de um estado da federação ou limítrofes com outros países (rios estaduais e rios 

federais); instituiu o sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos e definiu os 

critérios de outorga de direitos de seu uso. Em 1997, a União editou a Lei 9.433, chamada Lei 

das Águas, que trata sobre a política e o sistema nacional de gerenciamento dos recursos 

hídricos criando o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), 

que integra: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que tem por função integrar 

e articular as políticas públicas relacionadas a gestão dos recursos hídricos; os conselhos de 

recursos hídricos estaduais e do distrito federal; os comitês de bacia hidrográfica, órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais dos recursos hídricos e as agências de água. 

Em 2000, criou a Agência Nacional das Águas (ANA) com a Lei 9.984 e dentre as 

atribuições da ANA destacam-se: outorgar o direito de uso dos recursos hídricos em corpos 

d’água da União (no estado de São Paulo essa função é do Departamento de Águas e Energia 
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Elétrica - DAEE), fiscalizar o uso do recurso hídrico, implementar a cobrança pelo uso, 

definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, 

organizar, implantar e gerir o sistema nacional de informação sobre os recursos hídricos, 

estimular e apoiar as iniciativas para a criação dos comitês de bacias hidrográficas (BRASIL, 

2000). 

Especificamente e democraticamente, os comitês de bacias são compostos por 

membros de: órgãos do governo federal, órgãos do governo estadual, órgãos do governo 

municipal, usuários e entidades da sociedade civil. Sendo que o número de representantes dos 

órgãos públicos corresponde à metade do total de membros (BRASIL, 1997). 

A Lei das Águas apresenta como princípios e fundamentos de gestão: os usos 

múltiplos da água, gestão democrática integradora, descentralizada e participativa; as bacias 

hidrográficas são tidas como unidade de planejamento e com valoração objetiva do recurso. 

Assim, a água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado dotado de valor 

econômico, e em situação de escassez o uso prioritário é o consumo humano e a 

dessedentação de animais (BRASIL, 1997). Na gestão do recurso hídrico deve sempre ter a 

participação do poder público, do usuário e das comunidades, ou seja, deve ser 

descentralizada. 

No âmbito dos Estados, o Estado de São Paulo foi o primeiro e anterior ao governo 

federal a definir o modelo de gestão descentralizado, participativo e integrado para os 

recursos hídricos. Após seis anos de discussão a Lei Estadual 7.633 de 1991 foi promulgada e 

nela as bacias hidrográficas passaram a ser as unidades de gerenciamento de recurso hídrico 

(UGRHI) e a gestão seria no formato tripartite e paritária, 1/3 dos membros por representantes 

de órgãos do Estado, 1/3, por órgãos das prefeituras e 1/3 por membros da sociedade civil 

(SÃO PAULO, 2011). Essa unidade de gestão tripartite viria a ser o comitê de bacia 

hidrográfica (CBH). O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) também foi criado 

com a mesma base de ideias. A criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) 

permitiu recursos financeiros para financiamento de projetos e obras a disposição dos comitês 

de bacias e, assim, possibilitando autonomia e independência para a gestão dos recursos 

hídricos. A Lei 7.633 criou a Política de Gestão de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo 

que tem por objetivo assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, ao 

desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e utilizada em 

padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo o 

território do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1991). 

A Política Estadual estabeleceu os principais instrumentos para o exercício da política: 
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plano de bacia e plano estadual de recursos hídricos para definir as prioridades e ações dos 

comitês de bacias e CRH; outorga do uso de águas, relatório de situação dos corpos d’água; o 

sistema de informação e o banco de dados disponibilizam dados ao sistema de recursos 

hídricos do Estado e a cobrança pelo uso da água (SÃO PAULO, 1991). 

Em 1994, a Lei Estadual 9.034 dividiu o Estado de São Paulo em 22 UGRHIs e, 

posteriormente, foram formados 21 comitês de bacias, considerando uma em conjunto a 

Aguapei-Peixe por serem similares. A forma de gestão tripartite permite à sociedade o acesso 

às informações que a capacitam a participar e a contribuir para a proteção e conservação das 

águas da bacia (SÃO PAULO, 2011).  

Adicionalmente as essas legislações, são inseridas as leis ambientais de proteção aos 

mananciais, que disciplinam o uso e ocupação do solo visando à preservação da qualidade e 

da quantidade da produção de água para o abastecimento público e para outros usos como 

produção de energia, irrigação e lazer (SÃO PAULO, 2010). 

As Leis Estaduais 898 de 1975 e 1.172 de 1976 delimitaram os mananciais de 

abastecimento da região metropolitana de São Paulo (RMSP) e definiram orientações para o 

uso e ocupação do solo do entorno nas bacias hidrográficas (SÃO PAULO, 2010). Essas leis, 

dado o período da criação, apresentam características centralizadoras no Estado da gestão dos 

mananciais. A situação somente foi alterada com a criação da Lei Estadual 7.633 em 1991 e 

da Lei 9.433 de 1997, nas quais a gestão passou a ser descentralizada. Entretanto, o 

instrumento legal mais específico para as áreas de mananciais só foi promulgado em 1997 

com a Lei Estadual 9.866, chamada “nova política de proteção dos mananciais”, que 

compreendia todo o estado e passou a usar as bacias como unidades de gerenciamento e 

acabou por integrar às ações dos Comitês de Bacia Hidrográfica e ao Sistema Integrado de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Esses órgãos delimitaram as áreas de proteção e 

recuperação de mananciais de interesse – as chamadas Áreas de Proteção e Recuperação de 

Mananciais (APRMs), na qual inclui a Lei da Billings (SÃO PAULO, 2010). 

Em síntese, a gestão dos recursos hídricos é realizada pela União, Estados e 

Municípios, enquanto a gestão urbana é realizada pelos Municípios. No caso da RMSP é feita 

pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) e adota as bacias 

hidrográficas como Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), 

estabelecendo um sistema de gestão descentralizado, baseado nos Comitês das Bacias (Lei 

7.633/91). O planejamento e a gestão integrada dos recursos hídricos são considerados 

importantes para o desenvolvimento da sociedade humana e fator de manutenção dos 

ecossistemas uma vez que levam em consideração as interações entre os sistemas naturais e 
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socioeconômicos, no âmbito das bacias hidrográficas (ALVIM, 2003).  

A gestão das águas é subdividida em quatro sistemas de gestão. O primeiro é 

responsável pelas concessões de outorga e licenciamentos ambientais, os quais são funções da 

Agência Nacional das Águas (ANA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e de órgãos estaduais similares (como o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE). O segundo sistema concentra-se na área 

de prestação de serviços de saneamento realizado pelos municípios. O terceiro sistema está 

ligado ao uso das águas como matéria-prima e neste atuam o Ministério da Agricultura e 

Pecuária (MAPA), Ministério das Minas e Energia (MME) e Ministério da Pesca e da 

Aquicultura (MPA). O quarto sistema de gestão está relacionado a conservação dos recursos 

hídricos, que compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e sob a 

chefia do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e autarquias estaduais (PINTO-COELHO; 

HAVENS, 2016). 

 

 

3.5 REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP) 

 

O Estado de São Paulo possui 645 municípios e a maior parte da população está 

localizada na RMSP, que é formada por 39 municípios, ocupa área de 8.051 Km
2
 e concentra 

aproximadamente 20 milhões de habitantes tornando a região a maior área urbana e a mais 

populosa do país (SÃO PAULO, 2010). A RMSP está localizada na porção sudeste do Estado 

de São Paulo, onde se localiza a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6), cujos limites 

são praticamente coincidentes com os limites da RMSP. A RMSP é considerada região de 

baixa capacidade hídrica para o abastecimento público devido ao fato de estar localizada em 

uma região de cabeceira e por ser o maior aglomerado urbano do país. O polo central dessa 

região, a cidade de São Paulo, apresenta-se hoje como uma megacidade, contando com mais 

de 11 milhões de habitantes (SÃO PAULO, 2010). 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP supre 

aproximadamente 3 km³ de água por ano a seus 25 milhões de clientes. O suprimento de água 

vem em aproximadamente 40% da Bacia do Alto Tietê, e os demais 60% de bacias vizinhas. 

Aproximadamente, 80% de toda a retirada de água da bacia do Alto Tietê é para uso urbano. 

Ao mesmo tempo a bacia é utilizada para drenar efluentes e esgoto doméstico. A bacia possui 

algumas áreas de proteção dentro de áreas urbanas (Lei da Billings), porém é afetada pela 

urbanização desordenada e ocupação do solo em área de manancial (RUIJS, 
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ZIMMERMANN, VAN DEN BERG, 2008).  

O processo de ocupação da RMSP e as características geográficas ocasionaram quadro 

crítico de degradação das águas pela crescente urbanização irregular e do despejo de efluentes 

domésticos e industriais sem tratamento sanitário nos corpos d’água. Esse comprometimento 

reduziu a disponibilidade hídrica
1
 da bacia para somente 50% da demanda (SÃO PAULO, 

2010). 

A RMSP consome mais água do que produz: o consumo para abastecimento público é 

da ordem de 68,2 m
3
/s, sendo que, historicamente, 31 m

3
/s de água têm sido importados da 

bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacia PCJ), constituindo o Sistema 

Cantareira (ANA, [s.d.]). A bacia hidrográfica do rio Piracicaba está ligada ao Sistema 

Cantareira por barragens de regularização operadas pela SABESP e construídas a partir de 

meados da década de 1960 nos rios Atibaia e Jaguari, afluentes do rio Piracicaba. 

A água disponível na Bacia do Alto Tietê é metade oriunda de mananciais superficiais 

e metade de águas subterrâneas, que são provenientes do Aquífero Sedimentar São Paulo e 

Aquífero Fraturado Cristalino, ambos aquíferos livres e vulneráveis às ações antrópicas (SÃO 

PAULO, 2010).  

O abastecimento da RMSP é mantido por oito Sistemas Produtores
2
 de Água, que 

compõem o Sistema Integrado Metropolitano e são elas: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, 

Rio Grande, Rio Claro, Alto Cotia, Baixo Cotia e Ribeirão da Estiva (SÃO PAULO, 2010).  

Em conjunto, os Sistemas Cantareira, Guarapiranga e Billings, respondem por 70% da 

água consumida pela população da RMSP. Transferências menores entre as bacias para o Alto 

Tietê são provenientes dos Rios Capivari e Guaratuba. Na bacia dos rios Piracicaba-Capivari-

Jundiaí (PCJ), onde se situa a Região Metropolitana de Campinas, as vazões dos principais 

mananciais são influenciadas pelas transferências do Sistema Cantareira, que reverte 31,0 

m³/s para a RMSP. Grande parte desses mananciais, e de seus afluentes, apresenta problemas 

de qualidade das águas, particularmente agravados nos períodos de estiagem (SÃO PAULO, 

2010). 

A maior parte da água da Bacia do Alto Tietê tem uso urbano (45,52%), seguido por 

uso industrial (27,43%), 1,46% é usada na irrigação e mais de 75% em outras atividades 

(SÃO PAULO, 2010). 

                                                      
1
 Disponibilidade hídrica é a quantidade de água disponível para consumo por habitante em determinada região 

ou bacia hidrográfica (SÃO PAULO, 2010). 
2
 Sistema Produtor de água é formado por bacias hidrográficas, reservatórios e estruturas responsáveis pela 

interligação, transferência e regularização da água das estações elevatórias e de tratamento (SÃO PAULO, 

2010). 
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A qualidade das águas que abastecem a RMSP, seja ela proveniente de mananciais 

superficiais ou subterrâneas, está comprometida pela sobre-exploração das reservas e poluição 

decorrente da urbanização crescente, do uso e ocupação do solo de maneira desordenada nas 

áreas de mananciais, descarga de efluentes domésticos e industriais, disposição de resíduos 

sólidos nas margens de corpos d’água e desmatamento das áreas florestadas. Desta forma, a 

disponibilidade de água de qualidade está intimamente ligada ao saneamento ambiental
3
 nas 

áreas de mananciais e urbanas. O consumo de água sem tratamento expõe os consumidores ao 

risco de doenças, assim, estima-se que 5 a 9 indivíduos em cada 100.000 moradores da região 

da Billings morrem em decorrência de doenças veiculadas pela água poluída (SÃO PAULO, 

2002). 

A UGRHI 6, Bacia do Alto Tietê, atende a 20.523.764 habitantes e 89% da população 

apresenta coleta de esgoto, mas somente 50% é tratado e com isso gera uma carga 

remanescente de DBO de 561 toneladas/dia que corresponde a 54% da carga lançada nos 

corpos receptores da região da RMSP, ou seja, nos Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí 

(CETESB, 2015). Neste sentido, enquanto o saneamento ambiental da RMSP não apresentar 

aumento da rede de esgotamento de maneira significativa a água de abastecimento continuará 

a ter a qualidade comprometida. 

 

 

3.6 CRISE DE ABASTECIMENTO HÍDRICO NO SUDESTE 

 

Segundo relatório anual da CETESB, o ano de 2014 foi atípico para a qualidade 

ambiental, pois ocorreu longo período de seca observada no final de 2013 e ao longo de 2014 

(CETESB, 2015). As consequências desta falta de chuvas, juntamente com mau planejamento 

no fornecimento e distribuição de água e na ocupação irregular e/ou desordenada das encostas 

de recursos hídricos resultou em uma crise de água e na severa redução dos principais 

sistemas de abastecimento de água, especialmente na RMSP (SORIANO et al, 2016). 

A falta d’água atingiu, total ou parcialmente, 70 municípios do estado de São Paulo, 

além da capital. Desses, 38 adotaram o racionamento, três estiveram em situação de 

emergência e um em calamidade pública. A região sudeste se caracteriza por precipitações em 

ciclo anual definido, com volumes máximos nos meses de dezembro a fevereiro (verão) e 

                                                      
3
 Saneamento ambiental abrange conjunto de ações destinadas a tornar e manter o ambiente favorável à saúde e 

ao bem-estar das pessoas, garantindo para isto serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas (SÃO PAULO, 2010) 
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valores mínimos durante o período junho-agosto (inverno) (MARENGO et al, 2015).  

A intensidade de chuvas foi a menor em 19 anos, com queda de 26% do volume de 

chuvas em relação à média histórica (CETESB, 2015). O Gráfico 1 mostra a intensidade de 

chuvas ao longo de 2014 em comparação com a média de 1995 a 2013. 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição das chuvas ao longo do ano de 2014 em comparação com a 

média de 1995 a 2013. Fonte: CETESB, 2015 

 

Estudos mostraram que estão entre os fatores relacionados a escassez hídrica, além do 

clima, o processo histórico de crescimento descontrolado dos núcleos urbanos, o 

desmatamento, a impermeabilização do solo, a ocupação de zonas ribeirinhas, a criação por 

ações antrópicas de ilhas de calor, somadas as perdas físicas no sistema de abastecimento de 

água, ausência de tratamento integrado de esgotos, assoreamento dos cursos d’água, não 

reflorestamento de cabeceiras, e ausência de políticas públicas integradas (ALVIM, KATO, 

ROSIM, 2015). 

Do ponto de vista da análise climatológica do período, a causa principal da escassez de 

chuvas foi a atuação de um intenso, persistente e anômalo sistema de alta pressão atmosférica 

que prejudicou o transporte de umidade da Amazônia (rios voadores), assim como a 

passagem/desenvolvimento dos principais sistemas causadores de chuva, como a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul e as frentes frias. Esse sistema, denominado de bloqueio 

atmosférico, teve uma duração de 45 dias (MARENGO et al, 2015). Destaca-se que durante 

janeiro de 2014, o índice pluviométrico foi de apenas 87,9 mm (67% abaixo da média 

histórica) (MARENGO et al, 2015). Neste período a temperatura foi até 2,5 °C mais alta que 

o normal o que também contribuiu para o sistema de bloqueio prolongado. A falta de chuva 

gerou falta de umidade no solo, que provocou falta de chuva, o que é chamado de círculo 

vicioso no ciclo hidrológico, também ocorreu no verão de 2015. O nível do reservatório 
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Cantareira chegou a menos de 13,4% da sua capacidade (MARENGO et al, 2015). 

A seca de 2014 levou a uma redução significativa dos recursos hídricos, e 

consequentemente a uma diminuição do abastecimento de água à população da RMSP, com 

algumas partes da cidade sendo forçadas a depender de caminhões-pipa. A concessionária 

estatal SABESP respondeu à crise reduzindo a extração de água dos reservatórios em quase 

um terço e oferecendo descontos para os clientes que reduzissem o seu consumo (redução de 

20% leva a desconto de 30% na conta).  

As consequências da crise, foram de ordem socioeconômica e ambiental. A população 

teve sérias dificuldades no abastecimento de água em grande parte da RMSP, sendo a 

escassez hídrica parte da realidade até 2015 do paulistano (MARENGO et al, 2015). 

Entretanto, os problemas no abastecimento de água enfrentados por São Paulo não 

resultaram apenas das condições climáticas anormais, mas também da falta de eficiência no 

gerenciamento do abastecimento do sistema paulista, incluindo a existência de vazamentos 

nas tubulações (VIALLI, 2016).  

Além dos fatores já mencionados, as grandes perdas que ocorrem na rede de 

distribuição de água de abastecimento mereceram atenção. Além das perdas físicas que vaza 

pelas tubulações, há as perdas comerciais, causadas por fraudes e ligações clandestinas na 

rede (VIALLI, 2016). As perdas na rede de distribuição são problema crônico e reflexo da 

falta de investimento. 

 

 

3.7 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

 

Segundo a Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, 

“poluição é a degradação
4
 da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem 

condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou 

energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” (BRASIL, 1981). 

Poluição das águas é definida de forma prática como “a alteração das suas 

características físicas, químicas ou biológicas, que prejudicam uma ou mais de seus usos 

preestabelecidos” (BASSOI, MENEGON JR, 2014). 

                                                      
4
 Degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente (BRASIL, 

1981). 
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O ano de 2014, caracterizado por longa estiagem teve consequências ao meio 

ambiente, pois a menor quantidade de água reduz a capacidade de diluição dos poluentes 

lançados nos corpos hídricos e na atmosfera, que também fica prejudicada pela maior 

frequência de condições desfavoráveis à dispersão de poluentes (CETESB, 2015) 

As fontes de poluição das águas podem ser agrupadas em: poluição natural, poluição 

causada por esgotos domésticos, poluição causada por efluentes industriais, poluição causada 

pela drenagem de áreas agrícolas e urbanas (BASSOI, MENEGEN JR, 2014). Tais fontes de 

poluição estão relacionadas aos usos das águas. 

A poluição natural acontece com o arraste pelas águas das chuvas de partículas 

orgânicas e inorgânicas do solo, de resíduos de animais, resíduos sólidos, de folhas e galhos 

de árvores e vegetação em decomposição e também quando a água percola pelo solo até 

reservas subterrâneas (BASSOI, MENEGEN JR, 2014). 

A poluição devida aos lançamentos de esgotos domésticos ocorre o despejo de sólidos 

em suspensão, matéria orgânica biodegradável, nutrientes, organismos patogênicos, matéria 

orgânica não biodegradável, metais, sólidos inorgânicos dissolvidos e a intensidade da 

degradação depende da maior ou menor capacidade de diluição e depuração do corpo receptor 

(SÃO PAULO, 2014; BASSOI, MENEGEN JR, 2014; VON SPERLING, 2014). O 

lançamento de esgotos domésticos consiste em uma das principais causas da poluição das 

águas no Estado de São Paulo (CETESB, 2015). 

A poluição devido aos efluentes industriais é variável dependendo da atividade 

industrial envolvida, pode apresentar variável concentrações de matéria orgânica 

biodegradável ou não, sólidos em suspensão, metais pesados, compostos inorgânicos tóxicos, 

sólidos inorgânicos dissolvidos, micro-organismos patogênicos, substâncias teratogênicas, 

mutagênicas, cancerígenas etc. (SÃO PAULO, 2014; BASSOI, MENEGEN JR, 2014; VON 

SPERLING, 2014). 

As drenagens urbanas incluem todos os poluentes descritos anteriormente em maior ou 

menor concentração e que são depositados no solo e em bueiros e valas urbanas. Enquanto as 

drenagens agrícolas dependem das atividades envolvidas, da época do ano e inclui 

fertilizantes, defensivos agrícolas e mesmo erosão provocada pela atividade (SÃO PAULO, 

2014; BASSOI, MENEGEN JR, 2014; VON SPERLING, 2014). 

O poluente pode atingir o corpo d’água de duas formas: 1. poluição pontual, ou seja, 

os poluentes atingem de forma concentrada no espaço, e , 2. poluição difusa em que os 

poluentes são distribuídos ao longo de parte da extensão do corpo d’água (VON SPERLING, 

2014). 
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A extensa ocupação urbana gera riscos extremamente altos de poluição e 

contaminação de todos os mananciais localizados na Bacia do Alto Tietê. A área urbanizada 

ocupa 37% da área desta bacia. O deslocamento da população de baixa renda para as zonas 

periféricas agrava a degradação ambiental pela expansão desordenada e pela falta de 

infraestrutura adequada, e termina por gerar os citados problemas ambientais decorrentes da 

ocupação de áreas de proteção a mananciais e das várzeas, além da necessidade de expansão 

dos sistemas de infraestrutura como abastecimento de água, coleta de esgotos e de resíduos 

sólidos (SÃO PAULO, 2010). 

 

 

3.8 POLUIÇÃO POR METAIS PESADOS NÃO ESSENCIAIS: CHUMBO E CÁDMIO 

 

Os metais são elementos ou compostos químicos de ocorrência natural na natureza e 

têm sido utilizados pelo homem desde a pré-história. São elementos eletropositivos e, em 

geral sólidos, brilhantes, de elevada densidade, dureza, maleabilidade, elasticidade e 

resistência, além de serem bons condutores de calor e eletricidade (HUEZA, SANT’ANA, 

PALERMO-NETO, 2008; BARROCAS, 2013). Quimicamente, os metais estão localizados 

na parte do meio e inferior da tabela periódica e são, na maioria, transportados por via aérea 

como gases ou adsorvidos ao material particulado em suspensão (BAIRD, 2002). O uso de 

metais remonta os tempos primitivos da história humana e caracteriza, até certo ponto, a 

própria evolução do homem uma vez que permitiu saltos evolutivos com o emprego de metais 

em utensílios, adornos, peças artísticas, fabricação de armas entre outros que marcaram a 

transição do período neolítico (idade da pedra) para a era dos metais (idade do bronze) 

(HUEZA, SANT’ANA, PALERMO-NETO, 2008). 

Os metais são extremamente reativos por outros agrupamentos químicos e são 

encontrados na forma orgânica ligado a pelo menos um átomo de carbono ou na forma 

inorgânica, ligados a iodetos, sulfetos e outros sais (HUEZA, SANT’ANA, PALERMO-

NETO, 2008). Devido à alta empregabilidade na indústria, os metais como chumbo, cádmio, 

mercúrio e arsênio também passaram a ser um problema em relação a gestão ambiental, uma 

vez que seus usos implicam em emissões atmosféricas, lançamentos de efluentes e geração de 

resíduos que contaminam o solo, o ar e/ou a água e põem em risco a saúde do homem e de 

animais. 

O chumbo e o cádmio são metais pesados não essenciais que apresentam elevado risco 

ambiental e para saúde humana por seu uso intenso, toxicidade e ampla distribuição (BAIRD, 
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2002). Os metais pesados estão distribuídos nos compartimentos ar, água, solo, biota e se 

apresentam em formas e propriedades químicas variadas, em que alguns são elementos 

essenciais (micronutrientes) e outros como contaminantes ou poluentes (QUINÁGLIA, 2012). 

A toxicidade dos metais depende em grande parte da forma química do elemento, isto 

é, da sua especiação. A toxicidade devido a concentração de metal pesado em um corpo 

d’água depende do pH e da quantidade de carbono dissolvido e em suspensão, uma vez dada 

sua particularidade de serem elementos altamente reativos, interações como complexação e 

adsorção podem remover satisfatoriamente íons e eliminar sua atividade biológica potencial 

tóxica no meio aquático (BAIRD, 2002). 

 

 

3.8.1 Chumbo 

 

O chumbo (Pb) é o metal mais antigo utilizado pelo homem e é um metal não 

essencial, do grupo IVB da tabela periódica (BAIRD, 2002). O Pb está presente na crosta 

terrestre em quantidade média de 13 mg/Kg (BARROSO, 2013). Fontes naturais e 

antropogênicas contribuem para a presença de Pb no ambiente aquático, seja via atmosférica, 

aquática ou terrestre. É um poluente persistente e de distribuição mundial, sendo considerado 

poluente global, devido a sua persistência e transporte a longa distâncias da fonte geradora 

(MAGER, 2012).  

O Pb se torna um problema ambiental quando está dissolvido e na forma iônica estável 

bivalente (Pb
2+

). A principal fonte primária de Pb é o sulfeto iônico de chumbo, PbS (galena), 

que é principal forma comercial (BAIRD, 2002; MAGER, 2012; CETESB, 2018b). Outras 

formas importantes economicamente do minério é o carbonato de Pb (PbCO3), cerusita, e o 

sulfato de Pb, (PbSO4) anglesita (MAGER, 2012). 

No ecossistema aquático, pH neutro, o Pb é complexado e o sal inorgânico formado é 

insolúvel (exceto os sais de nitrato, clorato e cloreto de Pb), mas em pH ácido, o Pb é 

facilmente solubilizado em água (MAGER, 2012). A dureza da água também irá contribuir 

para a maior ou menor solubilidade do Pb e quando nesta condição, ou seja, com íons 

carbonato (CO3
2-

), Ca
2+

 e Mg
2+

, e na presença do oxigênio há formação de camada insolúvel 

na superfície do Pb que contém PbCO
3
 e impede que o metal seja dissolvido. O Pb também 

forma compostos orgânicos estáveis como o Pb tetraetila e tetrametila, e, nestes casos, são 

compostos incolores, voláteis e de baixa solubilidade em água (BARROSO, 2013). Destaca-

se que o Pb presente na água é mais absorvido que o presente nos alimentos (BAIRD, 2002). 
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As características da água, ou seja, pH, alcalinidade e concentração e qualidade da 

matéria orgânica influenciam na especiação do Pb e diretamente na sua toxicidade (MAGER, 

2012). Em água de pH e alcalinidade elevadas, o PbCO3 e PbOH
-
 predominam e na água com 

baixo pH e alcalinidade irá predominar a forma livre Pb
2+

, a forma tóxica (MAGER, 2012).  

As maiores fontes naturais de Pb são emissões vulcânicas, intemperismo geoquímico 

em rochas ígneas e metamórficas, aerossóis continentais e marinhos e incêndios de florestas e 

decaimento radioativo do radônio (MAGER, 2012; BARROSO, 2013). 

As fontes antropogênicas incluem emissões atmosféricas decorrente de Pb como 

aditivo da gasolina na foram Pb tetraetila e tetrametila nos anos 1970 e 1980 e, atualmente, 

ainda em países como África e Ásia; as atividades industriais como confecção de chapas, 

tubos, projéteis, baterias secas e de automóveis (principal fonte de emissão industrial), tintas, 

pigmentos, vernizes para cerâmica, cosméticos, pesticidas, armas, soldas, ligas e pesos para 

pescaria. O Pb está presente em efluentes industriais, esgotos domésticos, fundições e 

indústrias metalúrgicas, incineradores de resíduos, refinamento de aço e ferro, atividade de 

mineração, processamento e refino de petróleo e de químicos, combustão de carvão, óleo e 

madeiras entre outras fontes (MAGER, 2012; BARROSO, 2013). Aproximadamente 40% do 

Pb é usado como metal, 25% em ligas e 35% em compostos químicos (CETESB, 2018b). 

Os padrões e valores orientadores de Pb considerados pela CETESB (2018b) são: ar 

atmosférico 1,5 µg/m
3
; solo 72 mg/Kg como valor de prevenção (CONAMA 420/2009); água 

potável 0,01 mg/L (Portaria Ministério da Saúde 2914/2011); água subterrânea 10 µg/L como 

valor máximo permitido para consumo humano (CONAMA 396/2008); águas doces 0,01 

mg/L como valor máximo em águas classe 1 e 2 (CONAMA 357/2005) e águas salinas 0,01 

mg/L como valor máximo para classe 1 (CONAMA 357/2005). Não há valores de referência 

nacionais ou estaduais para concentração máxima de Pb no sedimento, e neste caso são 

considerados valores orientadores disponibilizados pela Agência Ambiental Americana 

(Environmental Agency of United State of America – EPA) ou da agência ambiental 

canadense (CANADA, 2002), que é a adotada pela CETESB.  

A exposição ao Pb ocorre principalmente pela via respiratória para o homem e a via 

oral, para os animais (HUEZA, SANT’ANA, PALERMO-NETO, 2008; BARROSO, 2013). 

As crianças até 6 anos, as mulheres grávidas e idosos são considerados grupos críticos à 

exposição ao Pb (BARROSO, 2013; CETESB, 2018). Aproximadamente 35% do Pb inalado 

se deposita nos pulmões, enquanto o trato gastrointestinal absorve aproximadamente 10% do 

Pb ingerido pelos adultos e 40-50% pelas crianças (BARROSO, 2013). O Pb uma vez no 

organismo se distribui em três compartimentos: o sangue – nos eritrócitos, tecidos moles – 
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sistema nervoso central, rins e fígado, e os tecidos mineralizados (ossos e dentes). No 

indivíduo adulto cerca de 95% do Pb está nos ossos, ao passo que em crianças a concentração 

cai para 70% (HUEZA, SANT’ANA, PALERMO-NETO, 2008; BARROSO, 2013). A 

excreção do Pb ocorre principalmente pela urina (76%) e pelas fezes (16%) e por outras rotas 

como suor, leite, queda de cabelos. 

No meio ambiente, o Pb tende a precipitar e ser adsorvido as partículas do solo ou 

sedimento, e desta forma apresenta baixa biodisponibilidade na presença de matéria orgânica. 

Os animais incorporam o Pb pela deposição atmosférica ou do solo, são absorvidos pelas 

plantas e das plantas para os animais. Os diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar são 

capazes de bioconcentrar
5
 (rim, brânquias, intestino) e bioacumular

6
 (inversamente a 

concentração de exposição e ao crescimento do peixe, pois ocorre diluição do Pb que é 

sequestrado e se acumula nos ossos). Mas, não ocorre biomagnificação
7
 (o Pb fica 

sequestrado nos ossos) ao longo dos níveis tróficos das plantas para os carnívoros (BAIRD, 

2002; MAGER, 2012; BARROSO, 2013). 

Nos peixes, os mecanismos de toxicidade aguda estão relacionados com a produção de 

muco que recobre o corpo e o opérculo e altera a ventilação e a natação. O peixe sufoca pelas 

alterações nas brânquias associadas as alterações hematológicas; no metabolismo do cálcio, 

sódio e cloro que também contribuem para as manifestações clínicas e morte dos peixes 

expostos a elevadas concentrações de Pb (20 a > 100 mg/L). Nesta situação a intoxicação 

acarreta em hipocalcemia devido a competição entre o íon Pb nos canais de cálcio na 

superfície apical das células clorídricas nas brânquias, inibição enzimática de cálcio-ATPase 

na membrana baso-lateral das células epiteliais branquiais para liberação do cálcio para o 

sangue e aumento da excreção cálcio, magnésio e glicose pelos rins (MAGER, 2012).  

Em situação de toxicidade crônica, são descritos nos peixes alteração de 

desenvolvimento levando a lordose e escoliose (curvatura da coluna vertebral no eixo frontal 

e sagital) e enegrecimento prematuro da região da cauda. Tais alterações ocorrem devido a 

neurotoxicidade do Pb com injúria do neurônio motor e do controle nervoso simpático das 

células do pigmento caudal. Os peixes apresentam hiperatividade, atrofia muscular, perda do 

equilíbrio, hemorragia da base da nadadeira caudal e em casos graves, paralisia (MAGER, 

2012). Outro mecanismo descrito é o efeito hematológico caracterizado por anemia 

                                                      
5
 Bioconcentrar descreve o aumento da concentração dos contaminantes do meio externo para o organismo, no 

qual a concentração é superior à do meio (MAGER, 2012)  
6
 Bioacumular representa o aumento da concentração de uma substância nos tecidos ou órgãos dos organismos 

(MAGER, 2012) 
7
 Biomagnificação é o aumento da concentração dos xenobióticos nos tecidos dos organismos à medida que se 

encontram em um nível trófico superior. (FERNICOLA, BOHER-MOREL, BAINY, 2003). 
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microcítica hipocrômica devido a alteração na síntese de heme e da maturação de eritrócitos, 

com acúmulo de espécies reativas de oxigênio (radicais livres) ocasionando hemólise; no 

sistema nervosos, acredita-se que os efeitos são similares aos descritos em mamíferos e inclui 

alteração da síntese de neurotransmissores (serotoninérgicos, dopaminérgicos, e 

noradrenérgicos), por interferência na homeostase do cálcio e citotoxicidade mediada por 

espécies reativas de oxigênio; degeneração de células de Schwann acarretando em 

desmielinização axonal (MAGER, 2012). 

O Pb é absorvido nas células branquiais via transportador de íons cálcio, e no 

intestino, a absorção se deve ao mesmo mecanismo de íons bivalentes como ferro, zinco, 

cobre, níquel, cádmio, manganês, cobalto, ou seja, via transportador de metal bivalente-1 

(DMT-1) (MAGER, 2012). Nos peixes podem ser observadas alterações anatomopatológicas 

branquiais, como atrofia de lamelas secundárias, e renais como degeneração e necrose tubular 

renal (MAGER, 2012). O Pb acumula pouco no fígado ou hepatopâncreas (MAGER, 2012). 

 

3.8.2 Cádmio 

 

O cádmio (Cd) é um metal branco-prateado com estado de oxidação 2+ (único íon) e 

que pertence ao mesmo grupo do zinco e do mercúrio na tabela periódica (BARROSO, 2013). 

Trata de um elemento ubiquitário, raro uma vez que está em média 0,2 mg/Kg na crosta 

terrestre e que dificilmente é encontrado em estado puro na natureza (MCGEER, NIYOGI, 

SMITH, 2012). O Cd é considerado carcinógeno potencial para os seres humanos e está entre 

os poluentes de maior preocupação para contaminação ambiental e de impacto na saúde 

humana no mundo (MCGEER, NIYOGI, SMITH, 2012). 

Ocorre como elemento em concentração-traço na água, no carvão, no petróleo e em 

várias rochas e solos (BAIRD, 2002; BARROSO, 2013). Geralmente, está associado a sulfitos 

de minério de zinco, cobre e chumbo na natureza (CETESB, 2018a). 

O Cd é utilizado como anticorrosivo em aço galvanizado, o sulfeto de Cd e selenito 

são utilizados como pigmentos em plástico PVC e, apresenta importante uso como eletrodo de 

baterias e pilhas recarregáveis de níquel-cádmio, componentes eletrônicos e reatores nucleares 

(BAIRD, 2002; CETESB, 2018a). Assim, as fontes naturais de Cd são atividade vulcânica, 

erosão de rochas sedimentares e fosfáticas e incêndios florestais. Enquanto, as fontes 

antropogênicas são atividades de mineração não ferrosa, indústrias de produção, consumo e 

disposição de produtos que utilizam Cd tais como estabilizantes, ligas, além dos usos 

anteriormente mencionados. Outras fontes de Cd oriundas de atividades humanas incluem 
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incineração de resíduos urbanos, incluindo plásticos e baterias, lançamento de efluentes 

industriais do processamento de minérios de metais não ferrosos; fabricação de fertilizantes 

químicos oriundos de rochas fosfatadas (BARROSO, 2013; CETESB, 2018a).  

O Cd ocorre na atmosfera na forma de material particulado suspenso (óxido de Cd), na 

água exibe solubilidade exceto quando da presença de íons sulfeto e ocorre a formação de 

CdS, que precipita e é adsorvido ao sedimento. O ser humano, não fumante, geralmente está 

exposto a baixas concentrações de Cd presente no ar e na água ingerida, porém a maior 

exposição ao Cd ocorre pelo hábito de fumar e pela ingestão de alimentos, tais como frutos do 

mar, vísceras de animais (fígado e rim), batata, trigo, arroz e outros cereais. Destaca-se que 

produtos vegetais apresentam maior concentração de Cd do que produtos de origem animal 

(BAIRD, 2002). A acidificação de solos, lagos e rios resultam na mobilização do Cd da fração 

particulada (solos e sedimentos) para a coluna d’água e, assim, o Cd pode entrar na cadeia 

alimentar, bioacumular e bioconcentrar nos organismos aquáticos (MCGEER, NIYOGI, 

SMITH, 2012; BARROSO, 2013; CETESB, 2018a).  

Vários países, incluindo o Brasil e particularmente o estado de São Paulo, reconhecem 

o potencial impacto das fontes antropogênicas de Cd na saúde humana e ambiental e 

consequentemente possuem programas de controle de emissões e monitoramento das 

contaminações incluindo controle no uso e aplicação de Cd, definição de padrões permitidos 

nas emissões atmosféricas, nos lançamentos de efluentes industriais e domésticos, uso de 

fertilizantes; padrões em alimentos, para o ar, solo, sedimento e/ou água (MCGEER, 

NIYOGI, SMITH, 2012). No Estado de São Paulo, os padrões e valores orientadores para o 

Cd são: 1,3 mg/Kg de peso seco do solo como valore de prevenção (CONAMA 420/2009); 

0,005 mg/L na água potável (Portaria MS 2914/2011); 5 µg/L para água subterrânea para 

consumo humano (CONAMA 396/2008); 0,001mg/L como valor máximo para água doce 

classe 1 e 2 (CONAMA 357/2005). 

O Cd apresenta toxicidade aguda e a dose letal é aproximadamente 1 grama e sua 

meia-vida é longa (cerca de 20 a 40 anos) (BAIRD, 2002; BARROSO, 2013). O local de 

deposição no organismo são o fígado e os rins, onde o Cd fica ligado a proteína rica em 

enxofre metalotioneína, que regula o metabolismo do zinco (BAIRD, 2002; BARROSO, 

2013). A principal via de eliminação do metal é a urinária. A exposição crônica ao Cd pode 

ocasionar doenças renais caracterizada por injúria tubular e proteinúria e, também 

pulmonares, dentre as quais pneumopatia com edema pulmonar e até mesmo câncer pulmonar 

(BARROSO, 2013). Os relatos de intoxicação por Cd em animais domésticos são raros, 

apesar da capacidade de acumular nos tecidos, sendo os níveis permitidos de 0,5 µg/Kg.  
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As fontes de intoxicação por Cd para os animais são suplementação da ração por 

sulfato de zinco, lençóis freáticos contaminados por fertilizantes ou resíduos industriais 

(HUEZA, SANT’ANA, PALERMO-NETO, 2008). 

No caso de ambientes aquáticos, a toxicidade é dependente da especiação do metal e 

das características físico-químicas da água que disponibilizam mais ou menos Cd na coluna 

d’água. Assim, a complexação de Cd com matéria orgânica reduz a concentração de metal e o 

potencial de toxicidade; o aumento de cálcio e magnésio no corpo d’água, como no caso de 

água dura, reduz o impacto tóxico e o depósito do metal (MCGEER, NIYOGI, SMITH, 

2012). Concentrações como 1 µg/L de Cd pode ocasionar alteração na homeostase iônica do 

cálcio decorrente da competição entre Cd e cálcio pelos sítios de ligação e consequentemente 

pode ocasionar depleção da concentração de cálcio plasmático (hipocalcemia) e colapso 

cardíaco do peixe (MCGEER, NIYOGI, SMITH, 2012). 

Os efeitos da toxicidade crônica ao Cd estão relacionados com concentrações de 0,5 a 

160 µg/L e ocasionam impactos no desenvolvimento embrionário, na regulação iônica, 

metabolismo energético, imunidade, reprodução, desregulação endócrina e resposta ao 

estresse (MCGEER, NIYOGI, SMITH, 2012). Os mecanismos de patogenia não estão 

totalmente esclarecidos, mas se atribui a interação com a enzima Cálcio-ATPase e a geração 

de espécies reativas de oxigênio (MCGEER, NIYOGI, SMITH, 2012). 

A exposição crônica subletal ao Cd leva a alterações histopatológicas nas brânquias, 

fígado e rins. Nas brânquias, descrevem hipertrofia e hiperplasia das células epiteliais 

branquiais (reduz a capacidade de trocas gasosas e performance de natação), vacuolização de 

hepatócitos e dilatação e necrose tubular renal em diferentes espécies de peixes (MCGEER, 

NIYOGI, SMITH, 2012). Em estudos com exposição crônica a baixas concentrações de Cd 

(10 µg/L) ocorreram deformidades esqueléticas, como lesões vertebrais em larvas de peixes 

(MCGEER, NIYOGI, SMITH, 2012). 

Após a ligação do metal às células epiteliais branquiais ou aos enterócitos, o Cd é 

distribuído via circulação sanguínea aos demais tecidos e acumula no fígado, rim, brânquias e 

trato gastrointestinal. A concentração de Cd na musculatura é pequena. Porém, a 

bioacumulação, a movimentação e detoxificação do metal nos tecidos é variável na 

dependência da espécie de peixe e do ambiente em que vive (MCGEER, NIYOGI, SMITH, 

2012). Estudos mostraram que embora ocorra um aumento da concentração de Cd de um nível 

trófico a outro (exemplo, presa para predador), não ocorre biomagnificação devido a 

influência e variação de ingestão, assimilação, detoxificação, depósito e eliminação entre as 

espécies envolvidas em uma cadeia alimentar (MCGEER, NIYOGI, SMITH, 2012). 
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Em condições de mistura de Cd e Pb, em concentrações baixa e moderadas 

ambientalmente relevantes dos metais (100nmol/L de Cd e 350nmol/L de Pb), o Cd não 

compete com os locais de ligação de Pb nas brânquias de truta arco-íris (Oncorhynchus 

mykiss), ou seja, a interação é menor do que aditiva em situação de competição pelos canais 

de Ca
2+

 (BIRCEANU et al, 2008). A inibição da captação de Cd ocorre em elevadas 

concentrações de níquel e de zinco nas brânquias de Danio rerio, via competição pelos canais 

de Ca
2+

 (KOMIJAROVA, BLUST, 2009). Os mesmos autores mostraram que cobre e níquel 

apresentam efeitos inibitórios na bioacumulação de Cd em Danio rerio (KOMIJAROVA, 

BLUST, 2009). Entretanto, quando o foco é voltado para captação de Pb, ocorre aumento da 

captação deste metal na presença de Cd, níquel e zinco nas brânquias de Danio rerio 

(KOMIJAROVA, BLUST, 2009). O Pb facilita a captação de cobre, assim como a presença 

de zinco nas brânquias de Danio rerio (KOMIJAROVA, BLUST, 2009). Já a captação de 

níquel é reduzida com a adição crescente de zinco e, similarmente, quando da adição de Cd. O 

cobre aumenta a captação de níquel nas brânquias de Danio rerio (KOMIJAROVA, BLUST, 

2009). 

 

3.9 PRINCÍPIOS DE TOXICOLOGIA E PATOLOGIA TOXICOLÓGICA AMBIENTAL 

NO CONTEXTO DO MONITORAMENTO DO AMBIENTE AQUÁTICO 

 

A palavra toxicologia tem origem na palavra grega tókson, que significa arco e flecha 

e a forma toksikós a forma adjetiva que significa relativo a arco e flecha. A união das palavras 

toksikón phármacon, veneno para flecha, formou a palavra toxicum que significa tóxico em 

português e passou a ser utilizada como veneno (OLIVEIRA-FILHO, SISINNO, 2013). Desta 

forma, toxicologia era limitada a ciência do estudo dos venenos e atualmente é o estudo dos 

efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos vivos e inclui efeitos 

moleculares, celulares, bioquímicos, tissulares e visa ao uso seguro destas substâncias para o 

homem e para o ambiente (OLIVEIRA-FILHO, SISINNO, 2013). 

A toxicologia é uma área de conhecimento multidisciplinar e interdisciplinar, que 

apresenta o conceito da ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes da interação das 

substâncias químicas e agentes físicos com o organismo (SPINOSA, SCHWARZ, 2008). 

“Agente tóxico ou toxicante é qualquer substância química ou agente físico 

(radiações) que ao interagir com o organismo vivo provoca efeito nocivo” (SPINOSA, 

SCHWARZ, 2008). Enquanto o termo xenobiótico (ksénos= estranho, bio = vida) é utilizado 

para indicar qualquer substância estranha ao organismo, qualitativa ou quantitativamente, não 
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indicando necessariamente que provoque efeito nocivo (SPINOSA, SCHWARZ, 2008). 

Os termos toxicidade e intoxicação também precisam ser conceituados, assim, 

toxicidade é capacidade ou propriedade que a substância química possui em provocar efeitos 

nocivos, enquanto intoxicação ou toxicose é o estado mórbido causado por um agente tóxico 

(SPINOSA, SCHWARZ, 2008). 

A toxicologia ambiental estuda os efeitos nocivos no organismo vivo e na saúde 

humana decorrente de exposição a agentes tóxicos presentes na água, solo e no ar (SPINOSA, 

SCHWARZ, 2008; SISINNO, OLIVEIRA-FILHO, 2013). 

A ecotoxicologia é o estudo do movimento dos contaminantes ambientais através dos 

ecossistemas e seus efeitos nas plantas e nos animais (BEYER, MEADOR, 2011). O termo foi 

inicialmente proposto em 1969, por René Truhaut como um ramo da toxicologia voltado ao 

estudo dos efeitos adversos das substâncias sobre os ecossistemas em um momento da história 

da humanidade em que as atividades industriais e outras atividades antropogênicas estavam de 

maneira crescente gerando poluição, como a publicação dos textos de Rachel Carson em 1962 

que culminaram com o livro best-seller Primavera Silenciosa em 1970 sobre os efeitos 

tóxicos do pesticida diclorodifeniltricloroetano (DDT) (FERNICOLA, BOHRER-MOREL, 

BAINY, 2003; ELMORE, BOORMAN, 2013). 

A Patologia Toxicológica integra as disciplinas de toxicologia e patologia. A patologia 

estuda a natureza da doença avaliando as alterações morfológicas das células, tecidos, órgãos 

e fluidos corpóreos em resposta aos estímulos metabólicos, infecciosos, parasitários, 

neoplásicos, imunomediados, físicos ou tóxicos (HASCHEK, ROUSSEAUX, WALLIG, 

2013). Neste campo do conhecimento há o envolvimento tanto da patologia experimental 

como comparada e sempre no contexto de interpretação dos resultados com o objetivo de 

determinar o significado biológico das alterações de forma, função ou de ambas, das lesões 

observadas e dos biomarcadores utilizados (HASCHEK, ROUSSEAUX, WALLIG, 2013). 

No contexto de meio ambiente e segurança alimentar, a Patologia Toxicológica Ambiental se 

insere com o intuito de avaliar possíveis poluentes e substâncias tóxicas e/ou carcinógenos 

que colocam em risco o meio ambiente e a saúde humana (ELMORE, BOORMAN, 2013). 

A segurança e qualidade de água doce para abastecimento humano é um dos maiores 

desafios globais de todos os povos. Considerando que a água é essencial a vida, é um direito 

humano e que está intimamente envolvida no desenvolvimento do homem, chama atenção que 

a pressão crescente sobre os recursos hídricos reduz a qualidade das águas, degrada os 

ecossistemas aquáticos e, com isso, está globalmente em cheque o próprio desenvolvimento 

econômico e social da humanidade. O monitoramento dos corpos d’água para garantir o 
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recurso e a sustentabilidade do próprio planeta é fundamental (SILVA, POMPÊO, PAIVA, 

2015).  

O monitoramento dos ecossistemas aquáticos inclui as análises físicas, químicas, de 

sedimento, de toxicidade aguda e crônica e o biomonitoramento, que fornece informações 

sobre os efeitos estressores no sistema biológico (BUSS, 2008). Os estudos com a biota 

podem ser conduzidos em ambiente natural externo (in situ) ou em laboratório (ex situ) 

(SILVA, POMPÊO, PAIVA, 2015). Os testes, denominados ecotoxicológicos, utilizam 

geralmente organismos de três táxons diferentes, ou seja, microcrustáceos (Ceriodaphnia 

dubia, Daphnia similis), inseto (Chironomus xanthus) e peixe (Danio rerio) para avaliar os 

efeitos das substâncias químicas no ambiente aquático (SILVA, POMPÊO, PAIVA, 2015). Os 

resultados dos testes ecotoxicológicos podem servir de subsídios para ações de políticas 

públicas com o intuito de preservar os recursos hídricos (SILVA, POMPÊO, PAIVA, 2015).  

No processo de avaliação ambiental, pode–se utilizar bioindicadores, quando na 

avaliação ecológica, populacional e biomarcadores, quando da avaliação, por exemplo, do 

risco a saúde humana. Desta forma, conceitualmente bioindicadores são medidas que incluem 

todos os níveis de organização ecológica, levando em conta uma única espécie até as 

populações de um ecossistema em questão. O biomarcador é um termo usado de maneira 

ampla e inclui quase qualquer medida que possa refletir a interação entre o sistema biológico 

e um agente ambiental, que pode ser químico, físico ou biológico (FERNICOLA, BOHRER-

MOREL, BAINY, 2003; BERNARDI et al, 2008). Outra forma de definir biomarcador é 

“qualquer resposta biológica correspondente a uma exposição, efeito ou susceptibilidade dos 

indivíduos aos agentes químicos e/ou estressores ambientais”. Assim, a utilização da análise 

de fluidos corpóreos (sangue, urina, líquidos etc.), tecidos, metabólitos, enzimas e outros 

parâmetros bioquímicos são empregados para documentar a interação do contaminante ou 

poluente, xenobiótico ou tóxico, com o sistema biológico (FERNICOLA, BOHRER-MOREL, 

BAINY, 2003; BERNARDI et al, 2008). 

Neste sentido, os peixes, como os acarás, são os bioindicadores do reservatório 

Billings, enquanto a análise tecidual anatomopatológica é o biomarcador da interação peixe-

água do reservatório, que foi escolhido como foco central deste estudo e que foi conduzido 

por patologista veterinário no contexto de patologia toxicológica ambiental. 

 

3.9.1 Informações sobre Acarás (Geophagus brasiliensis) e a histologia de fígado de 

peixes teleósteos 
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O acará ou cará (Geophagus brasiliensis) é uma espécie de peixe da família Cichlidae, 

que tem valor e importância para o comércio aquariofilista devido seus padrões de colorações 

(BASTOS et al, 2011). Essa espécie de ciclídeo apresenta ampla distribuição geográfica ao 

longo da costa de drenagem do leste e sul do Brasil e Uruguai e tem como habitat natural 

ambientes lênticos
8
 como reservatórios e lagoas, e também riachos e rios nacionais. A espécie 

se mantém nas regiões mais tranquilas e fundas desses ambientes, e trata-se de um animal 

diurno com tolerância a variações de temperatura e pH. Os indivíduos podem alcançar de 15 a 

30 cm de comprimento total. O acará é onívoro, consumindo moluscos, plantas vasculares, 

crustáceos, detritos, anfípodas, escamas de peixes e larvas (ABELHA, GOULART, 2004; 

BASTOS et al, 2011). 

O acará é uma espécie já utilizada em outros estudos de toxicologia ambiental e que 

envolveram ou não histopatologia de brânquias e hepatopâncreas (VOIGT et al, 2015; 

MORAIS et al, 2016; DORIA et al, 2017).  

O fígado nos peixes teleósteos é um órgão relativamente grande, que apresenta 

coloração vermelho acastanhada em peixes carnívoros, e castanho claro em herbívoros de 

vida livre. Mas, em certas épocas do ano, algumas espécies podem apresentar fígados amarelo 

ou mesmo esbranquiçado. O fígado está localizado na porção anterior da cavidade celomática, 

embora em algumas espécies possa alcançar toda a extensão da cavidade (ROBERTS, ELLIS, 

2012). Por vezes, o fígado é composto por tecido pancreático exócrino e endócrino e é 

chamado de hepatopâncreas (ROBERTS, ELLIS, 2012). O acará apresenta hepatopâncreas. 

O fígado de peixes difere do fígado de mamíferos por não apresentar tríade portal, mas 

sim “díade” composta por ducto biliar e uma veia ou arteríola e como não há lóbulo e nem 

espaço porta, não há divisão funcional do fígado em ácinos nem o padrão clássico de 

zoneamento (EVENSEN, 2006). O fígado de peixes é particularmente sensível a injúria 

química, em parte devido ao lento fluxo sanguíneo comparado com o débito cardíaco, lento 

fluxo biliar e proximidade entre os hepatócitos e o sistema biliar que acarreta em baixo 

clearance dos metabólitos e dos xenobióticos (ROBERTS, ELLIS, 2012). Assim, o fígado é 

vulnerável às intoxicações e alterações metabólicas, podendo apresentar alterações 

degenerativas, como tumefação, necrose, apoptose, degeneração vacuolar macro e 

microgoticular (esteatose); depósitos de pigmentos, inflamação (hepatite), regeneração e 

fibrose (EVENSEN, 2006). 

A histopatologia de fígado ou hepatopâncreas pode ser uma ferramenta ou 

                                                      
8
 Ambiente lêntico se refere aquele com água parada. 
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biomarcador ambiental uma vez que os poluentes presentes na água na maioria das vezes irão 

passar pelo parênquima hepático, e podem ocasionar lesões (ROBERTS, ELLIS, 2012) 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

Estudo multidisciplinar observacional prospectivo realizado em março e abril de 2014. 

O estudo foi em parte financiado por projeto FEHIDRO AT 603, de responsabilidade e 

coordenação do Dr. Gilson Alves Quignália do Laboratório de Análises Toxicológicas da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). O estudo foi em colaboração com 

o Laboratório de Gastroenterologia Comparada e Patologia Ambiental, do Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. O 

objetivo de analisar os parâmetros da água em relação aos parâmetros do sedimento e dos 

peixes resultou em dados inéditos sobre o Reservatório Billings e essa foi a maior 

contribuição da autora. Neste sentido, os objetivos específicos de caracterizar as alterações 

macro e microscópicas dos acarás e determinar os índices de saúde dos peixes foram etapas 

realizadas pela autora de fundamental importância para se alcançar aos resultados e 

conclusões apresentadas neste trabalho. 

 

 

4.1 MÉTODOS 

 

O protocolo de estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da FMVZ-USP sob o número CEUA 3318010216 e está de acordo com os preceitos 

legais e normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal 

(CONCEA). O estudo teve autorização para atividades científicas pelo Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) sob o nº 

de protocolo 25609-4. 

 

 

4.1.1 Área de estudo 

 

O Reservatório Billings é uma sub bacia da bacia hidrográfica do Alto Tietê, 

localizado entre as latitudes 23°42’S e 23°45’S e longitudes 46°27’W e 46°42’W na região 

sudeste da RMSP. A área de drenagem corresponde a 582,8 Km
2
 e abrange o município de 

Rio Grande da Serra na sua totalidade, e parcialmente os municípios de Diadema, Ribeirão 

Pires, Santo André. São Bernardo do Campo e São Paulo (SÃO PAULO (PDPA), 2010; SÃO 
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PAULO, 2010). A Figura 2 apresenta a localização do reservatório Billings em relação aos 

munícipios limítrofes. 

Os principais corpos d‘água formadores do reservatório são Rio Grande (ou 

Jurubatuba), Ribeirão Pires, Rio Pequeno, Rio Pedra Branca, Rio Taquacetuba, Ribeirão 

Bororé, Ribeirão Cocaia, Ribeirão Guacuri, Córrego Grota Funda e Córrego Alvarenga (SÃO 

PAULO (PDPA), 2010; SÃO PAULO, 2010). O reservatório está inserido no domínio da 

Mata Atlântica, apresenta clima tropical e subtropical, com média de temperatura anual de 

19°C e média de precipitação anual variável de 1300 a 3500 mm/ano quando considerado 

próximo a região da Serra do Mar (SÃO PAULO, 2010). A área da sub bacia abriga áreas 

verdes que formam a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo reconhecida pelo 

programa “O Homem e a Biosfera” estabelecido pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) (SÃO PAULO, 2010). 

Aproximadamente 98% da população que habita a sub bacia reside principalmente nas 

cidades e, desta população urbana, 20% vive em condições precárias (SÃO PAULO, 2010). O 

espelho d’água apresenta 108,14 Km
2
, área inundada de 127 km

2
, volume útil de 1200 hm

3
 e 

tempo de retenção de 600 dias (SÃO PAULO, 2010). 

O reservatório apresenta formato dendrítico e o afluxo de água ocorre pelo corpo 

central no sentido Rio Pinheiros para Rio das Pedras. Seu desenho forma 11 sub-regiões 

segundo os corpos d’água que formam o reservatório, mais de 150 sub bacias e oito braços 

com hidrodinâmicas diferentes e específicas (Rio Grande, Rio Pequeno, Rio Capivari, Rio 

Pedra Branca, Taquacetuba, Bororé, Cocaia e Alvarenga), que são considerados como 

reservatórios a parte segunda suas características urbanísticas e ambientais (SÃO PAULO 

(PDPA), 2010; São Paulo, 2010). A Figura 3 (Anexo) mostra as sub bacias, sub-regiões e 

braços do Reservatório Billings.  

As sub-regiões do reservatório Billings segundo suas características ambientais são 

denominadas compartimentos ambientais e são esses:  

 1) corpo central I, que compreende os braços Alvarenga, Grota Funda e Cocaia, os 

quais apresentam áreas urbanas consolidadas, trecho de cobertura florestal e áreas de 

aglomerações urbanas precárias no limite com São Paulo;  

 2) corpo central II, que compreende o braço Rio Grande (porção jusante) limitado pela 

barreira da Rodovia Anchieta e que apresenta aglomerações precárias e áreas de expansão 

urbana;  

 3) Bororé-Taquacetuba, em que o braço Bororé há expansão de aglomerados precários 

e loteamentos irregulares, abriga atividades rurais como olarias, silvicultura, agricultura e 
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pecuária; enquanto o braço Taquacetuba é na sua maior parte coberto por vegetação nativa 

preservada e apresenta duas aldeias indígenas guarani Tenondé Porã e Krukutu;  

4) Capivari-Pedra Branca, nestes há áreas de matas preservadas, ocupação dispersa e 

atividades agrícolas; a rodovia Imigrantes corta a região da Pedra Branca no sentido norte-sul, 

e o braço Capivari é pouco urbanizado;  

5) Rio Grande e Rio Pequeno se caracteriza por áreas bem preservadas com a cobertura 

nativa, baixa densidade populacional e com relevo acidentado, enquanto o braço Rio Grande 

na porção montante exibe áreas urbanas, áreas em expansão de urbanização em função da 

Rodovia Índio-Tibiriçá e ao sudeste da cabeceira do Rio Grande fica área da Vila de 

Paranapiacaba, que foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico, 

Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (São Paulo, 2010). 

 

 

Figura 2. Mapa de localização do Reservatório Billings com destaque aos pontos de 

amostragem de água, sedimento e peixes. P1 BILL02100, P2 BILL02900, P3 

BILL02500, P4 BITQ00100, P5 RGDE02900 e P6 RGDE02200. Barra em preto 

representa Rodovia Imigrantes (P3) e barragem da Rodovia Anchieta (P5). Fonte: 

CETESB, 2018 

 

O reservatório Billings apresenta usos múltiplos da água, além da geração de energia, 

P6 
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tais como abastecimento público (desde 1958), recreação, pesca e receptor de efluentes 

industriais e domésticos (SÃO PAULO, 2010).  

A água do reservatório Billings é considerada classe 2
9
 e é poluída principalmente 

pelo bombeamento dos rios Tietê e Pinheiros em momentos de chuva e ameaça de enchentes, 

ressuspensão dos sedimentos acumulados, despejo de esgotos industriais e domésticos e 

poluição advinda da ocupação urbana crescente e das atividades industriais, de mineração e 

agrícolas (SÃO PAULO, 2010). A qualidade da água está comprometida no corpo central e 

nos braços por esgotos, metais pesados e fármacos levando a eutrofização e a presença de 

organismos patogênicos e algas potencialmente tóxicas (SÃO PAULO, 2010). 

 

 

4.1.2 Amostras de água e sedimento 

 

As amostras de água e do sedimento foram colhidas no verão, sempre no período da 

manhã até às 9h nos meses de março e de abril de 2014, em seis pontos de amostragem que 

estão apontados na Figura 2 e descritos segundo código CETESB, local de amostragem, data 

e coordenadas na Tabela 2. As amostras de água e sedimento foram colhidas de acordo com o 

“Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, sedimento, comunidades 

aquáticas e efluentes líquidos” (ANA, 2011). 

Os parâmetros considerados na análise da água foram: condutividade, temperatura da 

água, temperatura do ar, turbidez, pH, DBO, oxigênio dissolvido (OD), nitrogênio orgânico, 

nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, sólidos totais, sólido total dissolvido, fósforo total, 

cloreto dissolvido, contagem de Escherichia coli, clorofila–a, número de cianobactérias, 

concentração de alumínio, arsênio, cádmio, cromo, cobre, níquel, chumbo e zinco e teste de 

toxicidade crônica com microcrustáceo Ceriodaphnia dubia (teste realizado nos meses de 

janeiro e maio de 2014). Os parâmetros analisados no sedimento foram a concentração de 

alumínio, arsênio, cádmio, cromo, cobre, níquel, chumbo e zinco. 

Os métodos de análise da água e sedimento foram métodos padrões adotados pela 

CETESB (APHA; AWWA; WEF, 2011; CETESB, 2015). As análises dos parâmetros físico-

químicos, microbiológicos, hidrobiológicos e de toxicidade crônica foram conduzidos pela 

CETESB e os resultados estão disponíveis no site do órgão ambiental (www. 

                                                      
9
 Classe 2: águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças, 

frutíferas, parques e jardins, campos de esporte e lazer (público com contato direto); à aquicultura e à atividade 

de pesca. Resolução Conama 357/2005. 
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cetesb.sp.gov.br). Os limites legais para água utilizados foram os estabelecidos pela lei 

CONAMA n° 357/2005 (CONAMA, 2005). Os resultados de sedimento foram comparados 

aos limites internacionais aceitos pela Agência de Proteção Ambiental do Canadá (CANADÁ, 

2002). 

Os índices de qualidade da água (IQA), índice de eutrofização (IET) e o índice de 

qualidade para proteção da vida aquática (IVA) foram considerados a partir do relatório 

referente ao ano de 2014 da CETESB disponível on line (CETESB, 2015). 

 

Tabela 2 – Descrição dos pontos de amostragem de água, sedimento e captura dos peixes 

segundo código CETESB de identificação, local de amostragem, data e coordenada 

 

Pontos e código 

CETESB 

Local de amostragem Data Coordenadas 

P1 BILL02100 Corpo central, próximo braço Bororé 03-04-2014 23° 45’ 16’’ S; 46° 38’ 04’’ W 

P2 BILL02900 Summit control, barragem Billings-Pedras 18-03-2014 23° 49’ 16’’ S; 46° 31’ 30’’ W 

P3 BILL02500 Corpo central, sob a ponte da rodovia 

Imigrantes 

08-04-2014 23° 47’ 27’’ S; 46° 35’ 54’’ W 

P4 BITQ00100 Braço do Taquacetuba 20-03-2014 23° 50’ 41’’ S; 46° 39’ 20’’ W 

P5 RGDE02900 Corpo central rodovia Anchieta, ponto de 

captação da SABESP 

27-03-2014 23° 46’ 16’’ S; 46° 32’ 03’’ W 

P6 RGDE02200 Clube Prainha Tahiti Camping Náutica, Km 

42 da rodovia SP-31 

25-03-2014 23° 44’ 23’’ S; 46° 26’ 44’’ W 

Fonte: adaptado de CETESB, 2015 por SÁ, 2018 

 

4.1.3 Captura de peixes 

 

As capturas dos peixes ocorreram nas mesmas datas da amostragem de água e foram 

realizadas por pescadores locais do Reservatório Billings e por técnicos da Divisão de 

Amostragem da CETESB. A captura foi conduzida com redes de espera com diferentes 

tamanhos de malhas que foram colocadas nos pontos de amostragem na tarde do dia anterior 

da data de captura. Os peixes foram retirados da rede na manhã seguinte de acordo com o 

Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas 

e efluentes líquidos (ANA, 2011). Foram capturados acarás (Geophagus brasiliensis), machos 

e fêmeas. 

 

4.1.4 Biometria e necrópsia dos peixes 

 

Os acarás foram pesados (gramas) em balança analítica digital modelo MF-3/1 
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(Filizola, carga máxima 3Kg e mínimo de 10g com erro de 0,5g), mensurados quanto ao 

comprimento total (medida do comprimento entre a porção mais cranial da boca até à porção 

mais caudal da nadadeira caudal) e padrão (medida do comprimento da porção mais cranial da 

boca até à inserção da nadadeira caudal) em centímetros utilizando ictiômetro. O índice de 

condição corpórea (índice de Fulton) foi calculado segundo a fórmula (peso/comprimento 

padrão
3
 x 100) para cada acará. 

A necropsia consistiu no exame externo, análise dos órgãos celomáticos e das 

brânquias segundo técnica adaptada de Yamong (2003). A descrição dos parâmetros 

anatomopatológicos, os quais incluíram as lesões cutâneas, a condição corpórea, o depósito de 

gordura intracelomático, as lesões da cavidade celomática e as lesões dos órgãos, foi anotada 

em fichas individuais e posteriormente tabuladas. 

O índice macroscópico de avaliação da saúde (health assessment index - HAI) foi 

calculado baseado e adaptado de Adams e colaboradores (1993) em que se considerou as 

alterações da pele, brânquias, hepatopâncreas, rims e baço. Para cada parâmetro considerado 

foi atribuído um escore, que ao final foram somados e estes comparados em relação aos 

pontos de coleta, as concentrações de chumbo e cádmio, os índices de lesão microscópicos e 

de saúde microscópico (hepatopâncreas e brânquias). 

 

4.1.5 Processamento microscópico e análise histopatológica 

 

Fragmentos de brânquias e hepatopâncreas foram colhidos durante a necropsia e 

fixados em solução de formaldeído 10%. Os fragmentos foram cortados e processados para 

microscopia óptica conforme técnica de rotina com inclusão em parafina, corte em 5 µm e 

coloração de hematoxilina e eosina (HE). Quando necessário foram realizadas colorações de 

Perls, ácido periódico de Schiff, tricrômico de Masson e Ziehl-Neelsen. As lâminas foram 

analisadas por dois observadores que desconheciam a identificação do peixe em microscópio 

Eclipse NiU, Nikon, nos aumentos de 40x, 100x, 200x, 400x, e 1000x e foi realizada 

fotodocumentação microscópica com câmara digital DSU3 acoplada ao microscópio óptico.  

Os fragmentos foram avaliados segundo alterações circulatórias, degenerativas, 

inflamatórias, de crescimento e proliferativas. Os índices de alteração microscópica foram 

calculados baseados e adaptados de Bernet e colaboradores (1999). Brevemente, esses autores 

propuseram que as alterações histopatológicas fossem classificadas em cinco padrões de 

lesão: circulatório, degenerativo ou regressiva, inflamatória, proliferativa e neoplásica além da 

presença de parasitos. Cada alteração recebeu um escore de 0 a 3 quanto ao fator de 
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importância associado a relevância da injúria, e a extensão da lesão variou de 0 a 3 na 

dependência do comprometimento do órgão. O índice de lesão (Irp) foi calculado de forma a 

permitir padronizar os achados histopatológicos e permitir a comparação entre os indivíduos. 

O índice de comprometimento de cada órgão (I-Org) e o índice total de lesão (índice de saúde 

microscópico) (I-Tot) foi obtido com a soma dos I-Org do hepatopâncreas e das brânquias. 

 

 

4.1.6 Método para a quantificação de chumbo e cádmio no hepatopâncreas 

 

Foram coletados pelo menos 10 gramas de hepatopâncreas dos acarás e todas as 

amostras foram congeladas em freezer -20ºC e enviadas ao Laboratório de Análises 

Toxicológicas da CETESB. Em 87 amostras sorteadas foram quantificados Cd e Pb. 

A determinação do chumbo e do cádmio foi realizada por método de  espectrometria 

de absorção atômica em forno de grafite modelo Analyst 600, marca Perkin Elmer
®

. Para 

tanto, as amostras passaram por digestão ácida assistida por micro-ondas (EPA, 2011). A 

umidade do material foi retirada por sete dias em liofilizador modelo Micromodulyo, Estados 

Unidos. Seguido por moagem criogênica de bolas modelo CryoMill, Retsh, em jarros de 

moagem de politetrafloroetileno (PTFE
®

), com um programa de moagem de cinco minutos 

pré congelamento, com posteriores três ciclos de moagem de dois minutos a frequência de 20 

hertz, ocorrendo um minuto de congelamento entre os ciclos. O tecido hepático foi 

solubilizado por digestão com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio em micro-ondas baseado 

no Método 3052 da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (EPA, 

2011; QUINÁGLIA, 2012). O limite de quantificação da técnica em geral atinge os elementos 

de interesse em concentrações baixas, em mg/Kg (ppm) para o chumbo e cádmio. As soluções 

analíticas de referência para confecção das curvas analíticas, bem como os brancos e material 

de referência usados foram processados da mesma forma que as amostras hepáticas.  

O padrão utilizado para o chumbo e cádmio foi o SRM 1577c NIST (Standard 

Reference Material– 1577c, Bovine Liver, National Institute of Standards and Technology). O 

padrão possui valor certificado de 0,0628 mg.kg
-1

, sendo inferior ao limite de quantificação 

do método para o chumbo (0,05 mg.kg
-1

). Por isso foi utilizado a técnica de recuperação e de 

fortificação de amostras, pela adição de padrão com valor conhecido, aceitando-se percentual 

de recuperação entre 75 – 125%. 
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4.1.7 Análise estatística 

  

As análises estatísticas foram realizadas com o programa RStudio e GraphPad Prism 

6.0. As variáveis quantitativas foram apresentadas segundo média e desvio padrão e os 

parâmetros macroscópicos e histopatológicos foram descritivos e apresentados em tabelas 

com frequência absoluta (n) e relativa (%). As variáveis concentração de metal e o ponto de 

amostragem foram analisados com o Teste de Kruskal–Wallis e Wilcoxon, enquanto a 

concentração de metal e o índice Fulton, o índice de saúde macroscópico, o índice de lesão no 

hepatopâncreas, o índice de lesão total e os índices de qualidade da água (IQA, IVA e IET) 

foram analisados para verificar correlação utilizando regressão linear simples. As análises 

comparativas entre os pontos de amostragem e a variável peso, comprimento padrão, Fulton e 

concentrações de metais foi realizada com Teste de Kruskal-Wallis ou ANOVA na 

dependência da distribuição de normalidade dos dados e análise de igualdade de variância 

(testadas pelo teste de normalidade Shapiro-Wilks e teste de Bartlett). As análises cujo o valor 

de p foi inferior a 0,05 foi considerado significante e com o valor de R=1 ou próximo a 1 

foram considerados com forte correlação. Os resultados foram apresentados na forma de 

tabelas ou gráficos quando estatisticamente significantes. 

 

 

4.2 RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados divididos em parâmetros da água e do 

sedimento, concentrações de chumbo e cádmio no hepatopâncreas de acarás, biometria, 

macroscopia e microscopia dos acarás e as análises de correlação entre as variáveis. 

 

 

4.2.1 Parâmetros da qualidade da água e do sedimento 

 

Os valores obtidos quanto aos parâmetros físico-químicos, microbiológicos e 

hidrobiológicos da água segundo os pontos de amostragem no verão de 2014 estão na Tabela 

3. 

A concentração de fósforo total está acima dos limites legais de qualidade para água 

doce classe 2 em todos os pontos de amostragem no período de análise. Em relação ao pH e 

DBO, os pontos P1 e P4 apresentaram valores acima dos limites legais. Quanto aos 
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parâmetros microbiológicos, todos os pontos apresentaram número de unidades formadoras de 

colônia de Escherichia coli dentro do padrão. Quanto aos parâmetros hidrobiológicos os 

pontos P1, P2, P3 e P4 mostraram concentração de clorofila–a e número de células de 

cianobactérias acima do limite legal. As concentrações acima dos limites legais de fósforo, 

DBO, clorofila-a e cianobactérias são indicadores de contaminação da água por esgoto. A 

concentração elevada de fósforo indica eutrofização do corpo d’água analisado. 

O ensaio de ecotoxicidade com Ceriodaphnia dubia mostrou que a água dos pontos 

P2, P3, P4 e P5 apresentaram toxicidade crônica no ensaio e não atenderam aos padrões de 

qualidade estabelecidos em CONAMA 357/2005. Os resultados estão na Tabela 3. 

A determinação das concentrações de metais e metaloides na água do reservatório 

atendeu aos padrões de qualidade para corpo d’água classe 2 em todos os pontos de 

amostragem. A Tabela 4 mostra os valores determinados em cada ponto e o padrão de 

qualidade da CONAMA 357/20015 para cada metal e metaloide analisado. 

A análise do sedimento mostrou que as concentrações de alumínio são elevadas nos 

pontos P1 e P5. O sedimento do ponto P1 não atendeu aos parâmetros de concentração abaixo 

da qual não se espera que ocorra efeitos adversos (TEL) para arsênio, chumbo, cobre, cromo, 

níquel e zinco e a concentração de cádmio foi próximo ao valor de concentração acima da 

qual ocorre com frequência efeitos adversos (PEL) utilizado (CANADA, 2002). Os pontos P3 

e P5 apresentaram concentração de arsênio acima dos valores de PEL. O ponto P5 exibiu 

valores de cobre aproximadamente 25 vezes acima dos níveis de PEL e este ponto 

corresponde ao local de captação de água da SABESP e é um local em que sulfato de cobre é 

utilizado no tratamento da água bruta captada. As concentrações dos metais e metaloides 

determinados nos sedimentos de cada ponto amostral estão na Tabela 5 

.  
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Tabela 3 – Parâmetros físico-químicos, microbiológicos e hidrobiológicos da água segundo os pontos de amostragem no Reservatório Billings no 

verão de 2014 e padrões e condições de qualidade da água doce classe 2 pela CONAMA 357/2005 

 

Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 
CONAMA 

357/2005 

Condutividade µS/cm 197 152 174 168 102 107 
 

Temperatura da água °C 24,5 24,12 24,47 24,18 24,4 24,6 
 

Temperatura do ar °C 23,9 20,5 21,7 23,5 22 22 
 

Turbidez UNT 12,3 8,78 30,1 50 2,85 4,37 <100 

pH 7,61 7,68 7,93 9,02 6,88 6,94 6 to 9 

DBO (5,20) mg/L 9 <3 5 15 <3* <3 <5 

O2 Dissolvido mg/L 5,04 6,39 6,62 8,53 4,52 6,53 >5 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,29 0,19 0,19 0,11 0,54 0,57 <0.5 

Nitrogênio Total orgânico mg/L 1,73 0,75 0,97 <0,5 0,79 0,9 
 

Nitrato mg/L 0,81 <0,2* <0,23 <0,2 <0,2 <0,2 <10 

Nitrito mg/L <0,1* <0,1* <0,1* <0,1* <0,1* <0,1* <1 

Sólidos totais mg/L 146 120 136 144** <100* <100 
 

STD mg/L 132 118 122 <100 <100* <100 <500 

Fosfato Total mg/L 0,21 0,05 0,09 0,14 0,04 0,06 <0.03 

Cloreto total mg/L 16,9 13,6 15,3 14,8 11,3 12,2 <250 

Escherichia coli UFC/100mL 49 4 23 53 40 14 <600 

Clorofila-a µg/L 311,4 35,28 70,57 289,58 15,04 13,75 <30 

Cianobactérias (número de 

células) 
1.616.545 291.355 SD 206.410 16.030 SD <50.000 

Ensaio ecotoxicológico c/ 

Ceriodaphnia dubia*** 
Não tóxico Crônico Crônico Crônico Crônico Não tóxico Não tóxico 

Em negrito são valores acima do padrão de qualidade. DBO: demanda bioquímica de oxigênio. O2: oxigênio; STD: sólidos totais dissolvidos. SD: sem dado. * 

abaixo limite de quantificação no verão. ** abaixo limite de quantificação no verão. *** Não atendimento aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 

357/05. Limite quantificação DBO: < 3 mg/L, Nitrogênio amoniacal: <0,1 mg/L, Nitrogênio total orgânico: <0,5 mg/L, Nitrato: <0,2 mg/L, Nitrito: <0,1 

mg/L, Sólidos totais: <100 mg/L, STD: <100 mg/L. Autor: SÁ, 2018 

 

764



  

 

6
1

 

Tabela 4 – Concentrações de metais e metaloides determinados na água do Reservatório Billings no verão de 2014 segundo pontos de 

amostragem e quantidade máxima permitida para água classe 2 pela CONAMA 357/2005 

Metais/metaloides 

(mg/L) 
P1 P2  P3 P4  P5 P6 

CONAMA 

357/2005 

Alumínio dissolvido <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Arsênio total    <0,01 <0,01  0,01 

Cádmio total <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,001 

Chumbo tota <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,01 

Cobre dissolvido <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 

Cromo total <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 

Ferro dissolvido <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0.3 

Níquel total <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,025 

Zinco total <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,18 

Fonte: SÁ, 2018 

Tabela 5 - Concentrações de metais e metaloides determinados no sedimento do Reservatório Billings no verão de 2014 segundo pontos de 

amostragem e níveis/concentração de ocorrer ou não efeitos adversos 

Metais/metaloides 

(mg/Kg) 

P1 

(junho/2014) 

P2 

(março/2014) 

P3 

(março/2014) 

P4 

(março/2014) 

P5 

(agosto/2014) 

P6 

(março/2014) 

Canadá, 2002* 
USA EPA, 

2002** 

TEL PEL TEC PEC 

Alumínio 74058    73360      

Arsênio 20,1 1,81 51 8,81 20,1 2,65 5,9 17 9,79 33,0 

Cádmio 3,37 <0,60 1,13 <0,60 <0,60 <0,50 0,60 3,5 0,99 4,98 

Chumbo 105 <5,00 69,8 30,7 48,7 47,3 35 91,3 35,8 128 

Cobre 215 5,86 34,6 9,32 4923 7,01 35,7 197 31,6 149 

Cromo 183 12,3 53,4 32,6 41,5 12,1 37,3 90 43,4 111 

Níquel 78,1 4,32 21,9 26,5 30,3 6,33 18 35,9 22,7 48,6 

Zinco 486 20,2 42,2 57,1 107 79,7 123 315 121 459 

Valores em negrito indicam que não atendem ao padrão de qualidade, ou seja abaixo dos valores de TEL ou TEC. * Canadian Sediment Quality Guidelines for the protection 

of aquatic life, 2002 (CANADÁ, 2002); TEL: threshold effect level, concentração abaixo da qual não se espera que ocorra efeitos adversos; PEL: probable effect level, 

concentração acima da qual ocorre com frequência efeitos adversos. ** United State of America Environmental Protection Agency, A guidance manual to support the 

assessment of contaminated sediments in freshwater ecosystem, volume III, 2002 (EPA, 2002). TEC=TEL: threshold effect concentration; PEC=PEL: probable effect 

concentration. Fonte: SÁ, 2018  
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4.2.2 Índices de qualidade das águas 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos índices de qualidade das águas. Foram 

apresentados o índice qualidade da água (IQA), índice de eutrofização (IET) e índice de 

qualidade das águas para a proteção da vida aquática (IVA) e as suas respectivas 

classificações para cada ponto de amostragem. 

 

 

Tabela 6 – Índices de qualidade das águas do Reservatório Billings para o verão de 2014, 

segundo ponto de amostragem e índices de qualidade da água (IQA), índice de eutrofização 

(IET) e índice de qualidade da água para proteção da vida aquática (IVA) e suas respectivas 

classificações  

 

Ponto de 

amostragem 
IQA Classificação IET Classificação IVA Classificação 

P1 65 Boa 73 Hipereutrófica 8.6 Péssima 

P2 85 Ótima 60 Eutrofica 5.4 Ruim 

P3 75 Boa 63 Eutrófica 5.4 Ruim 

P4 58 Boa 63 Eutrófica 6.6 Ruim 

P5 74 Boa 54 Mesotrófica 5.4 Ruim 

P6  82 Ótima 60 Eutrófica 3.2 Boa 

Fonte: SÁ, 2018 

 

 

Os pontos de amostragem de água do reservatório Billings apresentaram classificação 

boa a ótima pelo índice IQA, cujos valores determinados mostram o menor índice para o 

ponto P4 (água classificada como boa) e o maior para o ponto P2 (água classificada como 

ótima). Enquanto, o IET mostrou que todos os pontos estão eutrofizados, sendo que o ponto 

P1 foi classificado como hipereutrófico e o P5 como mesotrófico. A análise do IVA mostrou 

que a qualidade da água no ponto P1 foi classificada como péssima a dos pontos P2 a P5 

como ruim, e apenas o ponto P6 teve a água classificada como boa. Houve diferença 

estatisticamente significante na comparação entre os índices e os pontos de coletas, com 

p<0,0001 pelo teste de Kruskal-Wallis. A análise do IQA apresentou diferença significante 

entre os pontos P1xP2, P1xP3, P1xP6, P2xP5 e P5xP6; para o IET houve diferença 

significante entre os pontos P1xP2, P1xP5, P1xP6, P2xP5, P3xP5 e P3xP6. A análise do IVA 

revelou diferença entre os pontos P1xP2, P1xP3, P1xP5, P1xP6, P2xP6, P3xP6 e P5xP6. O 
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gráfico 2 mostra a distribuição dos índices de qualidade das águas segundo os pontos de 

coleta. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos índices de qualidade das águas segundo os pontos de 

coleta do Reservatório Billings. A) IQA: índice de qualidade da água, B) IET: índice 

de eutrofização da água; C) IVA: índice de qualidade da água para proteção da vida 

aquática. Teste Kruskal-Wallis, p<0,0001. Autor: SÁ, 2018 

 

 

4.2.3 Acarás 

 

Foram capturados 124 acarás, sendo 87 machos e 37 fêmeas. Todos os peixes foram 

utilizados para os dados de peso e biometria, e para o cálculo do índice de Fulton. O índice de 

saúde macroscópico (HAI) foi calculado para 123 peixes. Para a análise microscópica dos 

hepatopâncreas e brânquias, e para quantificação de chumbo e cádmio no hepatopâncreas 

foram utilizados 87 acarás, sendo 53 machos e 34 fêmeas. A Tabela 7 apresenta a distribuição 

do número de peixes segundo o sexo, peso médio e ponto de amostragem. 

 

 

4.2.3.1 Biometria e Índice de Fulton (índice de condição corpórea) 

 

O peso médio dos acarás (n=124) foi 144,46±45,29 gramas e o comprimento padrão 

médio foi 14,75±1,43 centímetros. A Tabela 7 apresenta o peso e comprimento padrão médio 

por ponto de amostragem. Há diferença estatisticamente significante entre os pesos 

(p=0,0011) e os comprimentos padrões (p=0,0006) por ponto. Os Gráficos 3 e 4 mostram a 

distribuição dos pesos e comprimentos padrões por pontos. Os peixes capturados no ponto P1 

apresentaram o menor peso e o menor comprimento padrão quando foram comparados com os 
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peixes dos demais pontos. Por outro lado, os peixes oriundos dos pontos P5 e P6 exibiram o 

maior peso e comprimento padrão. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos pesos dos acarás segundo os pontos de 

amostragem no Reservatório Billings no verão de 2014, Teste Kruskal-

Wallis, p=0,0011, * discreta diferença e *** moderada diferença entre os 

grupos. Autor: SÁ, 2018 
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Gráfico 4 – Distribuição dos comprimentos padrões dos acarás segundo os 

pontos de amostragem no Reservatório Billings no verão de 2014, Teste 

Kruskall-Wallis, p=0,0006, (* discreta diferença e *** moderada diferença 

entre os grupos). Autor: SÁ, 2018. 
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O índice de Fulton, que avalia a condição corpórea do peixe, foi em média 4,53±0,66. 

A Tabela 7 apresenta os valores médios e índice mínimo e máximo para cada ponto. A 

comparação entre as médias dos índices mostrou diferença significante com o teste Kruskal-

Wallis, p<0.0001, com diferença entre os pontos P1xP5, P2xP5, P3xP5, P5xP6. Os acarás 

oriundos do ponto P5 exibiram os menores índices de condição corpórea em comparação aos 

demais pontos, uma vez que o grupo exibiu variação tanto no peso como no tamanho, em 

comparação com os peixes do ponto P1, em que os peixes foram menores e com peso menor e 

pouca variação. O Gráfico 5 mostra a distribuição dos índices de Fulton. Essas diferenças 

entre os peixes por ponto de análise ocorreram com a variável peso e comprimento padrão 

analisadas sozinhas. A variação foi pequena entre os pontos, o que precisou ser levado em 

consideração na interpretação do resultado estatístico. 
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Gráfico 5 – Distribuição dos índices de Fulton por ponto de amostragem. Teste 

Kruskal-Wallis, p<0,0001, (* discreta diferença e *** moderada diferença, 

**** marcante diferença entre os grupos.) Autor: SÁ, 2018. 
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Tabela 7 – Distribuição dos acarás segundo número de animais por ponto amostral, sexo, peso médio, comprimento padrão médio, índice  

de Fulton médio, índice de macroscopia médio e número de animais analisados microscopicamente para cada ponto amostral do 

Reservatório Billings 

 

Variável* P1 (n=20) P2 (n=26) P3 (n=25) P4 (n=1) P5 (n=26) P6 (n=26) 

Número machos 14 21 13 1 21 17 

Número fêmeas 6 5 12 0 5 9 

Peso médio (g) 109,98±24,5 137,12±27,24 137,22±28,79 130 139,62±63,45 144,46±27,32 

Comprimento 

padrão (cm) 

13,3±0,96 14,57±1,49 14,17±1,15 13,8 14,78±1,76 14,61±1,24 

Índice Fulton médio 4,61±0,23 4,46±0,58 4,84±1,12 4,95 4,15±0,39 4,59±0,30 

Índice de Fulton 

mínimo e máximo 

4,04-4,99 2,10-5,16 3,96-10,01 4,95 3,29-5,36 4,09-5,21 

HAI (médio) 39±40,36 52,80±22,89 75,6±24,18 0 25,38±27,21 80,77±18,17 

Número casos 

microscopia 

17 16 22 0 15 20 

*g: gramas; HAI: índice de saúde macroscópica. Fonte: SÁ, 2018 
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4.2.3.2 Quantificação de chumbo e cádmio no hepatopâncreas de acarás 

 

A Tabela 8 apresenta a concentração média de chumbo e cádmio no hepatopâncreas de 

acarás segundos pontos de amostragem no reservatório Billings. 

 

 

Tabela 8 – Concentração média e desvio padrão de chumbo e cádmio no hepatopâncreas 

de acarás segundo o ponto de captura no reservatório Billings no verão de 2014 

Ponto de amostragem 
Hepatopâncreas de acarás (média ± desvio padrão) 

Chumbo (mg.Kg
-1

) Cádmio (mg.Kg
-1

) 

P1 0,793±1,689
*
 0,159±0,287 

P2 0,276±0,099 0,204±0,152 

P3 0,280±0,095 0,124±0,212 

P5 0,583±0,895 0,264±0,137 

P6 0,250±0,00 0,044±0,026 

*
Valores em negrito indicam as maiores concentrações. Fonte: SÁ, 2018 

 

 

Não houve diferença significante quanto a concentração de chumbo no hepatopâncreas 

por ponto considerado pelo teste ANOVA, p=0,2346, mas houve diferença estatística 

significante quanto a concentração de cádmio em relação aos pontos de amostragem pelo teste 

de Kruskal-Wallis, p<0,0001 entre os pontos P2 x P6 e P5 x P6. O ponto P1 apresentou a 

maior concentração de chumbo no hepatopâncreas de acarás em relação aos acarás dos demais 

pontos. Enquanto, o ponto P5 apresentou a maior concentração de cádmio em comparação 

com os demais pontos. O Gráfico 6 mostra a distribuição de chumbo e cádmio no 

hepatopâncreas por ponto de amostragem do Reservatório Billings.  

Quando se analisou o reservatório Billings considerando os pontos P1, P2 e P3 em 

separado do braço Rio Grande, pontos P5 e P6, observou-se que não houve diferença 

estatística significante com o teste Wilcoxon para concentração de chumbo (p=0,9160), nem 

para a concentração de cádmio nos hepatopâncreas (p=0,3668). Os Gráficos 7 e 8 mostram a 

distribuição dos acarás segundo a concentração de chumbo e cádmio, respectivamente, 

considerando em conjunto os pontos P1, P2 e P3 em separado dos pontos P5 e P6. 
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Gráfico 6 – Concentração de chumbo e cádmio no hepatopâncreas de acarás segundo 

pontos de amostragem no reservatório Billings. A) concentração de chumbo, teste de 

ANOVA, p=0,2346; B) Concentração de cádmio, Kruskal-Wallis, p<0,0001, *** 

moderada diferença e **** marcante diferença entre os grupos. Autor, SÁ, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Concentração de chumbo no hepatopâncreas de acarás segundo 

os pontos de amostragem do Reservatório Billings considerados em 

conjunto (P1, P2 e P3 - outro) e os pontos do Rio Grande (P5 e P6 – rio 

grande). Autor: SÁ, 2018 
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Gráfico 8 – Concentração de cádmio no hepatopâncreas de acarás segundo os 

pontos de amostragem do Reservatório Billings considerados em conjunto (P1, P2 

e P3 - outro) e os pontos do Rio Grande (P5 e P6 – rio grande). Autor: SÁ, 2018 

 

 

 

A análise entre índices de qualidade das águas (IQA, IET e IVA) e a concentração de 

chumbo e cádmio no hepatopâncreas de acarás mostrou associação positiva, fraca e 

significante somente entre IVA e concentração de chumbo (p=0,0426 e R
2
= 0,036), as demais 

análises não apresentaram correlação entre si. O Gráfico 9 mostra essa correlação. As maiores 

concentrações de chumbo foram observadas no ponto P1 que apresentou IVA classificado 

como péssimo, cujos valores foram os mais altos. 
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Gráfico 9 – Análise de correlação entre índice de qualidade das águas para proteção da 

vida aquática (IVA) e a concentração de chumbo no hepatopâncreas segundo os 

pontos de amostragem no Reservatório Billings no verão de 2014. (Regressão Linear, 

p=0,0426, R
2
=0,036). *Pontos de coleta: P1: BILL02100, P2: BILL02900, P3: 

BILL02500, P4: BITQ0100, P5: RGE02900, P6: RGDE02200. Autor: SÁ, 2018 

 

4.2.3.3 Macroscopia e índice de saúde macroscópico (HAI) 

 

O exame macroscópico dos acarás (n=123) revelou ausência de lesões cutâneas, 

0,81% parasito na serosa da cavidade celomática (1/123), 4,07% ausência de depósitos de 

gordura intracelomático (5/123), 21,95% poucos depósitos de gordura intracelomática 

(27/123), 40,65% moderados depósitos de gordura intracelomático (50/123) e 30,08% 

abundantes depósitos de gordura intracelomático (37/123); esplenomegalia em 9,76% 

(12/123); baço com coloração castanha 13,82% (17/123), baço enegrecido 5,69% (7/123); 

hepatomegalia 35,77% (44/123); fígado castanho-amarelado 76,42% (94/123), fígado friável 

56,91% (70/123); fígado com gordura entremeada e flutua no formol 7,38% (9/123); 

brânquias sem alteração de cor 95,12% (117/123), brânquias róseas 4,88% (6/123) e 

brânquias com muco em 8,13% (10/123). Ausência de alterações em rins, coração e bexiga 

natatória. A Figura 4 exemplifica lesões macroscópicas diagnosticadas nos acarás. 

A Tabela 9 apresenta a distribuição das frequências das alterações macroscópicas 

observadas por pontos de coleta. 
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Tabela 9 – Distribuição da frequência de lesões macroscópicas de acarás por ponto de coleta no reservatório Billings no verão de 2014 

 

Alterações Macroscópicas  

P1 

n (%) 

P2 

n (%) 

P3 

n (%) 

P4 

n (%) 

P5 

n (%) 

P6 

n (%) 

n=20 n=24 n= 25 n= 1 n= 26 n= 26 

Ausência de gordura intracelomática 0 4 (16,66) 0 0 1 (3,85) 0 

Pouca gordura intracelomática 9 (45) 8 (33,33) 2 (8) 0 6 (23,08) 2 (7,69) 

Moderada gordura intracelomática 7 (35) 12 (50) 3 (12) 1 17 (65,39) 11 (42,31) 

Abundante gordura intracelomática 4 (20) 1 (4,16) 20 (80) 0 2 (7,69) 10 (28,46) 

Esplenomegalia 5 (25) 1 (4,16) 2 (8) 0 2 (7,69) 10 (28,46) 

Baço acastanhado 0 1 (4,16) 15 (60) 0 0 1 (3,85) 

Baço enegrecido 0 1 (4,16) 2 (8) 0 3 (11,54) 1 (3,85) 

Hepatomegalia 5 (25) 2 (8,33) 17 (68) 0 3 (11,54) 17 (65,39) 

Fígado friável 6 (30) 13 (54,17) 25 (100) 0 2 (7,69) 24 (92,31) 

Fígado castanho amarelado 16 (80) 24 (100) 23 (92) 1 6 (23,08) 25 (96,15) 

Fígado com gordura entremeada e flutua 3 (15) 3 (12,5) 0 0 3 (11,54) 2 (7,69) 

Brânquias róseas 0 0 0 0 0 4 (15,38) 

Brânquias com muco 0 0 6 (24) 1 0 4 (15,38) 

Fonte: SÁ, 2018 
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A análise da frequência de ocorrência da quantidade de gordura intracelomática em 

relação ao ponto de coleta mostrou que houve diferença estatística significante entre os pontos 

de coleta, p<0,0001, teste de Kruskal-Wallis, sendo que houve diferença entre os pontos P1 x 

P3, P2 x P3, P2 x P6 e P3 x P5. O gráfico 10 mostra o resultado da análise de comparação 

entre os escores de quantidade de gordura intracelomática por ponto de coleta. 
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Gráfico 10 – Distribuição da quantidade de gordura intracelomática de acarás por 

ponto de coleta do reservatório Billings no verão de 2014. Escore 0 = ausência de 

gordura intracelomática; 1=pouca gordura intracelomática; 2=moderada 

quantidade de gordura intracelomática; 3=abundante quantidade de gordura de 

intracelomática. Teste de Kruskal-Wallis, p<0,0001, barras com asteriscos 

indicam significância. Autor: SÁ, 2018 

 

 

A análise das frequências de ocorrência das alterações macroscópicas entre os pontos 

revelou que houve diferença estatística significante entre as variáveis analisadas (Teste de 

qui-quadrado), assim, a ocorrência esplenomegalia (p=0,0143), hepatomegalia (p<0,0001), 

fígado friável (p<0,0001) e fígado castanho-amarelado (p<0,0001). O gráfico 11 apresenta a 

distribuição de frequência de esplenomegalia, hepatomegalia, fígado friável e castanho 

amarelado em acarás por ponto de coleta. 
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Gráfico 11 – Distribuição do número de animais segundo presença de esplenomegalia 

(A), hepatomegalia (B), fígado friável (C) e fígado castanho-amarelado (D), Teste de 

Qui-quadrado. Autor: SÁ 2018 

 

 

O índice de saúde macroscópico (HAI) mostrou que os acarás (n=123) apresentaram 

índice médio de 54,88±34,58 sem considerar o ponto de coleta. Os índices médios por ponto 

de coleta estão na Tabela 7. A análise dos HAIs segundo ponto de coleta mostrou que houve 

diferença estatística significante com p< 0,0001 e sendo diferentes P1x P3; P1xP6; P2xP6; 

P3xP5 e P5 xP6. O gráfico 12 mostra a distribuição dos índices por ponto. 
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Gráfico 12 – Distribuição dos índices de saúde macroscópico 

(HAI) segundo os pontos de coleta no Reservatório Billings no 

verão de 2014. Teste de Kruskal-Wallis, p<0,0001. * indicam 

diferenças entre os pontos de coletas. Autor: SÁ, 2018 

 

 

 

A avaliação entre o índice de saúde macroscópico (HAI) e a concentração de chumbo 

e cádmio no hepatopâncreas de acarás por ponto de coleta mostrou que não houve correlação 

estatisticamente significante entre as variáveis, uma vez que não houve ou houve pouca 

variação intraponto e formaram ou não retas, que foram aleatórias. O gráfico 13 mostra os 

resultados dessas análises para o chumbo e cádmio. 

 

  

778



75  

 

7
5

 

 

Gráfico 13 – Análise de correlação entre o índice de saúde macroscópico (HAI) e a 

concentração de chumbo e cádmio no hepatopâncreas de acarás segundo o ponto de 

coleta. Autor: SÁ, 2018 

 

 

 

  

  

779



76 

 

 

 

 

Figura 4 – Lesões macroscópicas diagnosticadas em acarás capturados no Reservatório 

Billings. A) necropsia com abertura lateral esquerda de acará mostrando depósitos 

moderados de gordura intracelomárica (*) e face lateral de hepatopâncreas (HP) castanho–

amarelado e aumentado de volume; B) Janela na cavidade celomática de acará mostrando 

hepatopâncreas (HP) com focos de hemorragia (setas) e amplos depósitos de gordura 

intracelomáticos (*); C) janela lateral na cavidade celomática de acará apresentando 

hepatopâncreas com infiltração de gordura intra-hepático (seta). Note depósito de gordura 

intracelomática (*), aumento de volume do hepatopâncreas (HP) e cor castanho-amarelada 

de hepatopâncreas. D) Hepatopâncreas (HP) de acará aumentado de volume e mostrando 

infiltração de gordura (seta branca) e foco de hemorragia (seta preta). Autor: SÁ, 2018. 

Imagens disponibilizadas pelo Laboratório de Gastroenterologia Comparada e Patologia 

Ambiental, VPT-FMVZ-USP. 
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4.2.3.4 Microscopia e índice de saúde microscópico (ITOt) 

 

A análise microscópica dos hepatopâncreas dos acarás (n=87) revelou congestão em 

42,53% (37/87); focos de hemorragia em 1,15% (1/87); tumefação celular de hepatócitos em 

36,78% (32/87), degeneração vacuolar hepatocelular em 83,91% (73/87), depósitos de 

pigmentos dourados de hemossiderina e lipofucsina em hepatócitos em 68,97% (60/87), 

infiltrado de linfócitos multifocais em 16.09% (14/87), infiltrado de macrófagos em 24,44% 

(23/87) e presença de parasitos em 3,45% (3/87). A Figura 5 e 6 exemplificam lesões 

microscópicas diagnosticadas nos acarás. A Tabela 10 mostra a distribuição das alterações 

microscópicas hepáticas segundo cada ponto de coleta. 
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Tabela 10- Distribuição das alterações microscópicas do hepatopâncreas de acarás segundo o ponto de coleta no Reservatório Billings no verão 

de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sá, 2018 

 

 

 

Alterações microscópicas dos Hepatopâncreas (n=87) 
P1 n (%) 

N=15 
P2 n (%) 

N=16 
P3 n (%) 

N=21 
P5 n (%) 

N=15 
P6 n (%) 

N=20 

Distúrbios circulatórios 
Congestão 12 (80) 2 (12,5) 12 (57,14) 6 (40) 5 (25) 

Hemorragia 0 0 1 (4,76) 0 0 

 Depósitos de pigmentos  9 (60) 7 (43,75) 20 (95,24) 12 (80) 12 (60) 

Alterações Degenerativas 
Tumefação celular 6 (40) 3 (18,75) 10 (47,62) 7 (46,67) 6 (30) 

Degeneração vacuolar 15 (100) 14 (87,5) 21 (100) 9 (60) 13 (65) 

 
Infiltração de gordura 
intrahepática 

2 (13,33) 0 3 (14,29) 5 (33,33) 0 

Inflamação 
Infiltrado linfocítico 3 (20) 3 (18,75) 1 (4,76) 3 (20) 4 (20) 

Infiltrado macrófagos 3(20) 4 (25) 11 (52,38) 2 (13,33) 3 (15) 

Parasitas 1 (6,67) 1 (6,25) 0 0 1 (5) 
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O índice de fígado (IOrg) médio para os acarás segundo os pontos de coleta foi para 

P1 4,53±2,13; P2 3,13±2,60; P3 7,00±2,98; P5 3,00±1,46; P6 4,25±5,09. O ponto P3 

apresentou o maior índice de fígado, indicando que neste ponto os acarás exibiram maior 

número de alterações hepáticas, bem como com grau de importância e distribuição maiores. 

O gráfico 14 apresenta a distribuição dos índices de fígado dos acarás segundo os pontos de 

coletas. 

 

 

Gráfico 14 – Distribuição dos índices de hepatopâncreas (IOrg) dos 

acarás segundo os pontos de coleta do reservatório Billings no verão de 

2014. Autor: Sá, 2018 

 

 

A comparação dos índices de fígado segundo os pontos de coleta mostrou diferença 

estatisticamente significante com valor de p=0,0001134 e com diferença entre os P1xP2, 

P1xP5, P1xP6, P2xP3, P3xP5 e P3xP6. 

O padrão de lesão regressiva foi o mais frequentemente diagnosticado no 

hepatopâncreas dos acarás em todos os pontos de coleta, e neste padrão estão incluídas 

tumefação celular hepatocelular, degeneração vacuolar (esteatose) e depósitos de pigmentos 

intracitoplasmáticos.  

O índice de saúde microscópico (ITOt) foi calculado considerando as alterações 

hepatocelulares e as lesões de brânquias (resultado não mostrado). O ITOt médio para os 

acarás segundo cada ponto foi para o P1 6±3, P2 5,13±3,16, P3 13±5, P5 4±2 e P6 6±6,74. O 
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ponto P3 apresentou o maior valor de ITOt. 

O gráfico 15 apresenta a distribuição dos ITOt dos acarás segundo cada ponto de 

coleta. A análise estatística dos ITOt dos acarás segundo cada ponto de coleta revelou 

diferença significante com p=1.408e-07, sendo diferentes os pontos P1xP3, P1xP6, P2xP3, 

P3xP5 e P3xP6. 

 

 

 

Gráfico 15 – Distribuição dos índices de saúde microscópico (ITOt) dos acarás 

segundo ponto de coleta no Reservatório Billings no verão de 2014. Autor: SÁ, 

2018 

 

 

 

Não houve correlação significante entre os valores de ITOt em relação aos índices de 

água (IQA, IET e IVA) segundo os pontos de coleta. A avaliação da correlação entre os 

índices de fígado (IOrg) e as concentrações de chumbo e cádmio nos hepatopâncreas revelou 

ausência de correlação entre essas variáveis. O mesmo ocorreu na avaliação entre o índice de 

saúde microscópica (ITOt) e as concentrações de chumbo e cádmio. Os gráficos 16 e 17 

mostram esses resultados, em que a ausência de variação nas concentrações geraram retas 

aleatórias entre as variáveis. 
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Gráfico 16 – Avaliação da correlação entre o índice de saúde microscópica 

(ITOt) e a concentração de chumbo no hepatopâncreas de acarás segundo os 

pontos de coleta no Reservatório Billings no verão de 2014. Autor: SÁ, 2018 

 

 

Gráfico 17 - Avaliação da correlação entre o índice de saúde microscópica 

(ITOt) e a concentração de cádmio no hepatopâncreas de acarás segundo os 

pontos de coleta no Reservatório Billings no verão de 2014. Autor: SÁ, 2018 
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Figura 5 – Lesões microscópicas diagnosticadas no hepatopâncreas de acarás capturados no  

Reservatório Billings, verão de 2014. A) moderada degeneração vacuolar microgoticular em 

hepatócitos difusa e infiltração de gordura na junção entre ácinos pancreáticos e hepatócitos; 

B) marcante depósito de pigmentos dourados intracitoplasmático de hepatócitos; C) marcante 

degeneração vacuolar macro e microgoticular difusa e pigmentos dourados 

intracitoplasmáticos de hepatócitos; D) moderada hemossiderose em hepatócitos com 

degeneração vacuolar macro e microgoticular em hepatócitos. A-C) coloração de 

Hematoxilina e eosina, D) coloração de Perls. Autor: SÁ, 2018 
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Figura 6 – Lesões microscópicas diagnosticadas no hepatopâncreas de acarás capturados no 

Reservatório Billings, verão de 2014. A) marcante e difusa tumefação de hepatócitos; B) 

marcante tumefação celular de hepatócitos e discreto depósito de pigmentos 

intracitoplasmáticos de hepatócitos; C) infiltrado de linfócitos focal e tumefação de 

hepatócitos difusa; D) corte transversal de parasito nematóide do gênero Ascaris. A-D) 

coloração de Hematoxilina e eosina. Autor: SÁ, 2018 
 

 

 

  

787



84 

 

 

 

 

4.3 DISCUSSÃO 

 

O monitoramento periódico da qualidade dos recursos hídricos do Estado de São Paulo 

faz parte das atividades desempenhadas pela CETESB e fundamenta políticas públicas e de 

gestão dos recursos hídricos no Estado. Neste monitoramento estão incluídas as análises 

físico-química, microbiológica, hidrológica e toxicológica da água e do sedimento, mas não a 

análise de peixes apesar do reconhecido uso e importância destes no monitoramento de 

ecossistemas aquáticos. Diversos pesquisadores já demonstraram a aplicação do uso de peixes 

como bioindicadores ambientais e a análise anatomopatológica destes organismos como um 

interessante e importante biomarcador ambiental, uma vez que permite a avaliação das 

alterações causadas nos tecidos devido as condições ambientais em que vivem (MORAIS et 

al, 2016; DORIA et al, 2017) Neste estudo foi utilizado a análise dos parâmetros de 

monitoramento da água e sedimento de corpos d’água para o abastecimento público aliados a 

avaliação macro e microscópica de acarás com o intuito de caracterizar as condições 

ambientais do Reservatório Billings no pior período de seca que a região passou nos últimos 

19 anos, o verão de 2014 (ESCOBAR, 2015). 

A seca que a região Sudeste passou no verão de 2014 gerou crise hídrica na RMSP que 

teve consequências sociais e econômicas que impactaram o dia a dia da população e a 

qualidade dos recursos hídricos (CETESB, 2015; ESCOBAR, 2015). O reservatório Billings 

se localiza geograficamente em região de cabeceira e o uso e ocupação do solo ao redor do 

reservatório representam fatores fundamentais para determinar as características da água 

superficial e do sedimento (CETESB, 2010; CARDOSO-SILVA et al, 2014).  

A análise dos parâmetros de água do reservatório mostrou elevação da concentração 

de fósforo total em todos os pontos, aumento de DBO nos pontos P1 e P4 e eutrofização da 

água em todos os pontos amostrados em decorrência do baixo índice de chuvas, redução da 

capacidade de diluição, crescimento populacional no entorno e lançamentos de esgotos sem 

tratamento ou clandestinos no corpo d’água. Entretanto, esse dado não é novidade uma vez 

que estudos anteriores como o realizado por Cunha e colaboradores (2011) analisaram dados 

do reservatório Billings durante 34 anos (1977 a 2010) e mostraram ambiente eutrofizado 

devido as atividades humanas, crescimento populacional ascendente e uso e ocupação do solo 

irregular. Acrescenta-se que estudos recentes também mostraram resultados similares 

(CARDOSO-SILVA et al, 2014; CETESB, 2015; PIRES et al, 2015). A comparação com os 

788



85  

 

8
5

 

dados de 2009 a 2013, apresentados no relatório anual de análise da qualidade das águas 

superficiais do Estado de São Paulo pela CETESB, mostrou que a tendência da qualidade da 

água do Reservatório foi de piora ao longo dos anos e que devido a longa estiagem, a menor 

precipitação no verão de 2014 acarretou em menor diluição dos poluentes e da carga de 

material orgânico, maior quantidade de nutrientes disponíveis e consequente maior 

crescimento de algas e de cianobactérias (CETESB, 2015). 

Apesar da eutrofização, também evidente na análise do IET, ficou claro no relatório da 

CETESB (2015) que o saneamento ambiental da Billings melhorou no ano de 2014, ou seja, a 

rede de tratamento dos efluentes domésticos foi ampliada na região. Neste sentido, estes fatos 

mostraram que a questão de eutrofização é complexa, antiga e que a ampliação da rede de 

captação e tratamento de esgotos por si só não soluciona o problema, embora seja necessária e 

importante. Do ponto de vista de gestão e políticas públicas as ações na região precisam ser 

ainda mais intensificadas. 

Os parâmetros hidrobiológicos, como concentração de clorofila a e número de 

cianobactérias, foram elevados no período e não atenderam aos padrões nos quatro pontos 

estudados fora do braço do Rio Grande (P1, P2, P3 e P4). O aumento do número de 

cianobactérias aumenta o risco de ocorrer mortandade de peixes e de outros organismos, além 

de toxicidade para os seres humanos devido a produção de toxinas como microcistina 

(KAROUZAS et al, 2017; CETESB, 2015). No período, ocorreram dois registros de morte de 

grande número de organismos aquáticos no Reservatório Billings e que foram atribuídos ao 

grande crescimento de cianobactérias e despejo de óleo no reservatório (CETESB, 2015). 

Destaca-se que no ano de 2014 ocorreram 23 registros de mortandade de peixes o que 

significou aumento de 22,5% em relação a 2013 e foi atribuído a menor concentração de 

oxigênio dissolvido, aumento da temperatura e maior concentração de poluentes (CETESB, 

2015). Doenças causadas por toxinas de cianobactérias estão no foco da OMS e em locais 

onde há baixa qualidade dos recursos hídricos decorrentes do crescimento populacional, 

mudanças climáticas ocasionadas pelas atividades antropogênicas que geram gases de efeito 

estufa e que propiciam o aparecimento de doenças emergentes e, consequentes, morbidade e 

mortalidade de pessoas em diversas regiões do mundo (WHO, 2003). 

O Reservatório Billings e seu entorno, considerando a vocação da UGRHI 6, é 

classificado como área industrializada consolidada (CETESB, 2015). A compartimentalização 

do reservatório já foi mostrada anteriormente por vários autores (CARDOSOS- SILVA et al, 

2014; PIRES et al, 2015) e desta forma os pontos P1, P2, P3 e P4 estão separados dos pontos 
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P5 e P6 por barreira física, e nestes as características de desenvolvimento econômico e social 

da região já são bem conhecidos. Destaca-se que estes pontos no eixo central do reservatório 

são constantemente complicados pelos lançamentos clandestinos de esgotos domésticos e 

industriais, lixiviação do solo de plantações e retirada da mata ciliar das margens do 

reservatório e crescente urbanização do entorno dado o perfil vocacional da UGRHI 6 (SÃO 

PAULO, 2010; CETESB, 2015).  

Por outro lado, os testes das análises químicas da água por si só não retratam o 

impacto ambiental causado pelos poluentes, pois não demonstram os efeitos sobre o 

ecossistema, mas sim identificam e quantificam as concentrações das substâncias tóxicas 

presentes (SILVA, POMPÊO, PAIVA, 2015). O teste de toxicidade crônica utilizando 

microcrustáceo Ceriodaphnia dubia permite a avaliação do efeito das substâncias tóxicas 

presentes na água que afetam adversamente tais indivíduos quanto as taxas de nascimento, 

crescimento ou mortalidade. No caso da Billings no período de estudo foi constatada 

toxicidade crônica nos pontos P2, P3, P4 e P5, que estão em não conformidade com os 

requisitos legais (CONAMA nº 357/2005). Tal resultado, desta forma, pode ser atribuído ao 

menor índice de chuvas, maior concentração de nutrientes, eutrofização e florações de 

cianobactérias com produção de microcistina que é tóxica para o microcrustáceo teste, ou 

mesmo a toxicidade ser atribuída ao uso de algicidas a base de cobre (sulfato de cobre) no P5, 

onde ocorre captação de água para abastecimento. Os pontos P2, P3 e P4 que também 

apresentaram toxicidade crônica podem estar relacionados a presença de cianobactérias e suas 

toxinas (CETESB, 2015). Em relação aos anos de 2009 a 2013, houve aumento na 

porcentagem de ocorrência de toxicidade crônica nas amostras de água analisadas em 2014 

devido à estiagem e aos fatores comentados anteriormente (CETESB, 2015). 

Em relação à análise dos metais e metaloides na água, estes foram em conformidade 

com os padrões estabelecidos na CONAMA nº 357/2005. Mas, no caso da avaliação do 

sedimento, alguns metais e metaloides ficaram acima dos padrões de TEL e PEL
10

. Destaca-se 

que o sedimento de corpos d’água funciona como um sumidouro temporário de poluentes e 

que em determinadas condições ambientais pode liberar esses poluentes para a coluna d’água 

e ocasionar toxicidade (SILVA, POMPÊO, PAIVA, 2015). Desta forma, metais tóxicos como 

arsênio, chumbo, cromo e níquel tiveram concentrações acima do padrão de PEL no ponto P1 

                                                      
10

 PEL/PEC, ou seja, concentração acima da qual ocorre com frequência efeitos adversos. Os 

valores se referem aos níveis de metais adotados pelo Canadá e publicado no Canadian 

Sediment Quality Guidelines for the protection of aquatic life em 2002 (CANADÁ, 2002). 
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e foi atribuído aos lançamentos industriais que ocorrem na região (CETESB, 2015). Neste 

ponto P1 a concentração de cádmio foi próxima ao valor de PEL e a concentração de chumbo 

foi a maior detectada em relação aos pontos analisados. Os pontos P3 e P5 apresentaram 

níveis de arsênio elevados e no P5, como se esperaria, os níveis de cobre também foram 

elevados devido a utilização de sulfato de cobre no tratamento da água bruta captada para 

abastecimento público. O nível de cobre superior aos valores de PEL adotados pode ser tóxico 

para peixes como descrito por outros autores (ARELLANO; STORCH; SARASQUETE, 

1999). 

Os níveis de alumínio, ferro e manganês são naturalmente elevados nos solos do 

Estado de São Paulo e acabam por estarem em maiores concentrações no sedimento do 

reservatório devido a lixiviação por chuvas fortes em solos em erosão na margem em 

consequência da redução da cobertura vegetal das margens do reservatório (CETESB, 2015). 

Na comparação com dados de 2009 a 2013 (dados disponíveis no relatório anual da CETESB, 

2015), percebe-se que 2014 apresentou menor concentração destes metais e mesmos dos 

metais tóxicos devido à falta de chuvas no período. 

A presença de metais pesados no sedimento do ponto P1 e dos demais citados está 

relacionado a lançamento de efluentes industriais, erosão do solo e dissolução de minerais 

(JAIN; ALI, 2000; WHO, 2017a, 2017b). A caracterização dos pontos mostrou que o ponto 

P1 fica a aproximadamente 7 Km da barragem de Pedreira e reflete a diluição da água 

bombeada do Rio Pinheiros (Classe 4) para o reservatório e é onde ocorre ocupação antrópica 

das bacias de drenagem do Ribeirão Cocaia e Ribeirão Bororé; já os pontos P2 e P4 

representam a qualidade da água nas saídas do reservatório no Summit Control e reversão do 

braço do Taquacetuba para o Reservatório Guarapiranga, respectivamente (CETESB, 2015). 

Assim, tais características justificam a presença de metias pesados nos sedimentos analisados 

nestes locais. 

A análise do sedimento do reservatório Billings e do Rio Grande continuou mostrando 

classificação como péssimo devido a presença dos metais e fósforo em 2014 a semelhança da 

média histórica de 2009 a 2013 (CETESB, 2015). Desta forma o sedimento apresenta 

condições favoráveis à adsorção e acúmulo de contaminantes e nutrientes. 

Os índices de qualidade da água mostraram diferenças entre os pontos amostrados. O 

IQA mostrou que o ponto P1 apresentou menor valor, pior qualidade, e os pontos P2 e P6 os 

maiores valores, ou seja, melhor qualidade. O IQA classificou a água do reservatório Billings 

no período de estudo entre boa a ótima. A análise comparativa com o período de 2009 a 2013 
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mostrou que o IQA de 2014 teve leve piora em decorrência da estiagem, menor volume do 

reservatório e maior concentração dos poluentes (CETESB, 2015). Mas, mesmo assim, o 

índice não retrata a real situação do reservatório, uma vez que classifica a água entre boa e 

ótima. 

Por outro lado, o IET mostrou que todos os pontos estão eutrofizados, sendo que o 

ponto P1 hipereutrófico e o P5 mesotrófico, ou seja, em processo de eutrofização (CETESB, 

2015). Em relação ao período de 2009 a 2013, o IET piorou mostrando que a estiagem 

interferiu na concentração de nutrientes disponíveis, aumento da temperatura e da incidência 

de luz e, com isso, aumentou o estado trófico e o crescimento de algas e cianobactérias 

(CETESB, 2015). A eutrofização ficou mais evidente nas UGRHI com vocação para 

industrialização como a UGRHI 6, onde se enquadra o Reservatório Billings. O fator que 

mais contribuiu para o nível trófico foi a concentração de fósforo total e, neste sentido, o 

menor volume de chuvas contribui diretamente na capacidade de autodepuração da carga 

deste poluente que favoreceu a concentração do mesmo e o crescimento de algas (CETESB, 

2015). Os pontos P1, P2, P3 e P4 apresentaram piora da qualidade devido a concentração de 

fósforo, clorofila a e número de cianobactérias que ultrapassaram os limites legais. 

O IVA mostrou que existe diferença entre os pontos e o ponto P1 apresentou água 

classificada como péssima, os pontos P2 a P5 como ruim e o ponto P6, como boa. Nesta 

análise o ponto P1, que também apresenta níveis de metais pesados mais elevados, apresenta 

os piores índices de qualidade e o P6 a água em melhor qualidade em relação a esses 

parâmetros. Os resultados de IVA são influenciados negativamente pelo grau de trofia, 

presença de substâncias tóxicas e pela alteração dos parâmetros essenciais para vida aquática, 

ou seja, pH, oxigênio dissolvido e toxicidade (CETESB, 2015). Os pontos do reservatório, 

com vocação industrial, tiveram como principais fatores influenciadores no valor do IVA: 

estado trófico, baixos níveis de oxigênio dissolvido, efeito tóxico e substâncias tóxicas como 

surfactantes, níquel, zinco e cobre (CETESB, 2015). Tais fatores estavam principalmente 

presentes no ponto P1.  

A diferença entre os dois índices (IQA e IVA) é muito evidente, mostra condições 

ambientais diferentes e ressalta que na gestão de recursos hídricos é interessante utilizar 

diversos índices e indicadores de maneira a permitir a interpretação das variáveis de maneira 

adequada e complementar. O gestor na avaliação destes índices deve levar em conta as 

variáveis analisadas e conduzir suas decisões de maneira clara e no sentido de buscar 

melhorias contínuas no caminho da sustentabilidade. 

792



89  

 

8
9

 

Interessante, a análise dos pontos P5 e P6 em relação aos índices de água que 

apontaram diferença estatística significante entre os pontos considerando o IQA e IVA, mas 

sem diferença estatística em relação ao IET. Tais diferenças podem ser atribuídas ao fato do 

ponto P5 ser o local de captação e tratamento da água bruta para abastecimento, o que 

ocasiona a utilização de produtos químicos, tais como peróxido e sulfato de cobre em grande 

quantidade, o que influencia no IVA (CETESB, 2015). Na comparação do IVA de 2014 com 

os de 2011 a 2013, ficou evidente a piora do índice inclusive da porcentagem de IVA 

categoria ruim e péssima que apresentou aumento significativo em 2014 (CETESB, 2015). 

A estiagem de 2014 impactou a qualidade das águas e do sedimento do reservatório 

Billings e Rio Grande e, em resumo, podemos pontuar com base na discussão anterior e no 

relatório anual da CETESB (CETESB, 2015) os seguintes pontos:  

 1. no período de estudo houve redução em mais de 20% de precipitações atmosféricas 

em relação à média histórica; 

 2. aumento de investimentos em saneamento na região atingindo 61%, mas com 

déficit ainda de 39% em 2014; 

 3. a carga poluidora difusa urbana e rural contribui para degradação da qualidade dos 

corpos hídricos, assim esgotos não coletados ou não tratados são importante fonte de poluição 

e estão associados a elevadas concentrações de fósforo total, DBO, clorofila a e 

cianobactérias; 

 4. presença de níveis elevados de alumínio, ferro (dado não mostrado) e manganês 

(dado não mostrado) no sedimento indica que a recomposição e proteção da mata ciliar de 

entorno precisa ser intensificada para reduzir a intensidade de partículas lixiviadas para os 

corpos hídricos a partir das áreas de erosão; 

 5. presença de metais pesados nos sedimentos indicam que lançamentos de efluentes 

industriais precisam ter o controle e fiscalização intensificados para que atendam aos padrões 

de emissão permitidos; 

 6. os índices de qualidade de água (IQA, IVA e IET) associados a mortandade de 

peixes mostraram piora da qualidade do recurso hídrico em relação ao período de 2009 a 2013 

e apontaram para o fato de que ações de saneamento ambiental e controle de fontes industriais 

precisam ser intensificadas apesar da melhora alcançada no período; 

 7. a piora da qualidade da água em 2014 se mostrou pelo grau de eutrofização, 
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crescimento de algas, número elevado de cianobactérias, presença de toxicidade crônica 

devido às substâncias químicas e metais pesados e essa piora foi mais evidente nos pontos P1, 

P3, P4 e P5.  

 

Peixes são considerados ferramentas de valor nos estudos ambientais in situ (no 

campo) ou ex situ (no laboratório) uma vez que apresentam ou podem apresentar respostas 

teciduais a injúrias subletais ocasionadas pela qualidade da água e pelas condições do 

ambiente em que vivem (MARCHAND et al., 2009; GAGNON; HODSON, 2012; MORAIS 

et al., 2016). Os testes ecotoxicológicos com microcrustáceos ou peixe Danio rerio seguem 

princípios e critérios estipulados pelas legislações, CETESB e pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) no Brasil. A escolha e seleção de um organismo-teste se baseia na 

abundância dos organismos, disponibilidade, significativa representação ecológica, 

conhecimento da biologia, fisiologia e hábitos alimentares, sensibilidade, importância 

comercial e serem de fácil cultivo/criação e se possível serem nativos (MAGALHÃES, 

FERRÃO-FILHO, 2008). No estudo realizado foi escolhida a espécie Geophagus brasiliensis, 

acará, que já foi utilizada em outros estudos de toxicologia e patologia ambiental (VOIGT et 

al, 2015; MORAIS et al, 2016; DORIA et al, 2017 

Os biomarcadores ambientais utilizados foram determinação de metais chumbo e 

cádmio no hepatopâncreas, condição corpórea dos acarás (biometria e índice de Fulton), 

alterações macroscópicas (HAI) e microscópicas do hepatopâncreas com cálculo do índice de 

lesão (Irp), índice de saúde (ITot) e índice de órgão (Iorg/Ihepatopâncreas).  

A mensuração do peso e comprimento padrão dos acarás permitiu conhecer o peso e 

comprimento médio desta espécie no reservatório Billings no período de estudo, mas também 

possibilitou verificar que o peso e o comprimento padrão médio dos acarás foi diferente 

segundo o ponto de amostragem e pode refletir as condições ambientais destes pontos. No 

ponto P1, os peixes apresentaram menor peso e comprimento, porém com distribuição 

homogênea entre os indivíduos, enquanto os peixes dos pontos P5 e P6, reservatório Rio 

Grande, os peixes foram maiores, mais pesados e com maior variação (desvio padrão 

elevado). Essa diferença pode ser atribuída as diferentes condições ambientais encontradas em 

cada ponto, uma vez que o P1 difere quanto as condições físico-químicas, hidrobiológicas, 

toxicológicas e de presença de metais no sedimento em relação aos pontos P5 e P6. Além, do 

ponto P1 estar localizado próximo ao ponto de recepção da água bombeada do Rio Pinheiros.  
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Embora, a mensuração do peso e comprimento padrão sejam biomarcadores simples 

de serem avaliados, apresentam variação devido ao estado nutricional, fisiológico, gênero e 

faixa etária do peixe o que dificulta a interpretação no contexto da análise ambiental do 

reservatório. A interpretação baseada apenas nestes parâmetros não mostra consistência e 

mostra indício de que não deve ser assim aplicada. 

A avaliação da condição corpórea (índice de Fulton) dos acarás mostrou diferença 

estatística entre os pontos de amostragem, e os peixes do ponto P5 apresentam maior variação 

e menor índice que acompanha os resultados quanto ao peso e comprimento dos acarás 

comentados anteriormente. Destaca-se que a avaliação do índice não foi aplicada previamente 

nos peixes do reservatório Billings o que dificulta a interpretação e comparação. 

Considerando as características da qualidade da água e sedimento de cada ponto no período 

de estudo, a avaliação do índice indica que estas características refletem na condição corpórea 

dos peixes do reservatório no período de seca, mas com pequena variação entre os pontos e 

por essa razão deve ser interpretado com ressalvas. 

A determinação de Pb e Cd no hepatopâncreas de acarás mostrou que a concentração 

de chumbo não apresentou diferença em relação aos pontos e a maior concentração foi 

determinada nos peixes do ponto P1, enquanto a maior concentração de cádmio foi 

determinada no ponto P5. A análise mostrou diferença estatística entre os pontos P2, P5 e P6 

em relação aos níveis de cádmio. O ponto P6 exibiu menor concentração de chumbo e cádmio 

no hepatopâncreas de acarás. A análise em relação ao sedimento e as características físico-

químicas e as concentrações de Pb e Cd no hepatopâncreas não mostrou correlação ente as 

variáveis. Entretanto, os acarás capturados no ponto P1 apresentaram maior concentração de 

chumbo no hepatopâncreas e o sedimento neste ponto também apresentou maior concentração 

deste metal, além de cobre, zinco, cromo, níquel, arsênio, cádmio e alumínio. 

A ausência de metais na água superficial amostrada em cada ponto de coleta não é 

surpresa e está em acordo com a legislação vigente e faz parte do ciclo destes metais no 

ambiente aquático. Na análise da correlação entre níveis de chumbo e cádmio e índices de 

qualidade da água utilizados verificou-se que há correlação entre as variáveis concentração de 

chumbo e IVA e que cerca de 30% do IVA se deve a presença do metal, além de que a 

correlação é positiva e o pior IVA está no P1 onde foi detectada a maior concentração de 

chumbo no estudo. 

O reservatório Billings mostra um ambiente com mistura de diferentes metais no 

sedimento devido as fontes poluidoras envolvidas. Na coluna d’água os metais pesquisados 
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estão em níveis abaixo da detecção técnica. Os compostos orgânicos e inorgânicos, como os 

metais pesados, que chegam ao ambiente aquático acabam em associação aos particulados 

preexistentes no ambiente por adsorção
11

, complexação
12

 e reprecipitação e, 

subsequentemente, acabam por decantar e passam a fazer parte dos sedimentos (SILVA, 

POMPÊO, PAIVA, 2015). 

A captação de Cd do ambiente para os peixes ocorre via interação do metal com o 

transporte de íons cálcio, de ferro e de zinco para a célula alvo, como as células epiteliais 

branquiais. Neste caso, os metais Pb e Cd se ligam as células via os canais de cálcio e/ou 

afinidade pela enzima Ca
2+

-ATPase (MCGEER, NIYOGI, SMITH, 2012). Na análise da 

interação entre os metais do sedimento e o organismo do peixe, outro estudo mostrou que a 

concentração do metal nas brânquias e no corpo como um todo é correlacionada a 

concentração do metal na água (KOMIJAROVA, BLUST, 2009). Os acarás exibiram 

concentrações de Cd maiores do que as de Pb no hepatopâncreas, que pode ser esperado uma 

vez que o Pb é geralmente detectado em baixas concentrações no fígado e músculo de peixes 

uma vez que não são órgãos de acumulação deste metal (MAGER, 2012). Uma das vias de 

exposição do peixe aos metais é a presença destes no alimento e posterior ingestão. As células 

intestinais exibem receptores que permitem que esses metais adentrem ao compartimento 

celular. 

Na situação da Billings, em que há exposição dos acarás aos múltiplos metais, a 

interpretação da qualidade ambiental e o risco da exposição aos metais tóxicos são complexos 

e requerem futuras abordagens para se avaliar os possíveis efeitos na população humana que 

consome tais peixes. 

A avaliação macroscópica de peixes permite a inferência sobre o estado de saúde de 

peixes em condições ambientais diversas (ADAMS; BROWN; GOEDE, 1993). Os acarás 

apresentaram variação na intensidade de depósito de gordura intracelomática em relação aos 

pontos de amostragem, o que pode estar associado à presença de condição ambiental adversa, 

uma vez que o ponto P1 apresentou maior frequência de acarás com menores depósitos de 

gordura e pelos critérios da qualidade da água mostrou piores parâmetros, em comparação ao 

ponto P6, que apresentou melhores padrões de qualidade da água e maior frequência de 

abundantes depósitos de gordura intracelomática. A maior quantidade de gordura acumulada 

                                                      
11

 Adsorção ocorre quando uma substância adere a superfície de uma partícula (BAIRD, 2002); 
12

 Reação de Complexação consiste na transformação de íon simples em íon complexo pela doação de um 

elétron. Um complexo é um átomo ou íon central de metal ao qual se ligam outros íons ou moléculas por 

ligações coordenadas (BAIRD, 2002) 
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pode indicar bom estado geral dos animais, mas também pode representar risco de acumular 

poluentes com afinidade pela gordura como bifenila policlorada (PCBs), dioxinas e furanos. 

Interessante analisar que, embora os peixes de maneira geral exibissem bom estado geral, 

esses animais também exibiram lesões macro e microscópicas de hepatopâncreas e presença 

de metais pesados. 

As alterações macroscópicas hepáticas caracterizadas por hepatopâncreas aumentado 

de volume, friável e castanho a amarelado podem ser interpretadas como esteatose e/ou 

infiltração de gordura intrahepática e foram diagnosticas nos acarás capturados nos pontos P1, 

P3 e P6. As causas e fatores relacionados com tais alterações macroscópicas podem ser 

diferentes, uma vez que os ambientes são diferentes. No P1, a esteatose pode estar relacionada 

a presença dos metais, as toxinas de cianobactérias e a outros poluentes não elencados neste 

estudo, e situação similar aos peixes do P3 que também se caracteriza por região com 

lançamentos industriais. Enquanto, no ponto P6 a esteatose pode estar relacionada a condições 

que não foram determinadas neste estudo uma vez que dos pontos analisadas este foi o tido 

como o de menor carga de poluição. 

As funções do baço variam entre as espécies de peixes, mas em geral é um dos órgãos 

que filtra o sistema vascular, remove eritrócitos senescentes, agentes patogênicos, pode ser 

local de eritropoese e é responsável pela produção de anticorpos (NOGA, 2006). A 

observação de aumento do volume de baço nos pontos P1 e P6, pode ser interpretada como 

resposta a exposição de patógenos e poluentes presentes nas condições ambientais analisadas 

e que requere outros estudos e abordagem de maneira a auxiliar a correta interpretação destes 

resultados. 

A análise do índice macroscópico (HAI) mostrou maiores valores, ou seja, piores 

índices, para os acarás capturados nos pontos P1, P3 e P6 em consonância às alterações 

descritas e analisadas anteriormente no hepatopâncreas e baço. O índice mostra a variação das 

condições gerais dos peixes em relação ao ambiente que habitam. Novamente, os pontos P1, 

P3 e P6, que exibem diferentes condições ambientais, apresentam peixes com alterações 

macroscópicas mais evidentes e facilmente detectadas. Essas alterações macroscópicas não 

mostraram correlação com as concentrações de Cd e Pb determinadas no hepatopâncreas de 

acarás e nem correlação com os índices de qualidade da água. 

O uso da histopatologia de hepatopâncreas e brânquias como um biomarcador 

ambiental foi aplicado em diferentes estudos (ARELLANO; STORCH; SARASQUETE, 

1999; SHIOGIRI et al., 2012; DORIA et al, 2017). A susceptibilidade do fígado a injúria 
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química aliada ao fato do fígado ser um órgão com diversas funções metabólicas, faz com que 

lesões hepáticas possam levar a sérios efeitos no metabolismo do peixe (ROBERTS, ELLIS, 

2012). Os acarás de todos os pontos analisados mostraram lesões no hepatopâncreas 

caracterizados por alterações circulatórias, lesões degenerativas tais como tumefação de 

hepatócitos, esteatose, depósitos de pigmentos e processo inflamatório mononuclear. Embora 

os aspectos dos hepatócitos de peixes possa ser variável conforme a espécie, a presença de 

estatose não é uma característica descrita no hepatopâncreas normal de acarás (SALES et al, 

2017). 

As lesões degenerativas (estatose e tumefação celular) e de acúmulo de pigmentos 

(hemossiderina, lipofucsina) descritas nos acarás foram mais frequentes nos peixes capturados 

no ponto P3, que exibiu maior índice de hepatopâncreas (IOrg/Ihepatopâncreas). A esteatose 

associada ao aumento de volume do fígado pode estar associada a alteração da função 

hepática e aumenta a susceptibilidade a intoxicação (EVENSEN, 2006; ROBERTS, ELLIS, 

2012). O acúmulo de lipídeos nos hepatócitos é descrito em peixes de criações comerciais 

com dietas ricas em lipídeos ou deficientes em vitaminas, em espécies que acumulam gordura 

durante o verão rico em oferta de alimentos tais como bacalhau, arenque, cavala entre outros 

(ROBERTS, ELLIS 2012). 

O acúmulo de pigmentos de lipofucsina e ceroides são comuns em peixes e pode estar 

associado a elevada taxa de metabolismo hepático e de órgãos hematopoiéticos (baço e rins 

cefálicos), e a quadros de inanição ou caquexia (ROBERTS, ELLIS, 2012). Os acarás 

apresentaram acúmulo de pigmentos de hemossiderina e lipofucsina. O pigmento de 

hemossiderina acumulado não apresenta um mecanismo conhecido nos peixes, mas podem 

estar associados a alteração metabólica ou alteração de depósito de ferro. No caso dos acarás 

do reservatório Billings o acúmulo de hemossiderina hepática possivelmente está relacionado 

as altas concentrações de ferro no sedimento de toda região do Estado de São Paulo. E, 

particularmente nos pontos P3 e P5 pode estar também associado a utilização de produtos 

como sulfato de ferro como etapa de tratamento da água bruta ou lançamentos industriais. 

Depósito de cobre no hepatopâncreas também deve ser considerado, pois os peixes que 

apresentam pigmentos são oriundos de locais que utilizam sulfato de cobre na etapa de 

tratamento. Nesta situação, será interessante avaliar os cortes histológicos corados por 

histoquímica específica para cobre, como a coloração de Rodamina. Autores descreveram 

alterações hepáticas associadas a elevadas concentrações de cobre, tais como fibrose ao redor 

de ductos biliares, inflamação e aumento dos ninhos de melano-macrófagos e perda da 
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arquitetura hepatocelular (EVENSEN, 2006). 

O padrão de resposta mais frequentemente diagnosticado nos hepatopâncreas dos 

acarás foi o padrão regressivo degenerativo caracterizado pela esteatose. Autores relacionam 

esse padrão de resposta a diferentes condições ambientais, nas quais são incluídas a exposição 

a xenobióticos, pesticidas e metais pesados (AGBOHESSI et al., 2015; COSTA et al., 2009; 

GALINDO-RIAÑO et al., 2015). Em tilápias a presença de esteatose foi associada a 

exposição a cobre, cádmio, zinco e níquel (VAN DYK; PIETERSE; VAN VUREN, 2007). 

Tais metais foram detectados no sedimento do reservatório Billings principalmente nos pontos 

P1, P3, P5 e P6, locais onde os acarás também apresentaram frequência de 60 a 100% dos 

animais com esteatose e talvez esta particularidade destes pontos explique o diagnóstico de 

esteatose. 

O cálculo do índice microscópico de saúde (ITOt) permite apontar que os peixes 

oriundos do ponto P3 exibiram os valores mais altos, piores índices, e não houve correlação 

com os índices de qualidade da água e nem com a concentração de Cd e de Pb nos 

hepatopâncreas. O ponto P1 também apresentou valores mais elevados de ITOT. Os pontos 

P1 e P3 já foram anteriormente nesta análise apontados como pontos críticos em que tanto 

apresentam padrões de qualidade da água desconformes com a legislação, como são sabidos 

serem locais de lançamentos industriais e de esgotos domésticos clandestinos ou não tratados, 

além de ser local de recebimento da água bombeada do Rio Pinheiros (ponto P1). 

Desta forma, a análise das variáveis da água e sedimento caracterizaram os pontos 

amostrados como ambiente eutrofizado, com presença de metais pesados e os pontos críticos 

apontados pela análise foram P1, P2, P3 e P5. Por outro lado e de forma complementar, a 

avaliação das variáveis dos peixes mostrou que os pontos críticos foram P1, P3 e P5 devido 

aos valores de peso, tamanho, IOrg, ITOt e concentração de Cd e Pb no hepatopâncreas. 

Acrescenta-se que as lesões de hepatopâncreas foram caracterizadas como degenerativas e 

reversíveis nas condições ambientais descritas em um período de seca na região.  

A avaliação microscópica mostrou alterações associadas às condições ambientais que 

apresentaram influência antropogênica devido ao lançamento de efluentes industriais, esgotos 

domésticos, lixiviação do solo do entorno e decorrentes da captação e tratamento da água 

bruta para abastecimento. O quanto às alterações do hepatopâncreas estão impactando na 

saúde dos acarás é de difícil e complexa análise. O cálculo do ITOt fornece uma evidência, 

mas que por si só não irá responder a esse questionamento específico, uma vez que é um 

índice que permite comparar no tempo e espacialmente os peixes em relação aos recursos 
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hídricos. No caso deste estudo temos apenas uma fotografia da situação do reservatório no 

verão de 2014.  

As alterações nos padrões de água e sedimento foram pontualmente agravadas pela 

longa e grave estiagem do período e possivelmente impactaram nos índices de saúde dos 

peixes e seus possíveis riscos para saúde pública, mas o uso e ocupação irregular, o 

crescimento populacional na região, a retirada da mata ciliar do entorno e o lançamento de 

efluentes industriais e domésticos são fatores presentes há décadas na região e, para esses 

ações e medidas de controle e correção precisam continuar a serem ampliadas, implantadas e 

monitoradas pelos órgãos públicos. 

Estudos futuros comparativos dos parâmetros dos bioindicadores irão contribuir de 

maneira mais contundente na avaliação das condições do recurso hídrico e no monitoramento 

das ações de melhoria propostas e implantadas pelos órgãos governamentais. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto podemos concluir que: 

1. A análise dos parâmetros da água caracteriza a qualidade da água do Reservatório 

Billings como eutrofizada. A água apresentou elevação da concentração de fosfatos 

totais, sendo a maior concentração em P1 com 0,21 mg/L. A água exibiu grande 

quantidade de nutrientes em decorrência das atividades antropogênicas na região e 

devido a maior concentração destes no período de estiagem. 

 

2. Os parâmetros microbiológicos atenderam aos requisitos legais (<600 UFC/100mL 

Escherichia coli) em todos os pontos de coleta, apesar de lançamentos de esgotos 

domésticos e industriais. 

 

3. A concentração de clorofila-a (maior valor em P1 com 311,4 µg/L) e a contagem de 

células de cianobactérias (maior contagem de células foi 1.616.545 no P1) mostraram 

que a água exibe crescimento de algas e cianobactérias, o que eleva o risco de quadros 

tóxicos para os organismos do reservatório e também para a saúde humana. 

 

4. Os pontos P2, P3, P4 e P5 exibiram toxicidade crônica no teste com Ceriodaphnia 

dubia e essa característica pode ser atribuída ao menor índice de chuvas, maior 

concentração de nutrientes, eutrofização e florações de cianobactérias. 

 

5. A concentração dos metais e metaloides na água estava em conformidade com os 

padrões estabelecidos na CONAMA nº 357/2005. No sedimento, alguns metais e 

metaloides ficaram acima dos padrões de PEL no P1, tais como a concentração de 

alumínio 74058 mg/Kg, Pb 105 mg/Kg, cobre 215 mg/Kg, cromo 183 mg/kg, níquel 

78.1 mg/Kg e arsênio 20,1 mg/Kg. A localização do P1 no corpo central onde há 

lançamento de efluentes industriais e proximidade ao local de recepção da água 

bombeada do Rio Pinheiros, explica a poluição por metais pesados. 

 

6. O ponto P1 se destaca em relação aos parâmetros químicos, hidrobiológicos e de 

concentração de metais pesados mostrando a necessidade de controle e fiscalização 

para manter os padrões aceitáveis de lançamentos de efluentes industriais. 
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7. Em todos os pontos de coleta havia peixes com Pb e Cd no hepatopâncreas. O P1 

exibiu as maiores concentrações médias de Pb, 0,793±1,689 mg/Kg e o P5 a maior 

concentração média de Cd 0,264±0,137 mg/Kg. O ponto P6 exibiu menor 

concentração de Pb e Cd.  

 

8. Há exposição dos acarás a múltiplos metais presentes no sedimento do reservatório 

Billings. O risco ambiental e as consequências dessa exposição requer futuras 

abordagens. 

 

9. Não houve correlação entre a concentração de metais no sedimento, as 

características físico-químicas da água e as concentrações de Pb e Cd no 

hepatopâncreas de acarás. Entretanto, os acarás capturados no P1 apresentaram maior 

concentração de Pb no hepatopâncreas e o sedimento neste ponto também apresentou 

maior concentração deste metal, além de cobre, zinco, cromo, níquel, arsênio, Cd e 

alumínio. 

 

10. A análise dos índices de qualidade de água IQA, IET e IVA mostrou que a água do 

reservatório apresentou piora da qualidade em 2014 durante o período de estiagem. 

 

11. Apenas a concentração de Pb no hepatopâncreas de acarás mostrou relação 

positiva e estatisticamente significante com o índice IVA e, neste sentido, a 

concentração de Pb contribui em 30% no valor do IVA e o pior índice e maior 

concentração de Pb foram determinados no P1. 

 

12. A mensuração do peso e comprimento padrão dos acarás permitiu conhecer o peso 

médio (144,46±45,29 g) e o comprimento padrão médio (14,75±1,43 cm) desta 

espécie no reservatório Billings no período de estudo. O peso e o comprimento padrão 

médio dos acarás foi diferente segundo o ponto de amostragem e pode refletir as 

condições ambientais destes pontos. 

 

13. O índice de Fulton, que avalia a condição corpórea do peixe, foi em média 

4,53±0,66 e com diferença estatística significante entre os pontos. Os acarás oriundos 

do ponto P5 exibiram os menores índices de condição corpórea, este grupo exibiu 

grande variação no peso e no tamanho. 
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14. A população de acarás estudada apresentou bom estado corpóreo. Houve diferença 

estatística quanto a frequência de ocorrência da quantidade de gordura intracelomática, 

volume do baço e hepatopâncreas, consistência e coloração do hepatopâncreas em 

relação ao ponto de captura. Isto pode estar associado a condição ambiental adversa e 

diversa em cada ponto. 

 

15. O índice de saúde macroscópico (HAI) mostrou que os acarás apresentaram índice 

médio de 54,88±34,58. A análise do HAI mostrou maiores valores, ou seja, piores 

índices, para os acarás capturados nos pontos P1, P3 e P6, que exibem diferentes 

condições ambientais e apresentam peixes com alterações macroscópicas mais 

evidentes e facilmente detectadas. Essas alterações macroscópicas não mostraram 

correlação com as concentrações de Cd e Pb no hepatopâncreas de acarás e nem com 

os índices de qualidade da água. 

 

16. Os acarás de todos os pontos analisados mostraram lesões microscópicas no 

hepatopâncreas caracterizadas por alterações circulatórias, lesões degenerativas tais 

como tumefação de hepatócitos, esteatose, depósitos de pigmentos e processo 

inflamatório mononuclear. O padrão de resposta regressivo degenerativo caracterizado 

pela esteatose foi diagnosticado em maior frequencia. 

 

17. O cálculo do índice microscópico de saúde (ITOt) mostrou valores mais altos, 

piores índices, nos peixes oriundos do P3 e P1. Não houve correlação com os índices 

de qualidade da água e nem com a concentração de Cd e de Pb nos hepatopâncreas. 

 

Por fim, ações que melhorem o saneamento ambiental da região ampliando a rede de 

captação e tratamento de esgotos, melhorem as condições de lançamento dos efluentes 

industriais, ampliem em quantidade e qualidade a restauração da cobertura de vegetação das 

margens do reservatório e que previna a ocupação e o uso irregular do entorno do reservatório 

irão diretamente impactar na melhoria da qualidade da água que será refletida nos parâmetros 

de água e nos parâmetros de saúde de peixes. Neste sentido, a utilização futura e continua de 

acarás como bioindicadores ambientais pode representar uma ferramenta muito interessante 

de monitoramento de recurso hídrico e, em paralelo, poderá acompanhar a tendência de 

melhora ou piora da qualidade da água do reservatório Billings. 

803



100 

 

 

 

 

804



101  

 

1
0
1

 

  

805



102 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

 

ABELHA, M. C. F.; GOULART, E. Oportunismo trófico de Geophagus brasiliensis (Quoy & 

Gaimard, 1824) (Osteichthyes, Cichlidae) no reservatório de Capivari, Estado do Paraná, 

Brasil. Acta Scientiarum Biological Sciences, v. 26, n. 1, p. 37–45, 2004.  

 

ADAMS, S. M.; BROWN, A. M.; GOEDE, R. W. A quantitative health assessment index for 

rapid evaluation of fish condition in the field. Transactions of the American Fisheries 

Society, v. 122, p. 63–73, 1993.  

 

AGBOHESSI, P. T.; IMOROU TOKO, I.; OUÉDRAOGO, A.; JAUNIAUX, T.; MANDIKI, 

S. N. M.; KESTEMONT, P. Assessment of the health status of wild fish inhabiting a cotton 

basin heavily impacted by pesticides in Benin (West Africa). Science of the Total 

Environment, v. 506–507, p. 567–584, 2015. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). "Atlas brasileiro: uma visão geral do 

abastecimento de água urbana". ANA/Engecorps/Cobrape, Brasília, (2010). 

<http://atlas.ana.gov.br/Atlas/downloads/atlas/Resumo%20Executivo/Atlas%20Brasil%20- 

% 20Volume% 201% 20-% 20Panorama% 20Nacional.pdf> (1 de julho de 2017). 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Guia nacional de coleta e preservação de 

amostras – água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. Brasília, ANA, 

2011. 316p. 

 

ALVIM, A. T. B. Contribuição do Comitê do Alto Tietê à Gestão da Bacia 

Metropolitana, 1994- 2001. Tese de Doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo. 

2003. 

 

ALVIM, A.T.B; KATO, V. R. C.; ROSIN, J.R.G. A urgência das águas: intervenções urbanas 

em áreas de mananciais. Cadernos Metropolitano, São Paulo, v.17, n.33, p. 83-107, 2015. 

Acesso http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2015-3304 

 

APHA; AWWA; WEF. Standard Methods for the examination of Water and 

Wastewater. 2011. 

 

ARELLANO, J. M.; STORCH, V.; SARASQUETE, C. Histological changes and copper 

accumulation in liver and gills of the Senegales sole, Solea senegalensis. Ecotoxicology and 

environmental safety, v. 44, n. 1, p. 62–72, 1999. Available in: 

<http://www.idealibrary.com>. Accesed in: 29 nov. 2017. 

 

BAIRD, C. Metais pesados tóxicos. In: ______. Química Ambiental. 2ª ed. Porto Alegre: 

Bookman. 2002.  p. 403-432. 

 

BARROCAS, P. R. G. Metais. In: SISINNO, C. L. S., OLIVEIRA-FILHO, E. C. Princípios 

de Toxicologia Ambiental. Rio de Janeiro: Interciências, 2013. p. 37-70. 

 

BASSOI, L., MENEGON JR, N. Controle ambiental da água. In: PHILIPPI JR, A., 

ROMÉRO, M. A., BRUNA, G. C. Curso de gestão Ambiental. Barueiri, SP: Editora 

Manole, 2ª ed. ampl. e atual., 2014. p. 87-142. 

806

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/downloads/atlas/Resumo%20Executivo/Atlas%20Brasil%20-
http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2015-3304


103  

 

1
0
3

 

BASTOS, R.F., CONDINI, M.V., VARELA JR, A.S., GARCIA, A.M. Diet and food 

consumption of the pearl cichlid Geophagus brasiliensis (Teleostei: Cichlidae): relationships 

with gender and sexual maturity. Neotropical Ichthyology, v.9, n. 4, p. 825-830, 2011. 

 

BERNARDI, M.M., MORAES, R.C., OSTI, S.C., VAROLI, F.M.F. Ecotoxicologia. In: In: 

SPINOSA, H.S., GÓRNIAK, S. L., PALERMO-NETO, J. Toxicologia aplicada à medicina 

veterinária. Barueri, SP: Manole editora. 2008. p. 815-858. 

 

BERNET, D.; SCHMIDT, H.; MEIER, W.; BURKHARDT-HOLM, P.; WAHLI, T. 

Histopathology in fish: proposal for a protocol to assess aquatic pollution. Journal of Fish 

Diseases, v. 22, p. 25–34, 1999.  

 

BEYER, W.N., MEADOR, J.P. Introduction. In: ______. Environmental contaminants in 

biota. 2
nd

. Ed. London, CRC Press, 2011. p. 1-6. 

 

BIRCEANU, O., CHOWDHURY, M.J., GILLIS, P.L., MCGEER, J.C., WOOD, C.M., 

WILKIE, M.P. Modes of metal toxicity and impaired branchial ionoregulation in rainbow 

trout exposed to mixtures of Pb and Cd in soft water. Aquatic Toxicology, v. 89, p. 222-231, 

2008. 

 

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

 

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997: institui a política nacional de recursos 

hídricos, cria o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, regulamenta o inciso 

XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 

1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

 

BRASIL. Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000: dispõe sobre a criação da Agência Nacional 

de Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos hídricos e dá 

outras providências.  

 

CANADA. Canadian Sediment Quality Guidelines for the protection of aquatic life, 

2002.  

 

CARDOSO-SILVA, S.; NISHIMURA, P. Y.; PADIAL, P. R.; MARIANI, C. F.; 

MOSCHINI-CARLOS, V. Ecologia e Compartimentalização e qualidade da água: o caso da 

Represa Billings. Bioikos, v. 28, n. 1, p. 31–43, 2014.  

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Qualidade das 

águas superficiais no estado de São Paulo 2010 [recurso eletrônico] / CETESB - São Paulo: 

CETESB. 2010. 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Qualidade das 

águas superficiais no estado de São Paulo 2014. [recurso eletrônico] / CETESB. - - São 

Paulo: CETESB, 2015. 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Cádmio e seus 

compostos. Ficha de informação toxicológica 2018. [recurso eletrônico] / CETESB. - - São 

807



104 

 

 

 

Paulo: CETESB, 2018a. 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). Chumbo e seus 

compostos. Ficha de informação toxicológica 2018. [recurso eletrônico] / CETESB. - - São 

Paulo: CETESB, 2018b. 

 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução CONAMA nº 

357, de 17 de março de 2005: dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

COSTA, P. M.; DINIZ, M. S.; CAEIRO, S.; LOBO, J.; MARTINS, M.; FERREIRA, A. M.; 

CAETANO, M.; VALE, C.; DELVALLS, T. Á.; COSTA, M. H. Histological biomarkers in 

liver and gills of juvenile Solea senegalensis exposed to contaminated estuarine sediments: A 

weighted indices approach. Aquatic Toxicology, v. 92, n. 3, p. 202–212, 2009.  

 

CUNHA, D. G. F.; GRULL, D.; DAMATO, M.; BLUM, J. R. C.; LUTTI, J. E. I.; EIGER, S.; 

MANCUSO, P. C. S. Trophic state evolution in a subtropical reservoir over 34 years in 

response to different management procedures. Water Science & Technology, v. 64, n. 12, p. 

2338, 2011.  

 

DORIA, H.B., VOIGT, C.L., CAMPOS, S.X., RANDI, M.A.F. Metal pollution assessment in 

brazilian hydroelectric reservoir: geophagus brasiliensis as a suitable bioindicator organismo. 

Ambiente & Água – an interdisciplinary journal of applied science v.12, n. 4, p. 576-590, 

2017. 

 

ELMORE, S.A., BOORMAN, G.A. Environmental toxicologic pathology and human health. 

In: HASCHEK, W. M.; ROUSSEAUX, C. G.; BOLON, B.; WALLIG, M. A.; OCHOA, R.; 

MAHLER, B. W. (ed.). Haschek and rousseaux’s handbook of toxicologic pathology. 3th. 

ed. [s.l.] Academic Press, 2013. p. 1029-1046. 

 

ESCOBAR, H. Drought triggers alarms in Brazil’s biggest metropolis. Science, v. 347, n. 

6224, p. 812, 2015. Available in: 

<http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.347.6224.812>. 

 

EVENSEN, O. Liver. In: FERGUNSON, H.W. Systemic pathology of fish. 2
nd

. Ed. Scotian 

Press, 2006. p. 201-217. 

 

FERNICOLA, N. A.G. G., BOHER-MOREL, M.B.C., BAINY, A.C.D. Ecotoxicologia. In: 

AZEVEDO, F. A., CHASIN, A. A.M. As bases toxicológicas da ecotoxicologia. São Carlos: 

Rima, 2003. p. 221-243. 

 

GAGNON, M. M.; HODSON, P. V. Field studies using fish biomarkers - How many fish are 

enough? Marine Pollution Bulletin, v. 64, p. 2871–2876, 2012. Available in: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.08.016>. 

 

GALINDO-RIAÑO, M. D.; OLIVA, M.; JURADO, J. A.; SALES, D.; GRANADO-

CASTRO, M. D.; LÓPEZ-AGUAYO, F. Comparative Baseline Levels of Heavy Metals and 

Histopathological Notes in Fish From two Coastal Ecosystems of South-West of Spain. 

International Journal of Environmental Research, v. 9, n. 1, p. 163–178, 2015. 

808



105  

 

1
0
5

 

 

HASCHEK, W.M., ROUSSEAUX, C. G.; WALLIG, M. A. Toxicologi pathology: an 

introduction. In: HASCHEK, W. M.; ROUSSEAUX, C. G.; BOLON, B.; WALLIG, M. A.; 

OCHOA, R.; MAHLER, B. W. (ed.). Haschek and rousseaux’s handbook of toxicologic 

pathology. 3th. ed. [s.l.] Academic Press, 2013. p. 1-9. 

 

HUEZA, I. M., SANT’ANA, M. G., PALERMO-NETO, J. Toxicologia do chumbo, 

mercúrio, arsênio e de outros metais. In: SPINOSA, H.S., GÓRNIAK, S. L., PALERMO-

NETO, J. Toxicologia aplicada à medicina veterinária. Barueri, SP: Manole editora. 2008. 

p.641-664 

 

JAIN, C. K.; ALI, I. Arsenic: occurrence, toxicity and speciation techniques. Water 

Research, v. 34, n. 17, p. 4304–4312, 2000.  

 

KARAOUZAS, I.; SMETI, E.; VOURKA, A.; VARDAKAS, L.; MENTZAFOU, A.; 

TORNÉS, E.; SABATER, S.; MUÑOZ, I.; SKOULIKIDIS, N. T.; KALOGIANNI, E. 

Assessing the ecological effects of water stress and pollution in a temporary river - 

Implications for water management. Science of the Total Environment, v. In Press, 2017. 

Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.323>. 

 

KOMIJAROVA, I, BLUST, R. Multimetal interations between Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn 

upatake from water in the zebrafish Danio rerio. Environmental Science and Technology v. 

43, n. 19, p. 7225-7229, 2009. 

 

MAGALHÃES, D.P., FERRÃO-FILHO, A.S. A ecotoxicologia como ferramenta no 

biomonitoramento de ecossistemas aquáticos. Oecologia Brasiliensis, v.12, n3, p. 355-381, 

2008. 

 

MAGER, E. M. Lead. In: WOOD, C.M., FARRELL, A. P., BRAUNER, C. J. Homeostasis 

and toxicology of non-essential metals. Fish Physiology vol. 31B. London; Academic Press, 

Elsevier. 2012. p. 185-236. 

 

MARCHAND, M. J.; VAN DYK, J. C.; PIETERSE, G. M.; BARNHOORN, I. E. J.; 

BORNMAN, M. S. Histopathological alterations in the liver of the sharptooth catfish Clarias 

gariepinus from polluted aquatic systems in South Africa. Environmental Toxicology, v. 24, 

n. 2, p. 133–147, 2009.  

 

MARENGO, J.A.; NOBRE, C.A.; SELUCHI, M.E.; CUARTAS, A.; ALVES, L.M.; 

MENDIONDO, E.M.; OBREGÓN, G.; SAMPAIO, G. A seca e a crise hídrica de 2014-2015 

em São Paulo. Revista USP, São Paulo, v.106, p. 31-44, 2015.  

 

MCGEER, J. C., NIYOGI, S., SMITH, D. S. Cadmium. In: WOOD, C.M., FARRELL, A. P., 

BRAUNER, C. J. Homeostasis and toxicology of non-essential metals. Fish Physiology vol. 

31B. London; Academic Press, Elsevier. 2012. p. 125-184. 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

 

MORAIS, C.R, CARVALHO, S.M., ARAUJO, G.R., SOUTO, H.N., BONETTI, A.M., 

MORELLI, S., CAMPOS JR, E.O. Assessment of water quality and genotoxic impact by 

toxic metals in Geophagus brasiliensis. Chemosphere, v. 52, p. 328-334, 2016. 

Neotropical fish Geophagus brasiliensis. Environmental Scisnce of Pollution Research v. 

809



106 

 

 

 

22, p. 8242–8252, 2015. 

 

NOGA, E.J. Spleen, thymus, reticulo-endothelial system, blood. In: FERGUNSON, H.W. 

Systemic pathology of fish. 2
nd

. Ed. Scotian Press, 2006. p. 121-139. 

 

OLIVEIRA-FILHO, E.C., SISINNO, C.L.S. Histórico, evolução e conceitos básicos da 

toxicologia. In: SISINNO, C.L.S., OLIVEIRA-FILHO, E.C. Princípios de Toxicologia 

Ambiental. Rio de janeiro: Interciências, 2013. p. 1-16. 

 

PINTO-COELHO, R.M., HAVENS, K. Água e Governança. In: _____. Gestão de recursos 

hídricos em tempos de crise. Porto Alegre: Artmed, 2016. p. 181-197. 

 

PIRES, D. A.; TUCCI, A.; CARVALHO, M. do C.; LAMPARELLI, M. C.; PIRES, D. A.; 

TUCCI, A.; CARVALHO, M. do C.; LAMPARELLI, M. C. Water quality in four reservoirs 

of the metropolitan region of São Paulo, Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 27, n. 4, 

p. 370–380, 2015.  

 

QUINÁGLIA, G.A. Materiais e métodos. In: ______. Caracterização dos níveis basais de 

concentração de metais nos sedimentos do sistema estuarino da baixada santista. São 

Paulo: Biblioteca 24 horas. 2012. p. 130-131. 

 

QUINÁGLIA, G.A. Metais. In: ______. Caracterização dos níveis basais de concentração 

de metais nos sedimentos do sistema estuarino da baixada santista. São Paulo: Biblioteca 

24 horas. 2012. p. 28-61. 

 

REBOUÇAS, A. C. Água doce no mundo e no Brasil. In: REBOUÇAS, A. C., BRAGA, B., 

TUNDISI, J. G. Águas doces no brasil. São Paulo: Escrituras Editora, 3ª ed. rev. e ampl., 

2006. p. 1-35. 

 

REIS, L. B., FADIGAS, E. A.F. A., CARVALHO, C. E. A energia no contexto global da 

infraestrutura. In: ______. Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento 

sustentável. Barueri, SP: Editora Manole, 2ª ed. rev. e atual. 2012. p. 103-131. 

 

ROBERTS, R.J., ELLIS, A.E. The anatomy and physiology of teleosts. In: ROBERTS, R.J. 

Fish Pathology. 4
th

 ed. Wiley-Blackwell. 2012. p. 17-61. 

 

RUIJS, A.; ZIMMERMANN, A.; VAN DEN BERG, M. Demand and distributional effects of 

water pricing policies, Ecological Economics, v. 66, n. 2, p. 506-516, 2008. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.10.015. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800907005174) 

 

SÃO PAULO (Estado). Lei estadual nº 7.633, de 30 de dezembro de 1991: Estabelece 

normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Informações básicas para o 

planejamento ambiental. SMA/ 2002.  

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente/Coordenadoria de Educação Ambiental. 

Billings/caderno de educação ambiental edição especial mananciais. I SMA/CEA, 2010. 

810

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.10.015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800907005174


107  

 

1
0
7

 

148p. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente/Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental. Elaboração do Plano de desenvolvimento e proteção ambiental da bacia 

hridrográfica do reservatório Billings (PDPA), 2010. 274p. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente/Coordenadoria de Educação Ambiental. 

Recursos hídricos/caderno de educação ambiental 14. SMA/CEA, 2011. 103p. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente/Coordenadoria de Educação Ambiental. 

Gestão Ambiental /caderno de educação ambiental 16. SMA/CEA, 2014. 180p. 

 

SHIOGIRI, N. S.; PAULINO, M. G.; CARRASCHI, S. P.; BARALDI, F. G.; DA CRUZ, C.; 

FERNANDES, M. N. Acute exposure of a glyphosate-based herbicide affects the gills and 

liver of the Neotropical fish, Piaractus mesopotamicus. Environmental Toxicology and 

Pharmacology, v. 34, n. 2, p. 388–396, 2012. 

 

SILVA, D.C.V.R, POMPÊO, M., PAIVA, T.C.B. A ecotoxicologia no contexto atual no 

Brasil. In: POMPÊO, M.  et al. (Orgs.) Ecologia de reservatórios e interfaces, São Paulo: 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 2015. Cap. 22. p. 340-353. 

 

SISINNO, C.L.S., OLIVEIRA´FILHO, E.C. Fundamentos da Toxicologia Ambiental. In: 

______. Princípios de Toxicologia Ambiental. Rio de janeiro: Interciências, 2013. p. 17-26. 

 

SORIANO, E., LONDE, L. R.; GREGORIO, L. T. D., COUTINHO, M. P., SANTOS, L. B. 

L. Crise hídrica em São Paulo sob o ponto de vista dos desastres. Ambiente & Sociedade, 

São Paulo, v. 19, n. (1), p. 21-42, 2016. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

753X2016000100003&lng=en&nrm=iso>. Access on 03 July 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asoc150120r1v1912016. 

 

SPINOSA, H.S., SCHWARZ, A. Introdução à toxicologia veterinária. In: SPINOSA, H.S., 

GÓRNIAK, S. L., PALERMO-NETO, J. Toxicologia aplicada à medicina veterinária. 

Barueri, SP: Manole editora. 2008. p. 3-13. 

 

TESSER, D. P., ROSSETTO, A. M., SELIG, P. M., RAMOS, P. R. Gestão das águas a 

sobreposição de instrumentos de gestão pública. In: ROSSETTO, A. M., REIS, M. J.,  

BLOEMER, N. M. S. Gestão, usos e significados das águas: conflitos e convergências. 

Floiranópolis: UFSC editora. 2015. p. 109-124. 

 

TIETENBERG, T. H.; LEWIS, L. Environmental & Natural Resource Economics. Upper 

Saddle River, N.J., London: Pearson Education, 9
th

 ed. 2012. 696 p. 

 

UNITED STATE OF AMERICA. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). A 

guidance manual to support the assessment of contaminated sediments in freshwater 

ecosystem, volume III, 2002. 

 

UNITED STATE OF AMERICA. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). 

Method 3052, microwave assisted acid digestion of siliceous and organically based 

matrices. 2011. 

811

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2016000100003&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2016000100003&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asoc150120r1v1912016


108 

 

 

 

 

VAN DYK, J. C.; PIETERSE, G. M.; VAN VUREN, J. H. J. Histological changes in the liver 

of Oreochromis mossambicus (Cichlidae) after exposure to cadmium and zinc. Ecotoxicology 

and Environmental Safety, v. 66, n. 3, p. 432–440, 2007.  

 

VIALLI, A. Gestão da água move os setores públicos e privados. Valor econômico 

(04/11/2016). Acesso em 30 junho 2017. 

http://www.valor.com.br/imprimir/noticia/4764961/brasil/4764961 

 

VOIGT, C.L., SILVA, C.P., DORIA, H.B., RANDI, M.A.F., RIBEIRO, C.A.O., CAMPOS, 

S.X. Bioconcentration and bioaccumulation of metal in freshwater 

VON SPERLING, M. Noções de qualidade das águas. In: _____. Introdução à qualidade 

das águas e ao tratamento de esgotos. Belo Horizonte: Editora UFMG. 4ª. ed. 2014. p. 13-

47. 

 

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Arsenic. [recurso eletrônico] World Health 

Organization, 2017a.  

 

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Lead poisoning and health. [s.l.] World 

Health Organization, 2017b.  

 

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Right to water. Health and human rights 

publication series; no. 3. France: World Health Organization, 2003. 44 p. 

 

YAMONG, R. P. E. Necropsy techniques for fish. Seminars in avian and exotic pet 

medicin, v. 12, n. 2, p. 89–105, 2003.  

 

 

  

812

http://www.valor.com.br/imprimir/noticia/4764961/brasil/4764961


109  

 

1
0
9

 

  

813



110 

 

 

 

7. APÊNDICE 

 
 

 

 

 

814



  

 

1
1

1
 

Tabela 3 – Descrição dos parâmetros de qualidade da água segundo características físicas, químicas, biológicas, hidrobiológicas e de 

ecotoxicidade (continua...) 

 

 
Característica Parâmetro Conceito Origem natural Origem 

antropogênica 

Importância 

Parâmetros 

físicos 

Cor Responsável pela coloração na 

água (sólidos dissolvidos) 

Decomposição de matéria 

orgânica, ferro e manganês 

Resíduos industriais e 

esgotos domésticos 

Sem risco direto à saúde, pode ou não 

apresentar toxicidade 

Turbidez Grau de interferência com a 

passagem da luz através a água 

(sólidos em suspensão) 

Partículas de rocha, argila e 

silte; algas e outros micro-

organismos 

Despejos domésticos 

e industriais, erosão e 

micro-organismos 

Esteticamente desagradável, sem risco 

sanitário, pode ou não ser associado a 

compostos tóxicos e micro-organismos 

patogênicos, prejudicar a fotossíntese 

Sabor e odor Interação entre o gosto e o odor 

(sólidos dissolvidos, em 

suspensão e gases dissolvidos) 

Matéria orgânica em 

decomposição, micro-

organismos, gases 

dissolvidos (H2S) 

Despejos domésticos 

e industriais, gases 

dissolvidos (H2S) 

Sem risco à saúde, maior causa de 

reclamação dos consumidores, pode 

indicar substâncias potencialmente 

perigosas 

Temperatura Medição da intensidade de calor Transferência de calor por 

radiação, condução e 

convecção 

Águas de torres de 

resfriamento, 

despejos industriais 

Elevações aumentam taxa de reações 

físicas, químicas e biológicas; reduzem a 

solubilidade de gases; aumentam taxa de 

transferência de gases (mau cheiro) 

Parâmetros 

químicos 

pH Concentração de íons 

hidrogênio H
+
, condição de 

acidez, alcalinidade ou 

neutralidade (sólidos e gases 

dissolvidos) 

Dissolução de rochas, 

absorção de gases 

atmosféricos, fotossínteses 

Despejos domésticos 

e industriais 

Sem implicação em saúde pública (exceto 

extremos), importante para o tratamento 

da água, pH baixo poder de corrosividade, 

pH elevado poder de incrustação, pode 

afetar a vida aquática se fora da 

neutralidade, altera equilíbrio de 

compostos químicos 

Alcalinidade Medição da capacidade da água 

neutralizar ácidos (HCO3
-
), 

sólidos dissolvidos 

Dissolução de rochas, reação 

de CO2 + água 

Despejos industriais Sem significado em saúde pública, em 

elevada concentração gosto amargo na 

água, importante no controle do 

tratamento, prevenção de corrosão de 

tubulação 
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 Tabela 3 –Parâmetros de qualidade da água segundo características físicas, químicas, biológicas, hidrobiológicas e de ecotoxidade 

(continua...) 

 
Característica Parâmetro Conceito Origem natural Origem 

antropogênica 

Importância 

Parâmetros 

químicos 

Acidez Capacidade de a água resistir às 

mudanças de pH causado pelas 

bases (sólidos e gases 

dissolvidos) 

CO2 da atmosfera, 

decomposição de matéria 

orgânica, gás sulfídrico 

Despejos industriais, 

passagem da água por 

minas abandonadas 

Pouco significado sanitário, água ácida 

tem gosto desagradável, corrosão de 

tubulações e materiais 

Dureza Concentração de cátions em 

solução (CO3
-
, HCO3

-
, SO4

2+
, 

Cl
-
) sólidos dissolvidos 

Dissolução de minerais com 

cálcio e magnésio (rochas 

calcáreas) 

Despejos industriais Sem evidência de causar problemas 

sanitários, pode causar sabor desagradável 

e efeito laxativo, reduz formação de 

espuma, incrustações na tubulação de água 

quente 

Ferro e 

manganês 

Presentes na forma insolúvel 

(Fe
3+

 e Mn
4+

) podem precipitar 

e causar cor a água e manchar 

roupas na lavagem (sólidos em 

suspensão ou dissolvidos) 

Dissolução de compostos do 

solo 

Despejos industriais Pouco significado sanitário, pequenas 

concentrações causam cor a água, 

dependendo da concentração causam 

sabor e odor 

Cloretos Provenientes da dissolução de 

sais (cloreto de sódio) sólidos 

dissolvidos 

Dissolução de minerais e 

intrusão de águas salinas 

Despejos domésticos, 

industriais e águas 

utilizadas em 

irrigação 

Dependendo da concentração sabor 

salgado 

Nitrogênio Nitrogênio molecular escapa 

para atmosfera, nitrogênio 

orgânico dissolvido e em 

suspensão, amônia, nitrito e 

nitrato (sólidos em suspensão e 

dissolvidos) 

Constituintes de proteínas e 

outros compostos biológicos 

Despejos domésticos, 

industriais, 

excrementos de 

animais, fertilizantes 

Nitratos está associado a 

metemoglobinemia, crescimento de algas 

(eutrofização), consumo de oxigênio, 

amônia é tóxica para peixes, poluição 

recente o nitrogênio está na forma de 

amônia e poluição remota na forma de 

nitrato 

Fósforo Nas formas de ortofosfatos 

(HPO4
2-

, H2PO4
-
, H3PO4), 

polifosfatos, fósforo orgânico 

(sólidos em suspensão e 

dissolvidos) 

Dissolução de compostos do 

solo, decomposição de 

matéria orgânica, fósforo de 

composição de micro-

organismos 

Despejos domésticos, 

industriais, 

detergentes, 

excrementos de 

animais, fertilizantes 

Sem problemas sanitários associados, 

indispensável ao crescimento de algas 

(eutrofização), crescimento de micro-

organismos para estabilização da matéria 

orgânica 
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Tabela 3 –Parâmetros de qualidade da água segundo características físicas, químicas, biológicas, hidrobiológicas e de ecotoxidade (continua...) 

 
Característica Parâmetro Conceito Origem natural Origem 

antropogênica 

Importância 

Parâmetros 

químicos 

Oxigênio 

dissolvido 

Essencial para os micro-

organismos aeróbios (gás 

dissolvido) 

Dissolução do oxigênio 

atmosférico, produção por 

organismos fotossintéticos 

Aeração artificial, 

produção por 

organismos 

fotossintéticos em 

ambientes 

eutrofizados 

Oxigênio é vital para os seres aquáticos 

aeróbios, parâmetro para caracterizar a 

poluição das águas por despejos orgânicos 

Matéria 

orgânica 

Principal causadora de poluição 

das águas; compostos proteicos, 

carboidratos, gorduras, óleos, 

ureia, surfactantes, fenóis, 

pesticidas; biodegradável e não 

biodegradável; medição do 

consumo de oxigênio - demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) 

e demanda química de oxigênio 

(DQO) (sólidos em suspensão e 

dissolvidos) 

Matéria orgânica vegetal e 

animal, micro-organismos 

Despejos domésticos 

e industriais 

Consumo do oxigênio dissolvido; 

parâmetros de grande importância para 

caracterizar o grau de poluição do corpo 

d’água 

Micropoluentes 

inorgânicos 

Muitos são tóxicos; destaque 

aos metais, cianetos e flúor 

(sólidos em suspensão e 

dissolvidos) 

Pouca importância Despejos industriais, 

atividades 

mineradoras, 

atividades de 

garimpo, agricultura 

Alguns são nutrientes para seres vivos, 

vários são tóxicos 

Micropoluentes 

orgânicos 

Defensivos agrícolas, 

detergentes, desreguladores 

endócrinos, produtos químicos 

(sólidos dissolvidos) 

Vegetais com madeira 

(tanino, lignina, celulose, 

fenóis) 

Despejos industriais, 

detergentes, hormônios 

e fármacos, 

processamento e 

refinamento de 

petróleo, defensivos 

agrícolas 

Não são biodegradáveis, tóxicos 
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Tabela 3 –Parâmetros de qualidade da água segundo características físicas, químicas, biológicas, hidrobiológicas e de ecotoxidade (continua...) 

 
Característica Parâmetro Conceito Origem natural Origem 

antropogênica 

Importância 

Parâmetros 

biológicos 

Organismos 

indicadores 

Bactérias 

(coliformes 

termotolerantes) 

 

Transformação da matéria 

orgânica nos ciclos 

biogeoquímicos; organismos 

patogênicos; organismos 

indicadores de contaminação 

fecal 

Fezes, decomposição de 

solos e matéria orgânica 

vegetal 

Despejos industriais Agentes patogênicos 

Parâmetro 

Hidrobiológico 

Teor de 

Clorofila a 

Indicador da biomassa algal 

(indicador do estado trófico) 

Estado trófico   

Densidade de 

cianobactérias 

(fitoplanctônica) 

Indicadora do estado trófico do 

corpo d’água 

Estado trófico Poluição por 

pesticidas e metais 

tóxicos (cobre) 

Cianofíceas são potencialmente tóxicas, 

mortalidade de peixes e danos à saúde 

humana 
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Tabela 3 –Parâmetros de qualidade da água segundo características físicas, químicas, biológicas, hidrobiológicas e de ecotoxidade (fim) 

 
Característica Parâmetro Conceito Origem natural Origem 

antropogênica 

Importância 

Parâmetro 

ecotoxicológico 

Toxicidade 

aguda com 

Vibrio fischeri 

(sistema 

microtox
®
) 

A bactéria luminescente emite 

naturalmente luz em ambiente 

aquático com oxigênio 

dissolvido >0,5mg/L (amostra 

tóxica para a bactéria reduz a 

intensidade da luz) 

_ Despejos industriais  Avalia a toxicidade de amostras de água e 

sedimentos pela presença de metais, 

fenóis, benzeno, hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, praguicidas, 

antibióticos, compostos clorados e etc. 

Toxicidade com 

Ceriodaphnia 

dúbia 

Ecotoxicidade aguda quando 

ocorre a letalidade de número 

significativo de organismos 

dentro de 48 horas; 

ecotoxicidade crônica quando 

ocorre inibição da reprodução 

dos organismos dentro do 

período de sete dias 

_ Despejos industriais Ensaios de toxicidade quando está 

previsto a preservação da vida aquática em 

corpos d’água poluídos com substâncias 

químicas 

Fonte: adaptado de VON SPERLING, 2014 e BASSOI & MENEGON JÚNIOR, 2014 por SÁ, 2018
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8. ANEXO 
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Figura 3 – Mapa apresentando as sub-bacias, sub-regiões e braços do Reservatório Billings. Fonte: São Paulo, PDPA, 2010 
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Resumo do projeto inicial com objetivos iniciais 

A água é um recurso natural essencial para a vida na Terra. Além de ser 

fundamental ecologicamente, é utilizada com fins econômicos como para o 

abastecimento para a humanidade e produção industrial e agrícola, influenciando 

diretamente a tomada de decisões políticas, econômicas e sociais. O peixe acumula 

substâncias químicas pela ingestão de alimento contaminado ou por contato pelas 

suas superfícies respiratória e cutânea com a água contaminada. O objetivo do 

projeto é a análise anatomopatológica de peixes acarás (Geophagus brasiliensis) 

provenientes de diferentes pontos de coleta do reservatório Billings, com a 

finalidade de verificar a possibilidade de utilizar essa espécie como bioindicador dos 

níveis de poluição do ambiente, e assim subsidiar políticas públicas de 

monitoramento ambiental. 

 

Resumo Atividades Realizadas 

Durante o período de agosto de 2014 a janeiro de 2015 a aluna de graduação 

Ana Carolina Camachos López foi treinada para realizar corte do material biológico 

coletado durante a necropsia dos peixes para posterior envio para realização de 

lâminas para análise microscópica. No período, desta forma, realizou o corte e envio 

de amostras de 40 dos 50 peixes usados nesse estudo. No decorrer desse período 

também participou das necropsias dos demais peixes coletados e encaminhados pela 

CETESB. 

Em agosto a aluna participou do evento SIICUSP 2014, com apresentação oral 

do trabalho de iniciação científica Caracterização biométrica, densitométrica e 

histológica do rádio e fêmur de Callithrix spp ao zero dia de vida (RAMOS, S.D.; 

SÁ, L.R.M.; HAGEN,S.C.F., LÓPEZ, A.C.C.) de autoria da aluna de graduação e 

de iniciação científica Sofia Dressel Ramos, orientada também pela professora 

Lilian Rose Marques de Sá. 

A aluna participou da XXIII Semana Científica Benjamin Eurico Malucellii, 

realizada na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de 08 a 10 de outubro 

de 2014, com apresentação em forma de pôster do projeto de iniciação científica 

Avaliação Macroscópica de Acarás como Biomarcador de Poluição Ambiental da 

represa Billings (LÓPEZ, A.C.C.; PAIVA, V.L.G.S.; HELD, B.; QUINAGLIA, 

G.A.; SÁ, L.R.M.) como autora, e foi contemplada com a menção honrosa em 2º 

lugar na categoria Iniciação Científica, área Veterinária. 
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Em 17 de novembro de 2014 a aluna acompanhou o preparo para uma coleta de 

peixes da represa Billings por funcionário da CETESB e pescadores locais, durante 

a qual acompanhou a logística do procedimento coleta, incluindo as dificuldades da 

viagem, as características do local, o preparo e os equipamentos necessários e 

utilizados. Neste período também acompanhou as atividades de rotina do 

laboratório, participando e acompanhando necropsias de saguis e um bugio. 

Durante o período de fevereiro a julho, a aluna se dedicou à leitura das lâminas 

histológicas dos órgãos coletados dos peixes com o acompanhamento da professora 

e ao preparo e preenchimento da tabela com as alterações para análise estatística 

posterior. Então, com base nessas tabelas a aluna calculou os índices e freqüências 

de lesões como proposto no projeto. Além disso, durante esse período participou 

também das necropsias realizadas dos peixes advindos da terceira coleta dos 

reservatórios Billings e Guarapiranga. 

A aluna preparou resumo e pôster Avaliação Anatomopatológica de Acarás 

(Geophagus brasiliensis) como Biomarcador de Poluição Ambiental da represa 

Billings (LÓPEZ, A.C.C.; PAIVA, V.L.G.S.; GOMES, I. T.; HELD, B.; 

QUINAGLIA, G.A.; SÁ, L.R.M.) a serem apresentados no congresso do 3º 

Congresso Brasileiro de Patologia Veterinária – ENAPAVE 2015 em julho, que foi 

apresentado por uma das autoras e foi selecionado para avaliação, permitindo a 

discussão e divulgação dos resultados preliminares do estudo. O resumo das 

alterações macro e microscópicas também foi enviado ao congresso 2015 American 

College of Veterinary Pathologists (ACVP), American Society for Veterinary 

Clinical Pathology (ASVCP), and Society of Toxicologic Pathology (STP) 

Combined Annual Meeting, a ser realizado de 17 a 21 de Outubro de 2015 em 

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos da América. 

Houve uma grande quantidade de atividades de ampla diversidade realizadas 

nesse período, todas interessantes e de fundamental importância para crescimento 

acadêmico e pessoal da aluna, bem organizadas e com orientação e 

acompanhamento da professora Lilian Rose Marques de Sá, fundamentais para um 

completo aproveitamento das experiências e maior captação de novos 

conhecimentos. 

1. Introdução 

A água é um recurso natural essencial para a vida na Terra. Além de ser 

fundamental ecologicamente, é utilizada com fins econômicos como para o 
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abastecimento para a humanidade e produção industrial e agrícola, influenciando 

diretamente a tomada de decisões políticas, econômicas e sociais. Com a crescente 

expansão urbana, uma grande parte da água potável disponível do mundo foi 

contaminada, inviabilizando seu consumo. Como enfatizado na Carta da Terra em 

2000, a humanidade está em um momento crítico da História, e é imprescindível que 

sejam tomadas atitudes para a preservação da água que nos resta e para um 

desenvolvimento sustentável. Os ecossistemas aquáticos localizados em centros 

urbanos são os com maiores índices de poluentes, em grande parte devido à falta de 

saneamento básico eficiente, com consequente deposição de esgoto não tratado em 

rios. 

Um dos recursos mais utilizados no mundo todo para monitorar e garantir a 

qualidade de águas é a biomonitorização, pois reflete a condição dessas águas nos 

organismos residentes. É fundamental a participação da sociedade com um uso 

consciente e adequado da água, e das Universidades na pesquisa por maior 

eficiência dos métodos de preservação do meio ambiente. 

A cidade de São Paulo é um dos dez maiores aglomerados urbanos do mundo. 

Com mais de 10 milhões de habitantes na sua área metropolitana, é classificada 

como uma megacidade, além de sua importância financeira e corporativa. Com sua 

expansão constante, acompanham a atividade industrial; o tráfego de veículos 

motorizados; a produção e acúmulo de lixo; as redes de esgoto não manejadas de 

forma eficiente, entre outros fatores contribuintes para a poluição do meio ambiente, 

que inclui o ar, o solo e a água. 

Atualmente a cidade está passando pela maior estiagem registrada. No início do 

ano de 2014 a falta de água e queda do nível no Sistema Cantareira, principal fonte 

de água da Região Metropolitana de São Paulo foram abordadas pela Revista Época 

em uma edição especial do dia da água, e pelo Jornal da USP da semana de 14 de 

abril de 2014, porém essa informação foi muito pouco divulgada em vista de sua 

importância. Hoje, em 2015, o sistema Cantareira opera com menos de 7% de 

capacidade, como informado pelo jornal Globo de 10 de janeiro de 2015 e diversos 

outros, e a cidade se encontra em racionamento em diversos pontos. Essa situação 

urge por uma mudança do sistema atual, com introdução de medidas de reuso da 

água e tratamento de esgoto, ao invés de continuamente trazer água de fontes mais e 

mais distantes, apenas perpetuando o problema. 
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No biomonitoramento ambiental, o uso de peixes como bioindicadores da 

condição do ambiente aquático é amplamente usada em diferentes países. Assim, os 

peixes são organismos que ocupam sistemas aquáticos, permanecendo toda a sua 

vida na água, sendo, portanto, expostos a diversos tipos de compostos químicos, 

originários de diferentes fontes (Carlsson, 2007) e de várias maneiras, como pelo 

contato da água nas brânquias e pele, e pela ingestão de comida e água via trato 

gastrointestinal. No ambiente, compostos hidrofóbicos tendem a ser absorvidos por 

partículas e sedimentos, e podem bioacumular em animais, incluindo organismos 

presentes na dieta de peixes (Haldén, 2010). 

Um declínio na população e efeitos na saúde de peixes já foi observado em 

muitos trabalhos (Norrgren et al, 1998), e a contaminação ambiental foi levantada 

como provável causa, em casos de mortalidade larval (Cook et al, 2003), interrupção 

do desenvolvimento de gônadas (Jobling et al, 2002), e fraco sucesso reprodutivo 

das espécies de peixes analisadas (Spies; Rice, 1988). 

Esse alto número de ocorrências em diversas partes do mundo torna essencial a 

inclusão desses animais em programas de monitoramento ambiental (Carlsson, 

2007) como bioindicadores quando consideramos as populações, espécies de peixes, 

e seus dados fisiológicos, histopatológicos, macroscópicos são importantes 

biomarcadores dos efeitos do ambiente sobre o organismo tanto do ponto de vista 

agudo, como crônico. A toxicidade nos peixes é o desfecho de uma série de eventos 

físicos, químicos e biológicos em que os xenobióticos liberados no ambiente chegam 

ao ecossistema aquático por efluentes, deposição atmosférica, escoamento, águas 

subterrâneas e se distribuem na coluna de água e no sedimento (Erickson et al, 

2008). 

O reservatório Billings foi construído em 1925, com a finalidade de aumentar a 

capacidade de geração de energia e assim atender a alta demanda da região industrial 

do Porto de Santos, sendo utilizada para o abastecimento público de água apenas em 

1958, devido ao crescimento populacional da região do ABC, Municípios de Santo 

André, São Bernardo e São Caetano do Sul. Ao longo dos anos, o reservatório 

recebeu afluentes do Rio Pinheiros, levando as águas do Tietê já poluídas e 

acarretando na poluição e comprometimento também das águas da Billings, e 

afluentes do Rio Grande, que tem água de melhor qualidade e por isso é separada do 

restante dos Braços da represa pela Barragem do Rio Grande, para ser destinada ao 

abastecimento público. Com o objetivo de recuperar a qualidade da água do 
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reservatório, as águas do Tietê e afluentes passam a ser bombeadas para a Billings 

apenas em caso de cheias, porém esses acontecimentos esporádicos ainda 

comprometem suas águas (SMA/CEA, 2010). A Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo, CETESB, realiza um monitoramento da qualidade das águas superficiais 

e sedimentos, apenas compartimentos abióticos, e que já acusaram limites acima dos 

aceitáveis dos metais pesados Alumínio (Al), Arsênio (As), Cádmio (Cd), Cobre 

(Cu), Crômio (Cr), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni) e Zinco 

(Zn), que são poluentes extremamente perigosos por não serem degradados e por sua 

capacidade de bioacumulação na cadeia alimentar e no meio ambiente (SMA/CPLA, 

2010). 

A represa Billings hoje conta com um volume aproximado de 1,2 bilhões de 

metros cúbicos, sendo o maior reservatório de água da Região Metropolitana de São 

Paulo. Tem um espelho d’água de 12.750 hectares, aproximadamente 100 km², 

abastece cerca de 1,2 milhões de pessoas e capta cerca de 4,8m³/s. Com essas 

características, foi estimado que a Represa teria capacidade de fornecer água para 

cerca de 4,5 milhões de pessoas. Isso, infelizmente, não ocorre devido ao estado de 

poluição em algumas regiões, não só devido ao afluente de águas do Tietê, mas 

também por ocupações irregulares ao seu redor, muitas dessas em áreas de risco 

privadas de transporte, educação, saúde e saneamento básico, levando ao descarte de 

lixo e efluentes (domésticos, industriais e agrícolas) nas águas e à perda de cobertura 

vegetal nas margens. O reservatório ainda possui em seus arredores parques e áreas 

de preservação de Mata Atlântica, que abrigam uma grande variedade de flora e 

fauna, e também terras indígenas. Assim, suas águas são também utilizadas para 

recreação e pesca (SMA/CEA, 2010). 

A CETESB é a agência do Governo do Estado responsável pelo controle, 

fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, 

com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do 

ar e do solo. 

Criada em 24 de julho de 1968, a CETESB é órgão de referência na Organização 

das Nações Unidas (ONU) para questões ambientais; na Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para questões de abastecimento de água e saneamento e no Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para questões ligadas a 

resíduos perigosos na América Latina (consulta ao site 

http://www.cetesb.sp.gov.br/). 
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Em 07 de agosto de 2009, é criada a “Nova CETESB”, ganhando novas 

atribuições e passando a licenciar atividades que impliquem no corte de vegetação e 

intervenções em áreas consideradas de preservação permanente e ambientalmente 

protegidas. A companhia possui um total de 45 agências distribuídas pelo Estado, 

com convênios com Prefeituras para descentralização do licenciamento de atividades 

e empreendimentos de pequeno impacto local (http://www.cetesb.sp.gov.br/). 

1.1 Aspectos Gerais de Biologia do Acará 

O acará (Geophagus brasiliensis) é uma espécie de peixe da família Cichlidae, 

tem como habitat natural ambientes como reservatórios e lagoas, e também riachos e 

rios nacionais. Se mantém nas regiões mais tranqüilas e fundas desses ambientes, é 

um animal diurno com tolerância a variações de temperatura e pH, podendo alcançar 

de 15 a 30 cm de comprimento total. É um peixe onívoro, consumindo vegetais, 

larvas, microcrustáceos, escamas e sedimentos em geral (Stefani, 2008). Essas 

características fazem dessa espécie uma boa possível bioindicadora ambiental, uma 

vez que se conhece sua biologia e ecologia; seu hábito alimentar; ser de fácil 

identificação e possibilidade de observação de efeitos agudos e crônicos de lesões 

em seus diferentes órgãos (Karr, 1981). 

1.2. Aspectos de anatomia e Fisiologia de Peixes 

A anatomia e fisiologia dos peixes têm várias semelhanças básicas com a de 

outros vertebrados, e seu estudo é frequentemente comparado com o modelo de 

mamíferos, melhor conhecido. Porém, o ambiente de cada organismo o afeta em 

forma, aspecto e função. Assim, por viverem no ambiente aquático, muito diferente 

do terrestre, a anatomia e fisiologia dos peixes a ele se adapta para permitir sua 

sobrevivência, diferindo em muitos aspectos da de mamíferos terrestres (Roberts, 

2010). 

Por viverem em um ambiente com baixa disponibilidade de oxigênio, os peixes 

possuem um sistema respiratório mais eficiente do que o de mamíferos terrestres, 

sendo em sua maioria unidirecional. A água oxigenada entra pela boca e pelas 

brânquias, e é expelida com compostos nitrogenados pelo opérculo. Não ocorre 

mistura de água fresca e utilizada, e o fluxo de contra corrente maximiza o 

aproveitamento do oxigênio contido na água. As brânquias se localizam em ambos 

os lados da cavidade bucal, e são compostas por quatro arcos respiratórios e um 

quinto não respiratório, cada um composto por uma estrutura de suporte 

cartilaginosa mais externa que impede a passagem de fragmentos alimentares e 
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filamentos mais internos constituídos por lamelas, superfícies respiratórias por onde 

passam capilares onde é feita a troca gasosa. A anatomia lamelar varia de espécie 

para espécie (Roberts, 2010). As brânquias também desempenham papel na 

osmorregulação, pois são por onde a água passa por difusão passiva, assim como 

íons são ganhos. É também a principal via de excreção de compostos de nitrogênio 

como a amônia e uréia (Roberts, 2012). 

O rim de peixes teleósteos, como o acará, é localizado em posição 

retroperitoneal (fora da cavidade peritoneal/ celomática), ventral à coluna vertebral 

(Helfman et al, 2009). É um órgão de cor marrom claro a preto, normalmente 

dividido em rim anterior ou cefálico, composto por elementos hematopoiéticos, e 

rim posterior ou excretor. Seu aspecto em adultos varia conforme a espécie. A 

unidade funcional do rim é o néfron, onde ocorre a filtração, e o rim produz uma 

urina altamente diluída, removendo a água que entra passivamente pelas brânquias, 

de essencial importância em peixes de água doce para a manutenção osmótica. Os 

ureteres conduzem a urina para a vesícula urinária, levando aos dutos urinários que a 

liberam para o exterior, localizados posteriormente ao ânus (Roberts, 2012). 

O trato digestivo dos peixes é constituído por boca, que tem por funções a 

captura, seleção e orientação da comida para o estômago, mas em sua maioria não 

de mastigação e pré-digestão, como em mamíferos; esôfago, um tubo normalmente 

curto, reto e com uma espessa camada muscular que leva a comida da boca para a 

cárdia do estômago; estômago, que varia em tamanho, mas se caracteriza por uma 

cavidade sigmóide e altamente distensível com muitas pregas em sua superfície 

interna e muscular; intestino, cujo comprimento varia de acordo com a dieta, sendo 

um tubo simples sem aumento de diâmetro posterior para formação do cólon, e pode 

ser reto, sigmóide ou enrolada; e reto, com uma camada muscular mais espessa que 

a do intestino, e com alta formação de muco, levando ao ânus, que excreta as fezes 

(Roberts, 2012). 

O fígado nos peixes teleósteos é um órgão relativamente grande, de coloração 

vermelho acastanhada em peixes carnívoros, e castanho claro em herbívoros de vida 

livre, mas em certas épocas do ano pode se tornar amarelo ou mesmo esbranquiçado, 

que está localizado na porção anterior do abdome, embora em algumas espécies 

possa alcançar toda a extensão do abdome ou estar aderido a outro órgão, como o 

pâncreas (Roberts, 2012). O baço em peixes se caracteriza por um órgão de 

coloração vermelha escura ou preta, com bordas bem definidas, localizado próximo 
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da curvatura maior do estômago ou da flexura do intestino. Apresenta uma cápsula 

fibrosa e desprovida de musculatura e não possui as trabéculas de musculatura lisa 

presentes em mamíferos. É composto por elipsóides, capilares resultantes da divisão 

das arteríolas esplênicas; polpa, constituída de tecido fagocítico sinusoidal em que 

um grande número de células vermelhas do sangue são armazenadas e tecido 

hematopoiético; centros melanomacrófagos, próximos a vasos, recebem os 

macrófagos que migram dos elipsóides; e em algumas espécies, o pâncreas é aderido 

à camada subcapsular do baço (Roberts, 2012). 

Os testículos dos peixes são órgãos pareados, suspensos pelo mesentério da 

parede abdominal dorsal, ao longo ou abaixo da bexiga natatória. Em adultos são 

órgãos grande de aspecto flácido e coloração branca. Os vasos deferentes coletam as 

secreções com os espermatozóides a um meato excretor na papila urinária. As 

células intersticiais dos testículos secretam testosterona e se localizam no tecido 

fibroso ou na membrana basal dos túbulos seminíferos (Roberts, 2012). 

Os ovários dos peixes são estruturas longas pareadas ou bilobadas, suspensas na 

parede abdominal pela mesovaria e presas por uma túnica albugínea, composta de 

tecido fibroso e músculo liso. Um curto oviduto conduz os oócitos para o exterior 

por uma saída entre o ânus e o poro urinário. (Ferguson, 2006) 

A vesícula natatória é o órgão mais importante para flutuação em peixes 

teleósteos e a maioria das espécies possui uma. Ela pode ter um duto ligando-a ao 

oesôfago ou não, e alguns peixes possuem essa ligação apenas em uma parte da 

vida. A vesícula é preenchida com gases e fluido excessivo no lúmen é considerado 

anormal. (Ferguson, 2006) 

1.3. Aspectos da Resposta Inflamatória e Histologia dos Peixes 

Peixes possuem neutrófilos e outros granulócitos, além de monócitos, linfócitos 

e trombócitos. Normalmente, linfócitos são as células mais comuns (Ferguson, 

2006). A inflamação celular em peixes teleósteos parece ser bifásica, se iniciando 

com um infiltrado de neutrófilos seguido por monócitos e macrófagos. (Reite, 2005) 

Mastócitos possuem uma porção circulante e uma residente nos tecidos, e a presença 

de parasitas, entre outras injúrias ao tecido, induz um recrutamento das células 

circulantes ao local lesado, que então liberam grânulos eosinofílicos. (Dezfull e 

Giari, 2008) 

As brânquias são compostas principalmente por um tecido intersticial em volta 

de uma rede de vasos que permite a passagem de sangue para troca de gases e de 
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íons, além da nutrição da própria brânquia. O tecido da brânquia é frequentemente 

alvo de processos infecciosos ou não, A camada epitelial é marcadamente responsiva 

a doenças e alterações do ambiente (Ferguson, 2006). 

A histologia do fígado de peixes difere da de mamíferos por não possuir espaço 

porta típico, sendo mais comum uma estrutura composta apenas por ducto biliar e 

uma veia ou uma artéria. A estrutura lobular tampouco é encontrada no fígado de 

peixes, assim não há divisão funcional em zonas ou ácinos (Ferguson, 2006). O 

fígado é vulnerável a intoxicações e alterações metabólicas, podendo apresentar 

alterações degenerativas, como edema, necrose e vacuolização macro e 

microgoticular (esteatose) do citoplasma (Santos, 2010). 

O pâncreas do acará é encontrado no fígado, ao redor de ductos biliares, 

caracterizando um hepatopâncreas. Ácinos pancreáticos em locais não usuais podem 

ser encontrados, como no baço. É um órgão comumente afetado, principalmente por 

doenças sistêmicas devido à sua localização, como nos casos de viremias e 

bacteremias (Ferguson, 2006). 

O rim cefálico encontrado nos peixes é composto principalmente de tecido 

hematopoiético e linfóide, enquanto o rim posterior possui uma estrutura com 

túbulos renais e glomérulos. Quando comprometido, o rim apresenta mais lesões 

tubulares do que glomerulares e, diferente de mamíferos, tem a capacidade de repor 

néfrons (Ferguson, 2006). 

O baço, juntamente com o rim cefálico, é um dos principais órgãos com função 

hematopoiética e linfóide no peixe, e a importância em cada uma das funções é 

refletiva nas diversas espécies de acordo com a quantidade de polpa vermelha e 

branca em seu parênquima. É composto por vasos sanguíneos, polpas branca e 

vermelha e células elipsóides. Agregados de melanomacrófagos são prevalentes no 

baço, principalmente em peixes teleósteos, já que são células características de sua 

resposta imunológica, em que dependendo do estímulo aumenta ou reduz o número 

e tamanho destes agregados (Ferguson, 2006). 

O estômago e intestino de peixes são bem vascularizados e possuem canais 

vasculares que drenam a mucosa, que podem ficar proeminentes em casos de 

infecção. A lâmina própria e submucosa desses órgãos contém linfócitos e células 

granulares eosinofílicas, mastócitos, em quantidades variáveis. (Ferguson, 2006; 

Dezfuli e Giari, 2008) 
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A bexiga natatória é composta por uma fina camada de epitélio cubóide produtor 

de surfactante por cima de uma fina camada adventícia, uma camada muscular com 

espessura variável e que pode ser músculo liso ou estriado e uma camada 

submucosa. O epitélio secretor forma a glândula de gás. Além disso, na maioria das 

espécies existe uma área focal rica em vasos capilares sanguíneos que é denominada 

rete mirable, com função de remoção de gases (Ferguson, 2006). 

O coração possui quatro câmaras, sendo um sino venoso, um átrio, um vetrículo 

e um bulbo arterioso. A parede do coração consiste em três camadas: o epicárdio, 

que recobre a superfície de todas as câmaras, o miocárdio, cuja espessura varia com 

idade e sexo, e o endocárdio, que cobre a superfície interna e fica em contato direto 

com o sangue (Ferguson, 2006). 

O testículo dos peixes pode variar muito de acordo com a idade e a estação, é 

composto de túbulos, células de Sertoli e poucas células de Leydig. O ovário é 

composto por um parênquima com folículos em um tecido bem vascularizado, e 

comumente são observados na histologia oócitos em todas as fases de 

desenvolvimento, degeneração e atresia. Melanomacrófagos podem ser observados 

em casos de falha na ovulação entre oócitos (Ferguson, 2006). 

2. Materiais e Métodos 

O estudo está vinculado e é parte do projeto FEHIDRO AT 603, intitulado 

“Avaliação da Contaminação Ambiental por Metais Pesados nos Compartimentos 

Água, Sedimento e Peixes dos Reservatórios Estratégicos Billings e Guarapiranga – 

Subsídios para Políticas Públicas”, de qual parte é realizada junto ao Laboratório de 

Gastroenterologia Experimental e Comparada e Patologia Ambiental, do 

Departamento de Patologia, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo (FMVZ-USP).  

2.1  Animais 

Foram avaliados 50 acarás (Geophagus brasiliensis) machos e 37 fêmeas 

provenientes de cinco pontos de coleta do reservatório Billings, sendo que os 

machos foram selecionados aleatoriamente e todas as fêmeas coletadas foram 

incluidas por se estarem em menor número. Os peixes foram coletados no período 

de chuvas de 2014. A coleta foi feita pela CETESB e os animais chegaram mortos 

ao Laboratório de Gastroenterologia Experimental e Comparada e Patologia 

Ambiental. 

2.2 Pontos de coleta 
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A área de estudo compreende os pontos de coleta da UGRH 6 (Alto Tietê) e foi 

feita por técnicos especializados da Divisão de Amostragem da CETESB. Foram 

coletadas amostras de peixes e da água do mesmo local, segundo guia de coleta e 

preservação de amostras (Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio 

Ambiente; Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 2011) e as análises 

laboratoriais foram realizadas conforme protocolos internacionais adotados pela 

CETESB como American Public Health Association (APHA); American Water 

Works Association (AWWA); Water Environment Federation (WEF) e Standard 

methods, 2011. A Figura 1 demonstra o mapa com a localização dos pontos e o 

entorno. 

 

Figura 1 – Mapa dos Pontos de Coleta dos Peixes da Billings e entorno. 

FONTE: CETESB 2015, adaptado por Ana Carolina López. 

 

2.3 Estudo Anatomopatológico 

As carcaças dos peixes foram identificadas, pesadas e mensuradas, e em seguida 

foi feita a necropsia completa conforme Yanong (2003), junto ao Laboratório de 

Gastroenterologia Experimental e Comparada e Patologia Ambiental, no 

Departamento de Patologia (VPT-FMVZ-USP). 

Foram coletados e fixados em formol 10% fragmentos do fígado, rins, baço, 

brânquias e outros órgãos que eventualmente apresentaram alteração para análise 

histopatológica. Os órgãos de todos os peixes coletados foram fixados em formol 

10% e foram enviados para processamento histológico de rotina com inclusão em 

parafina, cortes em 5µm e coloração por hematoxilina e eosina. Antes do 

processamento, as brânquias foram descalcificadas utilizando o Descalcificador de 
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Morse, que se trata de uma solução A de citrato de sódio 20% e solução B de ácido 

fórmico 45% na proporção 1:1. O período para descalcificar variou entre 18 e 24 

horas. Quando pertinente foram realizadas colorações específicas histoquímicas 

para caracterização do processo, tais como ácido periódico de Schiff (PAS), Ziehl-

Neelsen, Perls e reticulina. As análises histopatológicas foram conduzidas nos 

aumentos de 40, 100, 200, 400 e 1000 por dois observadores que desconheciam o 

ponto de coleta do peixe avaliado. As alterações foram fotografadas para 

documentação utilizando o fotomicroscópio Ni-U com câmera digital DS3 

acoplada, Nikon, Japão. 

A análise microscópica dos órgãos e avaliação das alterações foi baseada e 

adaptada de Bernet e colaboradores (1999). De acordo com o protocolo descrito por 

esses autores, as alterações histopatológicas foram classificadas em cinco padrões de 

reação: alterações circulatórias, regressivas, progressivas, inflamatórias e 

neoplásicas. Cada alteração encontrada recebeu um fator de importância (w), o qual 

varia de 1 a 3, que define a relevância da lesão em importância e reversibilidade, 

sendo 1 a menos importante e facilmente reversível, e 3 de maior importância e 

irreversível, com perda parcial ou total do órgão; e um valor de escore (a), que varia 

de 0 a 3, dependendo de seu grau e da sua extensão. 

Com essa análise sistemática dos órgãos, foi possível calcular os índices de lesão 

por órgão, de forma a possibilitar a padronização das alterações histopatológicas 

encontradas, e a comparação entre indivíduos e pontos, permitindo-se estimar por 

fim o quanto a poluição está interferindo no estado de saúde dos peixes. Foram 

calculados valores de referência, atribuindo a todas alterações fator de importância 

(w) e escore (a) 1, chegando a um total de 65, e também valor de 3 a todas as 

alterações, resultando em um total de 567. Assim, animais com Tot-I≤65 foram 

considerados como tendo um estado de saúde bom, enquanto o estado de saúde de 

animais com um Tot-I entre 66 e 567 foi considerado comprometido. 

Assim, quatro índices diferentes foram calculados, sendo dois para lesões em 

que apenas um órgão é estudado e dois no caso de vários órgãos de um peixe forem 

examinados, respectivamente: índice do órgão (organ index- Iorg); índice da reação 

do órgão (reaction index of an organ -Iorg rp); índice total (total index -Tot-I) e 

índice total de reação (total reaction index -I.rp), cujas fórmulas para cada índice 

são: 
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O teste não paramétrico Kruskal-Wallis em seguida o pós teste de Dunnett para 

comparações múltiplas foram usados para comparar os pesos e biometria e os 

índices totais entre os cinco pontos utilizando o programa estatístico Minitab e 

diferença estatística significante foi considerada quando p<0,05. 

2.4. Análise da Água 

Os dados de análise da água foram fornecidos pela CETESB, e a partir deles foi 

possível calcular o Índice de Qualidade da Água (IQA) de cada ponto de coleta. A 

seguinte fórmula foi utilizada:  

 

Onde: IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; qi: 

qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva 

“curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida 

e, wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído 

em função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

 

Em que: n: número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 
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A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, 

que é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, representado na Tabela 

1. 

Tabela 1 – Classificação do IQA 

Categoria Ponderação 

ÓTIMA 79 < IQA ≤ 100 

BOA 51 < IQA ≤ 79 

REGULAR 36 < IQA ≤ 51 

RUIM 19 < IQA ≤ 36 

PÉSSIMA IQA ≤ 19 

FONTE: CETESB, Apêndice C Índice de Qualidade das Águas (2015). 

As variáveis que entram no cálculo do IQA são nove: Coliformes Fecais, pH, 

Demanda Bioquímica de Oxigênio, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Temperatura, 

Turbidez, Resíduo Total e Oxigênio Dissolvido, de acordo com o relatório de águas 

do ano de 2014 da CETESB (CETESB, 2015). 

O teste de Spearman foi usado para verificar se há correlação entre os IQA dos 

pontos de coleta e a média do Tot-I dos peixes coletados nesses pontos, também 

usando o programa estatístico Minitab e sendo considerada diferença estatística 

significante para p<0,05. 

3. Resultados 

3.1 Biometria e Pesagem 

A diferença entre os gêneros não foi considerada na análise. A média e desvio 

padrão do peso dos peixes foi de 135,77± 42,666g, e os dados biométricos para 

comprimento total médio 18,32± 1,983cm, e para comprimento padrão médio 

14,58± 2,028cm. Quanto à condição corpórea, 55∕87 (63,22%) dos animais 

apresentaram condição corpórea adequada com depósitos de gordura 

intracelomática e 29∕87 (33,33%) condição de sobrepeso com grandes depósitos de 

gordura, enquanto 3∕87 (3,45%) foram considerados magros. 

Fazendo uma análise por ponto de coleta, a média e desvio padrão do peso em 

gramas dos peixes provenientes do ponto 1 (ponto BILL02900) foi de 

134,12±24,589g, e quanto aos dados biométricos, a média e desvio padrão, em 

centímetros, do comprimento padrão foi de 14,931±3,165cm, e do comprimento 

total 18,62±0,988cm. Peixes em condição corpórea adequada totalizaram 12∕16 
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(75%), 1∕16 (6,25%) grandes depósitos de gordura e 3∕16 (18,75%) foram 

considerados magros neste ponto. 

Os peixes provenientes do ponto 2 (RGDE02200) tiveram média e desvio padrão 

do peso em gramas de 139,3±27,344, e dados biométricos em centímetros do 

comprimento padrão de 15,04±1,791 e do comprimento total de 18,07±1,975. 75% 

dos peixes tiveram condição corpórea adequada e 25% grandes depósitos de 

gordura. 

Os peixes provenientes do ponto 3 (RGDE02900) tiveram média e desvio padrão 

do peso em gramas de 151,13±82,314, e dados biométricos em centímetros do 

comprimento padrão de 15,18±2,170 e do comprimento total de 19,53±2,807. 15∕20 

(aproximadamente 85%) dos peixes tiveram condição corpórea adequada e 5∕20 

(13%) dos animais grandes depósitos de gordura. 

Os peixes provenientes do ponto 4 (BILL02100) tiveram média e desvio padrão 

do peso em gramas de 109,53±22,686, e dados biométricos em centímetros do 

comprimento padrão de 13,24±0,947 e do comprimento total de 17,18±1,150. 12∕15 

(80%) dos peixes tiveram condição corpórea adequada e 3∕15 (20%) grandes 

depósitos de gordura. 

Os peixes provenientes do ponto 5 (BILL02500) tiveram média e desvio padrão 

do peso em gramas de 141,45±28,619, e dados biométricos em centímetros do 

comprimento padrão de 14,40±1,119 e do comprimento total de 18,29±1,948. 3∕21 

(aproximadamente 15%) dos peixes apresentaram condição corpórea adequada e 

18∕21 (cerca de 85%), grandes depósitos de gordura. 

O Ponto 6 (BITQ00100) não teve peixes acarás suficientes para serem 

analisados nesse trabalho, e o Ponto 7 teve coleta cancelada. 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados médios do peso, comprimentos 

padrão e total dos peixes segundo o ponto de coleta e no Gráfico 1 são apresentados 

a distribuição da quantidade de depósitos de gordura referindo a condição corpórea 

dos peixes encontradas em cada ponto de coleta da represa Billings. 
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Tabela 2 – Distribuição média do peso e comprimento padrão e total dos peixes 

segundo os pontos de coleta da represa Billings 

Variável Ponto 1 

(n=16) 

Ponto 2  

(n=20) 

Ponto 3  

(n=15)  

Ponto 4  

(n=15) 

Ponto 5  

(n=21) 

Peso (g) 134,12±24,589 139,3±27,344 151,13±82,314 109,53±22,686 141,45±28,619 

Comprimento 

Padrão (cm) 

14,931±3,165 15,04±1,791 15,18±2,170 13,24±0,947 14,40±1,119 

Comprimento 

Total (cm) 

18,62±0,988 18,07±1,975 19,53±2,807 17,18±1,150 18,29±1,948 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição da quantidade de depósitos de gordura em porcentagem 

dos peixes por ponto de coleta da represa Billings. 

 

A análise estatística revelou que existe diferença significativa de peso entre os 

pontos (p=0,010), de comprimento padrão (p=0,001) e de comprimento total 

(p=0,011). Quanto ao peso, a análise estatística revelou que os pontos 3 e 4 têm 

diferença significativa entre si (p<0,05); quanto ao comprimento padrão, que o 

ponto 4 não tem diferença significativa com os pontos 2 e 3 (p<0,05); e quanto ao 

comprimento total, que os pontos 3 e 4 têm diferença significativa entre si 

(p=0,019). 

Quanto à condição corpórea, a análise estatística revelou que existe diferença 

significativa entre os pontos (p=0,001). A análise também mostrou que o Ponto 5 
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teve diferença significante entre todos os outros pontos (p=0,001) e os Pontos 1 e 2 

apresentaram diferença significante entre si (p=0,001). 

 

3.2. Avaliação Macroscópica 

Considerando a totalidade de acarás, quanto aos órgãos analisados, 34∕87 

(39,08%) dos peixes apresentaram hepatomegalia e 49∕87 (56,32%) coloração 

amarela e 51∕87 (58,62%) consistência friável do fígado. Quanto ao baço, apenas 

7∕87 (8%) apresentaram esplenomegalia e 42∕87 (48,28%) alteração de coloração do 

mesmo, com cor vermelho escuro a enegrecido. Em relação às brânquias, 5∕87 

(5,75%) dos animais apresentaram muco recobrindo os arcos. Os demais órgãos 

analisados – genitais; trato gastrointestinal, coração e rins – não apresentaram 

alterações macroscópicas. 

Dentre os peixes coletados no ponto 1, 1∕16 (6,25%) apresentou hepatomegalia, 

e 14∕16 (87,5%) apresentaram coloração amarelada do fígado e 10∕16 (62,5%) 

consistência friável do órgão. Houve alteração de tamanho do baço em 1∕16 

(6,25%) e 3∕16 (18,75%) apresentou coloração vermelho escura e 10∕16 (62,5%), 

vermelha. As brânquias não apresentaram alteração.  

No ponto 2, 15∕20 (75%) dos peixes coletados apresentaram hepatomegalia, 

20∕20 (100%) coloração amarela e 19∕20 (95%) consistência friável do fígado, além 

de 2∕20 (10%) com vasos evidentes, gordura entremeada e petéquias no 

parênquima. Não houve alteração de tamanho do baço, e 13∕20 (65%) apresentaram 

coloração vermelho-escura e 5∕20 (25%), vermelha. Quanto às brânquias, 5∕20 

(25%) apresentaram coloração vermelho-escura e 4∕20 (20%) coloração rosa, e 2∕20 

(10%) exibiram material verde aderido e muco. 3∕20 (15%) dos peixes apresentaram 

estômago vazio ou com pouco conteúdos. 

No ponto 3, 1∕15 (6,67%) dos peixes coletados apresentaram hepatomegalia, 

quanto à coloração do fígado, 9∕15 (60%) vermelho escuro enegrecido e 5∕15 

(33,3%) vermelho acastanhado, com 2∕15 (13,33%) de consistência friável, 2∕15 

(13,33%) apresentando bordos arredondados e 5∕15 (33,33%) com gordura 

entremeada e os fragmentos flutuaram na solução fixadora. Em 2∕15 (13,33%) dos 

peixes foi observado esplenomegalia e 9∕15 (60%) coloração vermelho escura do 

baço. Em 1∕15 (6,67%) dos peixes as brânquias a coloração estava vermelho escura, 

e em 9∕15 (60%), vermelha. 4∕15 (26,67%) dos animais apresentaram estômago com 

pouco ou nenhum conteúdo. 
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No ponto 4, 5∕15 (33,33%) dos peixes coletados apresentaram hepatomegalia, 

4∕15 (26,67%) coloração amarelada e 5∕15 (33,33%) consistência friável do fígado, 

5∕15 (33,33%) vasos evidentes e 3∕15 (20%) com gordura entremeada e os 

fragmentos flutuaram na solução fixadora. Em 3∕15 (20%) dos peixes foi 

diagnosticado esplenomegalia e 8∕15 (53,33%) coloração vermelho escura do baço, 

assim como coloração vermelho escura das brânquias. 3∕5 (20%) dos animais 

apresentaram pouco ou nenhum conteúdo gástrico. 

No ponto 5, 12∕21 (57,14%) dos peixes coletados apresentaram hepatomegalia, 

11∕21 (52,38%) coloração amarelada do fígado e 15∕21 (71,43%) consistência 

friável do órgão. Em 1∕21 (4,76%) dos acarás foi observado esplenomegalia e 2∕21 

(9,52%) coloração vermelho enegrecida do baço. Em 6∕21 (28,57%) dos peixes a 

coloração vermelho escura foi observada nas brânquias e em 4∕21 (19%) presença 

de muco nas mesmas. 7∕21 (33,33%) dos animais apresentaram pouco ou nenhum 

conteúdo gástrico 

As Figuras 2 a 4 exemplificam as características macroscópicas quanto ao 

tamanho e coloração do fígado e baço de alguns acarás necropsiados. 

 

 

 

Figura 2 – Peixe 10 (proveniente do ponto 1) apresentando amplo depósito de 

gordura intracelomática e hepatomegalia. 
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Figura 3 – Fígado do peixe 69 (proveniente do ponto 3) apresentando coloração 

amarelada com gordura entremeada 

 

 

Figura 4 – Peixe 107, baço de coloração vermelho enegrecida (ponto 4) 

 

3.3 Avaliação Microscópica 

3.3.1 Cálculo dos Índices 

Os Índices foram calculados usando os dados das brânquias e do fígado. O rim 

seria usado, porém, devido ao baixo número de fragmentos coletados, foi excluído 

do cálculo. Os valores dos índices totais, bem como os de cada órgãos dos cinco 

pontos foram apresentados nas tabelas 3, 4, 5, 6 e 7. 
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Tabela 3 – Distribuição dos valores do índice total (Tot-I) dos peixes do Ponto 1, bem 

como dos demais índices sendo Iorg 1 o índice da brânquia e Iorg 2 o índice do fígado; 

e I.rp1 o índice total de padrão de reação de distúrbios circulatórios; I.rp2 de alterações 

degenerativas; I.rp3 de alterações progressivas; I.rp4 de inflamação; I.rp5 de neoplasia e 

I.rp6 de presença de parasitas 

 

 

 

 

 

 

 

Peixe Sexo Tot-I I org 1 I org 2 I.rp1 I.rp2 I.rp3 I.rp4 I.rp5 I.rp6 

6 M 6 3 3 1 1 2 2 0 0 

7 F 7 5 2 1 2 0 2 0 2 

9 M 8 2 6 2 4 2 0 0 0 

12 F 16 8 8 6 5 1 3 0 1 

14 F 4 1 3 1 1 0 2 0 0 

15 M 7 6 1 5 0 0 2 0 0 

16 M 5 3 2 0 3 2 0 0 0 

17 F 4 3 1 1 2 1 0 0 0 

18 F 6 1 5 0 4 1 1 0 0 

24 M 5 0 5 0 5 0 0 0 0 

25 M 6 0 6 0 4 0 2 0 0 

26 M 4 2 2 1 1 1 1 0 0 

28 M 6 0 6 0 5 0 1 0 0 

29 F 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

30 M 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

31 M 5 0 5 0 5 0 0 0 0 
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Tabela 4 – Distribuição dos valores do índice total (Tot-I) dos peixes do Ponto 2, bem 

como dos demais índices sendo Iorg 1 o índice da brânquia e Iorg 2 o índice do fígado; 

e I.rp1 o índice total de padrão de reação de distúrbios circulatórios; I.rp2 de alterações 

degenerativas; I.rp3 de alterações progressivas; I.rp4 de inflamação; I.rp5 de neoplasia e 

I.rp6 de presença de parasitas 

 

 

 

 

Peixe Sexo Tot-I I org 1 I org 2 I.rp1 I.rp2 I.rp3 I.rp4 I.rp5 I.rp6 

62 M 11 9 2 0 6 4 0 0 1 

64 F 2 0 2 1 1 0 0 0 0 

66 M 3 0 3 1 1 0 1 0 0 

68 F 22 2 20 2 10 10 0 0 0 

69 M 18 2 16 5 12 1 0 0 0 

71 F 4 1 3 0 2 1 1 0 0 

72 F 9 3 6 0 5 1 2 0 1 

73 F 6 1 5 0 2 0 3 0 1 

74 M 3 0 3 1 2 0 0 0 0 

75 M 4 2 2 0 1 1 2 0 0 

76 M 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

77 F 2 1 1 0 2 0 0 0 0 

78 F 6 1 5 0 5 0 0 0 1 

79 F 13 5 8 2 7 0 0 0 4 

81 F 8 5 3 2 3 1 1 0 1 

83 F 9 2 7 2 5 0 1 0 1 

84 M 3 1 2 0 2 0 0 0 1 

85 M 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

86 M 2 1 1 0 1 1 0 0 0 

88 M 5 2 3 2 2 0 0 0 1 
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Tabela 5 – Distribuição dos valores do índice total (Tot-I) dos peixes do Ponto 3, bem 

como dos demais índices sendo Iorg 1 o índice da brânquia e Iorg 2 o índice do fígado; 

e I.rp1 o índice total de padrão de reação de distúrbios circulatórios; I.rp2 de alterações 

degenerativas; I.rp3 de alterações progressivas; I.rp4 de inflamação; I.rp5 de neoplasia e 

I.rp6 de presença de parasitas 

Peixe Sexo Tot-I I org 1 I org 2 I.rp1 I.rp2 I.rp3 I.rp4 I.rp5 I.rp6 

89 M 6 1 5 3 2 0 1 0 0 

90 M 3 0 3 0 2 0 1 0 0 

91 M 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

92 F 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

95 M 4 1 3 2 2 0 0 0 0 

97 F 6 4 2 0 2 0 0 0 4 

98 M 6 0 6 1 4 0 1 0 0 

101 F 7 5 2 2 1 0 0 0 4 

103 M 6 1 5 2 4 0 0 0 0 

106 M 3 0 3 1 2 0 0 0 0 

107 M 7 2 5 3 3 0 1 0 0 

109 M 3 2 1 2 0 0 0 0 1 

110 F 9 0 9 4 1 0 4 0 0 

112 M 4 1 3 2 2 0 0 0 0 

114 F 5 1 4 3 2 0 0 0 0 
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Tabela 6 – Distribuição dos valores dos índices totais (Tot-I) dos peixes do Ponto 4, 

bem como dos demais índices sendo Iorg 1 o índice da brânquia e Iorg 2 o índice do 

fígado; e I.rp1 o índice total de padrão de reação de distúrbios circulatórios; I.rp2 de 

alterações degenerativas; I.rp3 de alterações progressivas; I.rp4 de inflamação; I.rp5 de 

neoplasia e I.rp6 de presença de parasitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peixe Sexo Tot-I I org 1 I org 2 I.rp1 I.rp2 I.rp3 I.rp4 I.rp5 I.rp6 

124 M 7 1 6 2 5 0 0 0 0 

125 F 4 2 2 3 1 0 0 0 0 

127 M 4 0 4 2 2 0 0 0 0 

128 F 3 0 3 2 1 0 0 0 0 

130 M 2 0 2 1 1 0 0 0 0 

131 M 6 3 3 2 3 0 1 0 0 

133 M 13 3 10 3 8 1 1 0 0 

134 F 10 4 6 3 6 0 0 0 1 

135 F 7 2 5 4 3 0 0 0 0 

136 F 9 5 4 3 3 1 1 0 1 

137 M 5 1 4 2 3 0 0 0 0 

138 M 9 1 8 1 5 0 3 0 0 

139 M 7 0 7 2 5 0 0 0 0 

141 M 5 2 3 2 1 0 1 0 1 

142 M 17 8 9 1 6 1 5 0 4 
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Tabela 7 – Distribuição dos valores dos índices totais (Tot-I) dos peixes do Ponto 5, 

bem como dos demais índices sendo Iorg 1 o índice da brânquia e Iorg 2 o índice do 

fígado; e I.rp1 o índice total de padrão de reação de distúrbios circulatórios; I.rp2 de 

alterações degenerativas; I.rp3 de alterações progressivas; I.rp4 de inflamação; I.rp5 de 

neoplasia e I.rp6 de presença de parasitas. 

 

 

 

Peixe Sexo Tot-I I org 1 I org 2 I.rp1 I.rp2 I.rp3 I.rp4 I.rp5 I.rp6 

161 M 6 4 2 3 1 1 0 0 1 

162 M 14 4 10 3 8 1 2 0 0 

163 F 9 5 4 3 3 1 2 0 0 

164 M 17 5 12 2 9 1 4 0 1 

166 M 24 10 14 14 6 1 2 0 1 

167 F 14 4 10 3 9 1 1 0 0 

168 F 10 4 6 3 5 1 0 0 1 

169 F 13 4 9 5 5 2 1 0 0 

170 F 19 9 10 3 12 2 2 0 0 

172 F 13 7 6 5 6 0 2 0 0 

174 F 24 14 10 6 12 1 1 0 4 

175 M 14 2 12 6 8 0 0 0 0 

176 M 14 11 3 2 10 0 2 0 0 

177 M 14 10 4 2 7 2 3 0 0 

178 M 10 3 7 7 2 1 0 0 0 

179 F 10 3 7 3 5 1 1 0 0 

180 F 26 16 10 14 7 4 1 0 0 

181 M 13 7 6 6 6 0 1 0 0 

182 F 15 8 7 6 4 1 0 0 4 

183 F 11 3 8 6 3 1 1 0 0 

184 M 7 3 4 3 2 1 1 0 0 
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No gráfico 2 está a distribuição dos valores médios de Tot-I por ponto. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos valores médios do índice total (Tot-I) nos cinco pontos da 

represa Billings 

Os valores máximo e mínimo de Tot-I foram, respectivamente, 16 e 1 no 

Ponto1; 22 e 1 no Ponto 2; 9 e 1 no Ponto 3; 17 e 2 no Ponto 4 e 26 e 7 no Ponto 5. 

A média do Ponto 1 foi 5,75; do Ponto 2 foi 6,65; do Ponto 3 4,73; do Ponto 4 7,2 e 

do Ponto 5 14,14. A análise estatística revelou que há diferença entre os pontos 

quanto aos valores de Tot-I (p=0,001), e que o ponto com diferença significante 

entre os outros é o Ponto 5. 

 

Tabela 8 – Dados da água de cada Ponto da Billings, sendo CF Coliformes Fecais; 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio; NT Nitrogênio Total; FT Fósforo Total, 

TºC Temperatura, T Turbidez, RT Resíduo Total e OD Oxigênio Dissolvido 

PONTO CF pH DBO NT FT TºC T RT OD 

1 4 7,68 3 0,19 0,05 24,12 8,78 120 6,39 

2 14 6,94 3 0,57 0,06 24,6 4,37 100 6,53 

3 40 6,88 3 0,54 0,04 24,4 2,85 100 4,52 

4 49 7,61 9 0,29 0,21 24,49 12,3 146 5,04 

5 23 7,93 5 0,19 0,09 24,47 30,1 136 6,62 

 

Os valores dos parâmetros que são usados para analisar a qualidade da água 

foram enviados pela CETESB e podem ser observados na Tabela 8. Com eles pode 
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ser calculado o Índice de Qualidade de Água (IQA) de cada um dos pontos, que 

foram apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos dados de Índice de Qualidade da Água (IQA) para cada 

Ponto de Coleta da Represa Billings 

PONTOS BILLINGS IQA CLASSIFICAÇÃO* 

PONTO 1 52,19 BOA 

PONTO 2 51,30 BOA 

PONTO 3 51,10 BOA 

PONTO 4 47,66 REGULAR 

PONTO 5 46,79 REGULAR 

  *Análise do IQA segundo CETESB, Apêndice C Índice de Qualidade das Águas (2015).  

 

A análise estatística indicou que existe correlação não significante entre o IQA e 

o Tot-I dos acarás. O coeficiente de correlação de Spearman foi r= -0,700 e o valor 

p=0,188. O valor negativo do coeficiente de Spearman indica que a correlação é 

inversa, ou seja, quanto menor o valor de IQA, maior o Tot-I, em outras palavras 

quanto pior a qualidade da água (menor IQA) maior o índice geral Tot-I (maior o 

número de lesões). O Gráfico 3 apresenta o resultado desta análise. 
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Gráfico 3 – Resultado da análise de correlação entre os índices de qualidade da água 

(IQA) e os valores médios do índice total (Tot-I) calculados para cada ponto de 

coleta da Represa Billings. Teste de Correlação de Spearman, sendo considerada a 

correlação significante para p<0,05, Programa Minitab. 

 

A média do I org 1 (brânquia) de todos os pontos foi de 2,977, enquanto a média 

do I org 2 (fígado) foi de 5,080.  A média do I.rp1 (alterações circulatórias) de todos 

os pontos foi de 2,287; a do I.rp 2 (alterações degenerativas) foi de 3,770; a do I.rp 3 

(alterações progressivas) foi de 0,643; a do I.rp 4 (inflamação) foi de 0,850; a do I.rp 

5 (neoplasias) foi zero e a do I.rp 6 (presença de parasitas) foi de 0,505. 

 

 

3.3.2. Frequências das Lesões histopatológicas 

As alterações microscópicas encontradas nas brânquias e no fígado em todos os 

pontos, que foram utilizadas para o cálculo dos Índices, estão apresentadas nas 

Tabelas 10 e 11. 

 

Tabela 10 – Distribuição da frequência e porcentagem de ocorrência das alterações 

histopatológicas diagnosticadas nas brânquias dos acarás 

Lesões brânquias Frequência de ocorrência (%) 

46/87 52,87% 

3∕87 3,45% 

27∕87 31,03% 

21∕87 24,14% 

5∕87 5,75% 

18∕87 20,69% 

21∕87 24,14% 

15∕87 17,24% 

7∕87 8,05% 

2∕87 2,30% 

24∕87 27,59% 

Congestão 

Hemorragia 

Edema 

Alterações Estruturais 

Depósitos pigmentos 

Hipertrofia epitelial 

Hiperplasia epitelial 

Linfócitos 

Melanomacrófagos 

Granulomas 

Parasitas 
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Tabela 11 – Frequência das alterações encontradas no Fígado 

Lesões hepáticas Frequência de ocorrência (%) 

Congestão 46/87 52,87% 

1/87 1,15% 

26/87 29,89% 

13/87 14,94% 

75/87 86,21% 

63/87 72,41% 

14/87 3,45% 

26/87 52,87% 

2/87 1,15% 

Hemorragia 

Edema 

Alterações Estruturais 

Degeneração Vacuolar 

Depósitos de pigmentos 

Linfócitos 

Melanomacrófagos 

Parasitas 

 

As alterações de maior frequencia de ocorrência nas brânquias foram congestão, 

edema, alterações estruturais como fusão de lamelas (Figura 5) e aneurisma (Figura 

6), hipertrofia e hiperplasia epitelial (Figura 7), infiltrado linfocítico caracterizando 

processo inflamatório – branquite linfocítica (Figura 8) e presença de parasitas 

(Figura 9), sendo predominantes os processos circulatórios. A ocorrência de 

granulomas foi baixa, mas com coloração específica por PAS e Ziehl-Neelsen 

(ZN)foram ambas negativas para agentes fúngicos e micobactérias. Entretanto, corte 

de parasita foram melhor observados em PAS (Figura 10) caracterizados por cortes 

de metacercárias. 

No fígado, as alterações mais freqüentes foram congestão, edema, esteatose 

macro e microgoticular (Figura 11), depósitos de pigmentos e presença de 

melanomacrófagos em número variável. Hepatite focal aguda, representada por 

infiltrado linfocítico multifocal (Figura 12) e presença de parasitas (Figura 13) têm 

menor ocorrência. Assim, no fígado o processo predominante foi o degenerativo. 

Com as colorações específicas de PAS, PAS com diastase e Perls para 

caracterização dos depósitos de pigmentos e de glicogênio, foi constatado que 

poucas células foram PAS e PAS com diástase positivas, e todas Perls negativas, 

indicando que não há depósitos de hemossiderina, poucas células com lipofucsina e 

a presença de glicogênio mínima. 
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3.3.3. Outros Órgãos 

Além dos órgãos para o cálculo dos índices, foram coletados e analisados 

também o rim, o pâncreas (hepatopâncreas, mas cujos ácinos pancreáticos foram 

analisados em separado por serem lesões localizadas apenas nos focos dos ácinos), o 

rim cefálico, o baço, os genitais, o coração, o estômago, o intestino, o músculo 

esquelético e a vesícula natatória. Porém, nem todos foram coletados e analisados 

em todos os peixes. As freqüências de cada alteração nesses órgãos foram 

apresentadas nas Tabelas 10 a 17. 

Tabela 12 – Distribuição da freqüência e porcentagem de ocorrência das 

alterações histopatológicas renais diagnosticadas nos acarás 

Lesões renais Frequencia % 

21/36 58,33% 

4/36 11,11% 

10/36 27,78% 

14/36 38,89% 

19/36 52,78% 

8/36 22,22% 

20/36 55,56% 

Congestão 

Hemorragia 

Depósitos pigmentos tubulares 

Degeneração Tubular 

Glomerulonefrites 

Nefrite Linfocítica Intersticial 

Melanomacrófagos 

 

No rim, foi observada maior freqüência de ocorrência dos quadros de congestão, 

depósitos de pigmentos e degeneração tubular (Figura 14), glomerulonefrite e 

melanomacrófagos. A nefrite linfocítica intersticial foi baixa. Com a coloração 

específica de PAS e Perls, gotículas hialinas intracitoplasmáticas PAS positivas nas 

células tubulares ficaram evidentes (Figura 15). 
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Tabela 13 – Frequência das alterações encontradas no Rim Cefálico 

Lesões renais Frequencia % 

Congestão 13/26 50,00% 

Atrofia- Depleção da Porção Cortical 3/26 11,54% 

Hiperplasia da Porção Cortical 1/26 3,85% 

Alteração no número de agregados de 

Melanomacrófagos 

16/26 61,54% 

 

No Rim Cefálico as lesões mais freqüentes foram congestão (Figura 18) e 

alteração no núemro de agregados de melanomacrófagos. A depleção da porção 

cortical tem uma ocorrência importante, embora também tenha sido observada uma 

inversão, com a hiperplasia da porção cortical (Figura 19).  

Tabela 14 – Frequência das alterações encontradas no Pâncreas 

Lesões Frequencia % 

Congestão 2/87 2,30% 

2/87 2,30% 

4/87 4,60% 

59/87 67,82% 

16/87 18,39% 

1/87 1,15% 

Hemorragia 

Degeneração Vacuolar 

Infiltração Aiposa e Atrofia 

Pancreatite Linfocítica 

Fibrose 

* Entre parênteses é informado o número total de órgãos coletados 

No pâncreas a alteração histopatológica mais freqüente foi infiltração adiposa 

(Figura 16), embora também tenha sido diagnosticada pancreatite linfocítica (Figura 

17). 

 

 

 

 

856



33 
 

Tabela 15 – Frequência das alterações encontradas no Baço 

Lesões Frequencia % 

Congestão 69/81 85,19% 

35/81 43,21% 

53/81 65,43% 

22/81 27,16% 

48/81 59,26% 

11/81 13,58% 

Depósitos pigmentares nas células reticulares 

Depleção da Polpa Branca 

Aumento no número de agregados de Melanomacrófagos 

Melanomacrófagos em número adequado 

Redução do número de agregados de Melanomacrófagos 

 

No baço foi diagnosticado em maior freqüência congestão (85,19%) e depleção 

da polpa branca (65,43%), quase sempre, concomitantes (Figura 20). A frequência 

de ocorrência de depósitos de pigmentos (43,21%) foi essencialmente nas células 

reticulares dos elipsóides. Foram realizadas colorações específicas PAS e Perls para 

avaliação dos pigmentos, e se constatou Perls positivo nos agregados de 

melanomacrófagos e ausência de lipofuscsina (PAS negativo) (Figuras 21 e 22). 

Tabela 16 – Frequência das alterações encontradas na Vesícula Natatória 

Lesões da vesícula natatória Frequencia % 

Inflamação 24/56 42,85% 

56/56 100% 

56/56 100% 

56/56 100% 

Megalocitose 

Inclusões nucleares 

Vacuolização 

 

Na vesícula natatória, foi observado em todos os fragmentos analisados presença 

de megalocitose, inclusões nucleares claras e vacuolização das células do epitélio 

produtor de surfactante. Foi realizada coloração específica com PAS e ficou 

evidenciado que poucos núcleos se mostraram positivos (Figura 23). A ocorrência 

de inflamação por infiltrado linfocítico e presença de mastócitos (Figura 24) 

também ocorreu em freqüência. 
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Tabela 17 – Frequência de ocorrência das alterações histopatológicas do Intestino, 

Estômago, Coração, Testículo, Ovário e Músculo Esquelético de acarás 

Lesões 

Órgão 

Intestino 

(87) 

Estômago 

(52) 

Coração 

(83) 

Testículo 

(70) 

Ovário 

(80) 

Músculo 

(48) 

Congestão 8,05% 0 0 0 0 0 

Hemorragia 0 0 13,25% 0 0 2,08% 

Inflamação 36,78% 17,31% 6,02% 0 1,25% 6,25% 

Parasitas 6,90% 7,69% 0 0 1,25% 2,08% 

Espessamento 

Epicárdio 

- - 15,66% - - - 

No intestino foi diagnosticado enterite (Figura 25), embora também alterações 

de congestão (Figura 26) e presença de parasitas (Figura 27). No estômago o 

diagnóstico de gastrite (Figura 28) foi o mais frequente. O coração apresentou 

alterações principalmente de espessamento do epicárdio (Figura 29) e hemorragia. 

Quanto aos genitais, foi observado túbulos revestidos por epitélio imaturo (12,86%) 

nos testículos, enquanto nos ovários foi diagnosticado inflamação granulomatosa 

associada a presença de parasitas em poucos casos. Com a coloração específica por 

PAS, ficou evidente ovos de parasita trematóide (Figura 30). O músculo esquelético 

teve freqüência baixa de alterações, e dentre elas hemorragia, inflamação e larva de 

nematóide ascarídeo (Figura 31). 
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Figura 5 – Brânquia, fusão de lamelas 

secundárias. Coloração HE. Barra 25µm 

 

 

Figura 6 – brânquia, aneurisma em 

lamelas secundárias focal. Coloração 

HE, barra 25µm 

 

 

Figura 7 – Brânquia, hiperplasia em 

extremidade de lamela primária, 

coloração HE, barra 50µm 

 

Figura 8 – Brânquia, infiltração 

linfocítica em raque de brânquia, 

coloração HE, barra 25µm 

 

Figura 9 – Brânquia, corte de 

trematoide entre lamelas secundárias, 

coloração HE, barra 10µm 

 

 

 

Figura 10 – Corte de parasita, 

metacercária, PAS positivo em base de 

brânquia, coloração PAS, barra 25µm 
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Figura 11 – Fígado, esteatose, coloração 

HE, barra 10µm 

 

Figura 12 – Fígado, hepatite linfocítica 

focal, coloração HE, barra 10µm 

 

Figura 13 – Fígado, corte de larva de 

nematóide ascarídeo, coloração HE, 

barra 50µm 

 

Figura 14 – Rim, nefrite intersticial 

(setas pretas), acúmulo de 

melanomacrófagos (seta vermelha) e 

degeneração tubular, coloração HE, 

barra 10µm 

 

Figura 15 – Rim, gotículas PAS 

positivas intracitoplasmáticas em 

túbulos renais, coloração PAS, barra 

10µm 

 

Figura 16 – Pâncreas, infiltração 

adiposa periacinar com infiltrado 

linfocítico,coloração HE barra 25µm 
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Figura 17 – Pâncreas, infiltrado 

linfocítico no pâncreas com acúmulo de 

melanomacrófacos, coloração HE, barra 

10µm 

 

Figura 18 – Rim Cefálico, regiões bem 

definidas e congestão, HE, barra 50µm 

 

Figura 19 – Rim Cefálico, região 

cortical mais abundante que medular, 

coloração HE, barra 50µm 

 

Figura 20 – Baço, depleção da polpa 

branca, coloração HE, barra 50µm 

 

Figura 21 – Baço, melanomacrófagos e 

membranas PAS positivas dos 

elipsóides, coloração PAS, barra 25µm 

 

Figura 22 – Baço, acúmulos de 

melanomacrófagos com focos Perls 

positivos, coloração Perls, barra 25µm 

861



38 
 

 

Figura 23 – Vesícula Natatória, inclusão 

intranuclear PAS positiva, 

megalocitose, coloração PAS, barra 

10µm 

 

Figura 24 – Vesícula Natatória, 

infiltrado linfocítico e presença de 

melanomacrófagos, coloração HE, barra 

25µm 

 

Figura 25 – Intestino, enterite 

linfocítica, coloração HE, barra 25µm 

 

Figura 26 – Intestino, congestão e 

aumento de mastócitos em lamina 

própria, coloração HE, barra 25µm 

 

 

Figura 27 – Corte de larva de nematóide 

em lúmen de intestino, coloração PAS, 

barra 50µm 

 

Figura 28 – Estômago, gastrite 

linfocítica e mastócitos, coloração HE, 

barra 50µm 
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Figura 29 – Coração, espessamento do 

epicárdio com infiltrado linfocítico, 

coloração HE, barra 25µm  

Figura 30 – Ovário, granuloma ao redor 

de ovos de parasita trematóide 

coloração PAS, barra 10µm 

 

Figura 31 – Ovário, corte de trematoide, 

coloração PAS, barra 25 µm 
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4. Objetivos modificados e justificativa 

No projeto enviado em abril de 2014, os objetivos listados eram a análise 

anatomopatológica de peixes acarás (Geophagus brasiliensis) provenientes de 

diferentes pontos de coleta do reservatório Billings, com a finalidade de verificar 

a possibilidade de utilizar essa espécie como bioindicador dos níveis de poluição 

do ambiente, e assim subsidiar políticas públicas de monitoramento ambiental. 

Seriam utilizados 70 peixes machos, sendo provenientes 10 de cada ponto 

onde foi realizada coleta da represa Billings. Porém, um ponto (Ponto 7) teve sua 

coleta cancelada, e em outro (Ponto 6), não houve captura de acarás suficientes 

para a análise pretendida. Assim, o número de peixes utilizados de fato são 87, 

ainda 10 machos provenientes de cada ponto viável, escolhidos por seleção 

aleatória pelo programa SPSS Statiscs, e 37 fêmeas provenientes dos mesmos 

pontos, que foram analisadas em seu total, por se encontrarem em menor 

número. As fêmeas foram incluídas porque, em vista do objetivo citado, não há 

necessidade de ser feita a comparação entre gêneros, já que aspectos 

reprodutivos não estão sendo considerados, apenas de saúde e lesões. 

Os objetivos específicos ficaram, desta forma, os seguintes, a análise do 

estado de saúde dos peixes em cada ponto, a determinação do órgão com maior 

freqüência e grau de lesão para correlação com comprometimento do estado de 

saúde e poluição e a definição do padrão de reação com maior freqüência de 

ocorrência, demonstrando desta forma a utilização do acará como bioindicador 

dos níveis de poluição do ambiente. 

 

5. Discussão 

Os resultados de pesagem dos peixes apresentaram entre 20 e 30 g de 

diferença em todos os pontos, exceto o 3, com um a maior média calculada e 

desvio padrão de 82,314 g, ou seja, com alguns poucos animais muito acima do 

peso médio, e que pela análise estatística, teve diferença significativa com o 

ponto 4 apenas, que é o que apresenta a menor média. O ponto 5 apresentou 

muitos animais com grandes depósitos de gordura, sugerindo ambiente com alta 

disponibilidade de alimento. Apenas o ponto 1 apresentou taxa de animais 

considerados magros, e mesmo essa foi baixa. Pode-se inferir que os pontos 

estudados da represa Billings fornecem um ambiente com pouca variação quanto 

a disponibilidade de alimento e de espécies predadoras aos peixes estudados. Os 
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resultados biométricos apresentaram um valor máximo de 1,9 cm de diferença, e 

se manteve dentro do resultado esperado para a espécie, de 15 a 30 cm de 

comprimento padrão, como informado por Stefani, 2008. 

Na avaliação macroscópica dos peixes, o principal órgão com alterações 

macroscópicas em todos os pontos foi o fígado, frequentemente apresentando 

hepatomegalia, coloração amarela e consistência friável. 

De acordo com Roberts (2012), é comum os hepatócitos de peixes ficarem 

repletos de glicogênio ou triglicerídeos quando sua alimentação diminui mesmo 

que discretamente. Em fases de jejum essas células podem se contrair, então toda 

a superfície do fígado é coberta por um pigmento amarelo. Isso explicaria a alta 

taxa de coloração amarela do fígado encontrada nesse estudo, já que os peixes 

são coletados pela CETESB por meio de redes de espera que permanecem no 

local de um dia para o outro. Esses animais, então, permanecem um período de 

tempo presos e em jejum, o que poderia explicar em parte a esteatose hepática, 

embora a freqüência de animais com pouco ou nenhum conteúdo gástrico tenha 

sido inferior à freqüência de animais com fígado amarelo e de consistência 

friável. A presença de esteatose também pode estar associada à presença de 

poluentes no ambiente, mostrando qualidade da água comprometida, como cita 

Camargo e Martinez (2007). No Ponto 5, com qualidade de água regular, houve 

uma ocorrência de 10∕21 (47,62%) de esteatose moderada a grave e os peixes 

exibiram os maiores depósitos de gordura. Assim, nesta situação, é plausível 

considerar que tanto o jejum como a qualidade da água contribuam para a 

frequência de ocorrência de esteatose. 

A frequência de muco em brânquias pode ser indicativa de resposta 

adaptativa devido a infecções (Roberts, 2012). No caso deste estudo, a presença 

de muco foi observada na macroscopia em dois peixes, destes um (1/2, 50%) 

também apresentou parasitas na microscopia. 

Assim, considerando a avaliação macroscópica dos acarás a maioria foi 

caracterizada por bom estado geral com depósitos de gordura, variando de 

adequados a amplos, e com alterações hepáticas indicativas de esteatose. Tal 

alteração macroscópica não justifica a condenação da carcaça para o consumo, 

segundo os critérios preconizados (RIISPOA - Decreto-Lei 30.691/1952 - Artigo 

445). 
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Os Índices calculados puderam ser utilizados com três finalidades: o Tot-I 

permite estimar o estado de saúde dos peixes; o I org é possível determinar qual 

órgão analisado é mais indicado para refletir o estado sistêmico do peixe e com o 

I.rp, definir o padrão de reação mais frequente em um caso de contaminação 

ambiental. 

No quesito de estado de saúde, os peixes se encontram em bom estado de 

saúde, já que todos apresentaram valor de Tot-I menor que 65. Porém, existe 

diferença entre os pontos, e especialmente o ponto 5, cuja diferença é 

estatisticamente significante pois apresenta valores muito acima dos demais 

pontos. 

Embora o Tot-I indique estado de saúde bom dos acarás analisados, a análise 

da correlação entre Tot-I e IQA possibilitou mostrar que os maiores valores de 

Tot-I (ponto5) apresentam correlação forte inversa não estatisticamente 

significante (r=-0,7) com IQA baixo (qualidade regular da água). Este resultado 

mostra quanto maior a poluição, pior fica o estado de saúde dos peixes que 

habitam, mesmo que eles ainda sejam considerados saudáveis. Fortalecendo que 

os acarás podem ser usados como bioindicadores do ambiente e que a análise 

histopatológica dos dois órgãos, brânquias e fígado, é biomarcador relevante 

para avaliação do ambiente. Assim, esse resultado é interessante e importante 

para mostrar e reforçar que a poluição interfere na vida e na saúde dos animais 

aquáticos, como outros autores mostraram (Camargo e Martinez, 2007; Osti, 

2013; Santos, 2010). 

Os pontos da Billings estudados estão  poluídos de acordo com os índices de 

qualidade de água encontrados e os índices registrados do ano anterior 

(CETESB, 2015), ainda não o suficiente para deixar os animais doentes de 

acordo com análise anatomopatológica, mas o suficiente para alterar seu estado 

geral com observado na histopatologia. Nesta situação, a redução da poluição da 

água e do entorno deve ser considerada como fundamental, pois o estado dos 

peixes pode refletir o estado de outros animais que vivem em volta. 

Analisando I org e I.rp, a média de I org 2, do fígado, apresentou o maior 

valor, assim como a média de I.rp 2, de alterações degenerativas reversíveis. 

Após a análise dos índices das brânquias e do fígado, constata-se que o 

fígado apresenta maior valor indicando maior número e intensidade de lesão, o 

que reafirma que a análise histopatológica do fígado é um importante 
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biomarcador dos efeitos da poluição no ambiente, assim como os autores Osti 

(2013) e Romão e colaboradores (2006) também utilizaram esse biomarcador. 

Embora a avaliação histopatológica das brânquias também possa ser 

utilizada como biomarcador, segundo Santos (2010), devido ao contato direto 

com a água, a comparação entre os dois biomarcadores apontam o fígado como 

o mais usado, por ser mais afetado por poluentes, como mostrado por Camargo e 

Martinez (2007). 

Dentre as lesões histopatológicas diagnosticadas nos acarás, os processos 

degenerativos reversíveis foram os mais freqüentes (I.rp2=3,77). As causas das 

alterações degenerativas podem ser várias nos peixes (Ferguson, 2006) entre 

essas a qualidade da água (Osman, 2012). 

Bernet e colaboradores (1999) não consideram as alterações em outros 

órgãos tais como vesícula natatória, sistema digestório, baço, coração e rim 

como passíveis de serem usados na avaliação histopatológica. No estudo 

anatomopatológico dos acarás, em que a análise incluiu estes outros órgãos, 

mostrou que estes também exibem lesões – por vezes graves como a inflamação 

da vesícula natatória, do epicárdio, do intestino e estômago e mesmo dos 

ovários. Estes resultados também mostram que os acarás, apesar de não exibirem 

alterações macroscópicas comprometedoras do estado de saúde, apresentam 

lesões associadas à infecção por parasitos, lesões inflamatórias cujas etiologias 

não foram identificadas e, portanto, o significado do ponto de vista ambiental e 

higiênico–sanitário do consumo destas carcaças também não pode ser definido e 

esclarecido. 

Estes resultados incitam a reflexão sobre as normas para condenação ou não 

de pescado para o consumo (RIISPOA - Decreto-Lei 30.691/1952 - Artigo 445) 

e bem como na monitorização da represa do ponto de vista ambiental. 

A represa Billings exibe variação da qualidade da água nos diferentes pontos 

analisados, embora a menor qualidade da água não seja ainda o suficiente para 

ocasionar mortalidade de peixes, como pode ser observado nas alterações 

microscópicas, mas está correlacionada com o aparecimento de maior número de 

lesões histopatológicas nos peixes e maior índice de Tot-I (comprometimento do 

estado de saúde). Assim, se a análise da água não mostra parâmetros 

significativamente alterados, a análise histopatológica dos tecidos aponta que o 

comprometimento ambiental está acontecendo. Este ponto é essencial, pois se os 

867



44 
 

peixes exibem lesões, os outros animais que vivem em volta da represa ou da 

represa, inclusive o homem, possivelmente também exibem. 

A represa da Billings engloba diversos municípios, e até mesmo aldeias 

indígenas, e a pesca é uma atividade regular. O consumo dos peixes dessas águas 

poderá comprometer também o estado de saúde do homem, em última análise. 

Desta forma, as alterações macroscópicas hepáticas também caracterizadas 

na avaliação microscópica dos órgãos demonstraram maior freqüência de lesões 

hepáticas degenerativas reversíveis, bem como o comprometimento de outros 

órgãos, que indicam variação na qualidade da água da represa entre os pontos 

analisados.  

 

6. Conclusões 

Os acarás da represa Billings se encontram em bom estado de saúde, porém 

existe variação de acordo com a qualidade da água que habitam. O órgão que 

mais se aproxima de seu estado geral é o fígado, assim, ele é o mais adequado 

para submeter à análise com essa finalidade. O padrão de reação que mais se 

aproxima do Tot-I é o degenerativo, o que indica que pode haver reversão do 

processo. Assim, o acará pode ser considerado um bom bioindicador para 

poluição ambiental e a análise histopatológica dos órgãos, como fígado e 

brânquias, pode ser utilizada como biomarcador dos efeitos tóxicos ambientais. 
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AVALIAÇÃO DO BOLSISTA SOBRE O PROGRAMA 

JANEIRO DE 2015 A JULHO DE 2015 

Projeto: Avaliação anatomopatológica de Acarás (Geophagus brasiliensis) como 

biomarcador de poluição ambiental da represa Billings  

Aluna: Ana Carolina Camachos López  

Orientadora: Profa. Dra. Lilian Rose Marques de Sá 

O programa de iniciação científica é organizado, e o projeto permite que eu 

me dedique tanto ao mesmo quanto às aulas da grade curricular. Houve um grande 

aprendizado da minha parte, já que tive a oportunidade de estudar sobre a histologia 

de acarás e ler diversas lâminas com a orientação da professora, permitindo maior 

aproveitamento do que nas aulas, além de o tema abordado não fazer parte da 

graduação. Tive a oportunidade de me familiarizar com os métodos e equipamentos 

como microscópio e máquina para fotografar, aprendendo o modo correto e mais 

adequado para publicações acadêmicas. A professora orientadora Lílian continuou 

dedicando tempo e esforços para o projeto e auxiliou no estudo para sanar as 

dúvidas. Fico satisfeita com os resultados do programa. 
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PARECER SOBRE O RELATÓRIO PARCIAL 

JANEIRO DE 2015 A JULHO DE 2015 

 

 

Projeto: Avaliação anatomopatológica de Acarás (Geophagus brasiliensis) 
como biomarcador de poluição ambiental da represa Billings 
 
Aluna: Ana Carolina Camachos López 
 
Orientadora: Profa. Dra. Lilian Rose Marques de Sá  

 

O relatório final apresentado corresponde às atividades desempenhadas no 

período de janeiro a julho de 2015. O texto, que está claro e bem escrito, 

compreende todos os itens recomendados pela Copesq, ou seja, revisão de 

literatura sobre o tema estudado, a descrição de material e métodos, 

resultados, discussão e conclusão. Foram estudados 87 acarás, 50 machos e 

37 fêmeas, oriundos de cinco pontos de captura da represa Billings. As 

análises histopatológicas e os cálculos dos índices de lesão, resposta tecidual 

por órgãos e estado de saúde foram apresentados de forma clara com 

documentação fotográfica das principais alterações diagnosticadas. Faz parte 

deste relatório o cálculo do índice de qualidade da água (IQA) e a avaliação da 

correlação entre este e o índice total das lesões (Tot-I) mostrando que nos 

pontos de pior qualidade da água o Tot-I é maior indicando que há diferença da 

qualidade da água da Represa e que os acarás exibem alterações 

degenerativas reversíveis em função da qualidade do ambiente em que vivem. 

Parte dos resultados foi apresentada em congresso nacional, e que também 

será apresentada em congresso internacional no final do ano. Assim, a aluna 

se dedicou e alcançou resultados interessantes e inéditos que poderão ser 

úteis nas tomadas de decisões em relação à monitorização da represa. O 

relatório foi considerado por mim muito bom e aprovado, e a aluna está 

novamente de parabéns. 
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Resumo do Projeto Inicial 
 

A água é um recurso natural insubstituível. Além de sua importância ecológica, ela 

também é fundamental em diversos usos econômicos, como no abastecimento 

humano e na produção industrial e agrícola. Os recursos hídricos precisam ter 

qualidade e volume garantidos pelos órgãos públicos. A represa Billings é a maior da 

região metropolitana de São Paulo abastece aproximadamente 1,5 milhões de 

pessoas, e a avaliação química da água e bem como do seu sedimento são 

periodicamente realizadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 

Entretanto, a análise e a avaliação de efeitos da poluição sobre a biota do ecossistema 

aquático não são realizadas de forma sistemática. Assim, a utilização de 

biomarcadores, os quais fornecem informações sobre risco ecológico, representa uma 

ferramenta de monitoramento de efeitos tóxicos de ecossistemas aquáticos. A 

histopatologia de órgãos de peixes como um biomarcador é um método rápido para a 

detecção de efeitos tóxicos sub-letais, que ocasionem processos especialmente 

crônicos, em diferentes tecidos e, assim, permite identificar os sinais precoces de lesão 

em células, tecidos ou órgãos decorrentes da qualidade da água em que os peixes 

vivem. Neste contexto, os peixes, como as tilápias, são importantes para avaliação da 

qualidade do ambiente aquático como bioindicadores. As tilápias apresentam ampla 

distribuição geográfica, são onívoros e são a principal espécie pescada para consumo 

na Represa Billings. O objetivo do projeto é a análise anatomopatológica de tilápias 

provenientes do reservatório Billings, com a finalidade de verificar a possibilidade de 

utilizar essa espécie como bioindicador dos níveis de poluição do ambiente, e assim 

subsidiar políticas públicas de monitoramento ambiental da qualidade da água da 

represa. 
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Atividades Realizadas no Período de Fevereiro a Julho de 2016 
 

Curriculares 
Cursou as disciplinas obrigatórias referentes ao 9º semestre do curso de Medicina 

Veterinária e uma disciplina eletiva livre (IOB0160 - Práticas de Aquicultura) 

acumulando 21 créditos. Apresentando atualmente média ponderada de 7,1.  

 

Extracurriculares 

Organizadora e idealizadora de levantamento de dados sobre saúde e bem-estar dos 

alunos da FMVZ junto ao CA por meio de questionário online.  

Membro do departamento de extensão do CA.  

Membro do coletivo feminista da FMVZ.  

Redação de textos para o jornal O Estábulo de São Paulo, totalizando 8 horas no 

semestre.  

Representante discente titular junto à Congregação da FMVZ.  

Representante discente suplente junto à Comissão de Cultura e Extensão da FMVZ.  

Organizadora do curso teórico e prático Medicina e Biologia de Peixes Ornamentais 

junto à SACAVET 2016.  

Organizadora do curso de Piscicultura junto ao SIMPROPIRA 2016.  

 

Junto ao projeto de pesquisa  

Tabulação dos dados dos exames macroscópicos dos 46 animais do projeto que são 

apresentados neste relatório.  

Leitura de lâminas e tabulação dos dados dos 30 peixes restantes. 

Cálculo dos índices dos peixes. 
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Plano de trabalho e cronograma de sua execução  
 

ATIVIDADES  PERÍODOS EM MESES A PARTIR DO INÍCIO DA  
INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Atualização 
bibliográfica  

            

Treinamento das 
técnicas 

            

Processamento 
de material 

            

Execução das 
leituras de 

lâminas 

            

Tabulação dos 
resultados 

            

Análise 
estatística dos 

resultados 

            

Confecção do  
artigo e relatório 

parcial e final 

            

 

 

OBSERVAÇÃO DO ORIENTADOR: 

O relatório final do projeto de IC foi escrito na forma de artigo em língua inglesa 
conforme as normas da revista Chemosphere 
(http://www.journals.elsevier.com/chemosphere) e representa a segunda versão 
deste manuscrito. As normas da revista estão disponíveis em PDF 
(https://www.elsevier.com/journals/chemosphere/0045-6535?generatepdf=true). O 
manuscrito deverá ser encaminhado para revisão de inglês, além da avaliação e 
considerações pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo antes de ser 
submetido para publicação. 

Os resultados foram apresentados na forma de tabelas, gráficos e figuras 
macroscópicas e fotomicroscopias. As tabelas e gráficos foram realizadas pela coautora 
Sandy Lorena Pulecio Santos, que ficou como primeira autora, uma vez que a aluna Ivy 
por motivo de saúde não participou da redação deste manuscrito. A redação final do 
manuscrito foi realizada por mim. 
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Abstract: 32 

Water is valuable natural resource in central focus of global health, environment and 33 

sustainable development concern. Integrative analyses of different parameters 34 

including health status of tilapias were conducted in order to understanding the status 35 

of Billings reservoir as part of water supply of São Paulo metropolitan region in 2014. 36 

The aims were characterize and analyze water quality of Billings reservoir; analyze 37 

sediments for heavy metal and metalloid contamination; asses macro and 38 

microscopical lesions in liver, gills and kidneys of tilapias; determine histopathological 39 

indices; and investigate the relation among indices, lesion frequencies, water 40 

physicochemical parameters and sediment contamination using statistical analyses. 41 

Sampling of water, sediment and tilapias (n=46) were conducted in six sites in summer 42 

and spring of 2014. Phycochemical, biological, microbiological parameters were 43 

analyzed taking together with metals and metalloids detection and pathology of gills, 44 

liver and kidneys of tilapias. The study showed that water quality and sediments of 45 

Billings reservoir are compromised by several analyzed criteria, indicating the need and 46 

urgency for public politics to improve water quality for São Paulo. Tilapia showed good 47 

health status and despite of demonstrating impact of environment disturb are not 48 

indicated to be used as bioindicator of health status of Billings ecosystem. 49 

 50 

 51 

 52 

Keywords: fish, histopathology, heavy metals, environmental, pollution, water 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 
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1. Introduction 63 

 64 

Water is valuable natural resource in central focus of global health, environment 65 

and sustainable development concern. Climate change and its consequences in water 66 

supply and quality is worldwide problem even in Brazil. Severe and long drought in 67 

northeastern and southeastern Brazil form 2012 to 2015 caused profound economic, 68 

social and environment impact that leading specially in the biggest city of Brazil, São 69 

Paulo, to water rationing for months (Escobar, 2015; Coelho et al, 2016; Getirana, 70 

2016). 71 

Currently, the implementation of measures with the purpose of protection and 72 

conservation of water resources has been increased and is becoming more relevant. 73 

The population growth and urban concentrations adds additional pressure on water 74 

sources and demand of available water, affect water quality and different aquatic 75 

species, which can be used for human consumption (Malmqvist, Rundle, 2002; Van Der 76 

Oost, 2003; Fonseca et al., 2016). 77 

Anthropogenic factors modify the physical, chemical and biological processes 78 

associated with water sources. The use of fishes as bioindicators in studies on the 79 

management and treatment of water sources is relevant and used in different 80 

countries because of their biological sensibility and directly exposition to multiple 81 

pollutants present in waterbodies (Myers, 2002; Jenkins, 2004; Souza, 2006; Schlenk et 82 

al, 2008; Mcgeer et al., 2012; Reddy, Rawat, 2013; Morais et al, 2016). As known, one 83 

of the most common vehicles that transfers pollutants to human besides water is food. 84 

The determination of water contamination is difficult, and the chemical analyses do 85 

not provide information of the damage that all the pollutants presents in water can 86 

cause to a live organism (De La Torre et al., 2005) 87 

The consumption of fish per capita in Brazil is 11,17 kg/ year, and is considered 88 

low, while the world consumption per capita is near to 20,6 kg/ year (Murussi, 2015; 89 

FAO, 2014; FAO, 2016). Nevertheless, the tilapia is one of the most employed species 90 

in aquiculture because of its fast growing, characteristics of its meat, resistance to 91 

extreme conditions and easiness of reproduction in captivity (Martin, Valentine, 92 

Valentine, 2014; Njiru et al., 2012). Currently three species of tilapia are found in the 93 

Billings dam: Oreochromis niloticus, Sarotherodon sp, and Tilapia rendalli that were 94 
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introduced in Billings for fishing and as well as for ornamental purpose. These are the 95 

most abundant species in commercial fishing in the Billings dam and represent 80% of 96 

fish taken from the dam (Petrere Jr, Walter, Minte-Vera, 2006; São Paulo, 2010; Avari, 97 

2013).  98 

The atypical year, 2014, had precipitation 22% lower than the average of the 99 

previous 19 years (CETESB, 2014; Coelho et al, 2016). Hydrological conditions affects 100 

discharge, transformation and diffusion of pollutants in the aquatic environment 101 

(Smith et al., 2011; Mishr, Kar, 2012; El-Khoury et al., 2015; Azimi, Rocher, 2016; Wei 102 

et al., 2016). 103 

In order to understanding the status of Billings reservoir, that supply part of São 104 

Paulo city, integrative analyses of different parameters are important. Furthermore, 105 

the study of health status of tilapias from Billings dam is relevant due to possible 106 

impact in human health and as indicators of environment quality to be used for future 107 

public actions (Soares, Mozeto, 2006; Cunha et al., 2011; Oliveira, 2012; Avari, 2013; 108 

Cardoso-Silva et al., 2014). This study is the first using biomonitoring with propose to 109 

evaluate Billings water. 110 

The aims of this research were: (1) characterize and analyze water quality of 111 

Billings reservoir; (2) analyze sediments for heavy metal and metalloid contamination; 112 

(3) asses macro and microscopical lesions in liver, gills and kidneys of tilapias; (4) 113 

determine histopathological indices; and (5) investigate the relation among indices, 114 

lesion frequencies, water physicochemical parameters and sediment contamination 115 

using statistical analyses.  116 

 117 

 118 

2. Materials and methods 119 

The study protocol was approved by the Commission on Ethics in Animal Use of 120 

the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science of the University of São Paulo 121 

according to the guidelines of the Brazilian College on Animal Experimentation. The 122 

study was linked and part of FEHIDRO AT 603 project and has authorization for 123 

activities with scientific purpose from the Brazilian Ministry of the Environment 124 

through Authorization and Information on Biodiversity System - SISBIO, under 125 

registration number 25609-4. 126 
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 127 

2.1 Study area 128 

Billings Reservoir (23°47’ S, 46°40’ W) locate on the southeast region of São 129 

Paulo (Fig. 1), is the largest and the most important water source for the Metropolitan 130 

Region of São Paulo. The dam has a storage volume of 1,2 billion m3 and an inundation 131 

area of 127 km2with a water system capacity for 4,8 m3/s. Billings has drainage basin 132 

area of 560 km2; climate is tropical and subtropical in the region, with an average 133 

temperature of 19 °C and media precipitation of 1300 – 3500mm/year. The water is 134 

used for drinking supply of about 1,2 million people, energy generation, fishing, 135 

navigation, recreation and flood control of São Paulo city (São Paulo, 2010). The soil 136 

occupancy and main land use surround the dam are 14,6% urban area with rapidly 137 

increasing population, 5,6% small farms, condominium and scattered houses, and 138 

approximately 50% of land is covered by of primary Atlantic Forest and secondary 139 

forest of commercial pinus and eucalyptus, pasture land, agriculture and wetlands. 140 

Billings’ population concentrates 97% in urban areas, 20% of them live in precarious 141 

housing conditions. The principal water flow passes through the longest central axis of 142 

the dam and exits at the Summit Control (S2- BILLL02900) (CETESB, 2015). Billings’ 143 

water is polluted trough several ways and sites mostly because of urban explosion 144 

disrespect to regulatory issues, illegal occupation of protected area leading to 145 

discharge of domestic, industrial and agricultural wastewater into the dam, inadequate 146 

waste disposal, and increased loss of Atlantic Forest (São Paulo, 2010). 147 

The water and fish sampling occurred once in summer and once in spring of 2014 148 

for each site, (Table 1). Sampling sites are part of the monitoring network of surface 149 

water and sediments by Environmental Agency of São Paulo State (CETESB). 150 

The sampling site considered as reference was the S6 RGDE 02200, because 151 

previous studies characterized the site as lowest levels of pollution (CUNHA et al., 152 

2011; CETESB 2010; CETESB, 2011, CETESB, 2012, CETESB, 2013). 153 

  154 
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 155 

Fig. 1 Map showing Billings reservoir and sites of sampling of water, sediment 156 

and fishes; S1 Bill02100, S2 Bill 02900, S3 Bill02500, S4 BITQ00100, S5 157 

RGDE02900, S6 RGDE0200 158 

 159 

 160 

Table 1  161 

List of water and fish sampling sites with coordinates 162 
 163 

Sampling site Coordinates 

S1 BILL02100 23° 45’ 16’’ S; 46° 38’ 04’’ W 

S2 BILL 02900 23° 49’ 16’’ S; 46° 31’ 30’’ W 

S3 BILL02500 23° 47’ 27’’ S; 46° 35’ 54’’ W 

S4 BITQ00100 23° 50’ 41’’ S; 46° 39’ 20’’ W 

S5 RGDE02900 23° 46’ 16’’ S; 46° 32’ 03’’ W 

S6 RGDE02200 23° 44’ 23’’ S; 46° 26’ 44’’ W 

 164 
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 165 

2.2 Water and sediment samples 166 

Water and sediment samples were collected according to the "National Guide 167 

Collection and Preservation Samples: Water, Sediment, Water Communities and 168 

Wastewater", as recommended by the National Water Agency of Brazil and CETESB 169 

(ANA, 2011). The parameters used for the analysis were: conductivity, water 170 

temperature, air temperature, turbidity, pH, biochemical oxygen demand, dissolved 171 

oxygen, organic nitrogen, nitrate, nitrite, ammoniacal nitrogen, total solid, total 172 

dissolved solid, , total phosphorus, total chloride, Escherichia coli counts, chlorophyll-a, 173 

number cyanobacterial cells, and sediment were analyzed for metals aluminum (Al), 174 

arsenic, cadmium, chromium, copper, nickel, lead and zinc. The methods of analysis 175 

were performed according to the American Public Health Association (APHA); 176 

American Water Works Association (AWWA); Water Environment Federation (WEF), 177 

Standard Method (APHA, AWWA, WEF,2011). All analyses were conducted by CETESB 178 

and the results have free public access. The law limits accepted is on CONAMA 357/ 05 179 

and CONAMA 454/ 12 (CONAMA, 2005; CONAMA, 2012) establishing minimum 180 

guidelines and procedures for the assessment of dredged material. The data was 181 

compared with international acceptable limits of World Health Organization (WHO, 182 

2014) and Environmental Protection Agency of United State (US EPA, 2000; USEPA, 183 

2003). 184 

 185 

2.3. Fish sample collection 186 

Capture of fishes was done by local fishermen and technicians of CETESB Sampling 187 

Division using trammel nets with different meshes, which were placed in the sampling 188 

points in the late afternoon of the day before the sampling day. A trammel net consists 189 

of two/three layers of netting with slack small mesh inner netting between two layers 190 

of large mesh netting. Fish were captured in the same sampling sites of the monitoring 191 

network by CETESB according to the Guide Collection and Sample Preservation (ANA, 192 

2011). 193 

 194 
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2.4. Fish Necropsy and biometric indices 195 

The fish were weighed (grams), measured standard and total length (cm) and 196 

Fulton condition factor (weight /standard length3 x 100) was calculated for each 197 

individual.  The gross exam was conducted based on Yamong (2003). The macroscopic 198 

evaluation index of health was calculated based on Adams et al (1993) considering only 199 

gross findings of gills, liver and kidneys. All fishes were examined macroscopically in 200 

regarding external injuries, body condition, fat deposits, changes in the coelomic cavity 201 

and organs. 202 

 203 

2.5 Tissue processing and histopathologic evaluation 204 

Forty six tilapias were studied, 20 males and 26 females. The fragments from 205 

liver, kidneys, gills and other organs were collected and fixed in neutral 10% formalin 206 

solution. The fixed tissues were dehydrated with ethanol in crescent concentrations, 207 

infiltrated with xylene and, embedded in paraffin, then cut into 5μm and stained with 208 

hematoxylin and eosin (HE). When necessary specific colorations such as Perls blue 209 

stain, Masson’s Trichomic and Period Acid of Schiff were used. Microscopic 210 

examination was performed under light microscopy, Eclipse NiU, Nikon with digital 211 

camera DSU3 in 40x, 100x, 400x and 1000x. Two observers unaware of the 212 

identification of the animal and the collection site conducted the analyses. 213 

The analysis of organs, calculation and analysis of pathological changes indices 214 

were adapted from Bernet et al (1999). Accordingly, the histopathological changes 215 

were classified into five reaction patterns: circulatory, degenerative or regressive, 216 

inflammatory, growth /proliferative and neoplastic. Injury indices were calculated, in 217 

order to enable the standardization of histopathology findings, and the comparison 218 

among individuals. The histopathological index for liver, gills and kidney, and the total 219 

histopathological index (Tot-I) were calculated for each fish. Animals with Tot- I ≤ 65 220 

were considered in a good health (all organ change equal 1), while the health status of 221 

animals with a 66 ≥ Tot –I ≤ 567 (all organ change equal 3) were considered 222 

compromised. 223 

 224 

 225 
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2.6 Statistic Analysis 226 

The physicochemical, biological and microbiological parameters of superficial 227 

water, metals in superficial water and sediment, and fish biometric were presented as 228 

mean and standard deviation and in the form of absolute frequency (n) and relative 229 

(%). Gross and histopathological parameters were descriptively presented in tables 230 

with absolute (n) and relative (%) frequency. The Mann-Whitney´s test and t- test was 231 

applied for comparison among the nonparametric and parametric biometric data for 232 

males and females among several points and between two sampling periods. ANOVA 233 

test and Dunn’s post- test as well was Kruskal-Wallis test followed by post Dunnett's 234 

test were used to analyze parametric and nonparametric data for multiple 235 

comparisons, respectively. It was applied Graph Pad Prism 7.01, the RStudio programs 236 

and Microsoft Office Excel 2013. The correlations between water quality indexes and 237 

histopathological indexes were assessed using Spearman's correlation coefficient. Data 238 

with p<0.05 were considered statistically significant. 239 

 240 

 241 

3. Results 242 

 243 

3.1 Physicochemical, microbiological and biological parameters of water quality 244 

The analyses of superficial water showed distinct features among sites and 245 

between sampling periods. Physicochemical, biological and microbiological parameters 246 

of Billings’ superficial water are presented in Table 2. The conductivity was high in all 247 

sites and there were significant statistic differences between sampling periods 248 

(p=0,001) with high parameters in spring period. The average air temperature was 24,3 249 

± 2,59 °C and values ranged 22,27 ± 2,59 °C and 26,74 ± 1,11°C in summer and spring, 250 

respectively. The average water temperature was 24,41 ± 0,21 °C with minimal 251 

fluctuation throughout the year. The pH was above 9,0 in S4 (summer sample) and S2 252 

and S6 (spring samples). The biochemical oxygen demand (BOD) was high in S1 and S4 253 

in summer and high in S1 and S6 in spring. The concentration of dissolved oxygen was 254 

out of parameters in S5 in summer and there was statistic difference between 255 

sampling periods (p=0,002), and the high values were in spring. Ammoniac nitrogen 256 
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and nitrates concentration between sampling periods were statistically different 257 

(p=0,029 and p= 0,002, respectively). Total phosphates were high in all periods and 258 

sites with statistic differences between sampling periods (p=0,012). Microbiological 259 

parameters is within legal standard in all sampling period and sites. Chlorophyll–a level 260 

was high in three sites during summer, S1, S3 and S4 and in spring at S1, S2, S4 and S6 261 

and number of Cyanophyceae was high and above limit level in S1, S2 and S4 in both 262 

sampling period and above in S5 in summer sampling. Taking all physicochemical and 263 

biological parameters, we ordered the sites from worse to best water quality: S1< S5< 264 

S2<<S3< S4< S6. 265 

 266 

 267 

3.2 Analyses of metals and metalloids in surface water and sediment 268 

The metal and metalloids concentrations of superficial water were low and 269 

within limits (Table 3).There weren´t statistical difference between sampling period 270 

and among sampling sites for superficial water. Sediments from six sites exhibited 271 

differences in contamination profiles (Table 4). Metals and metalloids in sediment 272 

were above limits in both period of analysis for aluminum in sites S1 and S2; arsenic in 273 

S1, S3 and S5; chromium in S5; copper in S1 and S5; and nickel in S5. Chromium was 274 

above limits in S2, S3 and S4, and nickel in S2, S3 and S4 in spring. There were 275 

statistical difference between sampling periods for metals in sediments for copper 276 

(p=0,004) and nickel (p=0,030), the high concentrations were determined in spring for 277 

all metals. The Fig 2 shows metal and metalloids concentrations in sediment and there 278 

are differences among sampling sites. From worst to best sequence S5< S1< S2< S3< 279 

S4< S6 was observed. 280 

 281 

 282 

 283 

 284 
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Table 2 285 
The physicochemical and biological parameters of summer (1) and spring (2) of Billings water during investigation period, sampling sites and Brazilian 286 
state water parameters limits (CONAMA 357/ 2005) 287 

BOD = biochemical oxygen demand; TDS= total dissolved solid; 1 summer, 2 spring, *ND=no data, ***CETESB permissible limits, black mark above limits.288 

Parameters S1 BILL2100 S2 BILL02900 S3 BILL02500 S4 BITQ00100 S5 RGDE02900 S6 RGDE02200 CONAMA 
 357/ 2005 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2* 

Condutivity µS/cm 197 233 152 157 174 189 168 203 102 125 107 139 100*** 

Water temperature °C 24,49 24,39 24,12 24,3 24,47 24,16 24,18 24,81 24,4 24,6 24,6 25,6  

Air temperatura °C 23,9 28 20,5 25 21,7 26,5 23,5 27 22 27,2 22 26,5  

Turbidity UNT 12,3 42,21 8,78 17,8 30,1 7,27 50 11 2,85 4,16 4,37 16,2 <100 

pH 7,61 7,74 7,68 9,16 7,93 7,54 9,02 7,72 6,88 7,3 6,94 9,18 6 to 9 

BOD (5,20) mg/L 9 8 3 4 5 4 15 4 3 3 3 7 <5 

Dissolved O2 mg/L 5,04 7,33 6,39 9,59 6,62 5,28 8,53 7,77 4,52 7,6 6,53 10,29 >5 

Ammoniacal Nitrogen mg/L 0,29 1,88 0,19 0,14 0,19 0,72 0,11 0,34 0,54 0,35 0,57 1,04 <0,5 

Total organic N mg/L 1,73 4,13 0,75 1,27 0,97 1,83 0,49 1,2 0,79 0,9 0,9 1,7  

Nitrate N mg/L 0,81 0,2 0,19 0,19 0,23 0,2 0,19 0,19 0,19 0,38 0,2 <0,2 <10 

Nitrite N mg/L 0,1 0,1 0,1 0,09 0,1 0,1 0,09 0,09 0,1 0,09 0,1 0,15 <1 

Total solids mg/L 146 204 120 118 136 128 144 144 100 <100 100 138  

TDS mg/L 132 194 118 112 122 124 99 144 100 <100 100 100 <500 

Total phosphate mg/L 0,21 0,33 0,05 *ND 0,09 0,12 0,14 0,1 0,04 0,1 0,06 0,11 <0,03 

Total chloride mg/L 16,09 20,5 13,6 ND 15,3 17,3 14,8 18,6 11,3 14,3 12,2 16,5 <250 

Escherichia coli UFC/100mL 49 232 4 1 23 4 53 1 40 13 14 176 <600 

Chlorophyll-a µg/L 311,4 160,38 35,28 64,82 70,57 13,21 289,58 33,86 15,04 14,7 13,75 84,47 <30 

Cyanophyceae number 190365 194330 291355 521445 ND 18375 206410 196700 16030 53150 ND ND <50000 
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Table 3 289 
Mean metals and metalloids concentration on Billings’ superficial water compared to WHO and Brazilian law (CONAMA 454/ 2012) permissible limits 290 
 291 
 292 
Metals 
/metalloids 
(mg/L) 

S1 BILL2100* S2 BILL02900 S3 BILL02500 S4 BITQ00100 S5 RGDE02900* S6 RGDE02200 WHO 
2014 

CONAMA 
454/2012 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Aluminum <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 * <0,1 
Arsenic * * * * * * * * <0,1 <0,1 * * 0,01 <0,1 
Cadmium <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,003 <0,001 
Chromium <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,05 
Copper <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 2 * 
Nickel <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 <0,025 
Lead <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,01 <0,01 
Zinc <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 * <0,18 
*no data 293 
 294 

Table 4 295 
Mean metals and metalloids concentration on Billings sediment compared to CONAMA 454/ 2012 Brazilian law permissible limits 296 
 297 
Metals / 
metalloids 
(mg/Kg) 

S1 BILL2100 S2 BILL02900 S3 BILL02500 S4 BITQ00100 S5 RGDE02900 S6 RGDE02200 
EPA€ CONAMA 

454/2012 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2* 
Aluminum 74058 74058 nd Nd nd nd nd nd 73360 73360 nd nd   
Arsenic 20,1 20,1 1,81 13 51 28,1 8,81  20,1 20,1 2,65 nd 9,8 17 
Cadmium 0,6 0,6 0,59 0,49 1,13 2,53 0,59 0,49 3,37 3,37 < 0,50 nd 0,99 3,5 
Chromium 41,5 41,5 12,3 102 53,4 179 32,6 99,9 183 183 12,1 nd 43,4 90 
Copper 4923 4923 5,86 34,2 34,6 130 9,32 36,3 215 215 7,01 nd 31,6 197 
Nickel 30,3 30,3 4,32 56,3 21,9 71,3 26,5 60,8 78,1 78,1 6,33 nd 22,7 35,9 
Lead 48,7 48,7 4,99 29 69,8 63,6 30,7 35,7 105 105 47,3 nd 35,8 91,3 
Zinc 107 107 20,2 109 42,2 345 57,1 100 123 123 79,7 nd 121 315 
* water not data; €USA EPA benchmarking limits (2000; 2003); black mark above permissible limits 298 

 299 
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 300 

Fig. 2 Metals and metalloids concentration on sediment by sampling periods 301 

 302 

 303 

3.3 Weight, size and biometric index of fishes 304 

There were distinct tilapias profiles in sampling periods. Tilapias were not 305 

captured in summer in S1 and S5 sites and they were not captured in S2 and S4 in 306 

spring. Observed weights and sizes in table 6. There were no statistical difference 307 

between males and females considering sampling periods or sites. The weight media 308 

and standard deviation of tilapia in summer was 258,81 ± 127,19g and 271,09 ± 93,28g 309 

in spring, and the standard length was17,43 ± 2,81 cm in summer and 20,65 ± 4,10 cm 310 

in spring. The smaller tilapias were captured in S3 site in the summer and in S1 site in 311 

the spring. 312 

 313 

 314 

 315 
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Table 6 316 
Weight and standard size media of tilapias by number, sex and sampling sites 317 
 318 

Sampling 
period Sampling site1 

Weight Media (grams) Standard Size Media (cm) 

Male Female P. value Male Female P. value 

Summer 

S2 BILL02900 
(M=2, F=2) 

479,75±78,84 236,25±114,2 0,131 28,45±0,64 22,4±4,31 0,274 

S4 BITQ0100 
(M=2, F=0) 

343,75±312,89 * * 22,85±6,58 * * 

S6 RGDE02200 
(M=3, F=6) 

300±183,75 227±40,18 0,354 22,7±4,01 21,98±1,18 0,011 

S3A BILL02500 
(M=3, F=5) 

208,2±67,55 200,9±60,29 0,874 21,1±1,37 21,23±2,16 0,926 

Spring 

S3B BILL02500 
(M=3, F=5) 

277,67±37,80 229,0±104,36 0,477 21,83±1,39 20,64±3,55 0,606 

S1 BILL02100 
(M=4, F=3) 

217,9±138,09 241,8±77,22 0,800 16,3±3,74 17,33±1,89 0,639 

S5 RGDE02900 
(M=3, F=4) 

332,5±45,50 347,9±41,78 0,662 18,83±0,90 19,72±1,71 0,570 

1M= male , F=female; * no data 319 
 320 

 321 

There were no differences of biometric Fulton index among sites in each 322 

sampling period (fig. 3A). The high index were determined in spring and there was no 323 

statistic difference between sampling period p <0,089 (Fig. 3B). Media index of 324 

summer was 4,59 ± 0,49 and 4,73 ± 0,45 for spring. 325 

 326 

  
 327 

Figure 3 Biometric Fulton index for each fish (A) and for each sampling period (B) 328 

 329 

 330 

 331 

 332 
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3.4 Macroscopical analyses 333 

Body condition of tilapias based on fat deposits in coelomic cavity was 334 

evaluated in 41 fishes and 14,64% (n=6) did not show fat in coelomic cavity, 63,41% 335 

(n=26) reduced fat deposits, 41,46% (n=17) exhibited moderate fat deposits and 4,88% 336 

(n=2) abundant fat in coelomic cavity. Hepatomegalia was detected in 15,22% (n=7), 337 

60,87% liver were friable (n=28), and 34,78% were yellow (n=16) and 47,83% were 338 

brownish (n=22). Spleen was increased in size in 13,04% (n=6), exhibition of white spot 339 

in spleen were 8,7% (n=4), dark red spleen in 86,96% (n=40); white spots in kidney in 340 

2,17% (n=1); mucous in gills in 10,87% (n=5) and nematode parasites in coelomic cavity 341 

in 4,35% (n=2). Gross lesions were in fig. 4. 342 

Health assessment index calculated revealed distinct index for sites without 343 

significant differences among them and between sampling periods. The high index was 344 

determined in S1 and S2, with higher values. The media index for each site was 65 ± 345 

28,87 for S2; 64,29 ± 32,07 for S1; 52,50 ± 22,68 for S3B; 56,67 ± 31,62 for S3A; 40 ± 346 

21,21 for S6; and 30 for S4; and 21,43 ± 28,54 for S5 (Fig. 5). This index allowed 347 

ordering the sites from worse to best index: S2= S1< S3A= S3B< S6< S4< S5. 348 

 349 

 350 

  
Figure 4 - Health assessment index based on gross evaluation of tilapias from Billings dam 351 

 352 

 353 

 354 

 355 

 356 
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 357 

 358 

Figure 5 – Gross lesions of tilapias from Billings’ dam. (A) Coelomic cavity, absent fat 359 
deposits and nematode parasite in intestine serous membrane (white arrow). (B) 360 
Spleen is increased and dark red. (C) Liver and spleen.Liver increase in size and light 361 
brownish with disseminated yellow spots and spleen dark red with disseminated 362 
yellow spots. (D) Coelomic cavity. Good body condition, swimming bladder whitish 363 
(arrow) and liver (H) brownish with disseminated yellows spots. (E) Coelomic cavity. 364 
Good body condition with fat deposits, liver increased in size (H) and showing yellow 365 
nodule. Ovary developed (OV); (F) Cephalic kidney, multiple disseminated yellow spots. 366 
 367 

 368 

3.5 Histopathological analyses 369 

Table 7 exhibits the main lesions diagnosed in gills, liver and kidney. 370 

Microscopically, there were circulatory disturbances, regressive changes, progressive 371 

changes and inflammatory processes in the organs analyzed. The occurrence of lesions 372 

were more evident in gills, followed by kidney and liver. The organ indices found were 373 

not significantly different among sites and between sampling periods (Fig. 5). 374 

 375 

 376 

 377 
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 378 

  

 

 

 379 

Fig. 6 Individual, mean, minimum and maximum values of the histopathological indices 380 
from gills, kidneys and liver of tilapias from Billings dam 381 

 382 

A hypertrophy (80,43%) and hyperplasia (78,26%) of interlamellar epithelial cells 383 

was frequently observed, and it was associated with lamellar fusion (86,95%) and 384 

occasionally rupture of the pillar cells (52,17%).Inflammation of gills were found in 385 

67,39% and with main lymphocytes infiltrate in lamina propria and associated to 386 

lamellar fusion (Fig 7). Circulatory disturbance was noted in 36,96% of gills. 387 

A circulatory disturbance was the main lesion detected in 97,06% of kidneys 388 

and interstitial inflammation was diagnosed in 70,59% of cases (Fig. 8). Cephalic kidney 389 

was analyzed in 27 tilapias and 37,04% showed granulomas in the parenchyma.The 390 

regressive changes in hepatocytes (97,82%) were the main lesion found in tilapias such 391 

as intercellular oedema and vacuolar degeneration of hepatocytes(Fig. 8). Pigments of 392 
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hemosiderin and/ or lipofucsina were evident in 73,91% of tilapias and foci of 393 

inflammation characterized by lymphocytes were present in 21,74%. The specific stain 394 

were negative for etiologic research in all granulomatous lesions. 395 

 396 

Table 7 397 

Histopathological changes of gills, liver and kidney of tilapias from Billings’ dam 398 

Gills (n=46) cases (n) % 

Circulatorydisturbances 
Hyperaemia/ 
congestion/aneurism 17 36,96 

Haemorrhage 14 30,43 

Regressivechanges in 
epithelium 

Atrophy 18 39,13 
Structuralalterations 40 86,95 
Rupture of the pillar cells 24 52,17 

Progressivechanges in 
epithelium 

Hypertrophy 37 80,43 
Hyperplasia 36 78,26 

Inflammation Linphocytes 31 67,39 
Granulomas 6 13,04 

Parasites 8 17,39 

Liver (n=46) cases (n) % 

Circulatorydisturbances 
Hyperaemia/ congestion             8 17,39 
Hemorrhage 5 10,87 

Regressivechanges 
Intercellularoedema 22 47,83 
Vacuolar degeneration 23 50,00 

Inflammation 
Lymphocyte 10 21,74 
Granuloma 3 6,52 

Deposits of pigments 34 73,91 

Kidney(n=34) cases (n) % 

Circulatorydisturbance 
Hyperaemia/congestion 33 97,06 
Hemorrhage 8 23,53 

Inflammation 
Lympnocytes 24 70,59 
Granulomas 8 23,53 

Parasites 1 2,94 
 399 

 400 

 401 

 402 

 403 

  404 
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 405 

Fig. 7 (A) Histopathological lesions of gills, structural epithelial lesions and 406 
inflammation of gills, HE. (B) Marked and diffuse inflammation of gills with lamellar 407 
fusion, hyperplasia and hypertrophy of epithelial cells of secondary lamellas, 408 
eosinophilic leucocytes, HE; (C) Primary filament showing inflammation, fusion of 409 
secondary filaments (*), eosinophilic leucocytes (arrow), HE; (D) Rupture of pillar cells 410 
and aneurism in secondary filaments, HE. 411 
 412 

 413 

 414 

 415 

A B 

C D 
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 416 

Fig. 8 (A) Liver, focal, mild, macrogoticular steatosis and lipofucsina deposit in 417 
hepatocytes cytoplasm, HE. (B) Mild focal lymphocyte inflammation perivascular and 418 
pigments in hepatocytes, HE; (C) mild interstitial lymphocytic and histiocytic nephritis, 419 
HE. (D) focal granulomatous inflammation in Kidney, HE. 420 
 421 

 422 

 423 

 424 

The total indices (Tot-I) calculated from histopathological lesions are showed in 425 

fig 9. The health status of tilapias were good and Tot-I were low (<65) and were not 426 

distinct by sites and sampling periods (p>0, 08). Higher, which mean worst, Tot-I was in 427 

fish from S3 during spring and best (lower index) Tot-I was in S1 in summer. Data was 428 

ordered from worst to best as S3B< S5< S2< S4< S3A< S6< S1. There were no significant 429 

correlations between Tot-I, physicochemical, microbiological and biological parameters 430 

or metals and metalloids in surface water or sediments. Beside eutrophication of 431 

Billings water, there was no correlation to health assessment or Tot-I of tilapias.  432 
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Fig. 9 – Total histopathological index to tilapias from each site 434 

 435 

 436 

 437 

4 Discussion 438 

 439 

The long and serious drought of São Paulo metropolitan region in 2012-2015 440 

made the São Paulo population aware of the limits of natural resources and how 441 

precious freshwater is. Water quality in enough quantity is one of major problems of 442 

any modern society and one of world concerns about climate change. The water 443 

analyzed showed changes in several parameters that indicated influence of increased 444 

anthropogenic activity in region.  445 

The importance of physicochemical criteria is basal and mandatory by law in 446 

water quality analysis and provides tight portrait of quality of water (CONAMA, 2005; 447 

WHO, 2011; Patil; Sawant; Deshmukh, 2012; Ramani et al, 2014). Sampling sites from 448 

Billings reservoir has been monitored for decades by CETESB and several changes in 449 

physicochemical variables have been registred (CETESB, 1993, CETESB, 2010; CETESB, 450 

2011, CETESB, 2012, CETESB, 2013; CETESB, 2014). The conductivity was high in all 451 

sites analyzed and this parameter has been higher than 100µS/ cm for a long period 452 

(Soares; Mozeto, 2006; Buzelli et al, 2013; CETESB, 2014; Pires, et al, 2015). Higher 453 

electrical conductivity is related to elevated organic matter in water as negative 454 
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influence of intense human activity such as domestic and industrial wastewater 455 

discharges and boundaries runoff (Mariani et al, 2006; CETESB, 2014). The minimal 456 

fluctuation of air temperature and water temperature throughout the year linked with 457 

elevated BOD, reduced dissolved oxygen in few sites of Billings is associated with 458 

elevated organic matter concentration due domestic wastewater in water. 459 

Long drought in 2014 was result of marked reduced precipitation rates in the 460 

region since 2012 that depleted water storage in main reservoirs of São Paulo State 461 

and turned persistent higher temperatures and dry weather in southeastern Brazil 462 

(Escobar, 2015; Coelho et al, 2016; Getirana, 2016). The impact of weather change in 463 

the region of Billings dam has been demonstrated by season temperature change and 464 

elevated nitrogen and phosphorus in the water. This fact impact food web, lead to 465 

harmful algal bloom, and can be related to pollutants toxicity in fishes and human 466 

(Smayda, 2008; Pathiratne, Pathiratne, De Seram, 2010; Moss et al, 2011; Abdel-467 

Tawwab, Wafeek, 2014; Havens, 2015; Zhang et al, 2015). The pH was above 9.0 in 468 

three sampling sites and the total phosphate and ammoniacal nitrogen were higher 469 

too might be due to elevation of ecosystem photosynthesis by algal blooms. These 470 

were demonstrated in several sites by higher nitrogen, phosphorus, pH, concentration 471 

of chlorophyll-a and number of cyanophyceae in S5 and S6 for instance, that 472 

concerned about water quality of two important points of water for public supply. The 473 

S1 and S4 are sites that have high impact of water pollution due to S1 is closed to 474 

Pinheiros River channel, and irregular land occupation of edges of Billings reservoir 475 

(Cardoso-Silva et al, 2014). 476 

Ammoniacal nitrogen and nitrates concentration between sampling periods 477 

were statistically different and with higher tendency to spring period. Total phosphates 478 

were high in all periods and sites, with statistic differences between sampling periods. 479 

Taking together nitrogen and phosphorus concentration, the data show 480 

euthrophication of Billings reservoir in both sampling period. The eutrophication of 481 

Billings water is not new and different authors have call attention for the trophic state 482 

compromising water uses (Mariani et al, 2006; Gemelgo, Mucci, Navas-Pereira, 2009; 483 

Cunha et al, 2011; Buzelli et al, 2013; Cardoso-Silva et al, 2014; Pires et al, 2015). 484 
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The illegal domestic sewage discharges is a common and permanent problem 485 

for water quality and can lead to faecal bacteria contamination of water (Ishii, 486 

Sadowsky, 2008), however the Escherichia coli counts remained in accepted limits 487 

even in drought. Considering the ordered from worst to best water quality of sites, S1< 488 

S5< S2<S3< S4< S6, S5 is one of the collecting points of water for public supply and it 489 

aware for bad quality as also registered by others (Cardoso-Silva, 2014). 490 

Sediment analyses is a complementary method to evaluation of aquatic system 491 

(Roig et al, 2015). The metal and metalloid detection in water was low in all sites and it 492 

is used to be lower as it has been checked by CETESB in many years (CETESB, 2010; 493 

CETESB, 2011; CETESB, 2012; CETESB, 2013). The metal and metalloids detection in 494 

sediment is higher in S5 (aluminum, arsenic, chromium, copper, nickel and lead) where 495 

happen anthropogenic addition of aluminum as treatment for precipitation of 496 

particulate matter and for reduce phosphate concentration as part of water treatment 497 

(CETESB, 2015). This explains higher levels in sediment from the point. Important to 498 

know that São Paulo soil and sediment is naturally rich in iron and aluminum. Metals 499 

and metalloids in sediment are resulted of geochemical of region, runoff and industrial 500 

sewage pollution in the edges (Wood, Farrell, Bauner, 2012 A; Wood, Farrell, Bauner, 501 

2012 B). The water and sediment characteristics analyzed point out that S1 and S5 502 

presented worst quality. 503 

Biomonitoring of water resource based on top-down methods had included 504 

evaluation of diversity of species, loss of biodiversity, negative synergism among 505 

anthropogenic activities and ecological integrity of aquatic systems (Buss, Baptista, 506 

Nessimian, 2003). Planktonic communities as indicator of water quality has been used 507 

in different countries including Brazil (Mariani et al, 2006; Fathi, Al-Kahtani, 2009; 508 

Gemelgo, Mucci, Navas-Pereira, 2009), but diversity of fish species is poorly applicable 509 

and complex interpretation. Here, there were distinct collections of tilapias profiles in 510 

sampling period and sites that difficult the analysis of frequency and variability of this 511 

species as bioindicator, since tilapia is the dominant species in Billings dam (São Paulo, 512 

2000; Petrere Jr et al, 2006). Another point, it might be an indicator of lost diversity or 513 

reduce number due loss of ecological environmental that should be confirm in future. 514 
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Tilapias were bigger and heavier in spring, than those caught in summer. Fish 515 

from S1 and S3 were smaller, and if it is related to worst environment condition should 516 

be checked since there is evidence of temperature in growth and sex of tilapia (Azaza, 517 

Dhraıef, Kraıem, 2008). Interesting, S1 is characterized by bad water quality, sediment 518 

and small fishes. 519 

Biometric Fulton index is another way to analyzed quality of fish or to analyzed 520 

indirect impact of anthropogenic influences in an aquatic system. There were no 521 

differences between sampling periods and among sites for Fulton index. The index was 522 

bigger in spring as expected by size and weight discussed before. Spring is the station 523 

of reproduction for the most species of animals, including tilapias, and they use to 524 

increase weight in this season as energy requirement for reproduction as detected in 525 

fishes from S3 comparing summer and spring periods. 526 

There were no significant differences at gross and microscopic analysis of fishes 527 

considering sampling period or sites. The majority of fish (n=32) did not present fat or 528 

showed reduced fat deposits, what could be results of drought impact in plankton 529 

communities (Moss et al, 2011; Havnes, 2015). Tilapia is known as an adaptable and 530 

resistant fish species (Duponchelle, Pouyaud, Legendre, 1998; Martin, Valentine, 531 

Valentine, 2014). Gross analysis were used for health assessment index and S2 and S1 532 

sites had higher index values, that means worst gross features than S5 and S6 533 

(references sites). Furthermore, S5 showed better index in despite of water quality 534 

analysis pointed S1, S5 and S2 as the worst sites. The study showed that main gross 535 

lesions might be located in liver, spleen or kidney. 536 

Physicochemical and biological analyses of water quality, may not attend to 537 

demand of diagnosis adverse effects of mixtures of pollutants in aquatic systems 538 

(Abbel-Moneim, Al-Kahtani, Elmenshawy, 2012). The use of histopathological 539 

assessment as biomarker of environmental quality has been indicated before (Bernet 540 

et al, 1999; Costa et al, 2009; Pathiratne, Pathiratne, De Seram, 2010; Abbel-Moneim, 541 

Al-Kahtani, Elmenshawy, 2012; Dyk, Cochrane, Wagenaar, 2012; Fonseca et al, 2016). 542 

Gills lesions detected were the most significant and the data was similar to described 543 

previously (Bernet et al, 1999; Fergunson, 2006; Bonga, Lock, 2008; Newman, 544 

Clements, 2008; Costa et al, 2009; Abbel-Moneim, Al-Kahtani, Elmenshawy, 2012; 545 
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Roberts, Rodger, 2012; Rezende et al, 2013; Fonseca et al, 2016). Gill changes 546 

compromise fish health status because lesions decrease the oxygen uptake and lead to 547 

hypoxia, ionic and acid-base balance changings (Fergunson, 2006; Bonga, Lock, 2008; 548 

Costa et al, 2009; Abbel-Moneim, Al-Kahtani, Elmenshawy, 2012; Roberts, Rodger, 549 

2012; Fonseca et al, 2016). On the other hand, liver histopathology is a common 550 

biomarker used for water quality (Bernet et al, 1999; Fergunson, 2006; Hinton et al, 551 

2008; Newman, Clements, 2008; Costa et al, 2009; Abbel-Moneim, Al-Kahtani, 552 

Elmenshawy, 2012; Dyk, Cochrane, Wagenaar, 2012; Roberts, Rodger, 2012), but here 553 

kidney lesions were more frequently than liver changes. Circulatory and interstitial 554 

inflammation were the major alteration in kidneys, which may complicate the health 555 

status of fishes because kidney is fundamental to maintenance of water and ions 556 

homeostasis, excretion, and metabolism of xenobiotics (Bernet et al, 1999; Fergunson, 557 

2006; Bonga, Lock, 2008; Newman, Clements, 2008; Roberts, Rodger, 2012). 558 

Granulomas in the kidney parenchyma, and also in spleen and gastrointestinal tissue 559 

(data not showed) was a relatively common finding, but the etiology was not 560 

determined by histochemistry. Liver histophatology revealed regressive and reversible 561 

changes such as steatosis, intercellular oedema and lipofucsina deposition, whaich are 562 

common liver response to different insults including environmental xenobiotics such as 563 

heavy metals (Fergunson, 2006; Newman, Clements, 2008; Roberts, Rodger, 2012). 564 

Necrosis and megalocytosis of hepatocytes as irreversible regressive lesions have been 565 

associated with pollutant regions (Abbel-Moneim, Al-Kahtani, Elmenshawy, 2012; Dyk, 566 

Cochrane, Wagenaar, 2012; Jordanova et al, 2016). 567 

The sum of gill, kidney and liver lesions may compromise health status of 568 

tilapias and it is the main principle of total index (Tot-I) calculation. Tot-I represents a 569 

measure of the overall health status based on the histological lesions of fish and in this 570 

study revealed good health status of tilapias independent of sampling period or site. 571 

The Tot-I was not relate to any other water parameter analyzed. The higher Tot-I was 572 

in S3 in spring and we are surprising by fishes that had lower value were from S1, 573 

where the aquatic environment was obvious disturbed. This demonstrate that tilapia 574 

can be susceptible to harmful environment, but is adaptable and resilient to aquatic 575 
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change. In this context, tilapia fish may not be a good bioindicator to monitoring 576 

environment health of Billings reservoir. 577 

 578 

 579 

5 Conclusions 580 

The study showed that water quality and sediments of Billings reservoir are 581 

compromised by several analyzed criteria, indicating the need and urgency for public 582 

politics to improve water quality for São Paulo. Tilapia showed good health status not 583 

compromising even in drought period and tilapias despite demonstrating impact of 584 

environment disturb are not indicated to be used as bioindicator of health status of 585 

Billings ecosystem because of the weak correlation to water quality and sediment 586 

analyses. 587 

 588 

 589 
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