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RICO, JABOTICABAL, SP 
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RESUMO ---  O Córrego Rico abastece 70% do município de Jaboticabal, e o impacto ambiental 
causado por várias atividades nesta bacia tem prejudicado a qualidade da água deste manancial. 
Este projeto efetuou um diagnóstico da água analisando as concentrações de Ferro, Sódio, Cálcio, 
Magnésio, Manganês, Cádmio, Cobre, Zinco, Chumbo, Níquel, Cobalto e Cromo na água e no 
sedimento de determinados trechos da Bacia. Os pontos de coleta de água foram na nascente (CR1), 
após o deságüe dos afluentes que drenam a área urbana do município de Monte Alto (CR2), na 
captação de água para tratamento e abastecimento (CR3) e na saída da Estação de Tratamento de 
Água (CR4). E as coletas de sedimentos foram feitas somente nos CR2 e no CR3. Foi Verificado 
que o Fe estava presente nos pontos CR2 e CR3, ultrapassando os limites estabelecidos pela 
legislação. Enquanto o Mn embora presente nos mesmos pontos, só ultrapassou estes limites no 
período chuvoso de CR2. Os metais  Zn, Cd, Co, Ni, Cu e Cr estiveram ausentes em todos os 
trechos, com exceção para o Cr em agosto no CR1. Enquanto que o Ca, Mg e Na estavam presentes 
nos quatro pontos estudados. 

 

ABSTRACT --- The Corrego Rico supplies 70% of Jaboticabal, and the ambient impact caused 
by some activities in this basin has harmed the quality of the water. This project effected a diagnosis 
of the water analyzing the concentrations of Iron, Sodium, Calcium, Magnesium, Manganese, 
Cadmium, Copper, Zinc, Lead, Nickel, Cobalto and Cromo in the water and the sediment of 
determined stretches of the Basin. The points of water collection were the spring (CR1), after it 
drains it of the tributaries that drain the area urban of the Monte Alto (CR2), in the water captation 
for treatment and supplying (CR3) and in the exit of the Station of Water Treatment (CR4). E the 
collections of sediments were made in the CR2 and the CR3. It was verified that the Fe was present 
in points CR2 and CR3, having exceeded the limits established for the legislation. Perhaps, the Mn 
so present in the same points, only exceeded these limits in the rainy period of CR2. The metals Zn, 
Cd, Co, Ni, Cu and Cr were absent in all the stretches, with exception for the Cr in August in the 
CR1. While that the Ca, Mg and Na were present in the four studied points. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 A água é um dos recursos naturais mais importantes da Terra sendo indispensável para a 

geração e a manutenção de todas as formas de vida do planeta. Até o final do século passado era 

vista como um recurso inesgotável e abundante (Pereira e Freire, 2005), porém, torna-se a cada dia 

mais escassa devido aos elevados níveis de poluição nos rios, lagos ou poços.  

 Os reservatórios naturais são depositários de uma diversidade de subprodutos, provenientes 

da atividade antrópica. A importância da preservação dos recursos hídricos tem levado à 

necessidade de monitorar e controlar a contaminação destes ambientes, e os metais estão entre os 

contaminantes mais tóxicos e persistentes do ambiente aquático. Portanto, suas fontes, transporte e 

destino precisam ser avaliados (Yabe e Oliveira,1998). 

 A presença de elementos potencialmente tóxicos nos recursos hídricos causa uma 

repercussão na economia e na saúde além de ser responsável por efeitos adversos sobre o ambiente. 

A introdução dos metais nos sistemas aquáticos ocorre naturalmente através de processos 

geoquímicos (intemperismo) e da contribuição atribuída à atividade humana que é um reflexo de 

sua ampla utilização pela indústria (Yabe e Oliveira,1998). Tal introdução ocorre ainda através do 

lançamento de esgotos “in natura” ou mesmo servindo como área de deposição de lixo de naturezas 

diversas, tais como: doméstico, hospitalar ou industrial (Tucci, 1994 apud Guedez et al.,2005)  

 Os metais são encontrados em concentrações naturais na faixa de parte por milhão ou parte 

por bilhão. A presença de concentrações crescentes de metais acima das naturais passa do 

meramente tolerável ao tóxico (Lemes, 2001). 

 Jordão et al. (2005) avaliaram a contaminação aquática provinda de indústrias de 

processamento de caulim e de esgotos municipais tratados e não tratados nos ribeirões Ubá e 

Vermelho, respectivamente, em Ubá e Vermelho Novo, em Minas Gerais. Com esta finalidade, 

amostras de água, de material em suspensão e vegetais foram coletadas e analisadas. O material em 

suspensão apresentou altas concentrações de Zn (2.400 mg kg-1) e Fe (14.900 mg kg-1), enquanto 

que a vegetação coletada nas proximidades dos ribeirões mostrou-se contaminada com Al (7.120 

mg kg-1). Já Rodríguez (2001), avaliando a água e o sedimento da Bacia do Alto Jacaré-Guaçu/ SP, 

encontrou quantidades de metais em concentrações superiores às naturais. Dentre os valores, os 

máximos que foram encontrados na água são: Pb (0,005 mg L-1), Co (0,006 mg L-1 ), Cu (0,044 mg 
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L-1 ), Fe (6,600 mg L-1), Mn (0,230 mg L-1), Zn (0,260 mg L-1). Para sedimentos os valores 

máximos biodisponíveis foram: Pb (2,33mg Kg-1), Co (10,93 mg Kg-1), Cu (10,48 mg Kg-1), Fe 

(936 mg Kg-1), Ni (2,55 mg Kg-1), Zn( 24,89 mg Kg-1). 

 Visto que os organismos aquáticos tendem a acumular metais pesados e contaminantes 

orgânicos em seus tecidos, mesmo quando a água possui níveis desses compostos abaixo da 

concentração máxima tolerada pela legislação, há grandes riscos de contaminação dentro da cadeia 

trófica (Campo et al., 2002). 

 A toxicidade dos metais varia de acordo com a dose ou tempo de exposição, com a forma 

física e química do elemento e com a via de administração/adsorção (Lemes, 2001). 

 Segundo Jardim (2004), os métodos de testes de toxicidade mais desenvolvidos são os 

aplicáveis a sistemas aquáticos, talvez em função da degradação desses sistemas. A primeira etapa 

deste tipo de avaliação compreende testes de toxicidade aguda, enquanto que os testes crônicos 

fazem parte da segunda etapa e fornecem informações adicionais sobre as concentrações não 

detectadas nos testes agudos. Os testes de toxicidade aguda fornecem informações sobre a letalidade 

relativa de um material sendo delineado para determinar a concentração suficiente para dizimar 

50% dos organismos teste (CL50). Essa concentração é estimada pela exposição a uma série de 

concentrações de uma solução e as respostas dos organismos são observadas. Esses testes medem os 

efeitos dos agentes tóxicos sobre as espécies durante uma curta fase da vida e freqüentemente 

avaliam a sobrevivência após um período de 24 a 96 horas de exposição.  

 Dornfeld et al.,( 2004) avaliaram a água e o sedimento do rio Monjolinho (São Carlos, SP) 

por meio de bioensaios laboratoriais e in situ utilizando como organismo teste as espécies Daphnia 

similis, Ceriodaphnia dúbia, Chironomos xanthus e Danio rerio para avaliar a toxicidade aguda e 

crônica nos períodos seco e chuvoso. Os resultados obtidos caracterizaram o ambiente como 

altamente poluído, com elevadas concentrações de metais, pesticidas e nutrientes, implicando em 

toxicidade aguda e crônica para os organismos testados. 

 De acordo com o que está descrito na Resolução CONAMA N° 357/05 (2005), eventuais 

interações entre substancias não poderão conferir às águas características capazes de causar efeitos 

letais ou alterações de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida. Os valores contidos na 

tabela 1 referem-se à qualidade da água e são expressos na  Resolução CONAMA N° 357/05 (2005) 

que indica os valores máximos permitidos dos metais estudados no presente trabalho para que não 

causem efeito tóxico crônico nos organismos. 
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Tabela 1 - Valores máximos permitidos para metais em água de manancial Classe 2, de 

acordo com a Resolução CONAMA 357/05 BRASIL (2005). 

Metais 

Valor Máximo 

Permitido 

(mg L-1) 

Sódio -* 

Ferro 0,3 

Cálcio - 

Magnésio - 

Manganês 0,1 

Cádmio 0,001 

Cobre 0,009 

Zinco 0,18 

Chumbo 0,01 

Níquel 0,025 

Cobalto 0,05 

Cromo 0,05 

* Não é previsto na legislação. 

 Até o início da revolução industrial, o monitoramento de sedimentos em ambientes 

aquáticos era realizado principalmente no sentido de controlar a quantidade dos sedimentos, através 

de dragagens.  Desde então, emissões antropogênicas de poluentes na água têm causado uma rápida 

deterioração das características dos leitos dos mananciais, a qual foi acompanhada pelo princípio do 

monitoramento da qualidade dos sedimentos (Sednet, 2003 apud Silvério, 2003). É sabido que este 

compartimento é um dos compartimentos mais importantes de um ecossistema aquático, uma vez 

que, ele suporta a vida formando uma variedade de habitats e ambientes, além de ser uma 

importante fonte de nutrientes para organismos (Silvério, 2003). 

 Pelo fato dos sedimentos agirem como um reservatório de contaminantes para o ambiente e 

para os organismos que vivem sob ou que estão em contato direto com este compartimento, os 
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sedimentos contaminados representam um grande risco para a biota. Neste contexto, segundo 

Berrow e Mitchell (1980) e Nriagu e Pacina (1998), os metais pesados por não serem 

biodegradados, representam uma preocupação especial, pois podem acumular-se na biota aquática 

em níveis significativamente elevados. Uma avaliação eficaz deste risco requer o entendimento das 

relações entre concentrações de contaminantes nos sedimentos e a ocorrência de efeitos adversos à 

biota. E, com esse propósito, valores guias de qualidade de sedimento tem sido usados para avaliar 

o risco de contaminação dos sedimentos (Silvério, 2003). 

 Segundo Silvério, (2003), valores-guias de qualidade de sedimento são ferramentas 

científicas que sintetizam informações a respeito dessas relações entre concentrações de poluentes 

no sedimento e qualquer efeito adverso resultante da exposição à esses contaminantes. Na tabela 2 

estão os valores-guias de metais pesados para sedimento de acordo com (Mozeto et al, 2006) 

Tabela 2 - Valores-guias de metais pesados para o sedimento.  

Valores-guia 

(mg.KG-1) Metais 

TEL PEL 

Sódio -* - 

Ferro - - 

Cálcio - - 

Magnésio - - 

Manganês - - 

Cádmio 0,596 3,53 

Cobre 35,70 197,00 

Zinco 123,10 315,00 

Chumbo 35,00 91,3 

Níquel 18,00 35,900 

Cobalto - - 

Cromo 37,30 90,0 

Fonte: Mozeto et al. (2006). 

Onde: TEL, Threshold Effect Level, e PEL, Probable Effect Level. 

*Não avaliados. 
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 A ação dos metais na saúde humana é muito profunda e diversificada. Entre os mais 

perigosos estão o mercúrio, o cádmio (encontrado em baterias de celulares), cromo e chumbo. O 

Chumbo é um dos metais de utilização industrial mais variada, presente, sobretudo em baterias. 

Este se degrada muito lentamente no meio ambiente, persistindo durante décadas no solo e no leito 

dos rios. É comprovadamente carcinogênico, teratogênico e tóxico para o sistema reprodutivo. A 

presença de quantidades elevadas de chumbo no sangue ocasiona problemas neurológicos, como 

falta de concentração e dificuldades na fala. Não é metabolizado pelos animais e sofre o processo de 

bioacumulação, afetando mais os animais do topo da cadeia alimentar, entre os quais está o homem 

(Lourenço e Landim, 2005) 

 O cádmio, analogamente ao mercúrio afeta o sistema nervoso e os rins. Provoca perda de 

olfato, formação de um anel amarelo no colo dos dentes, redução na produção de glóbulos 

vermelhos e remoção de cálcio dos ossos. O cromo causa queratite, dermatite eczematosa, 

transtornos gástricos, diarréia e dores abdominais (Água Fonte de Vida, 2005) 

  Zara et al, (2003) que avaliou as águas de dois açudes sendo um em Lucrécia e outro em 

Almino Afonso, no Rio Grande do Norte. A análise estatística por componentes principais dos 

metais Fe, Cd, Mn, Ni, Pb, Zn, Ag, Al, Ca, K, Li, Mg, Na, Co, Te, Se e As, mostrou claramente que 

o açude de Lucrécia que abastece uma região de estudo, com elevada incidência de câncer na 

população, é diferenciado em função da carga desses elementos traços quando comparado ao açude 

de Almino Afonso, que abastece o grupo controle. Sendo assim, os autores puderam inferir que 

possivelmente a incidência de câncer na população de Lucrécia está associada à qualidade da água 

consumida. 

Com base nas questões mencionadas acima, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

dispersão de metais em parte da bacia hidrográfica do Córrego Rico em amostras de água e 

sedimento, com vistas a avaliar possíveis impactos causados pela agricultura desenvolvida na região 

para o abastecimento público de Jaboticabal - SP.  

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 – Preparo das soluções 

Foram adquiridos padrões de todos os elementos estudados em ampolas da marca MERCK. A 

reconstituição dos padrões para 1000 mg L-1 foi feita colocando-se o conteúdo da ampola de cada 

elemento em um balão de 1000 mL e completando o volume com água deionizada, obtendo-se 

soluções estoque na concentração 1000 mg L-1 
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A partir das soluções estoque (1000 mg L-1) foram preparadas diluições nas concentrações 

0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 8,0 e 10,0 mg L-1 para todos os elementos. As diluições 0,05 e 0,1 mg L-

1foram preparadas a partir da solução 10 mg L-1. Tais soluções foram utilizadas para confecção das 

curvas de calibração separadamente, por meio das quais pode-se analisar a sensibilidade e a 

linearidade da resposta do equipamento de Absorção Atômica GBC 932AA. 

As soluções dos padrões e o branco utilizado para preparar as curvas de calibração foram 

condicionadas de acordo com a composição final dos extratos das amostras (4 mL de HNO3 1:1 e 

10 mL de HCl 1:4 em 100 mL). A justificativa para tal, consiste no fato de que tal procedimento 

minimiza a interferência dos elementos presentes nos ácidos a serem utilizados no preparo da 

amostra. 

2.3 - Caracterização da área em estudo 

 A área de desenvolvimento deste projeto está vinculada ao Comitê de Bacias do Rio Mogi 

Guaçu (São Paulo (1974), constituindo-se em parte da bacia hidrográfica do Córrego Rico (da 

nascente até o ponto de captação de água em Jaboticabal, SP). Esta Bacia está localizada na porção 

centro-norte do Estado de São Paulo, região administrativa de Ribeirão Preto, e abrange em sua 

totalidade, os municípios de Monte Alto, Jaboticabal, Santa Ernestina, Taquaritinga e Guariba.  

A posição geográfica é definida pelas coordenadas, latitudes 21o10’S e 21o27’S e longitude 

48o08’WGr e 48o33’WGr, com extensão de aproximadamente 541 km2 entre altitudes de 410 m a 

740 m, conforme as Cartas Topográficas do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São 

Paulo, elaboradas em 1971(Italiano et al.( 2003). 

O clima é classificado segundo o sistema de Koppen, em Cwa, clima mesotérmico de inverno 

seco, com precipitação média variando entre 1.100 mm a 1.700 mm anuais e temperaturas médias 

do mês mais quente de 22 oC e a do mês mais frio 18 oC.  

A Divisão Geomorfológica do Estado de São Paulo situa a bacia hidrográfica na província 

geomórfica V - Planalto Ocidental, representado pelo reverso da cuesta interna, marcado pelas 

escarpas arenítico-basálticas, que delimitam a borda do Planalto de Cravinhos, São Simão e Jataí. 

Esta parte do planalto apresenta relevo na forma subtabular mantido por basaltos capeados de 

arenito Bauru, denominado planalto de Jaboticabal, onde se podem distinguir duas áreas 

morfológicas distintas: as cuestas de Monte Alto e o planalto colinoso, onde ocorre intenso 

assoreamento (São Paulo (1974) citado por Pissarra (2004). O relevo é forte ondulado a suave- 

ondulado, com ocorrências de quebra de declives. O material geológico formador dos solos à 

montante da bacia é constituído em arenitos consolidados com cimento calcário, pertencentes à 

formação Bauru (Kb-cretáceo superior) e a jusante, rochas efusivas básicas da Formação Serra 

Geral (São Paulo, 1974). Os Argissolos ocupam as cotas superiores no relevo mais acidentado 
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(montante), enquanto que, os Latossolos ocorrem à medida que o relevo se suaviza (jusante). A 

vegetação natural original é do tipo Floresta Latifoliada Tropical e, atualmente, a cobertura vegetal 

apresenta Cerradão e Cerrados, além de culturas anuais e permanentes, destacando-se a cana-de-

açúcar e pomares de citrus (Italiano et al. (2003). 

Estudos mostram que nas regiões onde o solo é areno-arigloso ou argiloso há absorção e 

translocação de diuron por plantas de cana-de-açúcar (Musumeci (1995). 

A bacia hidrográfica do Córrego Rico foi escolhida para o presente estudo pela sua alta 

representatividade na região, além disto, revela-se de alta importância agrícola na sub-região de 

Jaboticabal, com importantes características socioeconômicas. Esta bacia também se destaca por ser 

a maior e a principal fonte de captação de água para abastecimento público de Jaboticabal. O 

município é abastecido por mananciais superficiais (Córrego Rico), sub-superficiais (Drenos Bairro 

Alto e Estiva) e subterrâneos (poços profundos), onde cerca de 80% do volume é captado 

superficialmente, 15% subterrâneo e 5% sub-superficialmente. Á água captada no Córrego Rico é 

bombeada até a Estação de Tratamento de Água no bairro Santa Mônica, tratada, desinfectada e 

distribuída à população (Italiano et al .( 2003). 

2.3.1 Colheita e transporte das amostras 

Para análise e quantificação das amostras oriundas da Bacia Hidrográfica do Córrego Rico 

foram feitas colheitas de amostras de água em quatro pontos distintos (Figura 1), tais como: 

- Na nascente (CR1), situada no município de Monte Alto; 

- Após o deságüe dos afluentes que drenam a área urbana do município de Monte Alto 

(CR2); 

- Na captação de água para tratamento e abastecimento (CR3), situada no município de 

Jaboticabal. 

- Na saída da Estação de Tratamento de Água do Serviço Autônomo de água e Esgoto de 

Jaboticabal (PT4), localizado no município de Jaboticabal. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 
9

 
Figura 1- Pontos de coleta na sub-bacia hidrográfica do Córrego Rico. Elaborado com fotos cedidas 

pela CATI, Secretaria Estadual da Agricultura 

 

 Em cada um dos pontos foi colhido 1,5 L de água direto das fontes. As amostras foram 

armazenadas em garrafas de plástico contendo 1,5 mL de ácido nítrico conservadas refrigeradas, 

conforme recomendações de CETESB (1987). 

 Em cada um dos pontos foram colhidos sedimentos com a utilização da draga de van Veen e 

as amostras foram armazenadas em recipientes de plásticos e conservadas refrigeradas. 

Foram realizadas quatro colheitas de amostras de água e sedimento nas datas representativas 

de seca e chuva: 29-08-06, 28-09-06, 30-10-06 e 22-11-06. As análises de metais foram realizadas 

no Laboratório de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias- UNESP, 

Campus de Jaboticabal. 

2.4 – Análise dos metais em água 

 O preparo e análise das amostras fortificadas e testemunhas para as análises que 

determinaram as concentrações dos doze metais: Ferro, Sódio, Cálcio, Magnésio, Manganês, 

Cádmio, Cobre, Zinco, Chumbo, Níquel, Cobalto e Cromo, foi feito de acordo com as 

recomendações do Método 200.9 da EPA (EPA, 2005). 

Foram transferidos 100 mL da amostra à um tubo onde foi adicionado 2 mL de HNO3 (1:1) e 

1 mL de HCl (1:1). Este foi colocado em uma placa de aquecimento para evaporação e redução do 
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volume até 20 mL (aproximadamente), às temperaturas de 120°C por 30 minutos, 250°C por 20 

minutos e 350°C por 30 minutos, sucessivamente. Em seguida e após o resfriamento do tubo, a 

solução contendo a amostra foi transferida a um balão volumétrico de 50 mL e o volume foi 

completado com água deionizada. Esta solução foi mantida em repouso até o dia seguinte para 

permitir a sedimentação de material resistente à digestão. Quando observada a presença de depósito, 

a solução da amostra foi filtrada antes da injeção no espectrofotômetro. A análise dos extratos 

obtidos foi feita em espectrofotômetro. 

2.4 – Análise dos metais em sedimento 

Após homogeneização, aproximadamente 20g do sedimento foi submetida à secagem em 

estufa à temperatura constante de 60 ºC. Em seguida foi peneirada em peneira de 5 mesh e 

macerada em almofariz e pistilo. Do material seco e em pó fino foram pesados 1,0 g de alíquota e 

transferidos para um tubo para digestão ácida. 

Ao tubo foi adicionado 4 mL de HNO3 (1:1) e 10 mL de HCl (1:4). O tubo foi aquecido em 

chapa de aquecimento a 95 ºC, mantido refluxo por 30 minutos. Após o término do refluxo e o 

aquecimento, a solução contendo a amostra foi transferida para um balão volumétrico de 100 mL e 

o volume foi completado com água deionizada. A seguir, o material insolúvel remanescente à 

digestão ácida foi removido por filtração em filtro de 125 mm. 

As análises dos extratos obtidos foram realizadas em espectrofotômetro. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Desempenho do equipamento 

O desempenho do sistema espectrofotométrico pode ser avaliado por meio das curvas de 

calibração obtidas para cada elemento.  A Tabela 3 apresenta as equações de reta e os coeficientes 

de correlação (R2) das mesmas. 
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Tabela 3 - Equações de reta e coeficientes de correlação (r2) das curvas de calibração dos 

elementos em estudo. 

Elemento Equação de reta 
Coeficiente 

de correlação (R2) 

Sodio Y = 0,1301 x + 0,186 0,98 

Ferro Y = 0,0193 x + 0,0078 0,96 

Cálcio Y = 0,0173 x – 0,0039 0,99 

Magnésio Y = 0,4211 x + 0,1115 0,96 

Manganês Y = 0,051 x + 0,0152 0,99 

Cádmio Y = 0,1157 x + 0,0068 0,97 

Cobre Y = 0,0757 x + 0,0005 0,99 

Zinco Y = 0,1337 x + 0,0359 0,99 

Chumbo Y = 0,0192 x + 0,001 0,99 

Níquel Y = 0,545 x + 0,0012 0,99 

Cobalto Y = 0,036 x + 0,0009 0,99 

Cromo Y = 0,0109 x + 0,0003 0,99 

 

De acordo com a Brito et al. (2003), pode-se considerar fortíssima a curva de calibração cujo 

coeficiente de correlação seja superior a superior a 0,91. Com base nisto, considera-se satisfatório o 

desempenho do equipamento utilizado para tais elementos: cádmio, cobre, zinco, chumbo níquel, 

cobalto e cromo, na concentração estudada (0,05 a 10 mg/L). 

Foram encontradas dificuldades com relação à resposta do equipamento para os elementos 

sódio, ferro, cálcio, magnésio e manganês para as concentrações estudadas primeiramente (0,05 a 

10 mg L-1). Sendo assim foram providenciadas novas soluções, com concentrações de 1,0, 2,0, 4,0, 

8,0 e 10 mg L-1, cuja curva é a expressa na Tabela 3. Para estes, observa-se pelo R2, correlação 

satisfatória. 

3.2 - Estudo do sistema de abastecimento de Jaboticabal 

Os resultados referentes às concentrações de metais na água nas datas amostradas são 

apresentados na tabela 4. 

Observa-se por meio da tabela 4 que o ferro não está presente na nascente e no sistema de 

abastecimento de água, que correspondem aos pontos CR1 e PT4 respectivamente. Nota-se também 

que ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação nos pontos CR2 e CR3 em todos as datas que 

foram analisadas, aumentando nos meses de outubro e novembro, sendo que, no CR2 essas 

concentrações foram maiores que no CR3. Carmo, Boaventura e Oliveira (2005) analisando as 
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águas da bacia hidrográfica do Rio Descoberto, Brasília/DF – Brasil, verificou como no presente 

trabalho, que o ferro apresentou valores que ultrapassavam o estabelecido pelo CONAMA, 

entretanto, estes teores são compatíveis com os encontrados na região, em função de aspectos 

geológicos regionais. 

 O Mn, não esteve presente nos pontos CR1 e PT4. Já no CR2 e no CR3 apresentou-se em 

concentrações visíveis, ultrapassando os limites estabelecidos somente no CR2 nos meses de 

outubro e novembro. Comparando com o trabalho de Dornfeld (2002) que ao estudar o Mn 

constatou que somente em alguns pontos e estações suas concentrações estavam acima do 

recomendado pela CONAMA, sendo estas nos períodos chuvosos com valores que variaram entre 

0,10 mg L-1 e 0,17 mg L-1. 

  O Os elementos Zn, Cd, Co, Pb, Ni, Cu e Cr estiveram ausentes em todos os trechos e 

períodos, com exceção para o Cr em apenas agosto no CR1 e novembro no PT4, não ultrapassando 

os limites estabelecidos pela legislação. Cabe ressaltar que os elementos Ca, Na e Mg não possuem 

uma concentração máxima estabelecida pela lei, embora estejam em concentrações significativas 

neste presente trabalho, como também comprovado na bacia hidrográfica do Rio Descoberto, 

Brasília/DF – Brasil por Carmo, Boaventura e Oliveira 2005). 

  Na tabela 4 pode-se observar que não houve uma tendência temporal para tais elementos, 

somente o Mg nos pontos CR1 e PT4 que tiveram maiores concentrações nos meses de outubro e 

novembro. Estes valores estão entre os analisados por Scopel, Teixeira e Binotto (2005) que 

estudaram as águas da bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas/RS, Brasil e contataram que o 

conteúdo de Mg variou entre 0,0318 e 10,8 mg L-1 sendo que parece ser oriundo da dissolução de 

minerais ferromagnesianos (piroxênios e olivinas) que ocorrem na rocha. O Ca apresentou-se mais 

elevado no CR2 prosseguindo o PT4, CR1 e Cr3 respectivamente. O Na, por sua vez, fez-se mais 

presente no CR2 e posteriormente no CR3, PT4 e CR1, seguindo esta ordem. Para o Mg, o ponto 

CR2 também foi o ponto que apresentou maior concentração do elemento, sendo que nos demais 

pontos os resultados foram similares. 
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Tabela 4 – Concentração de metais (mg L-1) na água do Córrego Rico em Monte Alto – SP (CR1 e CR2) e em Jaboticabal – SP (CR3) e na água 

potável (PT4) de Jaboticabal. 

Local/Data Fe Mn Ca Na Zn Cd Co Pb Mg Ni Cu Cr 
CR1             
29-08 ND ND 14,47 3,40 ND ND ND ND 3,40 ND ND 0,010 
29-09 ND ND 10,95 3,30 ND ND ND ND 3,24 ND ND ND 
31-10 ND ND 15,04 3,30 ND ND ND ND 4,40 ND ND ND 
22-11 ND ND 15,62 3,30 ND ND ND ND 4,58 ND ND ND 

Valor Máximo 0,30 0,1 - - 0,18 0,001 0,05 0,01 - 0,025 0,009 0,05 
CR2             
29-08 0,42 0,070 18,49 13,85 ND ND ND ND 4,36 ND ND ND 
29-09 1,06 0,030 23,79 16,18 ND ND ND ND 5,28 ND ND ND 
31-10 2,20 0,190 14,21 13,77 ND ND ND ND 4,62 ND ND ND 
22-11 1,60 0,126 20,98 15,80 ND ND ND ND 5,18 ND ND ND 

Valor Máximo 0,30 0,1 - - 0,18 0,001 0,05 0,01 - 0,025 0,009 0,05 
CR3             
29-08 1,06 0,086 6,19 4,54 ND ND ND ND 3,12 ND ND ND 
29-09 0,96 0,070 5,82 4,26 ND ND ND ND 3,62 ND ND ND 
31-10 1,76 0,070 4,57 5,88 ND ND ND ND 3,28 ND ND ND 
22-11 1,36 0,036 7,68 9,313 ND ND ND ND 3,82 ND ND ND 

Valor Máximo 0,30 0,1 - - 0,18 0,001 0,05 0,01 - 0,025 0,009 0,05 
PT4             

29-08 ND ND 17,63 5,28 ND ND ND ND 3,60 ND ND ND 
29-09 ND ND 12,18 4,55 ND ND ND ND 2,46 ND ND ND 
31-10 ND ND 21,60 5,82 ND ND ND ND 4,16 ND ND ND 
22-11 ND ND 15,92 7,27 ND ND ND ND 4,24 ND ND 0,008 

Valor Máximo 0,3 0,1 - - 5 0,001 - 0,01 - - 2 0,05 

* Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005). 

** Portaria 518 (BRASIL, 2004). 

ND: não detectado. 
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 Os valores referentes às concentrações de metais no sedimento nas datas amostradas estão 

expressos na tabela 5. 

 Não há valores-guia para os elementos Fe, Mn, Ca, Na, Co, Mg, uma vez que eles são 

atribuídos aos metais pesados, ou seja, representam as concentrações máximas de destes presentes 

nos sedimentos, para que não haja efeitos para os organismos (MOZETO; UMBUZEIRO; 

JARDIM, 2006). 

Por meio da tabela pode-se observar que o Fe encontra-se em concentrações elevadas nos dois 

pontos analisados, sendo maior no CR2, não havendo uma tendência temporal para os períodos de 

seca e chuva. Tal fato pode ser atribuído à característica litológica da região que é rica em ferro 

(São Paulo, 1974 apud PISSARRA, 2004) O Mn, Ca e Na estavam presentes em maior 

concentração no CR3, sendo que não houve distinção entre os períodos estudados. O Mg e o Cr 

estiveram em maior quantidade no mês de novembro nos dois pontos, sendo que apresentou 

maiores resultados no ponto CR3.  As concentrações de Zn foram maiores no CR3, principalmente 

nos meses de agosto e setembro. Campos et al. (2005) constatou que os elementos Cr e Zn são uns 

dos metais pesados provenientes de fertilizantes minerais, o que pode ter causado a presença desses 

elementos no ecossistema. Cd, Co, Pb, Ni e Cu estiveram ausentes no sedimento, com exceção do 

Pb no mês de novembro no CR3. Nenhuma das concentrações dos metais pesados ultrapassou os 

valores-guia. 
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Tabela 5 – Concentração de metais (mg Kg-1) no sedimento do Córrego Rico em Monte Alto - SP (CR2) e em Jaboticabal – SP (CR3). 
 

Data Fe Mn Ca Na Zn Cd Co Pb Mg Ni Cu Cr 
CR2             
29-08 4168,2 523,6 56,5 369,3 ND ND ND ND 33,5 ND ND 4,6 
29-09 3038,3 205,2 32,9 348,4 ND ND ND ND 13,7 ND ND 6,7 
31-10 2970,8 098,6 60,7 372,2 ND ND ND ND 31,4 ND ND 4,8 
22-11 3941,7 372,7 53,5 457,6 5,7 ND ND ND 54,6 ND ND 13,9 
CR3             
29-08 25470,2 702,6 62,5 477,2 32,0 ND ND ND 70,8 ND ND 20,4 
29-09 19882,3 2062,4 43,6 458,7 58,6 ND ND ND 71,3 ND ND 19,5 
31-10 29085,1 185,0 33,3 444,3 9,4 ND ND ND 71,4 ND ND 17,5 
22-11 19781,7 1928,5 86,5 426,5 12,6 ND ND 9,6 114,3 ND ND 24,8 

Valores-
guia* - - - - 123,10 0,596 - 35,00 - 18,00 35,70 37,30 

* Threshold Effect Level (MOZETO et al, 2006). 
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4 - CONCLUSÕES 

 Por meio das análises da água coletadas nos diferentes trechos e períodos, pode-se concluir 

que sob aspecto temporal, não houve uma tendência significativa para a maioria dos elementos, com 

exceção do Fe e Mn que tiveram seus valores mais elevados nos meses chuvosos. 

Os elementos Fe, Mn, Ca, Na e Mg tiveram seus maiores valores no trecho CR2, o que indica 

que este é o pior em termos de concentrações de metais. Cabe ressaltar que o Fe, em todos as datas, 

e o Mn, nos meses chuvosos, neste mesmo ponto ultrapassaram os limites estabelecidos pela 

legislação. As concentrações encontradas de Zn, Cd, Cu, Pb, Ni, Co e Cr foram baixas ou nulas em 

todos os pontos. 

No que se refere aos sedimentos, com as análises nos diferentes trechos e períodos, pode-se 

concluir que nenhum dos metais estudados ultrapassou os valores-guia. Não houve diferença 

significativa entre as concentrações de metais nos diferentes períodos de seca e chuva para Fe, Mn, 

Ca e Na. Já os elementos Mg e Cr estavam em maior quantidade em novembro, enquanto o Zn nos 

meses de seca. 

 O ponto que apresenta maior concentrações de  Mn, Ca, Na, Mg, Cr e Zn é o CR3 sendo que 

somente o Fe está em maior valor no CR2. 

Os elementos Cd, Co, Pb, Ni e Cu estiveram ausentes ou raramente apareceram em todos os 

trechos e períodos. 
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