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RESUMO --- Os sedimentos de fundo funcionam como um importante compartimento ambiental 

no que se refere à dinâmica da matéria orgânica, nutrientes como fósforo e nitrogênio e 

micropoluentes, sendo necessária a sua gestão, pouco pronunciada, para o planejamento dos 

recursos hídricos. No entanto, uma avaliação integrada dos aspectos de quantidade e qualidade 

devem ser considerados, assegurando a implementação de ações corretivas como, por exemplo, no 

impacto dos sedimentos em áreas de grandes centros urbanos. Neste contexto, imposto pela 

necessidade da criação de um banco de dados para avaliação da qualidade dos sedimentos, o 

principal objetivo deste trabalho foi: análise de parâmetros de qualidade (% MO, COT, % PT, % NT 

e metais pesados) para este fim, aplicado em uma bacia experimental. O Rio Iguaçu, principal rio da 

bacia do Alto Iguaçu, foi utilizado como área de estudo. No período de jul/09 – nov/09, amostras de 

sedimentos foram coletadas em 6 estações de monitoramento. Os dados gerados proveram uma 

importante ferramenta de gestão do recurso hídrico, não observada anteriormente para o Rio Iguaçu, 

a qual integra, inicialmente, alterações na composição química dos sedimentos, ocorrendo de forma 

mais acentuada nos pontos de jusante (P4 a P6) da principal área urbano-industrial inserida na área 

estudada. 

 

ABSTRACT --- Bottom sediments plays an important role on the dynamics interactions of organic 

matter, nutrients like phosphorus and nitrogen and micropollutants in water bodies, and your 

management is required, but not often, for water resources planning. Nevertheless, an evaluation of 

integrated quantity and quality aspects must be done for ensure the development of corrective 

actions points considering, for example, the sediment impact by the intense influence of large urban 

areas. Aware of the necessity imposed by the generation of a database to assess sediment quality, 

we introduce the main goal of this work: application of some quality parameters (% MO, COT, % 

PT, % NT and heavy metals) for this purpose, applied in an experimental watershed. Iguaçu River, 

the principal river of the Upper Iguaçu watershed, was adopted as study area. For the period of 

jul/09 – nov/10, sediments sampling were performed in 6 monitoring stations. In short words, the 

database provided an important and unpublished tool for assessment of Iguaçu River water quality 

integrated with, at first moment, the sediment chemical composition changes, more pronounced in 

sampling points (P4 at P6) located downstream the main urban-industrial region of the studied area. 

 
Palavras-chave: qualidade de sedimentos, matéria orgânica, metais pesados, Rio Iguaçu. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº. 9433/1997, reporta no 

capítulo III, que uma das diretrizes gerais de ação para sua aplicação é uma gestão sistemática, sem 

dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade de água. Ou seja, destaca um monitoramento 

integrado, representando uma das ferramentas fundamentais para gestão dos recursos hídricos e 

consolidação de tomadas de decisões em consonância com os objetivos da referida lei. 

Igualmente à gestão das águas, os sedimentos de fundo, que retratam um importante 

compartimento ambiental em constante interação com a coluna de água, também respondem quanto 

à sua qualidade e quantidade. Estes são constituídos por partículas que diferem no formato e na 

dimensão granulométrica e possuem composição variada (envolvendo processos químicos e 

biológicos), sendo transportadas do ambiente terrestre de origem da bacia de contribuição (e.g., 

erosão do solo), e depositadas ou acumuladas ao longo do leito do rio (IAEA, 2003). Para os 

sedimentos, diferente do reportado pela Lei nº. 9433/1997, o predomínio de uma dissociação entre 

as informações quantitativas e qualitativas negligencia a importância da sua gestão. Tal fato 

justifica-se pelo predomínio (ainda atual) de um monitoramento, quando existente, aplicado 

somente no controle da quantidade de sedimentos, como as atividades de dragagens, envolvidas, por 

exemplo, na abertura de canais portuários e desassoreamento de trechos de rios, lagos e 

reservatórios para fins diversos, porém, sem uma perspectiva de questionamentos sobre a qualidade 

do material removido ou os níveis de contaminação, dado à necessidade posterior de uma 

disposição final (SedNet, 2004). Para se entender as características dos sedimentos ambos os 

aspectos devem ser envolvidos: quantitativos e qualitativos (Jiongxin, 1996). 

Os sedimentos nos ambientes aquáticos desempenham uma importante função no controle do 

ciclo dos elementos (Ongley, 1996), sendo parte integral de ecossistemas naturais ou sob 

intervenção da atividade humana (Arakel et al, 1995). Podem atuar também como sumidouro de 

diversos compostos orgânicos e inorgânicos (contaminantes ou não), envolvendo processos de 

transporte físico, geoacumulação e acumulação biológica (Silvério, 2003). Junto à rápida 

deterioração da qualidade dos corpos hídricos, decorrente do aporte de águas residuárias de natureza 

doméstica e industrial e fontes difusas de poluição, conciliado a introdução de uma ampla gama de 

compostos químicos prejudiciais a saúde humana e também com efeitos na biota aquática, a 

intervenção pela avaliação e monitoramento da qualidade dos sedimentos se torna necessária (não 

somente a quantidade), visto que desta carga poluidora que aporta, uma importante parcela acaba 

sendo concentrada nos sedimentos contaminando-os pelo transporte por meio da adsorção ao 

material particulado em suspensão, seguido da precipitação ou sedimentação e das características 

físico-químicas, próprias dos contaminantes. Podem também, participar na remobilização dos 



3 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

compostos adsorvidos nos seus arranjos estruturais, servindo como uma possível fonte de nutrientes 

(e.g., fosfato e nitrogênio), metais pesados, micropoluentes orgânicos e matéria orgânica (Förstner, 

1989). Ainda, a partição existente nos sedimentos entre a fase sólida e a água intersticial representa 

a principal rota de contaminantes para a coluna de água, relacionando, principalmente, a presença 

de efeitos adversos na cadeia trófica, decorrente da interação dos organismos aquáticos (residentes 

no ecossistema) com a fração biodisponível (Mozeto et al, 2006). 

No Brasil, assim como a Resolução CONAMA nº. 357/2005 vigente na disposição de valores 

guia de qualidade das águas para diferentes parâmetros de qualidade e enquadramento dos corpos 

hídricos em classes, é verificada para os sedimentos a Resolução CONAMA nº. 344/2004, que 

dispõe sobre as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos do material a ser dragado em águas 

sob jurisdição federal. Na referida Resolução consta o planejamento a ser efetuado quando se têm 

por objetivo, a retirada de um volume pré-determinado de sedimento de fundo, critérios envolvendo 

a quantidade do material dragado e também a classificação da qualidade quanto à caracterização 

física, química e ensaios ecotoxicológicos. Os critérios de qualidade relacionam dois níveis ou 

valores guia de qualidade dos sedimentos (VGQS), procedentes de publicações oficiais obtidos no 

hemisfério Norte (Canadá e EUA), sendo eles: (I) nível limiar abaixo do qual é previsto baixa 

probabilidade de efeitos adversos à biota e (II) nível limiar acima do qual é previsto um provável 

efeito adverso à biota. Estes VGQS relacionam informações (químicas e toxicológicas) obtidas para 

a concentração total de metais pesados, pesticidas organoclorados, bifenilas policloradas (PCBs) e 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs). No caso de corpos hídricos de água doce, são 

adotados os VGQS canadenses, com exceção para o níquel, que atende ao VGQS desenvolvido no 

estado norte-americano da Flórida. Valores alerta de orientação para fósforo total (PT), nitrogênio 

total (NT) e carbono orgânico total (COT) também são constituintes da Resolução CONAMA nº. 

344/2004, e se aplicam no controle de prováveis danos que venham a ocorrer na área de disposição 

final do material (e.g., eutrofização), porém, excluem sedimentos de ambientes naturalmente 

enriquecidos com nutrientes e matéria orgânica (e.g., áreas de mangue). 

No cenário nacional, o projeto QualiSed (desenvolvido entre as instituições UFSCar, 

UNICAMP e CETESB), teve como meta aprofundar o entendimento da dinâmica dos sedimentos 

nos ambientes aquáticos, atuando na bacia hidrográfica do Rio Tietê. Estudos de avaliação da 

qualidade dos sedimentos para metais pesados e micropoluentes orgânicos (VGQS envolvendo 

modelos empíricos e equilíbrio de partição), fluxos de diferentes espécies químicas na interface 

sedimento – água intersticial, ensaios ecotoxicológicos, diagnósticos de qualidade dos sedimentos e 

outras realizações (Mozeto et al, 2006), proporcionaram a geração de importantes produtos, 

passíveis de serem aplicados em programas de monitoramento da qualidade de sedimentos. 
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É neste contexto que o presente artigo se insere, ou seja, no levantamento de informações 

quanto à qualidade de sedimentos e criação de um banco de dados monitorados para, 

posteriormente, atender ao pressuposto de diagnosticar a importância deste compartimento 

ambiental para gestão dos recursos hídricos. O trabalho foi desenvolvido na bacia experimental do 

Alto Iguaçu no âmbito do Projeto Integra, apresentando caráter inédito frente ao monitoramento da 

qualidade dos sedimentos no Rio Iguaçu para: % MO, COT, % PT, % NT e metais pesados. 

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do Alto Iguaçu (Figura 1) está localizada entre as coordenadas 

geográficas 25º13’48” – 25º49’48” sul e 48º57’36” – 49º41’24” oeste, e inserida na Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), esta por sua vez, com 15.500 km
2
 de área (8% do estado do 

Paraná,) pertencente ao relevo de planalto cristalino(Primeiro Planalto Paranaense) e constituída por 

26 municípios em diferentes estágios de processos de uso e ocupação do solo (COMEC, 2006).  

 

Figura 1. Mapa representativo da bacia do Alto Iguaçu, destacando alguns afluentes principais do Rio Iguaçu. As 

estações de monitoramento ao longo da bacia são mostradas: ponto P1 – Canal de água limpa, ponto P2 – Ponte BR-

277, ponto P3 – Umbarazinho, ponto P4 – ETE Cachoeira, ponto P5 – Ponte do Guajuvira e ponto P6 – Balsa Nova.  

 

A área de drenagem é aproximada em 3000 km
2
 com uma extensão do rio principal de 90 km. 

Suas nascentes (ou cabeceiras do Iguaçu) localizam-se junto a Serra do Mar, com direta relação 

frente aos conflitos de quantidade e qualidade de água, dado que os problemas inerentes aos 

mananciais de abastecimento e a urbanização se intensificam nesta região. Na área que a bacia 
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abrange um total aproximado de três milhões e duzentos mil habitantes, distribuídos nos municípios 

da RMC, representam 30 e 32% da população total e urbana do estado, respectivamente, 

caracterizando-a como altamente urbanizada. Ainda, a discretização entre população urbana e rural 

na RMC, indica 92% do total distribuído nos centros urbanos e apenas 8% nas áreas rurais, 

considerando ainda um crescimento populacional de 13% na RMC entre 2000 e 2010 (IBGE, 2010), 

reportando uma das regiões metropolitanas de maior crescimento no cenário nacional (COMEC, 

2006). Destacam-se os municípios de maior representatividade percentual da população total: 

Almirante Tamandaré (3,3%), Araucária (3,8%), Colombo (6,7%), Curitiba (55,1%), Fazenda Rio 

Grande (2,6%), Pinhais (3,7%), Piraquara (2,9%) e São José dos Pinhais (8,3%). Demais 

municípios somam 10,1% da população total. Cita-se ainda o impasse existente nos municípios 

quanto à melhoria nos índices do setor de saneamento básico (principalmente quanto à coleta e 

tratamento de esgotos domésticos), a deterioração da qualidade das águas e a demanda cada vez 

mais intensa por serviços (Knapik, 2009; Porto et al., 2007). 

A região é característica de extensas áreas de várzea, planícies de inundação e áreas alagáveis 

com proximidade dos lençóis freáticos, característico na bacia do Alto Iguaçu (Donha et al., 2002). 

Apresenta um significativo e rápido processo de ocupação urbana irregular, o qual implica, junto à 

dinâmica urbano-industrial da região, em consequências diretas no equilíbrio de processos voltados 

à manutenção da bacia hidrográfica, tais como: demanda crescente por água potável, alterações na 

qualidade das águas de corpos hídricos, drenagem urbana, contaminação crescente por 

micropoluentes orgânicos e inorgânicos na coluna da água e nos sedimentos, alterações no clima e 

processos hidrológicos. Knapik (2009) ao segmentar a bacia do Alto Iguaçu, visando o estudo de 

monitoramento e modelagem da qualidade da água do Rio Iguaçu, trabalhou com a discretização de 

26 sub-bacias, tendo nos rios Barigui, Belém, Atuba, Passaúna e Padilha os tributários com a maior 

contribuição de indústrias instaladas na região e também, os corpos hídricos, acrescidos do Rio 

Palmital (Figura 1), relacionados com a região de maior densidade demográfica e geração de águas 

servidas lançadas nos rios afluentes e principais da bacia do Alto Iguaçu. 

 

2.2.  Estações de monitoramento e período de amostragem 

 

 Os pontos de monitoramento para avaliação da qualidade dos sedimentos de fundo do Rio 

Iguaçu são mostrados na Figura 1 e a respectiva descrição de cada um, consta na Tabela 1. As 

estações para coleta compreendem as regiões consolidadas pelo projeto Bacias Críticas (Porto et al., 

2007), no âmbito da utilização da bacia do Alto Iguaçu como bacia experimental e implementação 

do banco de dados para monitoramento da qualidade da água, iniciado no ano de 2005. 

Pela altitude observada nas estações de monitoramento nos pontos P1 e P6, (Tabela 1), nota-

se uma baixa amplitude altimétrica, igual a 21 m (i.e., distribuição plana da bacia ao longo de sua 
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extensão no Alto Iguaçu). Verifica-se também uma distância média entre os pontos de 10 a 20 km. 

Considerando a incidência da malha urbana na RMC e a localização dos pontos de amostragem 

(Figura 1), os pontos P2, P3 e P4 localizam-se no trecho da bacia do Alto Iguaçu, característico de 

uma alta taxa de urbanização e industrialização (e.g., Cidade Industrial de Curitiba, bacia do Rio 

Barigui), quando comparado aos pontos P1, P5 e P6. 
 

Tabela 1. Descrição representativa das 6 estações de monitoramento do rio Iguaçu, RMC. 

Código Estação 
Área de drenagem  

(km
2
) 

Coordenadas Geográficas Altitude  

(m) 

Distância  

(km) 
a 

Largura 

(m) 
b 

Local da 

amostragem Latitude Longitude 

P1 Canal de água limpa 282,88 25°26’36” 49°08’26” 875 3,3 8,0 Meia secção 

P2 Ponte BR-277 625,53 25°29’00” 49°11’21” 869 10,6 10,0 M. esquerda
 

P3 Umbarazinho 1283,65 25°35’56” 49°15’39” 865 29,3 28,0 M. direita 

P4 ETE Cachoeira 2122,22 25°36’01” 49°23’52” 860 52,0 45,0 M. direita 

P5 Ponte do Guajuvira 2577,76 25°36’01” 49°30’48” 858 70,3 80,0 M. esquerda 

P6 Balsa Nova 3048,69 25°35’14” 49°37’54” 854 90,0 110,0 M. direita 
a Marco 0 km: confluência entre os rios Iraí e Piraquara; b Valor aproximado e avaliado em campo. 
 

Fonte de dados: Instituto das Águas do Paraná. 

 

  

O período de amostragem compreendeu os meses entre jul/2009 e nov/2010, perfazendo um 

total de 10 campanhas amostrais: jul/09, set/09, dez/09, jan/10, mar/10, abr/10, jun/10, ago/10, 

out/10 e nov/10. A partir da coleta 6 (abr/10), amostras de sedimento também foram coletadas na 

margem direita do ponto P2 (Tabela 1), para avaliação da qualidade dos mesmos na secção 

transversal. Os códigos para identificação foram: P2A (margem esquerda) e P2B (margem direita). 

 

2.3.    Procedimento para coleta e tratamento prévio das amostras de sedimento 

 

Os sedimentos de fundo foram amostrados com uma draga do tipo Petersen modificada 

(Figura 2), a qual atinge uma profundidade média de 20 cm da coluna sedimentar, (sedimentos 

superficiais). Cerca de 5 a 10 lançamentos do amostrador foram realizados para obtenção de 

volumes representativos das amostras, as quais posteriormente foram homogeneizadas em bandejas 

plásticas, transferidas para embalagens plásticas duplas tipo zip lock (250 ml) para armazenamento 

e finalmente acondicionadas em banho de gelo (4 ºC) durante o transporte até o laboratório. Luvas 

tipo nitrílica (sem talco) foram adotadas, de modo a evitar possíveis riscos de contaminação das 

amostras, principalmente, na posterior quantificação de metais pesados (nível traço). 

Em laboratório, os sedimentos foram mantidos refrigerados (4 ºC, máximo de 48h), seguidos 

de preparo em recipientes plásticos (100 ml), congelados (-15 ºC) e liofilizados (48h). Na 

sequência, foram macerados com auxílio de um almofariz e pistilo de porcelana e peneirados em 

malha de 230 mesh (63 m), constituindo um material isento de partículas maiores (i.e., areia fina, 

areia grossa, cascalho), com a presença somente das frações finas de argila (0,2 – 4 m) e silte (4 – 

62 m) e uma pequena parcela de areia muito fina (62 – 125 m), segundo escala granulométrica de 
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Wentworth (1922), apresentada na Resolução CONAMA 344/2004. Completada esta etapa, foram 

transferidos para embalagens plásticas (100 ml, Whirl Pack
®
), para posterior análise. 

 

 

Figura 2. Amostragens de sedimentos de fundo realizadas nas estações de monitoramento do Rio Iguaçu. 

 

2.4. Procedimentos laboratoriais – parâmetros de qualidade dos sedimentos 

 

2.4.1. Metodologia analítica 

 

Os seguintes parâmetros foram avaliados: teor de matéria orgânica (% MO), carbono orgânico 

total (COT), teor de fósforo total (% PT), teor de nitrogênio total (% NT) e concentração total dos 

metais pesados Cd, Cr, Cu, Ni, Zn e Pb. Na Tabela 2 são apresentados os métodos analíticos. 
 

Tabela 2. Metodologia analítica utilizada na análise dos parâmetros de qualidade dos sedimentos.  

Parâmetro de qualidade Método analítico 
a
 

Faixa / limite  

de detecção 
b
  

Referência 

 (% MO) 
- Ignição em forno mufla (4h, 500 ºC) 

-Método gravimétrico 
< 0,2% 

Heiri et al., 

(2001) 

COT 
- Combustão em alta temperatura (1000 ºC) 

- Detecção por infravermelho não dispersivo (NDIR) 

< 0,05% ou  

< 41,7 mol C.g-1 

Manual 

TOC-sólido  

% PT 
- Ignição em forno mufla seguido de dissolução ácida  

- Método do ácido ascórbico c 
0,005 – 0,5% ou 

1,6 – 161,3 mol P.g-1 

Andersen 

(1973) 

% NT 
- Digestão alcalina com persulfato de potássio  

-Método da sulfanilamida/N-1-naftil d 

0,01 – 0,3% ou 

7,1 – 214,3 mol N.g-1 

Smart 

(1983) 

Metais pesados  

(Cd, Cr, Cu, Ni, Zn e Pb) 

- Digestão ácida (HNO3 / H2O2 / HCl) 

- Espectrometria de absorção atômica de chama 

Cd: 0,96 g.g-1 

Cr: 3,96 g.g-1 

Cu: 1,62 g.g-1 

Ni: 3,20 g.g-1 

Pb: 5,30 g.g-1 

Zn: 1,12 g.g-1 

EPA 3050B 

(1996) 

 

a Descontaminação prévia das vidrarias utilizadas: banho de HCl 5% (48h), enxágues com água destilada (3 vezes) e secagem a temperatura ambiente. 
b Avaliados no presente estudo. 
c Murphy e Riley (1962); d APHA (1998). 

 

 

Considerando as 61 amostras coletadas, a quantidade de sedimento (peso seco) necessária 

para análise foi: 0,9610 ± 0,1447 g para % MO (n=120); 0,9936 ± 0,0906 g para metais pesados 

(n=122); 0,0217 ± 0,0072 g para COT (n=61); 0,2044 ± 0,0161 g para % PT (n=183) e 0,0750 ± 

0,0202 (n=122) para % NT, onde n representa o número de amostras multiplicado pelo número de 

réplicas (exceto para COT). Os principais equipamentos envolvidos nas análises, juntamente aos 

recursos laboratoriais fundamentais (i.e., reagentes analíticos, preparo de vidrarias), foram: 

espectrofotômetro UV-1601PC de absorção no UV-Vis (Shimadzu), para análise de PT e NT, 

espectrômetro de absorção atômica de chama AVANTA (GBC), utilizado na quantificação dos 
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metais pesados, amostrador sólido acoplado ao analisador de carbono (Thermo) para determinação 

do COT e o liofilizador LIOTOP (Liobras), utilizado na desidratação das amostras. 

 

2.4.2. Qualidade dos dados 

  

A reprodutibilidade dos parâmetros, a partir do número de réplicas, mostrou-se satisfatória, 

atendendo uma importante etapa da qualidade analítica dos dados: validação e concordância entre 

os resultados obtidos. Para o % MO (duplicatas), o desvio padrão relativo (RSD) mostrou que todos 

os dados foram inferiores a 15%, dos quais 94% estiveram abaixo de 5%.  

Com exceção do Cd (n=31), os demais metais analisados foram detectados em todas as 

amostras coletadas (n=61). Do total de dados para cada metal, os valores de RSD inferiores a 15% 

foram: 95,1% (Zn); 83,6% (Cu); 93,4% (Cr); 68,9% (Ni); 77,0% (Pb) e 61,3% (Cd). Considerando 

os metais Ni, Pb e Cd, quando o limite de 20% para o RSD foi verificado, resultou, 

respectivamente, 85,2%; 86,9% e 87,1% dos dados abaixo deste valor. Em geral, as extrações 

realizadas a partir de duplicatas se adequaram a uma boa precisão do método. As curvas analíticas 

obtidas na calibração de cada metal analisado indicaram boa resposta linear (coeficiente de 

correlação R entre 0,9880 e 0,9999; erro padrão SD entre 0,0013 e 0,0224). A resposta do 

espectrômetro na quantificação de uma solução padrão 500 g.L
-1

, contendo os 6 metais analisados, 

foi verificada a partir de leituras intercaladas entre as amostras. A faixa de resposta obtida (78 a 

110%) indicou o bom desempenho do equipamento. Para os parâmetros % PT e % NT, os ensaios 

realizados em duplicatas e triplicatas foram precisos (RSD<15%) para a resposta de cada réplica 

analisada e das etapas envolvidas no protocolo analítico. Nos dados de PT todos os valores 

apresentaram RSD inferior a 10% e para NT, apenas 5% dos dados estiveram acima deste valor. As 

curvas analíticas, preparadas a partir de soluções padrões, atenderam as condições de calibração 

esperadas para PT
 
(coeficiente de correlação R entre 0,9968 e 0,9997; erro padrão SD entre 0,0178 e 

0,0387) e NT
 
(coeficiente de correlação R entre 0,9984 e 0,9999; erro padrão SD entre 0,0136 e 

0,0359). Em relação ao parâmetro COT (amostras simples), a reprodutibilidade e verificação da 

estabilidade do equipamento durante o procedimento foram verificadas a partir da re-análise de 

amostras (n=10) selecionadas aleatoriamente e também da leitura intercalada de um padrão de 

concentração de carbono conhecida (0,75 mg C). Os valores de RSD (<5%) para as amostras foram 

satisfatórios, assim como para o padrão (<8%). A calibração obtida a partir de padrão sólido de 

biftalato de potássio apresentou boa resposta linear (coeficiente de correlação R de 0,9925). 

 

3.      RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1.   Percentual de matéria orgânica (% MO) e carbono orgânico total (COT) 
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Na Tabela 3 são sumarizados os valores médios, mediana, mínimos e máximos, desvio 

padrão (d.p.) e coeficiente de variação (CV) do % MO e do COT, para as amostras do Rio Iguaçu.  
 

Tabela 3. Valores médios, mediana, mínimos e máximos, d.p. e CV (%) do % MO e COT nos sedimentos amostrados 

no Rio Iguaçu, para o período de jul/09 – nov/10. 

PONTO AMOSTRAL PARÂMETRO 
(% peso seco.g

-1
) d.p. 

(σ) 

CV 

(%) 
n 

a 

MÉDIA MEDIANA Vlr mínimo Vlr máximo 

P1-Canal de água limpa 

% MO 

11,24 12,21 4,61 19,62 4,63 41,15 10 

P2A-BR 277 (m.esquerda) 11,33 12,00 5,02 18,30 3,82 33,68 10 

P2B-BR 277 (m.direita) 9,65 9,79 4,32 15,36 3,94 40,88 5 

P3-Umbarazinho 9,64 8,72 5,19 16,35 3,74 38,82 10 

P4-ETE Cachoeira 15,73 15,70 10,27 23,33 4,47 28,42 9 

P5-Ponte do Guajuvira 19,65 20,25 9,26 27,32 5,00 25,45 10 

P6-Balsa Nova 13,43 12,64 10,40 17,65 2,76 20,58 7 

P1-Canal de água limpa 

COT b 

2,36 1,84 0,80 5,75 1,65 70,02 10 

P2A-BR 277 (m.esquerda) 2,57 2,75 0,36 4,33 1,37 53,42 10 

P2B-BR 277 (m.direita) 2,76 2,61 0,96 4,08 1,27 46,19 5 

P3-Umbarazinho 2,28 2,54 1,22 3,49 0,77 34,00 10 

P4-ETE Cachoeira 3,69 3,61 2,06 6,55 1,39 37,60 9 

P5-Ponte do Guajuvira 4,51 4,72 1,73 7,02 1,62 35,90 10 

P6-Balsa Nova 3,41 2,89 2,23 6,50 1,46 42,79 7 
 

a Número de coletas realizadas; b % C.g-1.  
 

Os sedimentos apresentaram um teor médio de matéria orgânica (MO) significativo, entre 

9,64±3,74% (ponto P3) e 19,65±5,00% (ponto P5), em peso seco. Os valores mínimos entre 4,32% 

no ponto P2B (coleta 9, out/10) e 5,19% (coleta 2, set/10) no ponto P3 relacionaram amostras de 

granulometria mais arenosa (observações de campo), representativas de uma menor capacidade de 

adsorção e área superficial, ou número reduzido de sítios ativos – região de interação entre as 

partículas constituintes do arranjo estrutural dos sedimentos e a MO. De fato, as análises foram 

realizadas na fração fina (< 63 m) dos sedimentos, porém, como o teor de partículas maiores 

predomina nas amostras arenosas, justificam-se os menores valores obtidos (Ongley, 1996), 

também observados por Ciszewski (2004), mas neste caso, avaliado na redução da concentração de 

metais pesados em sedimentos arenosos do Rio Mała Panew (Polônia). 

Ainda pela Tabela 3, verifica-se que os valores máximos em todos os pontos, variável entre 

15,36% no ponto P2B (coleta 6, abr/10) e 27,32% no ponto P5 (coleta 3, dez/09), indicam uma 

tendência de sedimentos ricos em MO, os quais podem, pelas características de uso e ocupação do 

solo na área de estudo e dados de qualidade da água monitorados (Porto et al, 2007), apresentar a 

influência da poluição orgânica no Rio Iguaçu. Esteves (1998), ao citar Ungemach (1960), reporta 

que sedimentos orgânicos são assim classificados para valores de MO superior a 10%. Entretanto, 

não são diferenciadas as possíveis origens (natural e/ou antropogênica). Na região de jusante da 

porção mais urbanizada (pontos P2 a P4), a partir do ponto P4, os valores do CV mostram uma 

baixa dispersão dos dados, prevalecendo amostras mais homogêneas. Para o ponto P5, O valor 
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mínimo de 9,26% (coleta 2, set/09), embora representativo de sedimentos orgânicos foi 

quantificado de forma isolada, quando verificados valores sempre superior a 15%. Bonai et al 

(2009), ao avaliarem a distribuição de metais em amostras de sedimento do reservatório de Itá 

(Santa Catarina), também analisaram o % MO, obtendo valores entre 8,57 e 17,29% e assumindo 

também o valor de 10% para distinção entre sedimentos orgânicos e minerais (Esteves, 1998). Os 

autores reportam que os sedimentos com maior % MO, indicam a contribuição de despejos de 

atividades agrícolas na região e consideram também o uso e ocupação do solo no entorno da bacia 

de estudo. Por outro lado, Saraiva e co-autores (2009), avaliaram a qualidade de sedimentos 

coletados no Ribeirão Espírito Santo (afluente do Rio São Franscisco), e a partir do % MO, 

obtiveram amostras predominantemente minerais, com valores inferiores a 5%. 

Neste estudo, pelo % MO foi avaliado um predomínio de sedimentos orgânicos ao longo de 

toda a extensão do Rio Iguaçu (RMC). Pela Figura 4a nota-se que esta contribuição de compostos 

orgânicos (contaminantes ou não) é notória junto a uma variação sazonal observada. Valores 

inferiores a 10% correspondem apenas a 27,9% (ou n=17, de 61 amostras) do total de dados, 

verificado pelo percentual cumulativo (Figura 4b). Em geral, as amostras apresentaram uma forte 

coloração escura (do inglês black material) e forte odor (característico de sulfeto, S
2-

), aspectos 

representativos de ambientes redutores e decomposição anaeróbia da matéria orgânica favorecida. 

 

Figura 4. Distribuição do % MO nas amostras (n=61) de sedimento de fundo para o período de jul/09 – nov/10 (n=10), 

nos pontos amostrais do Rio Iguaçu (a) e distribuição do percentual cumulativo avaliado pela frequência discreta (b). 

 

No ponto P1, o % MO médio de 11,24±4,63% pode corresponder ao enriquecimento de 

matéria orgânica nas camadas mais argilosas a partir de fontes naturais (terrígena e aquática) 

considerando, por exemplo, as áreas de margens ocupadas por vegetação aquática, assim como a 

grande quantidade de detritos vegetais depositada no leito do rio. Dados obtidos em sedimentos de 

várzeas do Iguaçu no ano de 2009 (não publicados) próximo ao ponto P1, a jusante e sob influência 
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da matéria orgânica natural (MON), indicaram um valor médio do % MO igual a 13,24±5,01%, 

similar ao ponto P1, na presença de uma elevada concentração de detritos na parte inferior da 

coluna de água e amostras bem argilosas. Comparativamente a estes ambientes (lênticos), o ponto 

P1 (lótico) é acrescido do transporte de sedimentos de montante e área de entorno e também da 

crescente ocupação irregular, provável fonte de MO e detritos a partir da atividade humana naquele 

trecho do rio e consequente deposição nos sedimentos de fundo (confirmado em campo). Nos 

pontos P2 a P4, localizam-se importantes sub-bacias do Rio Iguaçu, elevada taxa de urbanização e a 

maior contribuição da poluição hídrica por parte da população pelo aporte de esgotos domésticos, 

aspectos indicativos da influência antropogênica na composição orgânica dos sedimentos de fundo, 

alterando a qualidade deste compartimento. 

Na Figura 5a é apresentada a variação espacial do % MO a partir dos valores médios e o 

intervalo do desvio padrão. Uma interessante observação é o significativo aumento do % MO entre 

os pontos P3 e P4, explicado pela menor representatividade da fração fina nas amostras de P3, 

exceção das coletas 3 (dez/09) e 5 (mar/10), estas com valores próximos à média do ponto P4. Este, 

por sua vez, apresenta, além da carga orgânica transportada de montante, a influência local dos 

efluentes lançados pela ETE da região. O aumento do % MO no ponto P5 (Figura 5a) representa 

um importante resultado na avaliação da qualidade dos sedimentos do Rio Iguaçu. Alguns aspectos 

como o aumento da área de drenagem e do significativo transporte de cargas poluentes de montante, 

com redução da ocupação urbana, observando ainda a deterioração da qualidade da água nesta 

estação (Knapik, 2009; Dombroski e Fernandes, 2011), ressaltam a contribuição de fontes 

antrópicas na dinâmica e acúmulo de MO nos sedimentos. Ressalta-se para este ponto, uma 

significativa contribuição da decomposição de detritos de origem vegetal, muito provavelmente, 

devido ao acúmulo principal nas margens intermediárias, comparado a ausência de sedimentos na 

meia secção (maior velocidade), aumento da largura do rio (Tabela 1) e também do nível da coluna 

de água (2,32±0,78 m), (Figura 5b). Tais considerações prevalecem também na dinâmica de 

acúmulo preferencial de sedimentos (margens) nos demais pontos, com exceção para o ponto P1. 

Na Figura 5c, os dados obtidos para vazão nos pontos P2 a P6 são apresentados. No ponto 

P1, dados para o período entre 2005 e 2008 (n=23) indicam um valor médio de 5,56 m
3
.s

-1
 (CV: 

73,1%), mínimo de 1,71 m
3
.s

-1
 (abr/06) e máximo de 16,31 m

3
.s

-1
 (out/05). Resultados obtidos para 

carga (ton.d
-1

) de material particulado, NT, PT e MO nas águas do Rio Iguaçu, reportam a influência 

do aumento na vazão de jusante, principalmente quando a variação e ao mesmo tempo similaridade 

dos parâmetros de qualidade da água (sazonalmente) não possibilita afirmar uma melhoria desta nos 

pontos P5 e P6 (Dombroski e Fernandes, 2011), o que pode prover consistência e dados auxiliares 

na interpretação dos resultados obtidos para a qualidade dos sedimentos 
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Figura 5. Variação espacial a partir dos valores médios (♦) e intervalo do desvio padrão (-) para o % MO e COT (a) e 

nível do rio (b) e dados de vazão (c) observados durante o período de jul/09 – nov/10, para os pontos P2 a P6.  

 

Os resultados médios obtidos para COT (Tabela 3) variaram entre 2,28±0,77 % C.g
-1

 (ponto 

P3) e 4,51±1,62 % C.g
-1

 (ponto P5), em peso seco, com pequena diferença do COT médio entre os 

pontos P1 a P3 e aumento deste valor a partir do ponto P4, similar ao observado para % MO. 

O sedimento com o mínimo valor de COT analisado foi amostrado no ponto P2A (0,36 % 

C.g
-1

), na coleta 4 (jan/10), a qual foi característica do período de maior nível (2,50 m) e vazão 

(61,50 m
3
.s

-1
). Para comparação, os valores médios entre demais coletas foram de 0,82±0,10 m 

(CV: 11,8%) e 11,47±2,37 m
3
.s

-1
 (CV: 20,7%), respectivamente. Nota-se, consequentemente, que 

os fenômenos envolvidos como a remobilização e o transporte dos sedimentos, alteraram, muito 

provavelmente, a dinâmica da camada de sedimentos superficiais, a qual apresentou um aumento do 

teor de areia em relação à coleta anterior, realizada em dez/09 (COT: 1,41 % C.g
-1

), exemplificando 

a variação temporal e uma diluição quanto à composição de carbono orgânico, a qual foi verificada 

também para o % MO: redução do valor pela metade (10,02% para 5,48%). 

A alta correlação linear (r = 0,818; <0,001, n=62) entre os parâmetros % MO e COT 

(Figura 6a), permitiu analisar o mesmo comportamento espacial do COT, como mostrado para o % 

MO (Figura 5a), verificando também o emprego de ambos os parâmetros na avaliação da 

quantidade de MO nos sedimentos do Rio Iguaçu, também observado por Azevedo (2005), em 

estudos com sedimentos da lagoa dos Patos (planície de inundação do Alto Rio Paraná), embora, 

sob diferentes condições de contorno na área de estudo. O valor n=62 considera uma coleta 

realizada em out/09 na estação de Porto Amazonas (780 m.s.n.m), aproximadamente 30 km à 

jusante do ponto P6 (Balsa Nova). O sedimento coletado (textura argilosa) foi analisado quanto ao 

%MO, COT, PT e NT. Os parâmetros %MO (5,77%) e COT (1,73%), indicaram redução na 

composição orgânica nos sedimentos deste trecho, os quais que diferem das condições estabelecidas 

na bacia do Alto Iguaçu. Na Figura 6b, a distribuição do COT indica 88,5% dos dados (ou n=54 de 
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61 amostras) com valores inferiores a 5 % C.g
-1

, os quais correlacionam valores do % MO abaixo 

de 21,17%. A partir da equação provida, observa-se que um valor de COT igual a 2,34 % C.g
-1

 

permite distinguir entre a composição mineral ou orgânica predominante nos sedimentos.  

 

Figura 6. Correlação linear (<0,001, n=62) entre % MO e COT dos sedimentos amostrados no Rio Iguaçu (a) e 

distribuição do percentual cumulativo avaliado pela frequência discreta (b). 

 

 Os valores de COT (Tabela 3) mostram que os pontos da parte superior da bacia (P1 a P3) se 

aproximam daquele valor, muito embora, seja perceptível uma variação na dispersão dos dados 

comparando-os. Isto possibilita relacionar, por exemplo, o menor CV (34,0%) no ponto P3, este 

bastante representativo das condições de deterioração da qualidade da água, porém, predominando 

uma heterogeneidade dos sedimentos de fundo, ou seja, uma contribuição da dinâmica dos sólidos 

transportados, depositados e removidos neste compartimento. Isto não significa uma ausência de 

alterações na qualidade dos sedimentos, ao considerarmos a influência da poluição hídrica na 

composição da MO. Por outro lado, a maior dispersão observada no ponto P1, constatada pelos 

altos valores de COT (4,49 % C.g
-1

 e 5,75 % C.g
-1

) nos sedimentos das coletas 9 (out/10) e 10 

(nov/10), comparado aos valor médio e mediana (Tabela 3), sugere a influência dos detritos 

acumulados (naturais e antrópicos) e solos erodidos (área local) no leito do rio, neste trecho, como a 

causa das diferentes texturas observadas nos sedimentos, os quais, em um primeiro momento 

indicam a presença de uma geologia formada por camadas argilosas (Formação Guabirotuba). 

Aplicando o teste ANOVA One way e o teste de Tukey (à posteriori), ambos com <0,05, 

nos dados do % MO e COT, houve diferença significativa na composição orgânica dos sedimentos 

para a população total de amostras (n=61), com valores estatísticos F de 7,60 (p>F = 2,25E-5) e 

2,84 (p>F = 0,025). Quando analisado aos pares (Tabela 4), os dados do % MO se ajustaram 

indicando uma maior composição orgânica nos sedimentos dos pontos P4 e P5, com redução para 

área de jusante no ponto P6, Figura 5. A diferença significativa observada entre o ponto P5 e os 

pontos P1, P2A, P3 (Tabela 3), em termos de COT, mostram que os sedimentos de jusante da 
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porção mais urbanizada da RMC, funcionam como um importante sumidouro do carbono orgânico 

transportado no Rio Iguaçu com maior homogeneidade para sedimentos finos, o que favorece o 

acúmulo nesta região do Rio Iguaçu. Quando as diferenças foram observadas, a probabilidade dos 

dados serem superiores ao valor F variou entre 8,1E-3 (P3 vs. P5) e 3,4% (P2 vs. P4) para % MO e 

entre 8,8E-3 (P3 vs. P5) e 4,5% (P3 vs. P6) para COT. O comparativo entre os pontos P2A e P2B 

(BR – 277), (abr/10 – nov/10), para ambos os parâmetros de avaliação de MO, resultou na ausência 

de diferenças significativas na composição orgânica dos sedimentos amostrados (Tabela 4).   
 

Tabela 4. Resultados do teste ANOVA (F) e teste de Tukey (ẋ) aplicado aos dados do % MO e COT para <0,05. 

ANOVA One way / 

Teste de Tukey 

P1 P2 P3 P4 P5 

F 
a 

ẋ
 b F ẋ F ẋ F ẋ F ẋ 

P1 - - - - - 

P2A 2,40 E-3 3,98 (0,09) - - - - 

P3 0,72 3,95 (1,60) 1,00 3,55 (1,70) - - - 

P4 4,60 4,41 (4,49) 5,35 4,00 (4,40) 10,44 3,97 (6,09) - - 

P5 15,22 4,52 (8,40) 17,46 4,18 (8,31) 25,66 4,15 (10,0) 3,21 4,61 (3,91) - 

P6 1,24 4,14 (2,30) 1,53 3,60 (2,10) 5,15 3,55 (3,79) 1,42 4,14 (2,30) 8,81 4,46 (6,22) 

P1 - - - - - 

P2A 0,09 1,43 (0,21) - - - - 

P3 0,04 1,23 (0,12) 0,03 1,07 (0,08) - - - 

P4 2,01 1,52 (1,02) 1,57 1,37 (0,82) 2,76 1,14 (0,90) - - 

P5 6,47 1,62 (1,96) 6,06 1,50 (1,78) 8,63 1,32 (1,84) 1,54 1,60 (0,94) - 

P6 2,98 1,66 (1,35) 2,70 1,48 (1,14) 4,79 1,19 (1,23) 0,19 1,59 (0,32) 0,56 1,75 (0,62) 

P2A vs. P2B %MO: F = 1,23; ẋ = 6,03 (2,81); COT: F = 3,70 E-3; ẋ = 0,11 (0,05) 
 

a 
Valor F (95%) teórico: 4,41 (entre P1, P2, P3 e P6); 4,45 (P4 vs. P1, P2, P3 e P5); 4,54 (P6 vs. P1, P2, P3 e P5); 4,60 (P4 vs. P6).  

b 
Diferença mínima significante a 95% (Tukey),  q: 2,97 (entre P1, P2, P3 e P6); 2,98 (P4 vs. P1, P2, P3 e P5); 3,01 (P6 vs. P1, P2, P3 e P5); 3,03 (P4 vs. P6). 

( ): diferença absoluta dos valores médios (x1-x2, x1-x3... x2-x3, x2-x4... x3-x4...). Valores de ẋ < x1-x2, x1-x3... médias estatisticamente diferentes. 

Em negrito, dados que diferem significativamente a partir do teste ANOVA One way e teste de Tukey (<0,05).   
 

 

3.2. Nitrogênio total (% NT) e Fósforo total (% PT)  

 

Na Tabela 5 mostrada abaixo, é apresentado o percentual de PT e NT na composição dos 

sedimentos a partir da análise estatística dos resultados obtidos. O teor médio de PT variou entre 

0,03±0,01% (ponto P1) e 0,23±0,10% (ponto P5), com % PT mínimo de 0,01% (coleta 8, ago/10) e 

máximo de 0,39% (coleta 9, out/10), nos respectivos pontos. É verificado também um aumento do 

% PT para sedimentos de jusante (Figura 7a), concordando com a composição orgânica, em termos 

de COT, a partir de uma correlação log-normal moderada (r = 0,554, n=62) significante a 95% de 

confiabilidade (Figura 7b) e também com a evolução de cargas transportadas ao longo do rio (e.g., 

fósforo total e total particulado e particulados em suspensão), (Dombroski e Fernandes, 2011).  

Analisando os dados, foi verificado um menor % PT para o ponto P1, que aplicado o teste 

ANOVA One way e o teste de Tukey (dados não mostrados) resultou em uma significativa 

diferença (<0,05) com os demais pontos de amostragem. Tomando o ponto P5 para discussão 

(maiores valores observados), o % PT difere de 7 vezes superior àquele quantificado no ponto P1, 

um indicativo do acúmulo de fósforo nos sedimentos depositados na região de jusante da principal 

% MO 

% COT 
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porção urbana da RMC (pontos P4 a P6), que pelo valor obtido na estação de Porto Amazonas 

(0,03%, out/09) retorna valores similares ao ponto P1, para regiões de jusante da bacia do Alto. 

Silvério (2003) obteve para as represas em cascata do Rio Tietê-SP valores de PT entre 0,2 e 0,5%, 

associando-os à influência de cargas poluentes na água e, portanto, obtendo-se sedimentos com % 

PT bem elevados. A autora discute o aumento nos valores obtidos na represa de Barra Bonita, 

citando um % PT anterior (20 anos) de 0,07% em contraste com valores obtidos no estudo (2000), 

que atingem 0,22% na parte superior dos sedimentos (0-5 cm), efeito da contaminação dos 

sedimentos pela entrada de esgotos urbanos. Para amostras de sedimento do Rio Barigui (RMC), 

Froehner e Martins (2008) encontraram dados (em mol.g
-1

), que correspondem a valores de % PT 

entre 0,04 e 0,16%, corroborando com os valores médios encontrados neste estudo (exceto para o 

ponto P5). Nos sedimentos do Rio Iguaçu, a influência do lançamento de esgotos domésticos e o 

aporte de material alóctone procedente de fontes difusas, parecem influenciar na dinâmica do ciclo 

do fósforo, e na alteração de valores basais deste nutriente nos sedimentos. Acrescenta-se a isso, a 

heterogeneidade dos sedimentos na variação espaço – temporal do % PT e também a influência 

deste compartimento na liberação e transporte de fósforo para áreas de jusante (e.g., ponto P5). 
 

Tabela 5. Valores médios, mediana, mínimos e máximos, d.p. e CV (%) para % PT e % NT nos sedimentos amostrados 

no Rio Iguaçu, para o período de jul/09 – nov/10. 

PONTO AMOSTRAL PARÂMETRO 
(% peso seco.g

-1
) d.p. 

(σ) 

CV 

(%) 
n 

a 

MÉDIA MEDIANA Vlr mínimo Vlr máximo 

P1-Canal de água limpa 

% PT 
b 

0,03 0,02 0,01 0,06 0,01 53,51 10 

P2A-BR 277 (m.esquerda) 0,14 0,13 0,02 0,36 0,10 73,21 10 

P2B-BR 277 (m.direita) 0,13 0,11 0,06 0,22 0,07 54,07 5 

P3-Umbarazinho 0,12 0,13 0,07 0,18 0,05 36,42 10 

P4-ETE Cachoeira 0,16 0,14 0,08 0,31 0,06 38,64 9 

P5-Ponte do Guajuvira 0,23 0,24 0,10 0,39 0,10 42,69 10 

P6-Balsa Nova 0,17 0,14 0,07 0,38 0,01 58,52 7 

P1-Canal de água limpa 

% NT 
c 

0,04 0,05 0,02 0,08 0,02 45,20 10 

P2A-BR 277 (m.esquerda) 0,08 0,08 0,02 0,13 0,04 48,83 10 

P2B-BR 277 (m.direita) 0,06 0,04 0,03 0,12 0,04 63,64 5 

P3-Umbarazinho 0,08 0,07 0,03 0,15 0,03 45,28 10 

P4-ETE Cachoeira 0,10 0,09 0,07 0,16 0,04 35,73 9 

P5-Ponte do Guajuvira 0,10 0,09 0,06 0,16 0,03 32,57 10 

P6-Balsa Nova 0,08 0,06 0,04 0,16 0,04 58,67 7 
 

a Número de coletas realizadas. 
b % P.g-1; c % N.g-1. 
 

A presença de nitrogênio nos sedimentos resultou em % NT médios com menor valor de 

0,04±0,02 (ponto P1) e maiores valores de 0,10±0,04% (ponto P4) e 0,10±0,03% (ponto P5). O % 

NT mínimo foi similar, em um primeiro momento, nos pontos P1 a P3 e P6, com aumento nos 

pontos P4 e P5 e o % NT máximo, por outro lado, não se mostrou similar apenas para o ponto P1. O 

teste ANOVA One way e o teste de Tukey (<0,05) verificaram justamente uma diferença 

significativa do % NT nos sedimentos, espacialmente distribuídos no Rio Iguaçu, para o ponto P1 
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comparado com pontos de jusante, também indicado pela Figura 7a. Tais observações resultam em 

uma forte correlação log-normal para % NT vs. %PT (r = 0,653, n=62), a 95% de confiabilidade. 

Nota-se que os dados nas Figuras 7b e 7c, são apresentados na unidade de concentração molar 

(mol.g
-1

) para NT, PT e COT, porém, sem efeito algum na alteração das correlações. Uma implícita 

observação que pode ser verificada pela Tabela 5 e pela Figura 7a são os maiores valores (exceto 

para o ponto P1) do % PT, os quais podem indicar no estudo de razões molares entre COT, NT e PT 

(Dombroski e Fernandes, 2011; Froehner e Martins, 2008; Azevedo, 2005), um aumento substancial 

no % PT nos sedimentos do Rio Iguaçu, ditos impactados pela urbanização acentuada da RMC.  

 

Figura 7. Variação espacial (jul/09 – nov/10) a partir dos valores médios e intervalo do desvio padrão (-) para % PT e % 

NT (a), correlação linear (log-normal) para COT vs. PT e COT vs. NT (b) e para NT vs. PT (c), a partir dos dados 

calculados em concentração molar (mol.g
-1

). 

 

Entre os pontos P2A e P2B (abr/10 – no/10) para % PT e % NT também não se observou 

diferença significativa (ANOVA e teste de Tukey; <0,05). Esta informação é muito interessante, 

quando considerada a textura dos sedimentos. No ponto P2B, o leito do rio sofre influência da 

erosão marginal de areia (redução na adsorção de poluentes), porém, com aspecto evidente da 

poluição hídrica originada do Rio Atuba, afluente da margem direita do Rio Iguaçu (Figura 1). A 

ausência de diferenças (P2A vs. P2B) pode evidenciar a capacidade da fração fina dos sedimentos 

no acúmulo de matéria orgânica, fósforo e nitrogênio, embora com reduzida proporção na margem 

direita, mas com aporte contínuo de poluentes em um trecho de vazão média menor (Figura 5c).  

 

3.3. Metais pesados (Cd, Cr, Cu, Ni, Zn e Pb)   

 

A concentração total média (±σ) dos metais pesados nos sedimentos do Rio Iguaçu consta na 

Tabela 6, acrescida de dados comparativos obtidos em outros estudos. Quando detectado (coletas 1, 

2, 4, 5, 7 e 8), o Cd (1,10 – 2,73 g.g
-1

), de alto potencial tóxico, apresentou um percentual de dados 

acumulados de apenas 25,8% (< N1) correspondentes a não ocorrência de efeitos na biota (Tabela 
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7). Ou seja, quando houve sensibilidade na análise, as concentrações se mostraram mais prováveis a 

um nível de contaminação dos sedimentos, sendo verificado para todos os pontos e com máximo 

detectado de 9,21±1,45 g.g
-1

 no ponto P5, o qual é analisado neste estudo como a região de 

resposta do Rio Iguaçu e bacia de contribuição para sedimentos contaminados e o impacto 

decorrente da poluição hídrica. Para o Cr, a mesma situação é observada quanto ao avanço no grau 

de contaminação dos sedimentos para região de jusante do rio e reprodutível para os demais metais 

avaliados, sem exceção. Considerando todos os pontos para Cd, Cr e Zn (Tabela 6), nota-se que os 

valores médios são sempre superiores ao nível limiar N1 (Tabela 7), ocorrendo médias superiores 

ao nível limiar N2 para Cr nos pontos P5 e P6 e Zn no ponto P5. Pelos valores comparativos (de 

ambientes distintos) e o valor de background (ponto P1 – menos impactado) é possível avaliar a 

ordem de grandeza da concentração total de cada metal nos sedimentos do Rio Iguaçu. 

 

Tabela 6. Concentração total média (g.g
-1

 peso seco) e desvio padrão (±σ) dos metais pesados Cd, Cr, Cu, Ni, Zn e Pb 

avaliados nos sedimentos do Rio Iguaçu (jul/09 – nov/10) e dados comparativos de corpos hídricos distintos. 

PONTO AMOSTRAL
 a
 Cd (cádmio) Cr (cromo) Cu (cobre) Ni (níquel) Pb (chumbo) Zn (zinco) 

P1-Canal de água limpa 1,10±1,14 45,58±36,77 12,07±4,23 14,52±7,56 26,79±12,25 47,70±16,62 

P2A-BR 277 (m.esquerda) 1,93±0,82 75,48±44,51 41,60±20,93 23,58±13,54 45,77±37,39 156,39±80,38 

P2B-BR 277 (m.direita) 2,73±0,00 72,20±26,17 32,30±7,35 16,22±7,37 45,04±18,56 174,55±47,85 

P3-Umbarazinho 1,87±1,45 46,27±17,49 35,32±14,62 17,76±8,43 31,76±16,40 178,19±62,32 

P4-ETE Cachoeira 1,28±1,05 81,91±28,75 54,21±24,28 38,44±10,58 49,61±35,35 290,15±149,20 

P5-Ponte do Guajuvira 2,55±3,39 105,99±48,87 71,62±24,73 41,65±8,55 60,09±60,81 357,40±221,49 

P6-Balsa Nova 1,49±1,04 121,67±80,50 56,38±34,33 36,29±16,76 49,55±19,85 207,59±57,69 

Valor Background b  0,5 1,93 (2,01) 2,80 (5,06) 1,02 (2,02) 20,30 (7,07) 15,09 (9,26) 

Rio Barigui (RMC) c < 0,1 6,2 – 35,2 - 2,2 – 16,2 4,6 – 26,0 16,0 – 226,0 

Ribeirão Espírito Santo d < 0,05 – 0,17   - < 1 – 14,0 < 5 – 17,0 < 10 – 16,0 3,2 – 58,5 

Represas do Rio Tietê (SP) e < LQ – 2,4 - 19,0 – 179,0  7,0 – 50,0 18,0 – 104,0 24 – 982 

Lagoa dos Patos (MS) f 3,8 – 5,6 35,3 – 135,1 22,1 – 94,7 46,1 – 119,2 30,1 – 51,3 24,2 – 60,0 

Rio Mała Panew (Polônia) g 10,1 – 62,2 - 5,9 – 33,8 - 11,5 – 79,9 75,5 – 626,4 
 

a
 Presente estudo: pontos amostrais do Rio Iguaçu. 

b
 Padrão geoquímico dos sedimentos para a região do ponto P1 - fração trocável (EDTA 5%); Atlas Geoquímico da Folha Curitiba (MINEROPAR, 2001). 

(Entre parênteses): Valor médio da concentração do metal em toda a Folha Curitiba (392 amostras).   
Outros estudos: 

c
 Froehner e Martins (2008), 

d
 Saraiva et al (2009); 

e
 Silvério (2003); 

f 
Azevedo (2005); 

g
 Ciszewski (2004). 

 

Tabela 7. Percentual cumulativo da presença de concentração inferior ao nível N1, intermediária e superior ao nível N2 

(Me > N2), segundo valores guia de qualidade de sedimentos (VGQS), adotados na Resolução CONAMA nº 344/2004. 

Valor guia de qualidade 

para sedimentos (VGQS) 
a
 

Percentual cumulativo (frequência discreta) 

Cd  Cr  Cu  Ni  Pb  Zn  

Me b < N1
c  

(%) 

25,8 23,0 42,6 32,8 49,2 27,8 

N1 < Me < N2  67,7 46,0 57,4 34,4 42,6 60,7 

Me > N2
d 6,5 31,0 0,0 32,8 8,2 11,5 

VGQS (< N1)  
(g.g-1) 

0,6 37,3 35,7 18,0 35,0 123,0 

VGQS (> N2)  3,5 90,0 197,0 35,9 91,3 315,0 

n (jul/09 – nov/10) 31 61 61 61 61 61 
 

a Resolução CONAMA nº. 344/2004. 
b Concentração do metal pesado. 
c Nível 1 (limite superior para predomínio de não efeito à biota); d Nível 2 (limite inferior para entrada da presença de efeitos adversos à biota). 
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Pelos valores médios, verificou-se uma sequência decrescente que ocorre igualmente entre os 

pontos P3 a P6: Cd < Ni < Pb < Cu < Cr < Zn. Para os pontos P2A e P2B foi observada uma 

inversão entre Cu e Pb e para o ponto P1, esta inversão ocorreu entre o Ni e Cu.  

O carbono orgânico nos sedimentos representa uma das frações possíveis de complexação, ou 

fase de ligação, quando avaliada a presença de contaminação por metais pesados, considerando 

também as principais fases de partição que controlam a fração biodisponível, destacando os sulfetos 

voláteis por acidificação e o COT (Silvério, 2003). Assim, é possível que os sedimentos de 

composição orgânica do Rio Iguaçu tenham no COT uma importante correlação com os metais, 

inclusive considerando a complexação ainda no transporte com o carbono orgânico particulado na 

coluna de água. Na Figura 8, o modelo de correlação log-normal, possibilita visualizar dados de 

COT vs. metal que são fortemente correlacionados (Cr, Cu, Ni e Zn, com r > 0,650, <0,05; n=61) 

e metais como o Pb e Cd, que não responderam significativamente, o que pode indicar fontes, 

mecanismos de partição e comportamento diferentes nos sedimentos. 

 

Figura 8. Correlação (log-normal) para COT (% C.g
-1

) vs. Zn, Cr, Cd, Cu, Ni e Pb (metais em  g.g
-1

). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados deste estudo foram pertinentes na avaliação da contaminação dos sedimentos do 

Rio Iguaçu, possibilitando conferir o impacto urbano-industrial originado pela RMC junto à 

consolidação do primeiro banco de dados de monitoramento da qualidade dos sedimentos para a 

bacia do Alto Iguaçu. Isto significa considerar tal compartimento ambiental como parte constituinte 

no planejamento de recursos hídricos. Foi possível constatar que o grau de contaminação é 

preocupante, ressaltando o potencial cumulativo de MO, fósforo e metais pesados, intensificado na 

região de alta taxa de urbanização (pontos P2 a P4) e com impacto significativo para trechos de 

jusante (pontos P5 e P6). Foi, portanto, reportado a existência de alterações na composição química 

dos sedimentos, com vista direta ao impacto do transporte de cargas poluentes no Rio Iguaçu. 
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