
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) 

 

 

 

 

MARCELLA DA SILVA MAIA VIDAL 

 

 

 

 

O PAPEL DA USINA HIDRELÉTRICA DO FUNIL NA ACUMULAÇÃO DE 
MERCÚRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2012



MARCELLA DA SILVA MAIA VIDAL 

 

O PAPEL DA USINA HIDRELÉTRICA DO FUNIL NA ACUMULAÇÃO DE 
MERCÚRIO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Geociências como 
requisito parcial à obtenção do Grau de 
Mestre. Área de concentração: Geoquímica 
Ambiental. 

 

  

 

 

 

PROF. DR. SAMBASIVA RAO PATCHINEELAM  

ORIENTADOR

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

NITERÓI 

2012



 

 
 V649   Vidal, Marcella da Silva Maia. 
 

      O papel da Usina Hidrelétrica do Funil na acumulação de 
mercúrio / Marcella da Silva Maia Vidal. – Niterói : UFF. Programa de 
Geoquímica, 2012.  
  

       97 f. : il. color. ; 30 cm. 
        

      Dissertação (Mestrado em Geociências - Geoquímica     
Ambiental) - Universidade Federal Fluminense, 2012. Orientador: 
Prof. Dr. Sambasiva Rao Patchineelam.  

 
1. Contaminação ambiental. 2. Poluição por mercúrio. 3. Usina 

Hidrelétrica do Funil. 4. Rio Paraíba do Sul. 5. Produção intelectual. 

I. Título.                                                          
                             

                                                                                    CDD 574.5222 

 
                   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Deus eterno imortal 

Invisível mas real. 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, prof. Sambasiva Rao Patchineelam pela orientação, 

paciência, confiança e amizade. Obrigada por possuir qualidades raras, que com o 

convívio me fizeram  admirar mais. 

Agradeço a minha família por me incentivarem mesmo sem saberem em que, 

mas me permitirem seguir adiante. 

Agradeço aos meus amores Clara e Sérgio, que mais sofreram com minha 

ausência. Peço desculpas e prometo recompensá-los! 

Ao meu amigo Marcos Ferreira, agradeço a Deus por ter me concedido o 

melhor amigo que alguém poderia ter. 

A minha amiga Suellen Satyro por toda ajuda na organização dos campos e 

principalmente pela amizade e incentivo sempre.  

Aos amigos Luis, Renatinha, Clarissa, Nívea, Vivi e a todos os amigos que 

alegraram bastante o laboratório do Samba. 

Ao Nivaldo e a todos da secretaria pelo empenho de sempre e por cuidar de 

nós alunos com tanto carinho e respeito. 

Aos funcionários da biblioteca, Rosa e todos os outros que já passaram por 

lá, agradeço a calma e o sorriso mesmo quando ficava com livros tanto tempo que 

achava até que eram meus!! 

Agradeço ao professor Luiz Drude Lacerda e a Talita Soares pelos resultados 

gerados no laboratório do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR). 

Aos membros internos da banca examinadora, Dr. John e  Dr. Alfredo  pelas 

críticas e colaboração para a melhora significativa deste trabalho. 

A professora Denise Araripe pelas orientações dadas numa “pré banca” 

informal 

Aos professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em 

Geoquímica, do Instituto de Química da UFF, e a CAPES pelo apoio estrutural, 

técnico e financeiro. 

À Universidade Federal Fluminense (UFF) pela concessão do espaço físico e 

estrutura. 



A quem mais não me recorde agora, mas que me tenha ajudado de alguma 

forma a manter sempre a minha cabeça erguida e seguir em frente! MEU SINCERO 

OBRIGADA!! 

Agradeço ao céu, ao mar, as estrelas e ao rio Paraíba do Sul, pois sem ele e 

sem essa natureza tão bela, a vida com certeza não teria a menor graça! 

E finalmente, agradeço à Deus por me proporcionar saúde e colocar pessoas 

tão maravilhosas em meu caminho. 



RESUMO 

 

 

As atividades urbanas e industriais podem contribuir para o aumento da 

concentração de alguns compostos e elementos, naturais ou não no ambiente. 

Dentre estes encontra-se o mercúrio, o qual oferece conhecido risco a saúde. As 

emissões difusas estão associadas ao abastecimento de água e energia, já que a 

necessidade por estes leva a modificação da freqüência, da magnitude e da 

natureza do aporte de água e sedimentos. Tudo isso por conta de intervenções na 

bacia de drenagem, como a formação de reservatórios e transposição de águas, 

atingindo, muitas vezes, regiões distantes da atividade modificadora. Tendo em vista 

tais aspectos, este estudo avaliou o efeito da barragem do Funil nas condições 

físico-quimicas e no particionamento do mercúrio na água em três pontos do rio 

Paraíba do Sul. Os parâmetros físico-químicos encontram-se dentro das condições 

estabelecidas pela legislação ambiental vigente. Entretanto, foram registradas 

violações para os parâmetros pH (9,43) e O.D. (< 5,0 mg.L-1) no ponto localizado na 

represa de Funil. O Hg-D e o Hg-P encontram-se com concentrações semelhantes 

aos reportados por outros estudos em reservatórios, em áreas de baixa 

concentração por este contaminante no Brasil e no mundo. Avaliando-se o efeito 

sazonal, os dados demonstram a princípio que o mercúrio está correlacionado 

diretamente a precipitação local, e também a sazonalidade de uma maneira geral. 

Há, aparentemente, uma ligação entre o aumento do Hg dissolvido e na época do 

verão, período em que ocorre um significativo aumento da temperatura e do índice 

pluviométrico.  

 

Palavras-chave:Contaminação ambiental. Mercúrio dissolvido. UHE Funil. 



ABSTRACT 

 

 

Urban and industrial activities contribute to increase environmental pollution, 

one of these components is the mercury. Diffuse emissions are associated with 

energy and water supply, since the need for these leads to modification of the 

frequency, magnitude and nature of water and sediment supply, due to interventions 

in the drainage basin, such as the formation of reservoirs and transposition of waters, 

with effects that may affect regions distant from the places where modification 

occurs. In view of these aspects, this study evaluated the effect of Funil reservoir on 

physicochemical conditions and partitioning of mercury in water at three points in 

Paraíba do Sul River.  Physical and chemical parameters meet the conditions 

established by the water quality. Violations were recorded for pH (9.43) and O.D. (< 

5,0 mg.L-1) at a point located at the dam. The Hg-D and the Hg-P concentrations are 

similar to those reported by other studies in Brazilian reservoirs and in other world 

areas of low concentration by this contaminant. Evaluating the seasonal effect, data 

demonstrate the principle that mercury is correlated directly to local rainfall and to the 

seasonal in a general way. There is apparently a link between increased dissolved 

Hg in summer season, period in which occurs a significant increase of temperature 

and rainfall.  

 

Keywords: Environmental contamination. Trace metals. UHE Funil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 
 
Os processos de urbanização e industrialização têm provocado inúmeras 

alterações ambientais, sobretudo no que se refere à presença de elementos 

contaminantes em ambientes aquáticos. O aporte dos mesmos nesses sistemas 

pode promover mudanças significativas nos comportamentos físico, químico e 

biológico, tanto do corpo receptor como no próprio elemento, já que estes participam 

de vários processos como precipitação, dissolução, adsorção, dessorção, 

bioconcentração, entre outros (COSTA, 2009). 

A poluição e consequente contaminação de sistemas aquáticos ocorrem de 

maneira lenta e, por este motivo, pode-se considerar erroneamente que não traz 

efeitos graves. Dependendo das formas em que as espécies se encontram no 

ambiente, poderão ou não ser tóxicas. Dessa forma, a especiação torna-se 

extremamente importante. 

Devido ao risco de intoxicação, os limites aceitáveis para elementos traços 

em água potável vêm sendo reduzidos ao longo do tempo, requerendo métodos 

analíticos cada vez mais rápidos e sensíveis para sua detecção. 

O aporte antrópico de Hg ocorre através de indústrias que queimam 

combustíveis fósseis, produção eletrolítica de cloro-soda, produção de acetaldeído, 

incineradores de lixo, polpa de papel, tintas, pesticidas, fungicidas, lâmpadas de 

vapor de mercúrio, baterias, produtos odontológicos, amalgamação de mercúrio em 

extração de ouro, entre outros (MICARONI et al., 2000). 

Estudos realizados pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro 

(FAPERJ), pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) e pelo Conselho Nacional 
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do Meio Ambiente (CONAMA), referentes a pesquisas realizadas no rio Paraíba do 

Sul, já identificam altas concentrações de elementos traços, porém grande parte 

relata sobre a concentração total dessas espécies (FEEMA, 2012). Além disso, a 

maioria dos resultados é referenciada a partir do material particulado, existindo 

poucas publicações com relação ao material dissolvido, principalmente na área 

escolhida para este estudo. 

 
 

1.2 FONTES DE MERCÚRIO 

 
 

As fontes naturais mais significativas de mercúrio são a vaporização natural 

da crosta terrestre, as emissões de vulcões e a evaporação de corpos aquáticos. As 

elevadas temperaturas do manto da Terra implicam em alta mobilidade e 

permanente difusão do metal para a superfície. Em zonas de fundas fraturas 

geológicas e em águas hidrotermais esse processo de mobilização e difusão 

acontece intensamente. Nesses locais estão localizados os cinturões geológicos 

mercuríferos, onde as concentrações de mercúrio na camada superior excedem 

seus valores médios na crosta da terra (WHO, 1991; AZEVEDO, 2003). 

As principais fontes antrópicas são a combustão de derivados de petróleo, a 

combustão de carvão, a produção eletrolítica do cloro e da soda cáustica na 

indústria de cloroalcali, a incineração de lixo hospitalar, a combustão de lixo 

doméstico e o uso de tintas. Contudo, o Hg também é usado em: indústria de polpa 

de papel; baterias domésticas; vários tipos de lâmpadas elétricas, incluindo as 

fluorescentes e as de descarga de alta densidade; interruptores; retificadores e 

termostatos elétricos; bombas de difusão a vapor de mercúrio; manômetros, 

barômetros, termômetros e outros tipos de instrumentos de pressão, medição e 

calibração; tubos de raios-X; válvulas de rádio; dispositivos de navegação; 

amálgamas dentários; pigmentos; como catalisador em reações poliméricas; 

explosivos; medicamentos; tratamento de minérios de ouro e prata e para refino de 

metais; produção de ácido acético e acetaldeído a partir do acetileno; fotografia; 

pintura e produção de seda artificial (NASCIMENTO; CHASIN, 2001). 

As emissões antrópicas podem ser concentradas localmente, tais como 

descarga de efluentes industriais e/ou urbanos, chamadas de fontes pontuais, ou 
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podem ser descargas difusas, como as associadas à produção de energia, 

queimadas, veículos automotores ou queima de lixo. 

Embora a maioria destas fontes apresente um impacto local, o Hg originado 

destas atividades pode apresentar um elevado tempo de permanência no ambiente, 

particularmente em ambientes aquáticos (rios, estuários e áreas costeiras) 

(ALONSO et al., 2000; LACERDA; FITZGERALD, 2001). 

 
 

1.2.1 Toxicidade do Mercúrio (Hg) 

 
 

O mercúrio é o único metal – e um dos apenas dois elementos químicos; o 

outro é o bromo – encontrado na forma líquida em condições de temperatura e 

pressão ambiente. É também o único elemento, além dos gases nobres, cujo vapor 

é monoatômico à temperatura ambiente e no estado sólido apresenta características 

de ser mole e dúctil. Em adição, apresenta a capacidade de ciclar na forma gasosa, 

sendo já conhecido e usado pela humanidade há pelo menos 3500 anos (UNEP, 

2012). Este elemento na sua forma metálica possui solubilidade em água de 25 μg.L-

1 a 25 °C (AZEVEDO, 2003), podendo ser estabilizado como precipitado na forma de 

sulfeto de mercúrio II (HgS) com Kps de 10-52 (VOGEL, 1981). Tende ainda a se ligar 

à matéria orgânica através de grupos funcionais contendo enxofre, como sulfidrilas 

(KERSTEN, 1988). É encontrado em vários estados de oxidação com números de 

valência, 0, 1+ e 2+, sendo que no meio ambiente podemos destacar três formas 

químicas mais importantes: Hg0, Hg2+ e CH3Hg+ (BAIRD, 2002). 

A agressão antrópica ao ambiente tem sido caracterizada sob diversas 

formas, sendo o uso indiscriminado do mercúrio normalmente mostrado como um 

dos exemplos mais representativos do que o homem pode causar aos ciclos 

naturais. O desastre ambiental que teve repercussão mundial, expondo o risco 

eminente do mercúrio ocorreu por volta de 1953, na Baía de Minamata, sudoeste do 

Japão, onde havia uma planta química da CHISSO Corporation que utilizava sulfato 

de mercúrio como catalisador para a produção de ácido acético e seus derivados e 

cloreto de mercúrio como catalisador na produção de cloreto de vinila, sendo que o 

metilmercúrio era um subproduto na síntese do acetaldeído (LACERDA, 1997). O 

metilmercúrio que era despejado no efluente contaminou a água e 
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consequentemente a biota marinha, chegando até a população através da ingestão 

de peixes e frutos do mar. Desde 1953 fatos até então inexplicáveis estavam sendo 

observados próximo à baía de Minamata: um número de pessoas passou a sofrer 

entorpecimento de seus dedos, lábios e língua; mortes de peixes e mariscos foram 

observadas, enquanto pássaros e gatos morriam violentamente com desordens 

nervosas. A “Doença de Minamata” foi oficialmente descoberta em 1956, quando 

uma criança foi hospitalizada com mãos e pés paralisados, sendo então vários 

casos similares encontrados, atingindo níveis epidêmicos. Por volta de 1960, no 

mínimo 111 pacientes já haviam sido identificados com esta doença. A mortalidade 

foi de cerca de 20% e os sobreviventes ficaram permanentemente incapacitados. A 

proporção exata deste acidente é incerta, uma vez que os números variam nas 

diversas fontes da literatura consultadas. No entanto, as estimativas mais 

pessimistas apontam que a Chisso descartou na baía algo em torno de 200 a 600 

toneladas de metilmercúrio em seu efluente, até a interrupção do uso deste 

processo de produção de acetaldeído em 1968 (JARDIM, 1988; CANELA, 1995). Até 

1997, o número de vítimas fatais já havia chegado a 887, sendo que mais 2209 

casos da chamada “Doença de Minamata” haviam sido registrados. Somente em 

setembro de 1997, mais de 40 anos após a descoberta oficial do problema, foram 

retiradas as redes que dividiam a baía em uma área de peixes contaminados 

(concentração de mercúrio maior que 0,04 mg.kg-1) e uma outra com concentrações 

inferiores (LACERDA, 1997).  

No Brasil, Branches et al. (1993), em seus estudos com pacientes expostos 

ao mercúrio na região Norte, observaram vários sintomas como: vertigens, dores de 

cabeça, palpitações e tremores. Todo esse problema teve inicio no fim da década de 

70 do século passado, quando o preço do ouro disparou no mercado internacional, 

atingindo um valor recorde. Isso resultou na chamada “corrida do ouro” em várias 

partes do mundo, inclusive no Brasil (CLERY, 1992). A Bacia do Rio Tapajós, 

principal tributário do Amazonas, foi responsável na década de 80 por cerca de 50% 

do ouro produzido no Brasil e de acordo com dados oficiais, essa bacia produziu 

98,2 toneladas de ouro em 1990 e 49 toneladas em 1998; sendo necessário para 

amalgamar 1 tonelada de ouro, 2 toneladas de Hg; sendo praticamente todo esse 

Hg emitido para o meio ambiente após o processo (DNPM,1999). 
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Nos últimos anos, houve retração da atividade causada pela exaustão dos 

depósitos aluvionares conhecidos e por dificuldades tecnológicas na exploração dos 

depósitos primários de ouro. Segundo dados da METAMAT – Cia, o Estado do Pará 

representa uma das regiões onde se concentram os maiores garimpos de ouro no 

Brasil. Ao longo dos últimos 20 anos, anualmente, foram despejados na natureza 

cerca de 100 toneladas de mercúrio utilizados nos garimpos de ouro da Amazônia 

(AZEVEDO, 2003). Entretanto, outras atividades humanas capazes de liberar o 

metal foram aumentando, gradualmente, nos últimos anos, como o desmatamento, 

as queimadas, as barragens e a construção de hidrelétricas. Tais fenômenos podem 

ter contribuído para a exposição ocupacional e ambiental ao mercúrio na região 

amazônica (PINHEIRO et al., 2000). 

A alimentação é uma importante via através da qual o mercúrio, 

principalmente na sua forma orgânica, é incorporado. Essa é uma via de alcance 

amplo, afetando todo tipo de populações ribeirinhas, incluindo as indígenas, cuja 

principal fonte de proteína é o pescado, consumido como um hábito cultural 

(SANTOS et al., 2000). 

O cabelo é um importante material para a determinação dos níveis de 

exposição ao mercúrio. Deve-se ressaltar que a quantidade de mercúrio 

determinada no cabelo reflete um passado de exposição, uma vez que, para ocorrer 

a fixação do mercúrio no cabelo e o posterior crescimento deste, necessita-se de 

certo tempo, portando o nível de mercúrio registrado em cabelos que possuem o 

comprimento de um centímetro, de sua ponta a inserção no couro cabeludo, revela o 

nível de exposição do mês anterior (SÁ et al., 2006). 

Existem certas medidas profiláticas que podem minimizar os efeitos da 

contaminação do mercúrio. Uma delas é a reeducação alimentar. Passos et al. 

(2003)  demonstra que a ingestão de frutas pode ajudar a reduzir os efeitos da 

intoxicação por mercúrio. Outra medida de controle alimentar que pode ser usada é 

evitar comer peixes carnívoros, pois esses apresentam uma concentração alta de 

mercúrio, privilegiando, portanto, a alimentação a base de peixes herbívoros já que 

estes apresentam uma quantidade de mercúrio mais baixa.  Também é 

aconselhável, nas populações ribeirinhas, priorizar o consumo de água de poço e 

cisternas evitando tomar a água dos rios, principalmente dos afluentes que banham 
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áreas de garimpo, para evitar a ingestão do mercúrio presente na água e em 

microorganismos. 

Segundo Sá et al. (2006), essas pequenas medidas associadas ao 

esclarecimento dos mecanismos de ação do metal e o monitoramento das 

populações ribeirinhas são de extrema importância para que haja diminuição do 

efeito do mercúrio na saúde humana. A toxicidade do mercúrio varia nos seus 

diferentes compostos. A forma orgânica é extremamente tóxica, não apenas para o 

ser humano, mas para toda a biota. Esta espécie pode entrar rapidamente na 

corrente sanguínea, causando danos irreparáveis ao sistema nervoso central. Em 

acidentes por intoxicação, constatou-se que a vida intrauterina é mais suscetível aos 

danos cerebrais causados pelo metilmercúrio, uma vez que este parece interferir nos 

processos de divisão celular. Em casos de exposição severa do feto, houve relatos 

de problemas neurológicos graves e inclusive má formação cefálica (CANELA, 

1995). 

Sua forma mais tóxica, o metilmercúrio (CH3Hg), é um composto orgânico 

com grande estabilidade química, o que, aliado à sua alta afinidade por lipídios 

(membranas biológicas) o conduz a um trânsito preferencial e estável pela biota 

(MALM, 1993). Além de apresentar a capacidade da biomagnificação (aumento das 

concentrações ao longo dos níveis tróficos) de forma mais eficiente do que qualquer 

outro poluente metálico. E essa é uma das grandes razões para a preocupação 

sobre a emissão e mobilização do Hg na biosfera (SCHROEDER; MUNTHE, 1998). 

 

 

1.2.2 Comportamento do Hg em águas fluviais 

 
 

De acordo com Salomons e Förstner (1984), alguns metais na forma 

inorgânica dissolvida, são distribuídos entre a forma catiônica livre e íons formados 

por associação com ânions presentes no ambiente. 

Os rios, através do material particulado em suspensão e das substâncias 

dissolvidas advindas de suas bacias de drenagem, atuam como integradores dos 

processos naturais e/ou antrópicos ao longo do sistema (BERNER; BERNER, 1996). 

O transporte de metais ao longo da bacia de drenagem está fortemente associado à 
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dispersão do material dissolvido e particulado em suspensão que é geralmente um 

componente da função de diversas variáveis, tais como: condições hidráulicas; 

processos de mistura de sedimentos contaminados e não contaminados; 

coagulação, deposição e estocagem nas planícies de inundação, substrato fluvial, 

presença de lagos, represas, e estuários; distribuição de partículas de acordo com 

tamanho e densidade, concentração de matéria orgânica dissolvida e particulada etc 

(FOSTER; CHARLESWORTH, 1996; MILLER, 1997; CARROL et al., 2000; 

KOCMAN et al., 2010). 

O transporte de massa realizado pelos rios tem sido reportado como um 

mecanismo eficiente de migração de mercúrio no meio ambiente (BAYENS et al., 

1998; BONOTTO; SILVEIRA, 2003). A associação deste metal ao material 

particulado em suspensão e a matéria orgânica, e sua ocorrência na forma de cátion 

livre, podem apresentar diferentes partições (KOCMAN et al., 2010; KERSTEN, 

1988). A partição do Hg, portanto, entre as fases dissolvida e particulada é um dos 

mais importantes fatores a serem considerados na mobilização e transporte de Hg 

em sistemas aquáticos (MASON; SULLIVAN, 1998), pois importantes mecanismos 

de transformação do mercúrio podem ocorrer aumentando a toxidade, o transporte e 

absorção do Hg pela biota em águas naturais (GUO et al., 2001; BARBIARZ et al., 

2003; KOCMAN et al., 2010). 

 
 

1.3 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EM ÁGUA FLUVIAIS 

 
 

O monitoramento da qualidade da água faz parte de um conjunto de estudos, 

cujas informações servem para avaliar as condições ambientais dos diversos corpos 

hídricos. 

Os padrões brasileiros de qualidade das águas em vigor são definidos para 

subsidiar a proposta de enquadramento dos corpos d'água e são estabelecidos pela 

Resolução Nº 357, de 17 de março de 2005 do CONAMA (Brasil, 2005). 

As águas do rio Paraíba do Sul são consideradas de Classe 2, podendo ser 

destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; 
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b) a proteção das comunidades aquáticas; 

c) a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos 

de esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto;  

e) a aquicultura e a atividade de pesca. 

 

Deve-se considerar que os padrões da resolução CONAMA 357/2005 para o 

enquadramento dos corpos d'água Classe 1 e 2 tem como principal objetivo a 

proteção das populações das comunidades de organismos aquáticos.  

Segundo Goulart e Callisto (2003), o monitoramento de variáveis físicas e 

químicas traz algumas vantagens na avaliação de impactos ambientais em 

ecossistemas aquáticos, tais como: identificação imediata de modificações nas 

propriedades físicas e químicas da água; detecção precisa da variável modificada, e 

determinação destas concentrações alteradas. 

A temperatura é um fator que influencia a grande maioria dos processos 

físicos, químicos e biológicos na água, e outros processos, como a solubilidade dos 

gases dissolvidos. A temperatura possui um papel fundamental no meio aquático, 

condicionando as influências de uma série de variáveis físico-químicas. Em geral, à 

medida que a temperatura aumenta, de 0 a 30°C, viscosidade, tensão superficial, 

compressibilidade, calor específico, constante de ionização, calor latente de 

vaporização e a solubilidade de oxigênio diminuem enquanto a condutividade 

térmica e a pressão de vapor aumentam. Organismos aquáticos possuem limites de 

tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, 

temperatura preferida em gradientes térmicos e limitações de temperatura para 

migração, desova e incubação do ovo. Variações de temperatura são parte do 

regime climático normal e corpos de água naturais apresentam variações sazonais e 

diurnas, bem como estratificação vertical. A temperatura superficial é influenciada 

por fatores tais como latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo 

e profundidade. A elevação da temperatura em um corpo d’água geralmente é 

provocada por despejos industriais (indústrias canavieiras, por exemplo) e usinas 

termoelétricas (CETESB, 2012). 
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No âmbito da faixa de temperatura usual em nossas águas superficiais (4 a 

30°C), um aumento da temperatura da água, em geral, tem como efeito (BRANCO, 

1986): 

 

1) diminuição da densidade e da viscosidade da água, para temperaturas acima de 

4°C, facilitando a sedimentação de materiais em suspensão;  

2) redução da solubilidade dos gases na água, entre eles o oxigênio, o CO2 e a 

amônia; 

3) evasão de H2S e de substâncias orgânicas voláteis podendo causar maus odores; 

4) aumento da velocidade das reações bioquímicas, aeróbias e anaeróbias, de 

degradação da matéria orgânica;  

5) aumento da taxa de crescimento dos organismos aquáticos; 

6) coagulação de proteínas que constituem a matéria viva;  

7) aumento da toxicidade de substâncias dissolvidas na água. 

 

O pH por influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente 

ou em processos unitários de tratamento de águas, é um parâmetro importante em 

muitos estudos no campo do saneamento ambiental. A influência do pH sobre os 

ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente devido a seus efeitos sobre a 

fisiologia das diversas espécies. Em determinadas condições de pH, pode ocorrer a 

precipitação de elementos químicos tóxicos como metais pesados, fixando-os no 

sedimento. Outras condições podem exercer efeitos sobre as solubilidades de 

nutrientes. Desta forma, as restrições de faixas de pH são estabelecidas para as 

diversas classes de águas naturais, tanto de acordo com a legislação federal, quanto 

pela legislação do estado. Os critérios de proteção à vida aquática estabelecem o 

pH entre 6 e 9. 

A condutividade depende das concentrações iônicas e da temperatura e 

indica a quantidade de sais existentes na coluna d’água e, portanto, representa uma 

medida indireta da concentração de poluentes. Altas concentrações de sais 

minerais, particularmente sulfato e cloreto, estão associados à tendência de 

corrosão em sistemas de distribuição, além de conferir sabor às águas (CETESB, 

2009) Em geral, níveis superiores a 100 μS/cm indicam ambientes impactados. A 

condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na composição 

de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece 



22 

 

nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. A 

condutividade da água aumenta à medida que mais sólidos dissolvidos são 

adicionados. Altos valores podem indicar características corrosivas da água 

(CETESB, 2009). 

 De acordo com Esteves (1998) a condutividade elétrica pode ser influenciada, 

também pelo volume de chuvas. Como ela é o principal agente regulador dos cursos 

de água, espera-se que seja também uma importante variável a ser considerada em 

estudos envolvendo a qualidade da água de rios e tributários. Segundo von Sperling 

(1998 apud RUAS, 2006), os valores médios de condutividade elétrica nos rios 

brasileiros variam na faixa de 10 a 100 μS/cm. Altos valores de condutividade são 

obtidos quando ocorre o lançamento de águas residuárias não tratadas (portanto, 

ricas em sais), nos corpos d’água receptores. 

O oxigênio dissolvido nas águas é extremamente importante para os 

organismos aeróbios e para manutenção dos processos de autodepuração em 

sistemas aquáticos naturais e estações de tratamento de esgotos. O oxigênio 

proveniente da atmosfera dissolve-se em águas naturais, devido à diferença de 

pressão parcial. Este mecanismo é regido pela Lei de Henry, onde: 

 

P = k(T) X 

 

X = fração molar de equilíbrio do gás em solução (sua solubilidade); 

P = pressão parcial na fase gasosa; 

k = constante de proporcionalidade, ou constante da lei de Henry. 

 

Esta lei define a concentração de saturação de um gás na água, em função da 

temperatura. Nela, observa-se que quanto menor a temperatura, maior é a 

concentração de gases na água. 

A taxa de reintrodução de oxigênio dissolvido em águas naturais através da 

superfície depende das características hidráulicas e é proporcional à velocidade. A 

taxa de reaeração superficial em uma cascata (queda d’água) é maior do que a de 

um rio de velocidade normal, que por sua vez apresenta taxa superior à de uma 

represa, com a velocidade normalmente bastante baixa (CETESB, 2012).  

 Outra fonte importante de oxigênio nas águas é a fotossíntese de algas. Em 

geral, esta fonte não é muito significativa nos trechos de rios à jusante de fortes 
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lançamentos de esgotos. Já que nestes pontos ocorre aumento de turbidez e cor, e 

quando estas características são acentuadas, a penetração dos raios solares é 

prejudicada, assim apenas poucas espécies, resistentes às condições severas de 

poluição, conseguem sobreviver. A contribuição fotossintética de oxigênio só é 

expressiva após grande parte da atividade bacteriana na decomposição de matéria 

orgânica ter ocorrido, bem como após terem se desenvolvido também os 

protozoários que, além de decompositores, consomem bactérias clarificando as 

águas e permitindo a penetração de luz (CETESB, 2012). 

Em um corpo d’água eutrofizado, o crescimento excessivo de algas pode 

“mascarar” a avaliação do seu grau de poluição, quando se toma por base apenas a 

concentração de oxigênio dissolvido. E, sob este aspecto, águas poluídas são 

aquelas que apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido (devido ao seu 

consumo na decomposição de compostos orgânicos), enquanto que as águas 

limpas apresentam concentrações de oxigênio dissolvido elevadas, chegando até a 

um pouco abaixo da concentração de saturação. No entanto, um corpo d´água com 

crescimento excessivo de algas pode apresentar, durante o período diurno, 

concentrações de oxigênio bem superiores a 10 mg.L-1, mesmo em temperaturas 

superiores a 20°C, caracterizando uma situação de supersaturação. Isto ocorre 

principalmente em ambientes de baixa velocidade da água, nos quais podem se 

formar crostas verdes de algas à superfície (CETESB, 2012). 

Nos estudos de controle de poluição das águas naturais, principalmente, nos 

estudos de caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais, as 

determinações dos níveis de concentração das diversas frações de sólidos resultam 

em um quadro geral da distribuição das partículas com relação ao tamanho (sólidos 

em suspensão e dissolvidos) e com relação à natureza (fixos ou minerais e voláteis 

ou orgânicos). Segundo von Sperling (1996), todas as impurezas da água, com 

exceção dos gases dissolvidos contribuem para a carga de sólidos presentes nos 

corpos d'água. Estes sólidos podem ser classificados de acordo com seu tamanho e 

características químicas. Em função do seu tamanho, os sólidos são classificados 

em sólidos em suspensão, coloidais ou dissolvidos e alteram suas propriedades 

físicas e químicas. Em águas naturais a presença dos íons: sódio, magnésio, 

potássio, sulfatos etc, é devido à dissolução de minerais. 
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1.4 QUALIDADE DAS ÁGUAS NO RESERVATÓRIO DO FUNIL 

 
 

A qualidade ambiental dos reservatórios está intrinsecamente associada às 

condições de qualidade de água de seus rios contribuintes, bem como da ocupação 

e uso do solo, das atividades econômicas implantadas e das condições sanitárias do 

entorno e do tempo de residência de suas águas. 

Os reservatórios são sistemas cuja hidrodinâmica é intermediária entre o 

lótico e o lêntico e geralmente apresentam elevada razão volume/superfície. Nesses 

corpos d'água, os nutrientes - nitrogênio e fósforo -, promovem impactos que 

resultam na eutrofização. Mesmo que sejam promovidas ações que os mantenham 

livres de lançamentos de origem orgânica, os estoques de nutrientes acumulados ao 

longo do tempo nesses corpos d´água, ainda estarão em permanente troca nos 

compartimentos aquáticos, mantendo condições de eutrofização. 

O reservatório de Funil foi construído para regularização da vazão e geração 

de energia elétrica. Como a bacia do reservatório do Funil está, em sua quase 

totalidade, situada no Estado de São Paulo, as atividades desenvolvidas a montante, 

e o tipo de ocupação e uso do solo no trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul, 

exercem extrema influência sobre a qualidade de água do reservatório. 

Dessa forma, Funil, constitui-se um exemplo típico do impacto que ocorre 

quando se implanta uma barragem em um rio, e a qualidade das águas a montante 

do reservatório é progressivamente degradada. As principais causas associadas são 

a ocupação da sua bacia hidrográfica, com crescimento da população e dos setores 

industrial e agrícola, acompanhados de desmatamento, erosão e assoreamento dos 

corpos d'água. 

Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) como conseqüência da 

poluição das águas do rio Paraíba, o reservatório de Funil sofre um processo 

crescente de degradação e eutrofização, apresentando condições adversas em 

relação aos diversos usos da água: 

 

 interferências na apreciação estética e nas atividades de recreação, devidas 

ao crescimento excessivo de algas, massas de algas em decomposição, 

odores e coloração das águas; 
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 variações diurnas de oxigênio dissolvido, podendo resultar em baixos teores 

de oxigênio durante a noite; Com a diminuição do teor de oxigênio próximo ao 

sedimento pode ocorrer a liberação de sulfeto de hidrogênio (toxicidade), 

amônia, ferro, manganês, fósforo, entre outros. Podendo ocorrer a 

anaerobiose no manancial, fato que provocaria a mortandade de peixes; 

 alterações das propriedades organolépticas (odor e sabor) da água potável; 

 o fitoplâncton sedimenta no reservatório, criando uma demanda de oxigênio 

nos sedimentos de fundo, que resulta em baixos valores de oxigênio 

dissolvido no hipolímnio do reservatório; 

 em condições anaeróbicas no fundo do reservatório, pode haver solubilização 

do fósforo do sedimento com possíveis alterações do nutriente limitante; 

 presença de algumas espécies de algas cianobactérias que produzem toxinas 

e que podem ser transportadas para jusante do reservatório. 
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2 OBJETIVO  

 
 

Esta dissertação tem como objetivo geral avaliar o comportamento do 

elemento mercúrio (Hg) na represa do Funil – Itatiaia – RJ, no médio curso do rio 

Paraíba do Sul, utilizando a técnica de espectrofotometria de fluorescência atômica 

com geração de vapor a frio (CVAFS). 

Neste sentido, o estudo teve os seguintes objetivos específicos: 

 

 caracterizar a água físico-quimicamente, ou seja, realizar medidas de pH, 

temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido; e assim usar esses 

parâmetros físico químicos para analisar o comportamento do Hg; 

 

 comparar os valores de concentração encontrados nas diferentes áreas de 

coleta (entrada / represa / saída) estimando a entrada e saída do Hg 

dissolvido e particulado na barragem da represa do Funil, e posterior 

avaliação do papel da barragem. 
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3 HIPÓTESE 

 
 

Desta forma, o presente estudo testou a hipótese de que: 

 

 A barragem da Represa do Funil – Itatiaia – RJ atua como uma “barreira 

biogeoquímica”, com relação ao transporte de contaminantes pelo rio Paraíba 

do Sul em seu médio curso São Paulo – Rio de Janeiro. A hipótese a ser 

testada foi que o reservatório contribui para melhorar a qualidade da água do 

rio Paraíba do Sul, através do processo de decantação do material em 

suspensão trazido pelo rio oriundo de São Paulo, e que a jusante do mesmo, 

o ambiente seria de melhor qualidade. Este efeito de “filtro” tem sido atribuído 

a muitos reservatórios, embora existam outros fatores como as condições 

físico-químicas do ambiente e os procedimentos de manutenção das usinas 

que podem diminuir ou anular esta “função” dos reservatórios.  
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4 JUSTIFICATIVA 

 
 

A importância deste estudo está relacionada com as condições em que as 

águas do rio Paraíba do Sul entram na represa do Funil, no Estado do Rio de 

Janeiro, devido à questionada poluição oriunda do trecho paulista, por onde passa 

este manancial importante para o abastecimento da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

O rio Paraíba do Sul tem sido apontado, por meio de vários levantamentos, 

como sendo impactado por elementos traços, devido a seu curso passar por muitas 

regiões urbanas industrializadas (AGEVAP, 2012). Um desses levantamentos 

baseou-se na avaliação dos dados históricos do rio Paraíba do Sul, no trecho 

Queluz-Três Rios, desenvolvido pela FEEMA, com objetivo de caracterizar suas 

variações espaço-temporais na qualidade da água. Verificaram-se tendências de 

comportamento dos principais parâmetros físico-quimicos, antes e após a 

construção do reservatório do Funil, que se deu em 1970. A influência deste 

reservatório na qualidade de água do rio Paraíba do Sul estende-se 

aproximadamente até a cidade de Resende. As contribuições laterais devido a 

atividades industriais e urbanas, no trecho Barra Mansa-Volta Redonda, tendem a 

elevar os níveis de contaminação, resultando em uma gradativa deterioração na 

qualidade da água. 

Em razão disso, o rio encontra-se hoje em estado crítico, com margens 

assoreadas e 40% da vazão de seu médio curso desviada para o rio Guandu. Suas 

águas também são utilizadas para abastecimento industrial, irrigação, consumo 

humano (com e sem pré-tratamento) e atividade pesqueira, sendo os dois últimos 

mais frequentes em populações de baixa renda (AGEVAP, 2012). 
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Diante da situação exposta, este trabalho adquire importância pelo fato de 

contribuir com dados para o monitoramento ambiental e servir de suporte para 

esclarecer sobre o comportamento de poluentes neste ambiente. Além de avaliar a 

atual qualidade das águas na represa do Funil, para identificar uma possível 

acumulação e a concentração de elementos traços de interesse ambiental, em 

particular, de mercúrio (Hg). 
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5 ÁREA DE ESTUDO 

 
 

5.1 DESCRIÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

 
 

A bacia do rio Paraíba do Sul localiza-se na região Sudeste do Brasil, 

conforme mostra a figura 1, percorrendo os estados de São Paulo (13.500 km2), Rio 

de Janeiro (21.000 km2) e Minas Gerais (20.900 km2). Conhecida como Bacia do 

Leste, ocupa uma área de aproximadamente 57.000 km2, localizada em território 

metropolitano e rural, com a Mata Atlântica original restrita a parques e reservas 

florestais. 

O rio, formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, nasce na 

Serra da Bocaína, em São Paulo e percorre cerca de 1.150 km até sua foz, em 

Atafona, Norte Fluminense. Seu curso é marcado por sucessivas represas, 

destinadas ao abastecimento de água e de eletricidade para as populações vizinhas, 

incluindo as cidades do Vale do Paraíba e a região metropolitanas do Rio de 

Janeiro, que recebe águas do rio Paraíba do Sul desviadas para o rio Guandu.   

É suprido por uma bacia de drenagem de 56.600 km2, ao longo de três 

estados brasileiros (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), esse rio foi 

represado primeiramente em 1950, com a criação da reserva de Santa Cecília, (da 

qual águas do rio Paraíba do Sul eram bombeadas) para abastecer a população da 

área metropolitana do Rio de Janeiro (FEEMA). Atualmente são bombeadas 160 

m3/s para este fim. 
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O reservatório da Usina Hidrelétrica do Funil, localizado em Itatiaia – RJ, foi a 

área destinada às análises deste trabalho, com amostragens mensais iniciadas em 

agosto de 2010, coletadas ao longo de um ano a montante, na barragem e a jusante 

da mesma. 

O rio Paraíba do Sul na área de estudo é altamente influenciado pela Usina 

Hidrelétrica do Funil, tanto pelo reservatório, como pelas regras operacionais da 

barragem, ou seja: geração de energia e regularização de vazão. O reservatório 

influi no transporte de sedimentos do território paulista para o estado do Rio de 

Janeiro, entretanto a maior parte desses sedimentos decanta no reservatório. 

 



 

 

Figura 1: Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

                                                                                     Fonte: AGEVAP,2012. 

                                                  Destaque em vermelho para localização do reservatório da Usina Hidrelétrica do Funil. 



 

5.1.1 Pluviosidade 

 
 

Pode-se dividir a sazonalidade na região em duas épocas: seca e cheias. 

Essa divisão é importante para os estudos da qualidade ou características físicas e 

químicas da água, bem como para os estudos das comunidades aquáticas. No 

gráfico da figura 2 é apresentado um gráfico exibindo a pluviosidade média no 

período de amostragem. 
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Figura 2: Pluviosidade média na região de Resende-Itatiaia no período de agosto de 

2010 à agosto de 2011. 

Fonte: ANA, 2012. 

 

A seca abrange os meses de abril a setembro, podendo haver exceções em 

alguns anos quando ocorrem chuvas torrenciais no inicio de abril e no final de 

setembro; 
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Já as cheias abrangem os meses de outubro a março, principalmente 

novembro a marco, quando ocorrem mudanças significativas nas características das 

águas incluindo: temperatura, concentrações de oxigênio dissolvido, cor, turbidez e 

aumento de alguns metais de origem natural como o ferro e alumínio. Essas 

alterações são acentuadas devido a degradação ambiental da bacia do rio Paraíba 

do Sul em função da devastação da cobertura vegetal e ocupação desordenada do 

solo. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

6.1 AMOSTRAGEM 

 
 

6.1.1 Locais de amostragem 

 
 

A figura 3 mostra a localização dos pontos de coleta das amostragens 

realizadas neste estudo. As figuras 4, 5 e 6 exibem com mais detalhes os pontos de 

coleta. 

 

 



 

 

Figura 3: Indicação dos pontos de coleta. 

P1 - QUELUZ 

1m de profundidade. 

A 6 Km da represa. 

P2  - UHE FUNIL 

1m; 5m; 10m; 15m; 20m; 30m; 

e 40m de profundidade. 

A 18 Km da represa. 

P3 - ITATIAIA 

1m de profundidade. 

 



 

*P1: a montante da barragem, na cidade de Queluz, divisa São Paulo - Rio de 

Janeiro. Escolhido com o objetivo de coletar uma amostra representativa das águas 

oriundas de São Paulo, no curso principal do rio, ou seja, sem influências de rios 

tributários ou da topografia da região. A coleta foi realizada dentro da cidade, na 

principal ponte que atravessa perpendicularmente o curso do rio. 

 

 

Figura 4: Ponto de coleta em Queluz – SP. 

 

*P2: próximo à barragem, dentro do lago correspondente a Usina Hidrelétrica 

de Funil, Itatiaia, RJ. É uma região de águas estacionárias, quando comparada aos 

demais pontos de coleta. As coletas foram realizadas de barco, a 1 (FUN1), 5 

(FUN2), 10 (FUN3), 15 (FUN4), 20 (FUN5), 30 (FUN6) e 40 metros (FUN7), sendo 

este o ponto mais fundo da represa com facilidade de acesso e possibilidade de 

ancoramento do barco. 
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Figura 5: Ponto de coleta  próximo a  barragem da Usina Hidrelétrica do Funil. 

 

*P3: a jusante da barragem, aproximadamente 2 km após a barragem da 

represa do Funil, Itatiaia, RJ, com coletas realizadas em barco da população 

“ribeirinha” local.  

 

Figura 6: Ponto de coleta em Itatiaia, RJ. 
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As localizações dos pontos de coleta foram verificadas por leitura cartográfica, 

seguidas das informações por satélite através do programa Google Earth. Tais 

coordenadas encontram-se na tabela 1, abaixo: 

 

       Tabela 1: Coordenadas para localização dos pontos de coleta. 

Ponto de coleta S (Latitude) W (Longitude) 

P1 – a montante 22º 32 ’23,7’’ 44º 46’ 16,6’’ 

P2 – na barragem 22º 31’ 57,7’’ 44º 33’ 51,6’’ 

P3 – a jusante 22º 30’ 50,0’’ 44º 41’ 58,4’’ 

 

As amostras foram coletadas com auxílio de uma garrafa de van Dorn e 

transferidas dela diretamente para frascos de teflon, com capacidade de um litro 

cada, previamente limpos e ambientados (U.S.EPA, 1996). Imediatamente após a 

coleta tais amostras foram filtradas, com membrana de acetato-celulose com 

porosidade de 0,45 µm. Desta forma foram obtidas soluções coloidais, ou seja, 

soluções compostas por íons metálicos livres, pequenos complexos orgânicos e 

inorgânicos presentes na fração dissolvida (STUMM E MORGAN, 1996). 

Após a filtração, o filtrado (solução verdadeira) foi acidificado com ácido 

clorídrico (HCl) ultrapuro para alcançar pH < 2, para então ser dividido em duas 

frações para as análises químicas. Todos os frascos foram acondicionados em 

sacos plásticos duplos e armazenados em caixas de isopor preenchidas com gelo 

(CAMPOS et al., 2002). Os parâmetros físico-químicos como temperatura, pH, 

oxigênio dissolvido (O.D.) e condutividade foram medidos in sito com auxílio de uma 

sonda multiparamétrica HANNA modelo HI9829. 

 
 

6.2 MATERIAIS 

 
 

6.2.1 Técnicas Limpas 

 
 

Como este trabalho envolve o estudo de elementos em concentrações traço 

em águas fluviais, foram adotados procedimentos baseados em técnicas limpas 
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validados internacionalmente (U.S.EPA, 1994; CAMPOS et al., 2002). Tais 

procedimentos visam diminuir possíveis contaminações durante todas as etapas de 

processamento das amostras, desde a amostragem até o momento final de análise. 

(SODRÉ, 2005) 

Os materiais utilizados na coleta das amostras e nas análises deste estudo 

foram previamente lavados com água corrente, detergente comercial e escova. Em 

seguida foram enxaguados e deixados por 24 horas em banho de detergente (Extran 

5%) preparado em recipiente plástico com tampa. Posteriormente, os frascos foram 

enxaguados com água corrente e três vezes com água destilada. Os frascos foram 

deixados imersos durante 24 horas em banho de ácido nítrico (HNO3) 10%. A 

próxima etapa consistiu em enxaguá-los com água Milli-Q por cinco vezes e em 

preenchê-los completamente com uma solução de HNO3 1 mol L-1 (U.S.EPA, 1994). 

Finalmente, os frascos foram secos em estufa a 50°C e colocados em uso ou 

armazenados em sacos plásticos duplos (SODRÉ, 2005). 

 
 

6.2.2 Análises Químicas 

 
 

6.2.2.1 Determinação do mercúrio dissolvido (Hg-D) e mercúrio particulado (Hg-P) 

 
 

Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico. No 

preparo de todas as soluções, foi utilizada água ultra-pura, tipo Milli-Q (Millipore).  

O filtrado foi analisado para a fração Hg-D. Após acidificação da amostra pela 

adição de 7 ml de HCl (4 N), previamente destilado por difusão, além de 1,0 mL de 

uma solução de KBrO3/KBr (0,1 N) em 40 mL da amostra colocada em frascos de 

vidro Boeco (figura 7a) e deixado em repouso por 30 minutos. Em seguida 

adicionou-se 25 μL de hidroxilamina (12%), a fim de reduzir o brometo/bromato de 

potássio  residual e evitar a supressão do sinal de detecção do aparelho. 

Os filtros, representados na figura 7b foram analisados para a fração Hg-P. 

Após digestão da amostra com 20 ml de água régia 50% (H2O:HCl:HNO3; 4:3:1) em 

Erlenmeyers de 125 ml e fechados com dedos-frio, aquecidos em Banho-Maria (70º 
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C) por uma hora, como indica a Figura 7c (COELHO, 2000; MARINS et al., 2002; 

PSA, 2004). 

 

 
 

Figura 7: (a) Frascos de vidro Boeco para digestão de Hg-D; (b) Filtros em ester de 
celulose 0,45 micra após a filtração; (c) filtros colocados em Erlenmeyers de 125 ml 
e fechados com dedos frios, aquecidos em Banho-Maria para digestão do Hg-P. 

 

A determinação de Hg foi feita por espectrofotometria de fluorescência 

atômica, utilizando a técnica de geração de vapor a frio (CVAFS), em um 

equipamento PSA Millennium Merlin 10.025. 

 
 

6.2.2.2  Avaliação e otimização de reagentes, método de quantificação e limite de 

detecção 

 
 

Uma grande dificuldade na análise de mercúrio (Hg) em níveis ultra-traços é a 

necessidade do uso de reagentes isentos de Hg. Esses reagentes apresentam um 

custo muito elevado, e nem sempre podem ser adquiridos. Muitas vezes eles são 

substituídos por um reagente com menor grau de pureza e precisam passar por um 

processo de purificação para se adequarem às necessidades impostas pela técnica  

utilizada. O ácido clorídrico P.A. 37% (HCl), utilizado durante toda a determinação de 

Hg, é a principal fonte de contaminação na análise. Na impossibilidade do uso de 

ácidos isento de Hg (Suprapur), a literatura recomenda a purificação do ácido 

clorídrico P.A. por destilação, enquanto que os sais utilizados (KBr e KBrO3) podem 

ser purificados por simples aquecimento em mufla. 

Com intuito de analisar a interferência e a necessidade de purificação dos 

reagentes utilizados durante a análise de Hg, todos os reagentes foram analisados 

separadamente. Para os sais KBr e KBrO3, o sinal detectado pelo aparelho foi 



42 

 

insignificante, praticamente sem alteração da linha de base. Já para o HCl 37% P.A. 

Merck, rotulado como especial para análise de Hg, o sinal detectado foi bem 

elevado, impossibilitando a leitura de concentrações ultra-traço. Um HCl suprapur 

Merck foi analisado em conjunto, com o objetivo de comparar o sinal detectado pelo 

aparelho pelos dois ácidos. A figura 8 apresenta o sinal gráfico obtido para os 

diferentes ácidos. Pode-se observar na Figura 8a o expressivo sinal do HCl P.A. 

frente ao ácido suprapur representado pela Figura 8b, o qual praticamente não 

alterou a linha de base. 

 Devido ao alto consumo de HCl durante as análises e o altíssimo custo dos 

ácidos de altíssima pureza, optou-se pela purificação do HCl P.A. por sistema de 

difusão gasosa a temperatura ambiente por 15 dias. Após esse período, o ácido 

clorídrico destilado foi titulado com solução de NaOH padronizada para a 

determinação da sua concentração real. Para um prazo de 15 dias de destilação a 

concentração média do ácido destilado é de 50 % v/v ou 6,0 M. Depois da obtenção 

do HCl destilado, testes de interferência foram feitos, e os resultados demonstraram 

um sinal de detecção similar ao do HCl suprapur, como indica a Figura  8c. Neste 

caso, o inconveniente é o tempo necessário para a destilação por difusão e a 

consequente diluição do ácido, o que acarreta um consumo maior, porém ainda 

apresenta vantagens, frente aos custos do ácido suprapur. 

As curvas de calibração foram feitas a partir de diluições sucessivas de uma 

solução padrão Merck de 1000 mg.L-1. Optou-se pela preparação diária dos padrões, 

ao invés da preservação com ácidos inorgânicos, devido ao aumento do branco 

provocado pelos ácidos. As curvas de calibração são construídas em unidade de 

concentração (ng.L-1) versus altura do pico gerado pela fluorescência do Hg 

presente na amostra, como mostrado nas figuras 9a e 9b.O limite de detecção do 

método foi calculado como igual a três vezes o desvio estimado por Sy/x, e o valor 

em concentração foi obtido a partir da regressão linear da curva de calibração, 

sendo Sy/x = {_(yi – y)2 . (n-2)-1}1/2 (MILLER e MILLER, 1993) e o valor médio 

alcançado na atual condição de trabalho foi de 0,10  a 0,05 ng L-1 . 
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Figura 8: Sinal gráfico do HCl P.A. (a), (b) suprapur e (c) purificado por destilação. 
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Figura 9: Curvas de calibração nas faixas de 0 – 20 ppt (a) e de 0 – 200 ppt (b). 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

No geral, os resultados dos parâmetros físico-químicos analisados 

encontram-se similares aos encontrados em outros estudos realizados em 

reservatórios no Brasil. Vale destacar que estes valores são influenciados por 

diversos fatores que afetam a qualidade das águas das diferentes bacias 

hidrográficas como: abastecimento doméstico, abastecimento industrial, irrigação, 

dessedentação de animais, aquicultura, preservação da flora e da fauna, recreação 

e lazer, harmonia paisagística, geração de energia elétrica, navegação e diluição de 

despejos. Os parâmetros pH e O.D. embora comparáveis a outros estudos, 

obtiveram alguns valores extremos que violaram os valores normativos da legislação 

ambiental vigente. Os resultados destes parâmetros, assim como dos demais 

analisados, serão melhor discutidos nos próximos subtópicos. Os resultados 

encontram-se discriminados com mais detalhes no apêndice desta dissertação. 

 
 

7.1 TEMPERATURA 

 
 

As figuras 10 e 11 apresentam os gráficos das séries temporais de 

temperatura em cada um dos três pontos de coleta, ao longo de todas as 

campanhas. Já as tabelas 2 a 8 (ver apêndice) apresentam a descrição de todos os 

valores obtidos e alguns dados estatísticos para este parâmetro em cada mês de 

coleta. 
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Figura 10: Distribuição temporal da temperatura da água superficial nos pontos de 

amostragem. 
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Figura 11: Distribuição temporal da temperatura da água superficial nos pontos de 

amostragem. 
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Os valores de temperatura situaram-se entre 18,40 a 28,31 °C. Pelo gráfico 

observa-se que os meses mais frios correspondem, em geral, às campanhas 

referentes à abril e agosto, sendo os menores valores obtidos em agosto de 2010. 

Os meses mais quentes correspondem às campanhas de dezembro de 2010, 

fevereiro e março de 2011. 

A partir dos valores apresentados na tabela 1 (ver apêndice), constata-se que 

a média e mediana, nos pontos estudados, são muito próximos, demonstrando 

variações de temperatura semelhantes ao longo da rede amostral. A temperatura 

mínima registrada foi de 18,40 °C, no ponto de Queluz em junho de 2011, e a 

máxima registrada foi de 28,31 °C, no ponto da UHE Funil (na barragem) em 

fevereiro de 2011. Dessa maneira, não foram encontrados padrões de variação de 

temperatura específicos para cada ponto de coleta, porém foi observada uma 

expressiva variação sazonal.  

A resolução CONAMA 357/2005 não estabelece padrões para o parâmetro 

temperatura da água. Assim sendo, o barramento em estudo não implica em 

alterações na qualidade da água referentes a este parâmetro que comprometam os 

usos das águas do rio Paraíba do Sul, de acordo com o estabelecido pela legislação 

ambiental. 

As variações encontradas podem estar relacionadas a variações do tempo, 

em maior grau, e ao barramento, em menor grau. As variações climáticas, com a 

ocorrência de temperaturas mais quentes podem determinar um aumento potencial 

nas temperaturas da água. No entanto, é sabido que um reservatório cria um 

ambiente mais estável e, devido ao alto calor específico da água e considerando 

ainda a grande área do espelho d`água e o grande volume do reservatório, o mesmo 

tende a manter temperaturas mais altas por mais tempo. Alguns estudos 

demonstram esta característica dos reservatórios influenciando na manutenção de 

microclimas em seu entorno (GRIMM, 1998; DIAS et al., 1999; LIMBERGER, 2007). 

 
 

7.2 pH 

 
 

As figuras 12 e 13 apresentam gráficos das séries temporais de pH na água 

superficial em cada um dos três pontos de coleta, ao longo das campanhas de 
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agosto de 2010 a agosto de 2011. Assim como para a temperatura, as tabelas 2 a 8 

(ver apêndice) apresentam a descrição de todos os valores obtidos e alguns dados 

estatísticos para este parâmetro em cada mês de coleta. 
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Figura 12: Distribuição temporal do pH da água superficial nos pontos de 

amostragem. 
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Figura 13: Distribuição temporal do pH da água superficial nos pontos de 

amostragem. 

 

Analisando-se as figuras acima percebe-se que o comportamento do pH é 

muito semelhante ao longo do tempo, considerado-se todos os pontos amostrados. 

O pH variou de 6,20 a 9,43, violando portanto em alguns valores registrados no 

ponto da represa, a resolução CONAMA 357/2005, que estabelece o valor de pH em 

uma faixa de 6 a 9. 

As figuras mostram a variação do pH em todas as amostragens mensais  

realizadas no ponto mais superficial da represa do funil, atingindo seu maior valor de  

9,43 em outubro de 2010; possivelmente devido ao fato de a região possuir águas 

estacionárias e pelo crescimento muito intenso de algas, que realizam atividade 

fotossintética consumindo o CO2 dissolvido na água que, em equilíbrio, formaria 

ácido carbônico (H2CO3). No entanto, sendo o gás carbônico consumido, diminui a 

formação do ácido, reduzindo a acidez do meio. Esse mês de outubro se mostrou 

atípico, podendo se atribuir ao aumento da temperatura e da radiação solar, que 

elevam a taxa de fotossíntese, o que facilita a respiração celular, acarretando em 

maior consumo de CO2, com conseqüente aumento do pH. 



50 

 

Entretanto, há outras hipóteses para um pH maior que 9, como a presença de 

cátions (Ca2+, Mg2+ etc) de origem geológica que elevam o pH na ausência de ânion 

contra-íon (HCO3-, SO4
2- etc). Contudo, é difícil explicar um pH maior que 9 sem 

hipotizar a presença de NH4+ oriunda de esgoto, ou de mineralização de algas 

mortas, ou ainda de excretação de microfauna. Então este valor de pH elevado pode 

indicar a presença de amônia, provavelmente de origem biológica. 

Pelo gráfico, correspondente à variação do pH com a profundidade, observa-

se a camada superficial mais alcalina. O pH diminui a medida que a profundidade 

aumenta, provavelmente por se tratar de regiões com baixa atividade fotossintética e 

mais anóxidas, o que acarretaria no aumento de acido carbônico no meio, 

diminuindo o pH. Além disso, há ácidos orgânicos resultantes da decomposição da 

matéria orgânica, como acidos fúlvicos e húmicos, o que justificaria também um leve 

aumento da acidez. 

A condição ácida predominou ao longo de todo o período amostral, o que 

permite concluir que as águas do rio Paraíba do Sul encontram-se com condições 

levemente ácidas, próximas à neutralidade, em todos os pontos. Os pontos que o pH 

apresentou-se em condições mais básicas foram apenas em agosto/2010 (FUN1), 

outubro/2010 (FUN1), dezembro/2010 (FUN1) e março/2011 (FUN1). 

Calijuri et al. (1999) afirmam que valores mais elevados de pH podem estar 

relacionados à ocorrência de altas densidades de algas (fitoplâncton), uma vez que 

durante o processo de fotossíntese ocorre a absorção de gás carbônico dissolvido 

na água e, conseqüentemente, o aumento de pH. 

 
 

7.3 CONDUTIVIDADE 

 
 

As figuras 14 e 15 apresentam os gráficos das séries temporais de 

condutividade elétrica na água superficial em cada um dos três pontos de coleta, ao 

longo de todas as campanhas. As tabelas 2 a 8 (ver apêndice) apresentam a 

descrição de todos os valores obtidos e alguns dados estatísticos para este 

parâmetro em cada mês de coleta. 
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Figura 14: Distribuição temporal da condutividade na água superficial nos pontos de 

amostragem. 
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Figura 15: Distribuição temporal da condutividade na água superficial nos pontos de 

amostragem. 
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A partir das figuras acima, é possível constatar que os valores nas águas 

supericiais obtidos situaram-se no intervalo compreendido entre 54 e 101 μS/cm. A 

maior parte dos valores obtidos situou-se abaixo dos 100 μS/cm e, de acordo com a 

CETESB (2009), valores superiores indicam ambientes impactados. Os maiores 

valores foram encontrados para os pontos FUN05, FUN06 E FUN07 

(AGOSTO/2010), no reservatório nas profundidades de 20, 30 e 40 metros 

respectivamente (ver tabelas 6, 7 e 8 em apêndice). Estes picos amostrais foram 

obtidos no período seco, o que pode ser explicado pela menor diluição de íons e 

compostos orgânicos na coluna d`água. Andrade (2008), ao estudar a qualidade 

ecológica de três açudes da bacia do rio Taperoá – Soledade, Taperoá II e 

Namorados, em João Pessoa, também encontrou maiores valores de condutividade 

nos períodos secos, tendo em vista a maior concentração de íons na água. Tais 

resultados corroboram com os obtidos no presente trabalho.  Os resultados 

encontrados para os pontos relacionados acima podem estar relacionados com a 

contribuição de matéria orgânica (organismos planctônicos) advindos da cidade de 

Queluz. Os resultados são típicos de ambientes que possuem características 

predominantemente lênticas, podendo estar relacionados com o aumento da 

concentração de carga orgânica advinda de despejos sanitários oriundos das 

manchas urbanas bem como atividades pecuaristas no entorno destas áreas do 

reservatório. Observa-se que os valores máximos na água superficial foram obtidos 

no ponto de Queluz no mês de julho apresentando o valor de 101 μS/cm, podendo 

este fato estar relacionado com o maior aporte de matéria orgânica (despejos 

sanitários e poluição difusa) provenientes de sua bacia de contribuição, conforme já 

discutido. A Resolução CONAMA 357/2005 não estabelece padrões para o 

parâmetro condutividade elétrica e, assim, o barramento em estudo não implica 

diretamente em alterações na qualidade da água referentes a este parâmetro que 

comprometam os usos das águas do rio Paraiba do Sul, no âmbito desta legislação.  

 
 

7.4 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

 
 

As figuras 16 e 17 apresentam os gráficom das séries temporais de oxigênio 

dissolvido na água superficial em cada um dos três pontos de coleta, ao longo de 
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todas as campanhas. As tabelas 2 a 8 (ver apêndice) apresentam a descrição de 

todos os valores obtidos e alguns dados estatísticos para este parâmetro em cada 

mês de coleta. 

 

Figura 16: Distribuição temporal do oxigênio dissolvido da água superficial nos 

pontos de amostragem. 
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Figura 17: Distribuição temporal do oxigênio dissolvido da água superficial nos 

pontos de amostragem. 

 

É possível constatar que os valores obtidos, demonstraram águas que variam 

de condições bem oxigenadas a condições de relativa anoxia, com valores médios, 

medianos e de amplitude variados. Os valores obtidos situaram-se no intervalo 

compreendido entre 0,58 na represa na profundidade de 40 metros em dezembro de 

2010 e  9,10 mg/L na superfície da represa em agosto de 2011. 

O parâmetro oxigênio dissolvido não apresentou um comportamento definido. 

É provável que as grandes diferenças observadas sejam reflexo da evolução dos 

usos do solo na bacia de contribuição, principalmente em virtude da contribuição de 

matéria orgânica por esgotos domésticos e industriais, bem como pelos dejetos das 

atividades agropecuárias desenvolvidas no entorno do reservatório. Pode-se inferir 

que a presença de algas fotossintetizantes tenha contribuído para os valores mais 

elevados encontrados, e ainda que a biodegradação da matéria orgânica aliada a 

ocorrência de maiores temperaturas, sejam a causa dos menores valores. Os níveis 

de oxigênio dissolvido estão diretamente relacionados com a concentração de 

matéria orgânica e a temperatura, ou seja, quanto maior a quantidade de matéria 

orgânica e mais elevada a temperatura em um meio, menores tendem a ser os 

níveis de oxigênio dissolvido. 



55 

 

Ruas (2006), ao estudar a qualidade da água do rio Pomba, face à 

implantação de três barramentos em cascata, concluiu que as variações obtidas 

para oxigênio dissolvido estariam relacionadas principalmente à degradação da 

matéria orgânica oriunda de contribuições externas. Honorato (2008) ao estudar a 

qualidade da água do rio Preto, antes durante e após a implantação da AHE 

Queimado, em Unaí/MG, também observou que o O.D. no reservatório era mais 

influenciado pela decomposição da matéria orgânica presente na água. Estes locais 

recebem as águas provenientes de áreas extensas de pastagens destinadas a 

pecuária, enquanto que no caso da área estudada há pequenas concentrações 

urbanas, em Queluz e Itatiaia. Dessa maneira, a partir do carreamento de matéria 

orgânica para os rios pelo lançamento de efluentes, há uma diminuição nas 

concentrações de oxigênio dissolvido por conta do processo de decomposição desta 

carga orgânica. 

Em relação ao atendimento do padrão estabelecido pelo CONAMA 357/2005, 

foram encontrados valores abaixo do limite permitido (5,0 mg.L-1). Esta concentração 

de oxigênio dissolvido, muito baixa, pode comprometer a biota aquática. Essas 

ocorrências foram registradas nos três pontos de amostragem, podendo estar 

relacionadas com a degradação de matéria orgânica proveniente de despejos 

líquidos, porém não podemos afirmar pois precisaríamos de outros parâmetros para 

essa determinação. De qualquer maneira, deve-se atentar para estas ocorrências 

levando em consideração que efluentes líquidos contêm organismos patogênicos, 

que trazem riscos para a saúde humana, restringindo assim os usos da água sem 

tratamento prévio, como por exemplo, a recreação. Este fato se torna ainda mais 

crítico para praias artificiais no entorno do reservatório, bem como as práticas de 

esportes náuticos desenvolvidas no reservatório. 

 
 

7.4.1 Perfis verticais de temperatura e oxigênio dissolvido em lagos e 

reservatórios 

 
 

O perfil vertical de temperatura em lagos e reservatórios varia com as 

estações do ano. Tal variação afeta diretamente a densidade da água e, em 

decorrência, a capacidade de mistura ou estratificação do corpo d`água. Durante o 
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verão e nos meses mais quentes do ano, a temperatura superficial da água tende a 

ser bem mais elevada que a temperatura do fundo, devido incidência de radiação 

solar. Assim, a densidade da água superficial torna-se inferior a camada do fundo, 

criando diferentes camadas ao longo da coluna d`água. Sendo a camada superior, 

mais quente e menos densa, com maior circulação, chamada de epilímnio; a 

camada inferior, mais fria, mais densa, com maior estagnação denominada de 

hipolímnio; e entre a superior e a inferior há uma camada de transição chamada de 

metalímnio ou termoclina. 

As diferenças de densidade podem ser tão significantes que acabam por 

causar uma completa estratificação da coluna d`água que, por sua vez apresenta 

um perfil clinogrado, impedindo a mistura entre estas camadas, conforme 

representação esquemática na figura 18. 

 

 

Figura 18: Representação do fenômeno da estratificação térmica. 

 

Já nas estações mais frias, há uma diminuição da temperatura da camada 

superior, causando uma homogeneização da temperatura ao longo de toda a coluna 

d`água, permitindo os movimentos de circulação em toda a profundidade, desde que 

haja uma força externa, geralmente representada pela ação dos ventos. Neste caso, 

a coluna d`água apresenta um perfil ortogrado, com temperatura semelhante da 

superfície ao fundo, como mostra a Figura 19. Assim, os ambientes lênticos (lagos e 

reservatórios) estão permanentemente sujeitos a uma alternância de processos de 

estratificação e de circulação (RUAS, 2006). 
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Figura 19: Representação do corpo d`água em circulação completa. 

 

A estratificação e a desestratificação térmica são acompanhadas por uma 

série de outras alterações físicas e químicas na água. Destacam-se a distribuição 

vertical dos gases dissolvidos na água, como o oxigênio e o gás carbônico (CO2); e 

a distribuição vertical de nutrientes, com por exemplo, o acúmulo de substâncias e 

elementos químicos no hipolímnio durante a estratificação. Na maioria dos casos, a 

concentração de oxigênio dissolvido no hipolímnio de corpos de águas 

permanentemente estratificadas se aproxima a zero (anóxico). Concentrações 

verticais mais homogêneas na coluna de água, ou precipitação e recirculação totais 

ocorrem com a mistura vertical das águas. Ocorrem também modificações na 

distribuição dos organismos do fitoplâncton e do zooplâncton e acúmulo de certos 

componentes da comunidade, como bactérias nos gradientes de temperatura e 

densidade, que ocorrem no metalímnio, zona entre o epilímnio  e o hipolímnio. 

Segundo Von Sperling (1996), em períodos de estratificação térmica do 

reservatório, os níveis de oxigênio dissolvido tendem a sofrer uma depleção ao 

longo da coluna d`água, devido à falta de reoxigenação através da ausência de 

difusão vertical e circulação total da massa d`água e também à inviabilidade de 

fotossíntese devido a absorção de luz solar na camada superficial de água, tornando 

as concentrações de OD no hipolímnio extremamente baixas. Esta baixa 

concentração ou ausência de oxigênio dissolvido no fundo do lago (ou reservatório) 

tende a induzir a ressolubilização de compostos, anteriormente precipitados, ou seja, 

tais substâncias passam do estado oxidado (presença de oxigênio) para o estado 

reduzido (ausência de oxigênio), causando uma deterioração da qualidade da água 

no fundo, já que há elevação da concentração de elementos tóxicos, compostos 

orgânicos e nutrientes.  
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Sabe-se que 99% da radiação solar é absorvida nos primeiros metros, 

decrescendo rapidamente a partir dos 10 metros. O reservatório da UHE Funil 

possui uma profundidade média de 20 metros apresentando um tempo de residência 

média da água de cerca de 55 dias (ROCHA et al.,2002). Trata-se de um 

reservatório em operação há quase meio século, pois começou a operar em 1969. 

Apresenta, assim, um bom potencial de circulação na coluna d`água, de acordo com 

estes critérios. Na área próxima a barragem do reservatório encontra-se sujeito a 

potenciais processos de estratificação da coluna d`água. Von Sperling (1999a) 

afirma que no caso de ambientes aquáticos tropicais, as diferenças de temperatura 

são ainda mais marcantes, tendo em vista o fato de que as diferenças de densidade 

são cada vez maiores na medida em que se avança para faixas mais altas de 

temperatura. Desta maneira, um lago ou reservatório tropical que apresenta, por 

exemplo, temperatura de 28ºC na camada superior e de 25ºC junto ao fundo, estará 

provavelmente estratificado devido às diferenças de densidade. Já no período 

noturno, quando a temperatura superficial pode cair alguns poucos graus, este 

mesmo ambiente pode entrar na fase de circulação devido à semelhança nos 

valores da densidade na superfície e no fundo. Branco (1986 apud MUCCI, 2004) 

sugere que uma estabilidade de estratificação perfeita ocorre em lagos tropicais com 

temperaturas superficiais das águas entre 20ºC e 30ºC, como ocorre na maior parte 

do tempo nos padrões de temperatura que foram observados para o reservatório da 

UHE Funil. 

 
 

7.4.2 Avaliação dos perfis térmicos, oxigênio dissolvido e pH 

 
 

Para avaliar as tendências dos perfis térmicos, de oxigênio dissolvido e pH 

anteriormente discutidas, fez-se o monitoramento destes parâmetros para 

acompanhar os padrões de circulação e estratificação do corpo hídrico. Conforme 

exposto, os resultados de perfil térmico, de oxigênio dissolvido e pH explorados no 

âmbito deste trabalho referem-se ao ponto localizado no reservatório, próximo à 

barragem, que por sua vez apresenta as maiores profundidades e características 

predominantemente lênticas (figuras 20, 21 e 22). 
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Agosto/2010 Setembro/2010 Outubro/2010 Novembro/2010 Dezembro/2010 Fevereiro/2011 

 

 

Março/2011  Abril/2011  Maio/2011  Junho/2011  Julho/2011  Agosto/2011  

 

Figura 20: Perfis de temperatura (oC) na coluna d’água no reservatório de Funil no período de agosto de 2010 à agosto de 2011. 
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Agosto/2010 Setembro/2010 Outubro/2010 Novembro/2010 Dezembro/2010 Fevereiro/2011 

 

 

Março/2011  Abril/2011  Maio/2011  Junho/2011  Julho/2011  Agosto/2011  

 

Figura 21: Perfis de oxigênio dissolvido (mg.L-1) na coluna d’água no reservatório de Funil no período de agosto de 2010 à agosto 

de 2011. 
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Agosto/2010 Setembro/2010 Outubro/2010 Novembro/2010    Dezembro/2010      Fevereiro/2011 

 
 

Março/2011  Abril/2011  Maio/2011  Junho/2011  Julho/2011  Agosto/2011  

 

Figura 22: Perfis de pH na coluna d’água no reservatório de Funil no período de agosto de 2010 à agosto de 2011. 
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Os gráficos de perfil térmico obtidos ao longo do monitoramento evidenciam a 

diferença entre as temperaturas da água nas diferentes campanhas. É possível 

constatar que na maioria das campanhas observou-se um perfil térmico clinogrado, 

ou seja, apresentando a completa distinção entre epilímnio, metalímnio e hipolímnio, 

tornando difícil a ocorrência da circulação e mistura na massa de água. Este perfil foi 

observado em todas as campanhas, apresentando uma ligeira diminuição da 

temperatura ao longo da coluna d´água, geralmente acompanhada por uma 

diminuição de oxigênio dissolvido. 

A ocorrência de padrões de estratificação mais evidentes nos meses de verão 

é descrita na literatura. Von Sperling et al. (2004), ao analisarem o perfil térmico do 

lago de Águas Claras - MG, constataram que as oscilações verticais (diferenças 

entre superfície e fundo) são naturalmente superiores nos meses mais quentes do 

ano. Por outro lado, nos meses de inverno ocorre um resfriamento da camada 

superficial, provocando um aumento da densidade das águas naquela região. Desta 

forma, a densidade na superfície do lago assume valores próximos àqueles 

encontrados nas camadas inferiores, gerando, consequentemente, um processo de 

circulação vertical da massa líquida mediante a atuação dos ventos.  

No entanto, os gráficos de perfil térmico e de oxigênio dissolvido demonstram 

a ocorrência de estratificação da coluna d`água, tanto em meses mais quentes 

quanto em meses mais frios, não demonstrando um padrão evidente de ocorrência 

de estratificação nos meses compreendidos somente pelo verão. Uma provável 

explicação para este fato pode estar relacionada com os horários em que foram 

realizadas as medições. Segundo Ruas (2006), coletas realizadas em horários 

diferentes ao longo do dia para as campanhas de um mesmo mês, acabam por 

influenciar a temperatura na superfície, para mais ou para menos, e assim, 

aumentando ou diminuindo a amplitude média em relação à temperatura do fundo 

do reservatório, que tende a ser mais estável ao longo do dia. 

Essa estabilidade térmica contribuiu para a redução das concentrações de 

oxigênio dissolvido ao longo da coluna d`água. A ocorrência de padrões de 

estratificação (perfil clinogrado) mais marcantes neste ponto do reservatório está 

relacionada diretamente com a elevada profundidade neste ponto do reservatório, 

que conforme discutido anteriormente advém das fortes diferenças de densidade da 

água de acordo com a profundidade. 
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Conforme também discutido anteriormente, segundo Branco (1986 apud 

MUCCI, 2004) a radiação solar incidente é praticamente toda absorvida ao longo 

dos 10 primeiros metros da coluna d`água, limitando a atividade fotossintética a esta 

camada, havendo então uma diminuição natural da concentração do oxigênio 

dissolvido com o aumento da profundidade. Destaca-se, em novembro e dezembro 

de 2010, a queda brusca na concentração de oxigênio dissolvido próxima ao fundo, 

podendo esta estar relacionada com o fato de que na interface sedimento-água 

podem ocorrer diminuição de oxigênio na água em razão da atividade bacteriana e 

da oxidação química da matéria orgânica no fundo (ESTEVES, 1998). Por fim, 

ressalta-se que o padrão de decaimento da concentração de oxigênio pode também 

estar relacionado a uma estratificação mais branda da coluna d`água, como 

proposto por Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008), que afirmam que as diferenças de 

densidade se acentuam com temperaturas mais elevadas, razão porque o processo 

de estratificação e estabilização do lago é maior mesmo quando as diferenças 

térmicas entre temperaturas da superfície e da profundidade são relativamente 

pequenas. 

No estudo de Peretyazhko et al. (2005) realizado na usina hidrelétrica de Petit 

Saut, na Guiana Francesa, também foi analisado Hg dissolvido e particulado nos 

períodos seco e chuvoso, e foram determinados perfis de concentração de oxigênio 

os quais se apresentaram similares a estes. Os meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2010 e fevereiro e março de 2011 apresentaram concentrações 

elevadas de oxigênio dissolvido na superfície até 10 metros e segundo Peretyazhko 

et al. (2005) a demanda de oxigênio para equilibrar fluxos ascendentes de espécies 

inorgânicas reduzidas pôde ser estimada na usina de Petit Saut assumindo completa 

oxidação de NH4
+ para NO3

-, H2S para SO4
2-, Fe2+ para Fe3+, e CH4 para CO2 e os 

fluxos de elétrons-equivalentes mostraram-se o dobro na estação seca que na 

chuvosa. Assim, enquanto que a oxidação de solutos inorgânicos reduzidos pode 

explicar quase que todo o consumo de oxigênio na coluna d´agua na estação seca e 

o aumento do consumo de O2 na estação chuvosa foi atribuído a respiração 

aeróbica na zona fótica. Maior produtividade biológica durante a estação chuvosa é 

esperado devido a maior entrada de nutrientes por precipitação  e escoamento 

superficial. Segundo Peretyazhko et al. (2005) o reservatório de Petit Sault é 

colonizado por algas desde o período da inundação e são abundantes também até 

10 metros de profundidade.   
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Nesse trabalho não foi feito análise de nutrientes, porém existem evidências, 

pela presença constante de algas (figuras 23 e 24) que se intensificam no  período 

de cheias, que  no reservatório de Funil existe o mesmo enriquecimento. Assim 

justificam-se as altas concentrações de oxigênio nas águas superficiais associada a 

maior produtividade primária durante a estação chuvosa pelo incremento de 

nutrientes trazidos pelo rio.   

Por fim, a depleção nos níveis de oxigênio dissolvido nos meses de fevereiro 

e março  entre as profundidades de 5 e 30 metros, aproximadamente, evidencia que 

está ocorrendo consumo por decomposição de matéria orgânica (morta). Vale 

ressaltar que nesses meses quentes as águas do reservatório ficam 

hidrostaticamente estratificadas, com água mais quente e consequentemente menos 

densa, na camada superior. As algas, nesta camada superficial, o epilimnio, 

absorvem quase toda a luz incidente no reservatório, deixando a camada inferior, o 

hipolimnio, sem luz para realizar fotossíntese. Sem fotossíntese, a decomposição de 

matéria orgânica no hipolimnio, principalmente das algas mortas que sedimentam-se 

a partir do epilimnio, consomem o oxigênio da água, levando a condições anoxicas.  

Para corroborar com esta hipótese é necessário a avaliação de outros 

parâmetros que indiquem a qualidade da água, como fósforo, clorofila e nitrogênio, 

as quais não foram realizadas nesse trabalho, sendo portanto assunto para uma 

possível abordagem futura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Proliferação de algas no reservatório durante o período de amostragem. 
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Figura 24: Proliferação de algas no reservatório durante o período de amostragem. 

 
 

7.5 Hg 

 
 

As figuras 25 e 26 e a tabela 9 (ver apêndice) apresenta os resultados de Hg-

D em cada um dos três pontos de coleta, ao longo das campanhas realizadas entre 

agosto de 2010 e julho de 2011. A figura 27 e as tabelas 10 e 11 (também ver 

apêndice) apresentam os resultados de Hg-P em cada um dos três pontos de coleta, 

nas campanhas de fevereiro, março, junho e julho de 2011. Ambas as tabelas são 

complementadas com alguns dados estatísticos em cada mês de coleta. 

Analisando-se a tabela 9 percebe-se que os valores de Hg-D situaram-se em 

uma faixa entre o L.D. (<0,05 ng.L-1) e 27,23 ng.L-1, sendo o menor valor registrado 

em outubro de 2010 nas águas superficiais da represa e o maior registrado em junho 

de 2011 na coluna d’água da represa em 10 m de profundidade. Já os valores de 

Hg-P situaram-se na faixa de 1,71 ng.g-1 à 825,42 ng.g-1, onde o menor valor 

registrado foi obtido na coluna d’água da represa em 5 m de profundidade e o maior 

valor no ponto em Itatiaia também ambos registrados em fevereiro de 2011. 
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Figura 25: Distribuição temporal do  Hg dissolvido da água superficial nos pontos de 

amostragem em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. 
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Figura 26: Distribuição temporal do  Hg dissolvido da água superficial nos pontos de 

amostragem em fevereiro, março, abril, junho e julho de 2011. 
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Figura 27: Distribuição temporal do  Hg particuldo da água superficial nos pontos de 

amostragem em fevereiro, março, junho e julho de 2011. 

 

A variabilidade dos dados entre as campanhas para um mesmo ponto de 

coleta indica uma possível influência sazonal. Às campanhas referentes aos meses 

de agosto à outubro de 2010 foram realizadas em um período amostral de clima 

mais seco, ou seja, de menor pluviosidade. Neste período se verificaram os menores 

valores médios e de amplitude de Hg-D. Já no período de novembro de 2010 à abril 

de 2011, houve um aumento significativo da pluviosidade média, assim como das 

concentrações de Hg dissolvido registradas. Quanto ao Hg-P, os dados das quatro 

campanhas apresentados, são referentes ao período seco, junho e julho e chuvoso, 

fevereiro e março, assim é possível fazer uma pequena inferência sobre a influência 

da sazonalidade e também pluviosidade. 

Inferências quanto ao particionamento do Hg no ambiente podem ser 

realizada somente nos meses de junho e julho, visto que os resultados das 

amostragens de Hg-D e Hg-P coincidem apenas nestes meses. 
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É sabido, que a contribuição de mercúrio nestas duas fases varia tanto no 

tempo (variações sazonais), quando a contribuição de partículas de origem alóctone 

é diferente, e no espaço (por exemplo, a profundidade), e também é afetado por 

organismos vivos (fitoplâncton e bactérias), formando uma espécie de suspensão 

biológica. 

Feng et al. (2009) nos reservatórios de Wujiangdu e Dongfeng na China, 

observou o particionamento do Hg na coluna d’água destes reservatórios, 

constatando em seus dados que a quantidade de Hg associado ao material 

particulado era inferior ao Hg dissolvido na estação seca, onde a área da bacia 

hidrográfica e os fluxos de água para o reservatório são os mais baixos podendo 

resultar em baixa carga de partículas alóctones, e influência também da diminuição 

da temperatura da água neste período, diminuindo a atividade biológica e a 

assimilação do Hg-D disponível. 

As concentrações de Hg deste trabalho encontram-se dentro da faixa de 

valores obtida por Kehrig (2009) em amostras de água coletadas na região 

Amazônica, em dois reservatórios que apresentam diferentes características 

limnológicas e ecológicas. As amostras de água de Tucuruí, reservatório mesotrófico 

com águas claras, apresentaram a concentração de Hg Total superior à encontrada 

em Balbina, que é um reservatório oligotrófico com águas escuras. É sabido que, 

altas concentrações de mercúrio total são relatadas no ecossistema amazônico, 

atribuídas via de regra, à mineração de ouro (PFEIFFER; LACERDA, 1988; MALM et 

al., 1990; NRIAGU, 1992), à presença de solos com concentrações relativamente 

elevadas de mercúrio de origem natural (ROULET; LUCOTTE, 1995; LECHLER et 

al., 2000), e ao transporte atmosférico e à deposição de mercúrio de origem 

antrópica (HACON et al., 1995; LACERDA, 1995). No entanto, as concentrações de 

Hg-D e Hg-P relatadas neste estudo e de Hg total no estudo realizado por Kehrig 

(2009), encontram-se bem inferiores à valores já reportados na região amazônica 

(LACERDA; MALM, 2008). 

Os resultados de Hg também se apresentam similares aos encontrados por 

Feng et al. (2009) nos reservatórios de Dongfeng e Wujiangdu e na China, que 

foram construídos em 1992 e 1979, respectivamente. Estes se localizam no Rio 

Wujiang, que é uma ramificação do Rio Yangtze, na província de Guizhou, sudoeste 
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da China. O Yangtze é o rio mais importante da história, cultura e economia da 

China. Nos últimos anos, o rio tem sofrido com a poluição industrial, agrícola, 

assoreamento e a perda de zonas úmidas, o que agrava inundações sazonais. 

Assim como o rio Paraíba do Sul, o Yangtze é margeado por áreas industriais, 

metalúrgicas, energéticas, químicas, automotivas, e indústrias de alta tecnologia. 

Algumas partes do rio estão agora protegidas como reservas naturais. 

E por fim, as concentrações encontram-se bem abaixo dos valores normativos 

pela resolução CONAMA 357/2005, que dispõe, entre outros aspectos, dos padrões 

de qualidade das águas e os limites individuais de vários componentes químicos 

inorgânicos e orgânicos potencialmente prejudiciais à saúde dos organismos 

aquáticos e do ser humano. 

 
 

7.5.1 Avaliação dos perfis de Hg 

 
 

Assim como os perfis térmicos, de oxigênio dissolvido e pH anteriormente 

discutidas, também fez-se o monitoramento dos perfis de Hg-D e Hg -P no ponto 

localizado no reservatório, próximo à barragem, que por sua vez apresenta as 

maiores profundidades e características predominantemente lênticas (figuras 28, 29 

e 30). 
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Agosto/2010  Setembro/2010  Outubro/2010  Novembro/2010  Dezembro/2010 

   

             Fevereiro/2011              Março/2011   Abril/2011   Junho/2011             Julho/2011 

    

Figura 28: Perfis de Hg dissolvido (ng.L-1) na coluna d’água no reservatório de Funil nos meses de agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2010 e fevereiro, março, abril, junho e julho de 2011. 
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Fevereiro/2011  Março/2011  Junho/2011  Julho/2011 

Figura 29: Perfis de Hg particulado (ng.g-1) na coluna d’água no reservatório de Funil 

nos meses de fevereiro, março, junho e julho de 2011. 

Fevereiro /2011 Março /2011  Junho/2011  Julho/2011 

Figura 30: Perfis de Hg particulado (ng.L-1) na coluna d’água no reservatório de Funil 

nos meses de fevereiro, março, junho e julho de 2011. 

 

O contraste das condições hidrogeológicas e biogeoquimicas entre os 

períodos de seca e chuva são refletidos na distribuição de mercúrio. Peretyazhko et 

al. (2005) em seu trabalho mostra o Hg dissolvido na superfície apresentando 

maiores valores no período de cheia que de seca, podendo  refletir um aumento de 

sua entrada através do escoamento superficial e deposição atmosférica.  Já em 

profundidade através de reações diagenéticas, ocorre aumento da alcalinidade e 

oxidação da matéria orgânica pela redução de Fe (ver reação abaixo), ocorrendo 

liberação do Hg dissolvido associado. Isso se aplica na represa do Funil no período 

compreendido entre novembro e abril, que compreende o período chuvoso (figura 

28). 
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A alta produtividade primária na superfície resulta numa produção de matéria 

orgânica lábil que entra em processo de decantação rapidamente e junto com as 

partículas são transportadas pelo rio. Onde, quando ocorre uma escassez na 

concentração de oxigênio e com a matéria orgânica decantando, ocorre a oxidação 

de partículas, liberando Hg dissolvido associado. Provavelmente esse mecanismo 

está acontecendo no reservatório do Funil entre as profundidades 5 e 10 metros nos 

meses de chuvas mais intensas, mas para corroborar está hipótese seriam 

necessários dados de COD (carbono orgânico dissolvido), Fe, H2S e alcalinidade, 

analisados por Peretyazhko et al. (2005) em seu trabalho.       

Avaliando os perfis de Hg dissolvido e particulado, juntamente com os 

parâmetros físico-quimicos, conclui-se que o mês de julho é o que melhor 

exemplifica a possível influência da entrada de Hg na represa vinda de Queluz, pois 

reflete na coluna d’água um aumento na concentração de Hg dissolvido e em 

profundidade, a partir de 10 metros, ele possivelmente está incorporado  pelas 

algas; e também o oxigênio dissolvido apresenta uma queda de 8 para 4, mostrando 

o seu consumo pelas algas. 

No mês de fevereiro o Hg dissolvido e particulado apresentam um aumento 

significativo especificamente na profundidade de 10 metros. Em geral, há uma 

tendência no comportamento de enriquecimento do Hg dissolvido nas águas da 

represa do Funil; os valores máximos obtidos se localizam nas diferentes 

profundidades do perfil d’água do reservatório, destacando-se as profundidades 

compreendidas entre 5 e 10 m e entre 30 e 40 m. A princípio, este comportamento é 

atribuído a dois fatores principais: 

1) a atuação do reservatório como uma “barreira geoquímica”, alterando o transporte 

fluvial de Hg, atuando como um decantador natural de metais, principalmente 

associado ao material particulado em suspensão, como pode ser visto nos gráficos 

dos perfis de Hg-P nas figura 29 e 30, as quais mostram em alguns meses, maiores 

valores no fundo do reservatório. Segundo Von Sperling (1999), lagos e 

reservatórios apresentam alta capacidade de assimilação de poluentes bastante 

superior àquela encontrada em corpos d’água pequenos e rasos. O mercúrio 

associado ao material particulado em suspensão tende a sedimentar, enquanto o 
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mercúrio dissolvido encontra-se mais biodisponível e podendo ser incorporado pela 

biota aquática; 

2) a influência da floração de algas no reservatório do Funil. Os levantamentos da 

comunidade fitoplanctônica realizados pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) no 

reservatório, vêm demonstrando uma significativa modificação na composição 

qualitativa, com dominância de cianobactérias. Esse reservatório, no período de 

escassez de água, chegou a atingir níveis de abundância relativa superior a 90% no 

período de verão, quando se registram florações intensas de Microcystis aeruginosa 

flos-aquae, Mycrocystis sp. e Oscillatoria. As cianobactérias são responsáveis, 

especialmente, no verão, por intensas florações no reservatório que confere às 

águas uma coloração verde. Estas algas podem estar influenciando no 

comportamento do Hg na coluna d’água, incorporando/liberando esse elemento 

durante seus períodos de floração e decomposição, sendo indicativo desse 

comportamento as concentrações mais elevadas de Hg-D e Hg-P na zona fótica, 

onde predominam essas florações, localizada entre a superfície e uma profundidade 

aproximada de 10 m. O plâncton é o nível trófico na coluna d’água que apresenta a 

característica funcional de ser o primeiro elo na cadeia alimentar a incorporar 

diretamente da água o mercúrio biodisponível. Segundo Nascimento (2004), em 

estudo realizada na UHE de Samuel, RO, a concentração de Hg encontrada no 

plâncton é similar as concentrações de Hg associado ao material particulado, 

evidenciando a importância desse processo de absorção de Hg efetuado pelo 

mesmo, sendo encontrados valores superiores a 200 ug.g-1, de Hg em peso seco de 

plâncton, em amostras analisadas durante eventos de floração nos períodos de 

cheia do reservatório. 

E também nas camadas mais profundas do reservatório, onde a concentração 

de Hg, tanto na fração dissolvida, quanto na fração associada ao material 

particulado apresentam incremento na coluna d’água em alguns meses, sendo 

possivelmente oriundas da liberação do Hg devido a decomposição das algas após 

sua decantação; e/ou oriundos de processos de ressuspensão/remobilização do 

sedimento superficial. Considerando que os meses de junho e julho são períodos em 

que ocorre uma menor degradação das algas que em fevereiro, por este ser um mês 

bem mais chuvoso e com alta incidência solar ocorre um incremento na produção 
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mostrando que o Hg encontra-se retirado pelas algas na forma particulada e, por 

formar uma camada mais pesada associada ao Hg, acumula-se aproximadamente a 

15 metros de profundidade.  

Através da análise de COD e sua alta afinidade com o Hg seria possível 

avaliar melhor a profundidade em que esses complexos associados estão 

localizados, porém as filtrações realizadas não distinguem essa forma iônica. 

As amostras de água de Queluz possuem concentrações bem maiores de Hg 

particulado que dissolvido, sendo este um rio de água corrente o Hg tem origem 

inorgânica, partículas minerais. Já no Funil a concentração maior superficialmente é 

de Hg dissolvido, sendo este de origem orgânica associado as algas e assim 

ocorrendo uma redistribuição deste metal  

Vale destacar que estudos em diversos reservatórios brasileiros, tanto no 

Sudeste (Santana-RJ, Vigário-RJ e Lages-RJ) como na Amazônia (Tucuruí-PA, 

Samuel-RO e Balbina-AM), têm demonstrado que o mercúrio associado ao material 

particulado em suspensão (e sedimentos) e também ao plâncton apresenta-se 

especialmente em sua forma inorgânica no início (montante) dos reservatórios, e a 

ocorrência de um gradiente crescente de importância da forma orgânica ao longo do 

tempo atinge maiores valores próximo à barragem, sugerindo fortemente a 

intensificação dos processos de metilação dentro dos reservatórios (LACERDA; 

MALM, 2008). Este processo aumenta significativamente sua biodisponibilidade e 

acumulação ao longo da cadeia alimentar e é favorecido em ambientes aquáticos 

anóxicos ou subóxicos, levemente ácidos, com concentrações elevadas de matéria 

orgânica dissolvida e atividade microbiológica intensa.  
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8 CONCLUSÕES  

 

As amostras analisadas, coletadas no rio Paraíba do Sul, na região da Usina 

Hidrelétrica do Funil em Itatiaia, apresentaram concentrações abaixo dos limites 

máximos permitidos pela legislação vigente, e superiores em algumas amostragens 

para o pH, tendo como referência a resolução 357/2005 do CONAMA, embora estas 

violações sejam explicadas pelas características ambientais locais.  

           Embora as águas fluviais analisadas pertençam a uma vasta bacia 

hidrográfica que percorre áreas metropolitanas, industriais e rurais, tendo a 

qualidade comprometida em vários trechos, incluindo a área de estudo, no entanto, 

a região de Itatiaia no Rio de Janeiro ainda não sofre contaminação relevante pelo 

elemento estudado, no caso o Hg. Porém, por meio dos resultados obtidos neste 

trabalho, confirmamos a hipótese da barragem da Usina Hidrelétrica do Funil atuar 

como barreira geoquímica. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Além da análise de metais traço no meio abiótico, água e sedimentos, é 

importante também que o conteúdo destes contaminantes seja avaliado no meio 

biótico, tanto em macrófitas aquáticas quanto no plâncton e até mesmo na 

comunidade piscívora. Desta maneira é possível observar as condições do 

ecossistema em relação à contaminação por metais pesados e a possibilidade de 

exposição da população a alguma forma de contaminação. 

Para que haja um melhor diagnóstico do ambiente, a avaliação dos 

compartimentos água-solo-sedimento precisaria que fossem analisados outros 

parâmetros tornando assim a interpretação dos resultados mais concisa. Para 

trabalhos futuros a avaliação de nutrientes, como N e P, a identificação das 

florações de algas e sua análise química e também analise de carbono orgânico 

dissolvido (COD) seriam de fundamental importância.  
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Tabela 2: Parâmetros físico-químicos das amostras de água superficial. 

Amostra Referência 

Temperatura 

(oC) pH 

Condutividade 

(uS/cm) 

Oxi. 

dissolvido 

(mg/L) 

ORP 

(mV) 

TDS 

(mg/L) 

QUELUZ ago/10 20,72 7,09 75 3,40 197,1 38 

FUN01 ago/10 21,33 8,84 83 8,26 194,5 42 

ITATIAIA ago/10 19,34 7,07 80 6,94 220,2 40 

QUELUZ set/10 20,84 7,18 90 3,48 80,2 45 

FUN01 set/10 21,85 7,72 69 6,67 192,3 34 

ITATIAIA set/10 21,55 6,86 74 5,30 126,2 77 

QUELUZ out/10 22,62 7,15 74 6,68 47,2 37 

FUN01 out/10 23,11 9,43 81 7,35 27,6 41 

ITATIAIA out/10 21,53 7,09 79 4,32 47,2 39 

QUELUZ nov/10 21,44 7,07 94 7,54 -10,0 47 

FUN01 nov/10 23,62 7,00 77 3,42 -36,2 39 

ITATIAIA nov/10 22,71 6,58 76 2,75 -38,8 38 

QUELUZ dez/10 25,42 6,58 58 6,64 -65,7 29 

FUN01 dez/10 27,16 9,13 77 6,90 -112,3 39 

ITATIAIA dez/10 24,82 6,61 78 3,86 -120,1 39 

QUELUZ fev/11 26,11 6,87 63 3,9 31,6 31 

FUN01 fev/11 28,31 6,65 75 4,43 43,7 37 

ITATIAIA fev/11 26,81 6,46 54 3,62 47,0 32 

QUELUZ mar/11 25,57 6,53 69 5,22 55,8 35 
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FUN01 mar/11 27,16 8,08 68 7,35 86,0 34 

ITATIAIA mar/11 24,60 6,59 60 3,61 56,1 30 

QUELUZ abr/11 21,57 6,75 95 6,16 52,3 48 

FUN01 abr/11 24,93 6,49 66 4,55 75,5 33 

ITATIAIA abr/11 24,15 6,80 71 4,95 50,4 36 

QUELUZ mai/11 19,82 6,41 95 5,93 75,1 48 

FUN01 mai/11 23,32 6,77 74 6,22 69,6 37 

QUELUZ jun/11 18,40 6,48 92 6,41 40,7 47 

FUN01 jun/11 21,07 7,09 75 6,23 57,3 38 

ITATIAIA jun/11 19,96 7,10 83 5,66 32,2 42 

QUELUZ jul/11 19,74 6,61 101 8,04 -51,8 50 

FUN01 jul/11 20,97 7,18 82 8,19 -41,0 41 

ITATIAIA jul/11 19,84 6,89 87 5,81 -83,1 44 

QUELUZ ago/11 22,70 6,63 88 5,85 17,4 43 

FUN01 ago/11 22,96 9,25 68 9,1 4,2 35 

ITATIAIA ago/11 20,56 6,67 88 4,06 -5,0 44 

        

Média  22,76 7,13 78 5,68 39,0 40 

Desvio Padrão  2,55 0,82 11 1,66 82,0 8 

Mediana  22,62 6,87 77 5,85 47,0 39 

Amplitude  9,91 3,02 47 6,38 340,3 48 
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Tabela 3: Parâmetros físico-químicos das amostras de água coletadas em 5 m 

de profundidade no reservatório do Funil. 

Amostra Referência 

Temperatura 

(oC) pH 

Condutividade 

(uS/cm) 

Oxi. 

dissolvido 

(mg/L) 

ORP 

(mV) 

TDS 

(mg/L) 

FUN02 nov/10 23,60 6,70 77 2,97 -0,7 39 

FUN02 dez/10 26,38 7,34 79 4,62 -63,7 39 

FUN02 fev/11 27,60 6,63 81 1,81 39,0 41 

FUN02 mar/11 25,55 6,74 70 3,91 57,5 35 

FUN02 abr/11 24,75 6,37 71 3,8 67,8 35 

FUN02 mai/11 22,68 6,26 57 5,95 91,1 28 

FUN02 jun/11 20,56 6,78 56 5,87 62,5 28 

FUN02 jul/11 20,23 6,92 59 7,93 -33,1 30 

FUN02 ago/11 21,15 8,32 60 6,2 20,2 32 

        

Média  23,61 6,90 68 4,79 26,7 34 

Desvio 

Padrão  2,65 0,62 10 1,89 50,9 5 

Mediana  23,60 6,74 70 4,62 39,0 35 

Amplitude  7,37 2,06 25 6,12 154,8 13 

 



90 

 

    

Tabela 4: Parâmetros físico-químicos das amostras de água coletadas em 10 m 

de profundidade no reservatório do Funil. 

Amostra Referência 

Teperatura 

(oC) pH 

Condutividade 

(uS/cm) 

Oxi. 

dissolvido 

(mg/L) 

ORP 

(mV) 

TDS 

(mg/L) 

FUN03 ago/10 20,28 7,02 83 5,16 242,6 42 

FUN03 set/10 21,56 7,33 66 8,39 196,1 35 

FUN03 out/10 22,43 7,85 81 5,94 61,9 41 

FUN03 nov/10 23,59 6,71 76 3,08 38,4 38 

FUN03 dez/10 26,10 6,84 81 4,13 -35,0 40 

FUN03 fev/11 27,33 6,51 80 2,33 47,2 40 

FUN03 mar/11 25,17 6,76 68 3,32 65,6 34 

FUN03 abr/11 24,72 6,20 71 4,16 78,4 36 

FUN03 mai/11 22,62 6,21 67 5,81 98,5 33 

FUN03 jun/11 20,54 6,60 61 6,38 76,1 30 

FUN03 jul/11 20,10 6,61 67 6,96 -15,1 34 

FUN03 ago/11 20,79 7,43 61 5,1 38,6 34 

        

Média  22,94 6,84 72 5,06 74,4 36 

Desvio 

Padrão  2,44 0,49 8 1,75 78,2 4 

Mediana  22,53 6,74 70 5,13 63,8 36 

Amplitude  7,23 1,65 22 6,06 277,60 12 
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Tabela 5: Parâmetros físico-químicos das amostras de água coletadas em 15 m 

de profundidade no reservatório do Funil. 

Amostra Referência 

Temperatura 

(oC) pH 

Condutividade 

(uS/cm) 

Oxi. 

dissolvido 

(mg/L) 

ORP 

(mV) 

TDS 

(mg/L) 

FUN04 nov/10 23,53 6,73 77 3,12 85,5 39 

FUN04 dez/10 25,88 6,76 80 3,42 -13,0 40 

FUN04 fev/11 27,19 6,49 81 2,57 58,9 40 

FUN04 mar/11 24,98 6,50 58 2,98 58,3 29 

FUN04 abr/11 24,71 6,37 63 4,11 73,4 32 

FUN04 mai/11 22,61 6,76 70 5,87 77,5 35 

FUN04 jun/11 20,53 6,65 62 6,60 71,2 31 

FUN04 jul/11 20,09 6,58 69 7,21 -13,9 35 

FUN04 ago/11 20,71 6,76 62 4,58 45,5 34 

        

Média  23,36 6,62 69 4,50 49,3 35 

Desvio 

Padrão  2,54 0,14 9 1,69 37,5 4 

Mediana  23,53 6,65 69 4,11 58,9 35 

Amplitude  7,10 0,39 23 4,64 99,40 11 
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Tabela 6: Parâmetros físico-químicos das amostras de água coletadas em 20 m 

de profundidade no reservatório do Funil. 

Amostra Referência 

Temperatura 

(oC) pH 

Condutividade 

(uS/cm) 

Oxi. 

dissolvido 

(mg/L) 

ORP 

(mV) 

TDS 

(mg/L) 

FUN05 ago/10 20,04 6,93 295 4,75 229,6 41 

FUN05 set/10 21,43 7,10 72 4,97 194,4 36 

FUN05 out/10 22,02 7,15 83 4,15 72,3 41 

FUN05 nov/10 23,37 6,68 77 3,22 111,5 39 

FUN05 dez/10 25,71 6,69 78 3,56 10,5 39 

FUN05 fev/11 27,12 6,59 84 2,55 78,0 42 

FUN05 mar/11 24,86 6,60 58 2,88 70,2 29 

FUN05 abr/11 24,66 6,43 66 4,64 67,9 33 

FUN05 mai/11 22,57 6,21 70 6,01 102,9 35 

FUN05 jun/11 20,33 6,51 66 4,94 72,2 33 

FUN05 jul/11 20,03 6,35 69 6,64 -9,4 34 

FUN05 ago/11 20,48 6,66 62 3,89 48,3 34 

        

Média  22,72 6,66 90 4,35 87,4 36 

Desvio Padrão  2,42 0,28 65 1,23 67,8 4 

Mediana  22,30 6,63 71 4,40 72,3 36 

Amplitude  7,09 0,94 237 4,09 239,00 13 
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Tabela 7: Parâmetros físico-químicos das amostras de água coletadas em 30 m 

de profundidade no reservatório do Funil. 

Amostra Referência 

Temperatura 

(oC) pH 

Condutividade 

(uS/cm) 

Oxi. 

dissolvido 

(mg/L) 

ORP 

(mV) 

TDS 

(mg/L) 

FUN06 ago/10 19,77 6,85 295 4,37 224,9 147 

FUN06 set/10 21,16 6,70 73 2,86 198,5 36 

FUN06 out/10 21,55 6,89 81 3,07 -12,5 41 

FUN06 nov/10 22,53 6,33 77 1,43 175,9 39 

FUN06 dez/10 25,37 6,59 75 3,68 59,8 37 

FUN06 fev/11 26,91 6,58 81 4,21 101,5 41 

FUN06 mar/11 24,74 6,61 58 3,27 68,9 29 

FUN06 abr/11 24,60 6,42 66 4,60 71,2 33 

FUN06 mai/11 21,91 6,25 75 5,67 108,3 37 

FUN06 jun/11 20,19 6,54 66 5,70 71,2 33 

FUN06 jul/11 19,76 6,6 69 5,30 -19,4 35 

FUN06 ago/11 20,18 6,45 66 3,37 51,4 36 

        

Média  22,39 6,57 90 3,96 91,6 45 

Desvio Padrão  2,44 0,19 65 1,27 76,2 32 

Mediana  21,73 6,59 74 3,95 71,2 37 

Amplitude  7,15 0,64 237 4,27 244,30 118 
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Tabela 8: Parâmetros físico-químicos das amostras de água coletadas em 40 m 

de profundidade no reservatório do Funil. 

Amostra Referência 

Temperatura 

(oC) pH 

Condutividade 

(uS/cm) 

Oxi. 

dissolvido 

(mg/L) 

ORP 

(mV) 

TDS 

(mg/L) 

FUN07 ago/10 19,28 6,91 276 5,39 219,5 136 

FUN07 set/10 20,87 6,59 73 1,80 198,7 37 

FUN07 out/10 21,24 6,85 80 3,51 34,0 40 

FUN07 nov/10 22,21 6,38 81 1,98 233,9 49 

FUN07 dez/10 24,24 6,45 75 0,58 93 38 

FUN07 fev/11 26,72 6,53 78 3,76 127,9 39 

FUN07 mar/11 24,76 6,81 67 5,73 75,7 34 

FUN07 abr/11 24,53 6,90 71 4,11 53,4 35 

FUN07 mai/11 21,57 6,30 76 5,84 118,6 38 

FUN07 jun/11 19,92 6,60 68 5,23 72,7 34 

FUN07 jul/11 19,58 6,26 74 4,4 -8,5 37 

FUN07 ago/11 19,98 6,27 67 3,35 56,5 37 

        

Média  22,08 6,57 91 3,81 106,3 46 

Desvio Padrão  2,43 0,25 59 1,68 76,4 29 

Mediana  21,41 6,56 75 3,94 84,4 38 

Amplitude  7,44 0,65 209 5,26 242,40 102 
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Tabela 9: Concentrações de Hg-D (ng.L
-1

) das amostras de água coletadas no RPS em Queluz e 

Itatiaia, e em diferentes profundidades no reservatório do Funil. 

Amostra ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 fev/11 mar/11 abr/11 Jun/11 Jul/11 

QUELUZ 1,38 0,15 0,13 1,60 1,65 5,00 2,70 10,12 2,49 1,16 

FUN01 0,59 0,08 <0,05 4,58 0,23 3,02 4,55 4,92 1,11 26,42 

FUN02 - - - 3,95 1,14 2,28 3,03 6,12 0,52 27,23 

FUN03 0,25 0,33 0,19 11,01 5,49 4,90 2,98 0,33 1,38 6,15 

FUN04 - - - 0,92 0,11 2,63 3,14 1,96 3,33 4,14 

FUN05 0,99 0,21 0,17 3,18 0,71 2,77 1,58 8,61 1,45 2,25 

FUN06 0,81 0,03 0,25 4,18 1,24 2,10 2,73 6,24 4,31 3,60 

FUN07 0,97 0,02 0,14 4,08 2,68 3,66 5,34 12,00 1,82 3,00 

ITATIAIA 0,87 0,11 0,16 3,28 1,61 9,44 1,87 2,64 3,12 0,98 

           

Média 0,84 0,13 0,15 4,09 1,65 3,98 3,10 5,88 2,17 8,33 

Desvio 

Padrão 

0,35 0,11 0,08 2,87 1,64 2,30 1,19 3,88 

 

1,23 

 

10,61 

 

Mediana 0,87 0,11 0,16 3,95 1,24 3,02 2,98 6,12 1,82 3,60 

Amplitude 1,13 0,31 0,25 10,09 5,38 7,34 3,76 11,67 3,79 26,25 
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Tabela 10: Concentrações de Hg-P (ng.g
-1

) das amostras de água coletadas no RPS em Queluz 

e Itatiaia, e em diferentes profundidades no reservatório do Funil. 

Amostra Fev/11 Mar/11 Jun/11 Jul/11 

QUELUZ 522,32 55,00 78,15 163,51 

FUN01 1,71 2,19 40,06 12,44 

FUN02 104,40 2,03 38,01 3,04 

FUN03 410,34 2,46 108,82 10,06 

FUN04 88,36 10,14 22,38 4,82 

FUN05 61,81 6,09 41,00 54,62 

FUN06 45,36 3,03 77,43 10,90 

FUN07 32,66 3,09 94,47 9,57 

ITATIAIA 825,42 6,84 53,99 44,15 

     

Média 232,49 10,10 61,59 34,79 

Desvio Padrão 287,60 17,06 29,32 51,57 

Mediana 88,36 3,09 53,99 10,90 

Amplitude 823,71 52,97 86,43 160,47 
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Tabela 11: Concentrações de Hg-P (ng.L
-1

) das amostras de água coletadas no RPS em Queluz 

e Itatiaia, e em diferentes profundidades no reservatório do Funil. 

Amostra Fev/11 Mar/11 Jun/11 Jul/11 

QUELUZ 26,94 7,51 0,70 1,47 

FUN01 0,42 0,83 0,24 0,06 

FUN02 0,50 0,53 0,19 0,01 

FUN03 7,71 0,23 0,33 0,03 

FUN04 9,62 4,01 0,11 0,04 

FUN05 0,67 1,06 0,29 0,33 

FUN06 1,85 0,62 0,31 0,08 

FUN07 3,03 0,88 1,04 0,09 

ITATIAIA 23,22 1,87 0,43 0,31 

 
  

  

Média 8,22 1,95 0,40 0,27 

Desvio Padrão 10,14 2,38 0,29 0,47 

Mediana 3,03 0,88 0,31 0,08 

Amplitude 26,51 7,29 0,93 1,46 
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