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INTRODUÇÃO 

Toda obra de engenharia, seja ela executada em um ecossistema terrestre, seja aquela feita em ambientes 

aquáticos, tem um potencial de causar impactos ambientais importantes.  No caso de obras executadas em 

lagos, rios e reservatórios, esses impactos podem ser ainda mais severos, dada a sensibilidade e baixa 

resistência da biota desses ecossistemas em resistir incólume a intervenções antrópicas. Uma miríade de 

processos, informações e análises são utilizadas para avaliar os possíveis impactos dessas obras.  

Os reservatórios situados em zonas urbanas estão particularmente sujeitos a sofrerem diversos tipos de 

impactos antrópicos e o Reservatório da Pampulha, localizado em Belo Horizonte não foge a essa regra (PINTO-

COELHO et al. 2012). Dentre os principais problemas que o ambiente tem enfrentado, podemos destacar o 

assoreamento, a eutrofização, a contaminação por metais traços, o acúmulo de lixo, invasão de espécies 

exóticas, doenças de veiculação hídrica e outras doenças (zoonoses) associadas ao desequilíbrio observado 

tanto na flora quanto na fauna do entorno do reservatório, dentre outros problemas. 

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu levar a cabo um amplo projeto de recuperação e revitalização da 

Represa da Pampulha que pode ser dividido em três fases distintas: (a) retirada da entrada de esgotos 

domésticos e não domésticos não tratados; (b) desassoreamento e (c) despoluição da represa propriamente 

dita.  

O presente estudo pretende avaliar o grau de impacto que as obras de desassoreamento e dragagem,  realizadas 

na represa da Pampulha, ao longo do ano de 2014 e finalizadas em outubro, exerceram sobre a bioacumulação 

de metais traços em peixes expostos no ambiente. O estudo se justifica pelo fato de que já existe um histórico 

de estudos que comprovam existir contaminação por metais traços no ambiente. Adicionalmente, deve ser 

considerado o fato de que as obras previstas implicam em revolvimento e retirada de grande quantidade de 

sedimentos (> 800 mil metros cúbicos), o que pode ter um efeito passageiro, mas importante, de aumentar ainda 

mais os índices de contaminação por metais traços nos componentes da ictiofauna dessa represa (PINTO-

COELHO, R.M. & M.B. Greco. 1998).  

Nos dias de hoje, a concentração de metais traços vem aumentando de forma significativa nos ambientes 

aquáticos naturais (PESTANA ET Al., 2007; RODGHER ET AL., 2009).  As formas de entrada desse metal têm 

sido na sua grande maioria por fontes antrópicas como drenagem da mineração, efluentes domésticos, 

industriais, agrícolas entre outros (ZHOU et al., 2006; COSTA ET AL., 2008).  

Os metais são poluentes químicos preocupantes nas bacias de drenagem, pois além da sua alta toxicidade, não 

são facilmente eliminados dos ambientes aquáticos e terrestres por processos naturais (FÖRSTNER & 



 

Programa de biomonitoramento ecotoxicológico:  
Bioacumulação de metais em peixes da Represa da Pampulha (MG). 

REL-05 
rev.: 00 

27-fev-2015 

 

I c a t u  M e i o  A m b i e n t e    P á g i n a  12 | 116 

 

WITTMAN, 1983), além da sua capacidade de bioacumulação e biomagnificação, ou seja, tendem a acumular-

se em organismos avançados na cadeia alimentar (EISLER, 1988). 

Os metais podem ser classificados como essenciais ou não a biota. Os metais essenciais (por exemplo, cobre, 

manganês, zinco e ferro) são necessários nos processos metabólicos (HUERTOS & BAENA, 2008), e quando 

estão presentes em baixas concentrações podem até limitar o desenvolvimento dos organismos. Os metais não 

essenciais (como o cádmio e o chumbo), quando presentes em pequenas concentrações, podem ser tolerados 

pelos organismos, porém, em maiores concentrações esses elementos podem causar toxicidade.  

O arsênio (As) é um semi-metal (metalóide) que ocorre naturalmente na crosta terrestre e é introduzido no 

ambiente aquático da mesma forma que os demais metais.  Uma vez incorporado aos sedimentos, o arsênio se 

reverte para arseniato, que é fortemente preso pela fração de argila (SEPA, 1976). Arseniato também forma sais 

insolúveis com MN2 +, Ni2 +, e outros cátions alcalinos. A complexação orgânica do arsênio por bactérias é 

relativamente complexa; no entanto, BRARMAN E FOREBACK (1973) encontraram formas metiladas de 

arsênico em uma ampla gama de organismos de água superficiais. Na dessorção, o arsénio complexado volta 

para solução em água geralmente através da força do ambiente redutor.  

O cádmio é um metal pesado que também é encontrado por toda a crosta terrestre. É um subproduto da 

mineração do zinco e, portanto, segue normalmente os níveis de produção deste metal. Quando adentra o 

ambiente aquático pode ser rapidamente adsorvido a material particulado e desta forma constituir um significante 

depósito para cádmio emitido ao meio aquático (WHO, 1992). Apresenta significativa mobilidade na água 

enquanto forma solúvel, pode ocorrer como íon hidrato ou complexado com outras substâncias orgânicas ou 

inorgânicas. As formas não solúveis ou adsorvidas ao sedimento são relativamente imóveis. Quando é adsorvido 

a superfícies minerais como argila ou materiais orgânicos, o cádmio é mais facilmente bioacumulado ou liberado 

quando há distúrbios ambientais, do que quando é precipitado como compostos sólidos estáveis ou co-

precipitados com óxido de ferro (CARDOSO E CHASIN, 2001). O cádmio pode ser mobilizado por modificações 

no pH e salinidade por exemplo (ATSDR, 1997). Os mecanismos para que o cádmio seja removido para água 

são principalmente as precipitações e as adsorções do metal à superfícies de sólidas. DI TOro et al (1990) 

apontaram que, em sedimentos anaeróbicos, os sulfetos são responsáveis pela maior parte da complexação do 

cádmio. O teste de sulfeto ácido volátil proporciona uma medida de imobilização de cádmio. Adsorção aumenta 

com o pH. No pH neutro, praticamente todo p metal é complexado com ácidos úmicos sendo o ligante primário. 

Embora o cádmio seja um elemento raro, a concentração média em sedimentos de corpos d'agua superficiais, 

apresenta concentrações que são atribuídos principalmente a ações antropogênicas (Novotny, 1938). 



 

Programa de biomonitoramento ecotoxicológico:  
Bioacumulação de metais em peixes da Represa da Pampulha (MG). 

REL-05 
rev.: 00 

27-fev-2015 

 

I c a t u  M e i o  A m b i e n t e    P á g i n a  13 | 116 

 

O chumbo é um abundante metal que ocorre naturalmente em quatro isótopos estáveis (NOVOTNY, 1938). 

Quando alcança a superfície, o metal se divide rapidamente entre o sedimento e a fase aquosa, dependendo do 

pH da água e dos sais nela dissolvidos, além da presença de agentes complexantes orgânicos (PAOLIELLO & 

CHASIN, 2001). Em pH> 6, o chumbo é quase totalmente precipitado ou adsorvido, sendo imóvel no solo e 

sedimentos (Novotny, 1938). Íons de sulfato limitam a concentração do metal na solução pela formação de sulfato 

de chumbo. Carbonatos de chumbo também podem limitar sua concentração em pH>5 (ATSDR, 1993).  

O zinco é um microelemento necessário ao desenvolvimento e crescimento de plantas e animais, ocorrendo em 

todas as águas naturais que suportem vida aquática. A toxicidade desse metal está relacionada com as reações 

de troca iônica existentes no meio hídrico. É inversamente proporcional à dureza e OD, e diretamente 

proporcional à temperatura (Sampaio 2003). Em excesso, o zinco exibe alta toxicidade para os peixes e 

organismos aquáticos, provocando mudanças adversas em sua morfologia e fisiologia, causando obstrução das 

guelras, crescimento e maturação retardados e morte (Sampaio 2003).  Em águas naturais, as espécies de zinco 

estão limitadas a carbonatos de zinco, hidróxidos de zinco, silicato de zinco, e os íons livres de Zn2 +. O zinco 

também forma complexos com amónia, aminas e cianetos. É mais solúvel do que os outros metais, como o cobre 

ou níquel, mas a sua solubilidade também é afetada pelo pH. A precipitação ácida pode aumentar 

significativamente a solubilidade do zinco (NOVOTNY, 1938).  

Os metais são bioacumulados por fitoplâncton e, consequentemente, nos outros organismos aquáticos. Os 

peixes também bioconcentram os metais devido a sua habilidade de captar os metais pesados e acumulá-los 

principalmente nas brânquias, fígado, rins e paredes intestinais do animal. Segundo Walker et al. (1999), os 

metais ingressam no corpo dos organismos aquáticos por várias vias: ingestão da água para respiração através 

das brânquas, via alimentação e, ainda, por absorção pela pele. Assim que estes xenobióticos, de características 

lipofílicas ingressam nos peixes, eles são biotransformados no fígado para logo serem excretados pelo rim. 

Dependendo das doses e do tempo de exposição a essas substâncias, os peixes podem ou não bioacumular 

esses metais no tecido adiposo, localizado principalmente no pacote muscular da cauda dos peixes. 

O estudo ecotoxicológico tem o objetivo principal de determinar a concentração de metais pesados (As, Pb, Cd, 

Zn) bioacumulados no músculo e nas brânquias de peixes expostos, por períodos determinados, na Represa da 

Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais 

O sedimento é um importante indicador de poluição dos sistemas aquáticos, pois são resultantes de todos os 

processos que ocorrem no ecossistema (ESTEVES, 1998). Durante a ciclagem de matéria, o sedimento é capaz 

de acumular xenobióticos, além de serem reconhecidos como transportadores e possíveis fontes de 

contaminação da água e outros sistemas ambientais, levando à bioacumulação e transferência na cadeia trófica 
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(ROBERGE & BARRERA, 2001; JESUS ET AL, 2003). O estudo de sedimentos está diretamente correlacionado 

às obras de desassoreamento. O estudo das concentrações dos metais tanto nos sedimentos quando na água 

tem por objetivo determinar se estaria havendo uma mobilização dos metais existentes nos sedimentos graças 

a ação das dragas. 

Além dos peixes, o presente estudo contemplou outros compartimentos da biota. A composição do plâncton 

pode refletir as alterações e impactos ambientais observados no ecossistema. O plâncton é composto por um 

conjunto de organismos que apresentam locomoção limitada e vivem flutuando na coluna d’água, sendo 

incapazes de vencer as correntes (TUNDISI, 1997). Esses organismos são de fundamental importância para os 

ecossistemas aquáticos por representarem a base da teia alimentar pelágica em oceanos, rios, lagos e 

reservatórios (SANTOS, 2009).  

O fitoplâncton é a componente autotrófica do plâncton. Juntamente com as macrófitas, ele é o responsável pela 

produção da maior parte da matéria orgânica autóctone via fotossíntese. O conhecimento da dinâmica destes 

produtores primários é relevante para o estudo do impacto das obras de desassoreamento. As flutuações 

espaço-temporais e na sua estrutura tanto em termos de composição taxonômica quanto em termos de biomassa 

são muito utilizadas como indicadores eficientes das alterações que essa componente possa sofrer 

(CAMPOS,2010). A componente heterotrófica dos organismos planctônicos, o zooplâncton, é responsável não 

só por transferir matéria e energia para os níveis tróficos superiores (ESTEVES, 1998), mas também atuar como 

um dos principais elementos bióticos na ciclagem de nutrientes (PINTO-COELHO et al., 1997).  

1 HIPOTESE E OBJETIVOS 

1.1)   O estudo prevê que haverá um aumento transitório dos índices de bioacumulação de metais traços nos 

peixes expostos graças ao distúrbio causado pela remoção dos devido às obras de desassoreamento.  

1.2)  A segunda hipótese desse estudo propõe que haverá uma diminuição dos níveis de bioacumulação de 

metais traços na ictiofauna da represa, após a execução das obras de remoção de sedimentos.  

1.3)  Objetivo Geral 

Avaliar a bioacumulação de metais nas brânquias e músculo de tilápias expostas na Represa da Pampulha 

durante os serviços e obras de desassoreamento, visando determinar o possível efeito desta intervenção. Para 

isso, serão usados animais criados em cativeiro, sob condições controladas e que potencialmente deveriam estar 

livres dos poluentes a serem considerados e uma avaliação das taxas de metais nos animais nativos do 

reservatório ao final dos experimentos. 
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1.3.1)  Objetivos Específicos 

Determinar a variação da concentração de metais traços arsênio (As), cádmio (Cd), chumbo (Pb) e zinco (Zn)] 

nas brânquias e nos músculos de tilápias que foram expostas em diferentes locais na Represa da Pampulha 

durante as obras de desassoreamento.  O controle dos experimentos foi realizado a partir de tilápias criadas sob 

condições controladas no Laboratório de Aquacultura, localizado nas dependências da Escola de Veterinária da 

UFMG. Além disso, foram avaliados peixes provenientes do reservatório. 

(a) Quantificar a abundância e biodiversidade das populações de organismos planctônicos (fitoplâncton e 

zooplâncton) nas unidades experimentais de exposição dos peixes. 

(b) Determinar diariamente as variações físico-químicas da água do reservatório da Pampulha (de uma série 

de variáveis limnológicos essenciais) na coluna de água nos locais de exposição dos peixes; 

(c) Determinar as concentrações de metais pesados (arsênio, cádmio, chumbo e zinco) nos músculos, 

brânquias dos peixes em uma série de experimentos “in situ” utilizando tanques rede em três diferentes 

pontos da represa da Pampulha. 

(d) Determinar as concentrações de metais pesados (arsênio, cádmio, chumbo e zinco) na água e 

sedimento dos locais de exposição dos peixes. 

(e) Comparar os resultados de bioacumulação de metais nos peixes, água e sedimentos dados anteriores 

disponíveis na literatura; 

2 METODOLOGIA 

2.1  Área de estudo 

A Represa da Pampulha é um pequeno reservatório urbano localizado na cidade de Belo Horizonte – MG 

(coordenadas UTM WGS84 607050; 7804600). Sua bacia hidrográfica está inserida na bacia hidrográfica do Rio 

das Velhas, um dos principais tributários do Rio São Francisco (BANDEIRA & SALIM, 2006). A bacia de 

drenagem do reservatório possui área de 97,91 Km2, dividida entre os municípios de Belo Horizonte (44,9%) e 

Contagem (55,1%) (CPRM, 2001).  O espelho de água possui uma área de aproximadamente 1,96 km² e um 

volume de água acumulado (no corpo central) de 9,98 milhões de metros cúbicos. A profundidade máxima é de 

16 metros e a profundidade média é de 5,0 metros (RESCK ET AL. 2008) (PINTO-COELHO et al., 2012). 
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2.2  Pontos de exposição  

Inicialmente, os tanques-rede foram colocados na Lagoa da Pampulha nas coordenadas geográficas 

especificadas no Quadro 1 (Figura 2). Entretanto, nos primeiros dias de exposição houve uma elevada taxa de 

mortalidade de tilápias expostas no reservatório da Pampulha. Além disso, o TR1 estava localizado em uma 

região que coincidiria com a movimentação das dragas durante o processo de dragagem de sedimentos na 

enseada do Mineirão (braço do córrego Mergulhão). Dessa maneira, essas unidades foram realocadas para 

regiões com melhor circulação de água e maior profundidade, no eixo central da Represa, com a finalidade de 

captar o fluxo de água proveniente da seção da Represa onde estão sendo realizados os serviços e obras de 

desassoreamento. 

 A nova localização dos tanques-rede colocados no Reservatório da Pampulha está especificada no Quadro 2 e 

na Figura 3, tendo em vista a carta batimétrica da Represa da Pampulha realizada em 2007 (RESCK, 2007). A 

metodologia de amostragem, a escolha do local e outros aspectos desta pesquisa são baseados em SÁENZ 

(2004).  

O grupo controle (C) foi instalado no Laboratório de Aquacultura (LAQUA), na Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Minas Gerais. O tratamento controle sempre ficou alocado nessa posição, em todos os 

experimentos realizados (Figura 1). 

 

Figura 1: Local onde foram mantidos os peixes do experimento controle: (A) Laboratório de Aquacultura, (B) sistema de 
recirculação de água onde se encontra o grupo controle. 

                        Quadro 1. Coordenadas geográficas iniciais dos tanques-rede do experimento. 

Identificação dos pontos Latitude Longitude 

TR1 19º51'20.58"S 43º58'44.49"O 

TR2 19º51'12.20"S 43º58'33.05"O 

TR3 19º50'55.02"S 43º58'08.96"O 

C 19°52'07.78"S 43°57'57.38"O 
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Figura 2 - Localização inicial dos tanques-rede no experimento AM 01. 

Quadro 2. Coordenadas geográficas dos pontos de experimentação, após alteração no dia 06/02/2014. 

Identificação dos pontos  Latitude  Longitude 

TR1  19º50'.59.76"S  43º58.44.49"O 

TR2  19º51'17.07"S  43º58'26.80"O 

TR3  19º50'55.02"S  43º58'8.96"O 

C  19°52'07.78"S  43°57'57.38"O 

 

 

Figura 3: Localização dos tanques rede experimentais, após alteração no dia 06/02/2014 
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2.3  Amostragens e Experimentos 

O projeto iniciou-se a partir da amostragem de 10 tilápias do grupo controle, no dia 28 de janeiro de 2014, para 

realização de ensaios de metais pesados nas brânquias e músculo. Esta amostragem, denominada de AM00, 

teve como objetivo verificar a situação de acúmulo de metais dos animais controle que seriam introduzidos na 

Reservatório da Pampulha.  

No dia 29 de janeiro, teve início o primeiro experimento (AM01), quando em cada tanque-rede foram introduzidas 

120 Tilápias-do-Nilo (Oreochromis niloticus) cultivadas no próprio laboratório de Aquacultura da UFMG (LAQUA). 

Estas tilápias foram introduzidas na lagoa com peso médio de 250 g. As unidades experimentais do grupo 

controle foram instaladas no LAQUA e consistiram de dois tanques circulares de PVC de 2 m3 com um sistema 

de recirculação de água independente, onde foram colocadas 120 Tilápias-do-Nilo, que ficaram expostas a 

condições ambientais controladas (temperatura, vazão e alimentação). No dia 31 de janeiro, foi realizada a 

primeira amostragem da água e sedimentos do Reservatório da Pampulha nos locais de estudo (AM01 início) 

(ver item 3.4.2 e 3.4.3). O primeiro experimento foi encerrado no dia 17 de março de 2014, após 48 dias de 

exposição, e no dia 19 de março de 2014 foi realizada a segunda coleta de água e sedimento (AM01 final). 

Ao término do experimento AM01, foram separadas, aleatoriamente, 10 tilápias do grupo controle, 15 tilápias 

das unidades TR1, 15 tilápias do TR2 e 1 tilápia do TR3, para dissecação de brânquias e músculos com vista à 

realização dos ensaios de metais (ver item 3.4.1). Foi coletado somente 1 peixe do TR3 devido à alta mortalidade 

ocorrida durante o período de exposição (no período entre o dia 20 de fevereiro e 21 de fevereiro morreram 81 

tilápias do TR3). Para complementar a análise deste ponto experimental, foram congelados 15 peixes destes 81, 

para as análises de metais.   

Durante o período de 31 de janeiro de 2014 a 16 de março de 2014, os peixes expostos nas unidades 

experimentais localizadas no reservatório da Pampulha (TR1, TR2 e TR3) e do grupo controle foram alimentados 

diariamente com ração Nutripiscis TRV 32, fabricado pela empresa Presence Nutrição Animal, própria para 

animais de fase adulta. Durante as alimentações foram coletados dados limnológicos (ver item 3.5.1 e Figura 6-

A). 

O segundo experimento (AM 02) teve início no dia 21 de maio de 2014. Em cada tanque foram introduzidas 50 

Tilápias-do-Nilo (Oreochromis niloticus) com peso médio de aproximadamente 150 g, cultivadas no próprio 

LAQUA. A unidade experimental do grupo controle se manteve no LAQUA, onde foram colocadas 32 Tilápias-

do-Nilo, sendo este procedimento considerado o início do experimento AM02. No dia 04 de junho, foi realizada 

a amostragem da água e sedimentos nos locais de estudo. O experimento foi encerrado no dia 10 de julho de 
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2014, após 50 dias de exposição dos peixes na Lagoa. No dia 15 de julho foi realizada a segunda coleta de água 

e sedimento, para realização da análise de metais pela Hidrocepe (AM02 final). 

O terceiro experimento (AM03) teve início no dia 25 de agosto, quando, em cada tanque, foram introduzidas 40 

Tilápias-do-Nilo (Oreochromis niloticus) com peso médio de aproximadamente 210 g, adquiridas da empresa 3D 

AQUA, localizada na rua Manuel Pinheiro Diniz, 378, bairro Três Barras, Contagem (MG). A unidade 

experimental do grupo controle foi mantida no LAQUA, totalizando 40 Tilápias-do-Nilo para realização da análise 

de metais pela empresa Hidrocepe. No dia 06 de outubro foi realizada a segunda amostragem da água e 

sedimentos (AM03 final). O experimento foi encerrado no dia 13 de outubro de 2014, após 49 dias de exposição 

dos peixes na Represa.  

O quarto experimento teve início no dia 28 de outubro, quando, em cada tanque, foram introduzidas 40 Tilápias-

do-Nilo (Oreochromis niloticus) com peso médio de aproximadamente 150 g, adquiridas no LAQUA, localizado 

na UFMG. A unidade experimental do grupo controle foi mantida no próprio LAQUA, totalizando 40 Tilápias-do-

Nilo. No dia 03 de novembro, foi realizada a amostragem da água e sedimentos nos locais de estudo (AM04), 

para realização da análise de metais pela empresa Hidrocepe. O experimento foi encerrado no dia 09 de 

dezembro de 2014, após 42 dias de exposição dos peixes na Represa. 

Nos últimos três experimentos, os peixes foram alimentados diariamente com ração Fri-Aqua 32% - Grupo 

Nutreco Fri-Ribe, própria para animais em fase de crescimento e acima de 140 g. Durante as alimentações foram 

coletados dados limnológicos, utilizando a mesma metodologia adotada no experimento AM01. 

Ao término dos experimentos AM02, AM03 e AM04, foram separadas aleatoriamente 10 tilápias do grupo 

controle, 10 tilápias das unidades TR1, 10 tilápias do TR2 e 10 indivíduos do TR3, para dissecação de brânquias 

e músculos com vista a realização dos ensaios de metais (ver item 3.4.1 e Figura 5). Com os demais peixes foi 

realizada a biometria (medidos e pesados). 

Foi realizado um último experimento, intitulado AM05, que utilizou peixes nativos da lagoa. A escolha da 

utilização desses peixes baseou-se na preocupação existente com relação ao nível de contaminação dos peixes 

da Lagoa da Pampulha, principalmente pelo falo de algumas pessoas os utilizarem para o consumo. Além disso, 

foi possível fazer uma comparação das concentrações de metais nos peixes pré-existentes na Lagoa com os 

peixes de uma fonte externa (Controle), que ficaram na lagoa por um determinado período (AM01, AM02, AM03 

e AM04).  Este experimento ocorreu no dia 07 de janeiro de 2015 e consistiu da coleta, com redes de espera, de 

30 exemplares de tilápias (O. niloticus) presentes na Lagoa da Pampulha nos pontos representados no quadro 

3.  Foram coletados indivíduos da mesma espécie que foi utilizada nos experimentos anteriores, para haver 

melhor padronização dos resultados. Os pontos foram acessados com auxílio de barco e então foram armadas 
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as redes. Foram utilizadas redes de espera de malha 30, 40 e 50 com área de 50 m2, 70 m2 e 80 m2, 

respectivamente. Foram capturados 30 exemplares, que foram colocados numa caixa térmica com água e gelo 

e então levados para o laboratório, onde os organismos foram medidos e pesados. Dos 30 indivíduos, foram 

separados aleatoriamente 10 exemplares para dissecação de brânquias e músculos com vista a realização dos 

ensaios de metais. 

Quadro 3. Coordenadas geográficas dos pontos em que foram armadas as redes para coleta dos exemplares de tilápia 
da Lagoa 

Identificação dos pontos  Latitude  Longitude 

Ponto 1  19º50'.59.76"S  43º58.44.49"O 

Ponto 2  19º51'17.07"S  43º58'26.80"O 

Ponto 3  19º50'55.02"S  43º58'8.96"O 

 

Foram realizados quatro experimentos de exposição de tilápias na Represa da Pampulha e uma amostragem 

de tilápias nativas da lagoa. No quadro 4, estão as informações sobre as datas de início e término dos quatro 

experimentos realizados em 2014 e da coleta realizada em 2015.  

Quadro 4. Experimentos realizados com a exposição de tilápias na Represa da Pampulha durante o ano    de 2014 e da 
coleta realizada em 2015. 

 

Experimento Data início Data Término Dias de 
Exposição (*) 

AM00/AM01 28/01/2014 17/03/2014 48 

AM02 21/05/2014 10/07/2014 50 

AM03 25/08/2014 13/10/2014 49 

AM04 28/10/2014 09/12/2014 42 

AM05 7/01/2015 8/01/2015 NA** 

 
(*) Observação: a duração total do experimento pode ser diferente do número de dias de exposição dos peixes, 
pois ela engloba outras ações tais como monitoramento e dias de montagem ou coleta dos exemplares.  
** Não se aplica. 
 
No quadro 5 estão as datas e a descrição das atividades realizadas em cada experimento.



 

Programa de biomonitoramento ecotoxicológico:  
Bioacumulação de metais em peixes da Represa da Pampulha (MG). 

REL-05 
rev.: 00 

27-fev-2015 

 

I c a t u  M e i o  A m b i e n t e    P á g i n a  21 | 116 

 

Quadro 5. Atividades realizadas durante período de exposição. 

Data Atividade Amostragem 

28-jan-2014 Amostragem de 10 tilápias do grupo controle AM00 

29-jan-2014 
Colocação dos TR do Reservatório da Pampulha 

(Início do experimento-1) 
AM01 

31-jan-2014 Amostragem de água e sedimento do Reservatório da Pampulha AM01 

31-jan-2014 a 16-mar-
2014 

Alimentação diária e coleta de dados limnológicos AM01 

17-mar-2014 Amostragem de peixes das unidades TR e controle AM01 

19-mar-2014 Amostragem de água e sedimento do Reservatório da Pampulha AM01 

21-mai-2014 
Colocação das tilápias nas unidades experimentais 

(Início do experimento-2) 
AM02 

04-jun-2014 
Amostragem de água e sedimento do Reservatório da Pampulha 

e LAQUA 
AM02 

21-mai-2014 a 09-jul-
2014 

Alimentação diária e coleta de dados limnológicos AM02 

10-jul-2014 Amostragem de peixes das unidades TR e controle AM02 

15-jul-2014 
Amostragem de água e sedimento do Reservatório da Pampulha 

e LAQUA 
AM02 

25-ago-2014 
Colocação das tilápias nas unidades experimentais (início do 

experimento-3) 
AM03 

08-set-2014 
Amostragem de água e sedimento do Reservatório da Pampulha 

e LAQUA 
AM03 

26-ago-2014 a 10-out-
2014 

Alimentação diária e coleta de dados limnológicos AM03 

06-out-2014 
Amostragem de água e sedimento do Reservatório da Pampulha 

e LAQUA  
AM03 

13-out-2014 Amostragem de peixes das unidades TR e controle AM03 

28-out-2014 
Colocação das tilápias nas unidades experimentais (início do 

experimento-3) 
AM04 

03-nov-2014 
Amostragem de água e sedimento do Reservatório da Pampulha 

e LAQUA 
AM04 

30-out-2014 a 05-dez-
2014 

Alimentação diária e coleta de dados limnológicos AM04 

09-dez-2014 Amostragem de peixes das unidades TR e controle AM04 

07 a 8 de jan-2015 Amostragem de peixes do Reservatório da Pampulha 
AM05 
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2.3.1 Registro fotográfico 

2.3.1.1 Povoamento dos tanques-rede  

 

Figura 4: Povoamento dos tanques redes experimentais: (A e B) Transporte dos peixes realizados em caixas 
transportadoras; (C e C’) Biometria dos peixes; (D, E, F e G) Aclimatação das tilápias para introdução na Represa. (H)  
Transporte das tilápias para os TRs e (I)Tanque-rede. 
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2.3.1.2 Amostragem para análise de metais nos peixes  

 

Figura 5: Procedimentos adotados durante o encerramento dos experimentos: (A) Caixa com gelo para insensibilização 
dos peixes antes do abate. (B e C) Biometria; (D, E, F, H e I) Amostragem de tecidos pela equipe (G). 
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2.3.1.3 Alimentação e amostragem de água e sedimento 

 

Figura 6: Procedimentos adotados no dia da coleta limnológica e de sedimento: (A) Alimentação dos peixes; (B) coleta 

qualitativa e quantitativa de fitoplâncton e zooplâncton (D) e fixação das amostras; (C) coleta de sedimento utilizando draga 

(F) com destaque para uma amostra coletada; (E) Sonda multiparamétrica Hydrolab DS5 para medição dos parâmetros 

limnológicos da água; (G) Registro da transparência da água com o Disco de Secchi.; (H) coleta de amostra de água do 

reservatório da Pampulha e (I) coleta de amostra de água do tanque do experimento controle no Laqua. 
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2.4  Avaliação ecotoxicológica 

Os resultados de concentração dos xenobióticos foram comparados com os limites máximos permitidos pela 

Resolução RDC no 42 de 29 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Regulamento Técnico MERCOSUL sobre 

Limites Máximos de Contaminantes Inorgânicos em Alimentos (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2013), a qual teve 

revisão dos valores de Cádmio e Chumbo em peixe cru, congelado ou refrigerado. Como a Resolução 

supracitada não delimita os valores máximos para o elemento Zinco, portanto utilizaremos como base para este 

metal o Decreto nº 55871 de 26 de março de 1965 (ANVISA 1965). 

2.4.1 Análise de metais nos peixes 

Ao término do experimento AM01, foram separadas aleatoriamente 10 tilápias do grupo controle, 15 

tilápias das unidades TR1, 15 tilápias do TR2 e 1 tilápia do TR3 (para complementar a análise deste ponto 

experimental, foram congelados 15 peixes dos 81 que haviam morrido durante o experimento).   

Em AM02, AM03 e AM04 foram coletados 10 peixes do ponto controle e 10 peixes de cada tanque-rede da 

Represa ao final de cada experimento.  Em AM05 foram separadas aleatoriamente 10, das 30 tilápias coletadas 

do reservatório no dia 8 de janeiro de 2015, para a análise de metais. Os peixes foram medidos, pesados, 

dissecados. A seguir, retirou-se os tecidos (brânquias e músculo da região das nadadeiras) de cada peixe (total 

de 40 amostras de cada tecido para cada experimento, com exceção AM05). As amostras de tecido foram 

pesadas, armazenadas em gelo e posteriormente enviadas para o laboratório HIDROCEPE que é acreditado 

pela Rede Metrológica de Minas Gerais (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005). O laboratório HIDROCEPE está 

localizado na cidade de Belo Horizonte, para realizar análise de detecção de metais (As, Cd, Pb e Zn).  

 

2.4.2 Análise de metais dissolvidos na água 

As amostragens de água para as análises de metais foram realizadas nos dias 31 de janeiro (AM01 início), 19 

de março (AM01 final), 4 de junho (AM02 início), 15 de julho (AM02 final), 8 de setembro (AM03 início), 06 de 

outubro (AM03 final) e 3 de novembro (AM04), nos pontos em que se encontravam os tanques-redes e no 

ambiente controle.   

Os métodos de coleta, preservação e armazenamento dos parâmetros físico-químicos seguiram a metodologia 

do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Edition, 2005) e a NBR 9897/1987 - 

Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.  
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As amostras de água coletadas foram acondicionadas em caixas de isopor, refrigeradas e enviadas ao 

laboratório HIDROCEPE (Belo Horizonte) para análise residual do conteúdo de metais dissolvidos (As, Pb, Cd e 

Zn), utilizando a metodologia padrão internacional. 

Quadro 6. Especificação das metodologias utilizadas para os ensaios em laboratório. 

Ensaio Método 

Arsênio SMEWW 3112 B 

Cádmio SMEWW 3111 B 

Chumbo SMEWW 3111 B 

Zinco SMEWW 3111 B 

 

2.4.3 Análise de metais em sedimento 

As amostragens de sedimento (Figura 6-C e 6-F) ocorreram nos mesmos dias em que foram realizadas as 

amostragens de água. Os sedimentos foram recolhidos por dragagem (Draga de Eckman Hydrobios) em um 

ponto próximo a cada um dos três tanques de exposição.  

As amostras foram utilizadas para realizar o estudo residual do conteúdo de metais pesados (As, Pb, Cd e Zn) 

nos sedimentos, utilizando a metodologia padrão internacional (Quadro 6), realizadas pelo laboratório 

HIDROCEPE. 

2.5  Avaliação hidrobiológica 

2.5.1 Avaliação diária  

Adjacente a cada tanque-rede exposto na Represa da Pampulha, foi utilizada a sonda multiparamétrica Hydrolab 

DS5 (Figura 6-E) para a mensuração diária as seguintes variáveis limnológicas: oxigênio dissolvido, temperatura, 

pH e condutividade. Os dados foram coletados em toda extensão da coluna d’água, em intervalos de meio metro 

na porção de 0 a 2 metros de profundidade e a cada metro nas subsequentes, até alcançar o fundo (exceto 

durante o AM01, onde os dados foram coletados com profundidade máxima onde o oxigênio apresentou valor 

igual a zero).  
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2.5.2 Avaliação limnológica mensal  

Durante cada experimento, foram realizadas coletas limnológicas com detalhamento maior de parâmetros físico-

químico-biológicos para caracterização da qualidade da água. Estas coletas eram realizadas ao lado de cada 

um dos três tanques-rede onde ficavam expostos os peixes do experimento. Os parâmetros analisados foram: 

 Amônia; 

 Clorofila a;  

 DQO; 

 Fitoplâncton; 

 Fósforo Total;  

 Nitrato; 

 Nitrito; 

 Nitrogênio Total;  

 Óleos e graxas; 

 Seston;  

 Sólidos sedimentáveis; 

 Sólidos Suspensos Totais;  

 Sulfato; 

 Sulfeto; 

 Zooplâncton 

 

2.6  Avaliação zooplanctônica 

2.6.1 Coleta  

As amostras de zooplâncton foram coletadas nos dias 08 de setembro e 06 de outubro de 2014, próximas aos 

três pontos de exposição das tilápias na Represa da Pampulha. Para a coleta do zooplâncton, foram feitos 

arrastos verticais com uma rede planctônica de 68 μm a uma profundidade de 2 metros. Em seguida, a rede foi 

levantada numa velocidade constante até a superfície e o volume filtrado por ela em cada um dos três pontos de 

amostragem foi transferido para frascos de polietileno. Em laboratório foi medido o volume de cada uma das 

amostras. O cálculo do volume filtrado pela rede é definido pela seguinte equação: 
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Vf = π . r2 . d . 1000 
Equação 1 

 
Onde: 
Vf  = volume de água filtrada (litros) 

r = raio da boca da rede (r = 0,15 m) 

d = profundidade (2 metros). 

 

2.6.2 Fixação de amostras 

Após o volume filtrado pela rede ser transferido para os frascos plásticos, foi adicionado o corante rosa de 

bengala na intenção de corar os organismos para melhor visualização no microscópio. Transcorridos 10 minutos 

após a adição do corante, as amostras foram preservadas sendo utilizado como agente fixador uma solução de 

formol 4% com sacarose. 

2.6.3 Contagem e identificação dos organismos zooplanctônicos 

Para a contagem e identificação dos organismos pertencentes ao zooplâncton, foram realizadas sub-

amostragens, colocando as amostras em um béquer e homogeneizando-as. Ainda com a amostra em agitação, 

coletou-se a sub-amostra com o auxílio de uma pipeta não seletiva de Hensen-Stempel de 1,0 ml de capacidade 

e o volume coletado foi colocado em uma câmara de contagem do tipo Sedgewick-Rafter (SR), também de 1mL 

de capacidade, e coberta com uma lamínula de tamanho proporcional ao da câmara de SR. (PINTO-COELHO, 

1983). As câmaras foram então levadas ao microscópio invertido Olympus CK40 no aumento de 20x para as 

contagens, sendo que foram feitas réplicas de cada amostra. 

Para este trabalho definiu-se que os rotíferos e cladóceros seriam quantificados e identificados até gênero 

quando não fosse possível a identificação até o nível mais específico de espécie, enquanto os copépodes (forma 

adulta, larval e juvenil) e ostrácodes seriam apenas quantificados. Os organismos encontrados na câmara SR 

foram contados, identificados e fotografados. As identificações e registros fotográficos foram realizados com o 

auxílio do microscópio invertido Olympus CK40, equipado com câmera de vídeo e através das fotografias obtidas, 

foi feito o catálogo do zooplâncton da Represa da Pampulha. As escalas das imagens foram obtidas através do 

programa AxioVision. 

 

O número dos organismos zooplanctônicos é calculado pela seguinte fórmula: 
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𝑁º 𝑜𝑟𝑔. 𝑙^ − 1 =
𝑚𝑥𝐹. 𝐶.

𝑣𝑓
  

Equação 2 

Onde: 

𝑁º 𝑜𝑟𝑔. 𝑙^ − 1 =
𝑚𝑥𝐹.𝐶.

𝑣𝑓
  = volume em litros filtrado pela rede de coleta. 

m = média das contagens nas 2 cubetas de SR. 
F.C. = Fator de concentração, calculado pela equação 2. 
 

F.C.= Va / VSR, 
Equação 3 

Onde: 
Va= volume da amostra (ml) 
VSR= volume da cubeta de Sedgwick-Rafter. 
 
 A frequência de ocorrência foi calculada pela seguinte fórmula: 

Fo = To* Ta-1*100 

Equação 4 

Onde: 
To = amostras onde há ocorrência de determinado táxon 
Ta-1 = total de amostras analisadas 
 

Os resultados estão apresentados em percentagem (%). Com a seguinte escala de interpretação para os 

resultados de frequência de ocorrência: > 70% muito frequente; 70% l- 40% frequente; 40% l- 10% pouco 

frequente; < 10% esporádica. 

2.7  Avaliação Fitoplanctônica  

As amostras para avaliação da riqueza de espécies foram coletadas com rede de 20µm de abertura de malha, 

com as quais foram feitos arrastos verticais e horizontais sucessivos. As amostras da análise qualitativa foram 

armazenadas em frascos de polietileno e fixadas com formol a 4%. As amostras para a análise quantitativa foram 

fixadas com lugol acético e armazenadas ao abrigo da luz. 

Os táxons foram analisados e identificados segundo metodologia proposta pelo Standart Methods for the 

Examination of Water and Wastwater 10200C, 10200F. O sistema de classificação adotado para as classes 

taxonômicas foi o de Round (1983). Os organismos foram identificados até o menor nível taxonômico possível, 

com auxílio de bibliografia específica: Foster (1969 e 1974), Prescott et al. (1975; 1977; 1981 e 1982), Komárek 
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& Fott (1983), Sant‟Anna (1984), Komárek & Anagnostidis (1989, 1999 e 2005), Lange-Bertalot (1991), Menezes 

et al. (1995), Bicudo & Menezes (2006).  

A partir dos dados obtidos pela análise quantitativa, foram calculados os índices estatísticos referentes à 

estrutura da comunidade. A Riqueza (S) é dada pelo número total de espécies em uma unidade amostral, sendo 

assim, quanto maior a amostra, maior o número de espécies que poderão ser amostradas. Dessa forma, a 

riqueza de espécies pouco diz sobre a organização da comunidade, necessitando, portanto, da utilização de 

outros índices para compreender as alterações das comunidades associadas à modificação do habitat (GOMES, 

2004). 

O Índice de Uniformidade ou Equitabilidade de Pielou indica se as diferentes espécies possuem abundância 
semelhantes ou divergentes entre as amostras: 

𝐽′ =  
𝐻′(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜)

𝐻′𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 

Equação 5 

Onde: 

H’máximo é a diversidade máxima possível que pode ser observada se todas as espécies apresentassem igual 
abundância. 

𝐻′𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = log 𝑆 

Equação 6 

Onde  

S = número de espécies 

Calculou-se o Índice de Diversidade de Shannon-Wienner (1949) (H’), que integra informações da riqueza e da 
equitabilidade: 

𝐻′ =  − Ʃ 𝑝𝑖 (log 𝑝𝑖) 

Equação 7 

Onde: 

Ʃ pi = 1 

pi = valor de importância, ou seja, proporção de indivíduos de cada espécie na amostra total e é dado por: 

𝑝𝑖 = 𝑁𝑖/𝑁 

Equação 8 

Onde: 
Ni = número de indivíduos das i espécies na amostra; 
N = número total de indivíduos na amostra 
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As análises das comunidades fitoplanctônicas foram realizadas das coletas limnológicas relacionas abaixo 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Período de realização das coletas de fitoplâncton. 

Experimento Data da coleta 

AM01 21 de fevereiro de 2014 
AM02 4 de junho de 2014 

AM03 8 de setembro de 2014 

AM04 3 de novembro de 2014 

 

2.8  Análises Estatísticas 

As análises foram realizadas no programa Primer versão 6 onde foram utilizados o índice de correlação de Ranks 

de Spearman e análise de similaridade (ANOSIM). Foram considerados significativos estatisticamente os teste 

que obtiveram um valor de significância menor que 5%. As análises que utilizaram os ranks de Spearman foram 

de característica estritamente expositiva, servindo apenas para apontar possível padrões na interação das 

variáveis, não devendo ser atribuídas nenhuma relação de consequência e causa. Não possuem valor de 

significância p por se tratar de análise de dados com poucos valores e sem repetições. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Mortalidade  

No Experimento AM01, ao contrário do que foi observado nas duas unidades controle, houve uma 

expressiva mortalidade de peixes nas unidades TR1, TR2 e TR3 localizadas na represa da Pampulha. As mortes 

ocorreram em todas as unidades experimentais localizadas na Pampulha, principalmente nos primeiros trinta 

dias. O Tanque TR3 foi o mais afetado, pois somente um indivíduo conseguiu resistir vivo à duração de todo o 

experimento. 

Todas as unidades experimentais receberam 120 indivíduos no início do experimento. Na unidade TR1, 

apenas 40 indivíduos permaneceram vivos ao final do experimento. Na unidade TR2, um número similar de 

indivíduos continuava vivo (41) no término do experimento 1. Entretanto, a unidade TR3, apenas um indivíduo 

permanecia vivo até o dia 19 de março.  A unidade controle (C) permaneceu com 110 indivíduos vivos até o dia 

19 de março. 
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Acreditamos que o grande responsável por essas mortes é o fator oxigenação das águas aliado a alta 

densidade de peixes em cada tanque, já que as maiores taxas de mortalidade de peixes nas unidades TR foram 

observadas em períodos nos quais a oxigenação da coluna de água era muito crítica. 

No segundo experimento, AM02, cada unidade experimental da Lagoa recebeu 50 indivíduos, enquanto a 

unidade controle recebeu 32 indivíduos. Diferente do ocorrido no primeiro experimento, a mortalidade dos peixes 

foi baixa. Isso pode ser devido à menor densidade de peixes por tanque, às temperaturas mais amenas e à 

ausência de chuva. 

Ao final do experimento, a unidade controle continha 30 indivíduos. Na Lagoa da Pampulha, o tanque TR1 

possuía 47 peixes, o TR2 com 48 e o tanque TR3 com 37 tilápias até o dia 10 de julho. O Tanque TR3, situado 

mais próximo ao maciço da barragem, onde a taxa de renovação é menor, foi mais uma vez, o que apresentou 

maior mortalidade.  

A mortalidade de peixes em AM03 e AM04 também foi baixa nos quatro tanques, sendo que a mortalidade nos 

tanques não foi superior ao observado no controle, indicando que as causas das mortes não devem ser 

associadas às condições ambientais, e sim ao confinamento e suas implicações, como até mesmo competição 

interespecífica dentre os espécimes. Em AM03 um total de sete peixes morreram, sendo três peixes no controle, 

dois peixes, no TR1 e novamente dois peixes, no TR3. No AM04, apenas oito peixes morreram, sendo três 

peixes no controle, dois peixes no TR1 e três peixes, no TR3. 

3.2  Biomassa 

No experimento AM01 os peixes do controle praticamente não apresentaram incremento de massa, com uma 

diferença de apenas 0,05 g a mais do início do experimento para o final. Já os peixes alocados nos tanques-

rede na Lagoa apresentaram um ganho de massa de 107,73 g, porém é importante notar que devido à alta 

mortalidade no TR3 e o aproveitamento de 15 peixes mortos no início do experimento para a biometria, não 

houve aumento de biomassa nesse tanque; pelo contrário, os dados do gráfico mostram um decréscimo de 11,08 

g do início para o final do experimento. Se levarmos em consideração apenas os peixes dos TR1 e TR2, o 

acréscimo de massa foi de 135,19 g nos peixes da Lagoa ao final do experimento. 

No segundo experimento (AM02), o incremento de massa foi ainda maior. Os peixes incubados na represa 

passaram de uma biomassa média de 157,87 g a 326,82 g, ao final do experimento, ou seja, um incremento 

médio de biomassa igual a 168,95 g. Os peixes do controle também aumentaram a sua massa média, com um 

acréscimo de 120,32 g. 
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A massa média inicial dos indivíduos do controle do experimento 3 (AM03) cresceu de 206,5 g para 304,35g ao 

final do experimento, ou seja, os indivíduos apresentaram um ganho de massa igual a 97,85 g. No controle o 

incremento de massa foi de apenas 6,5 g.  

No experimento 4 (AM04), a biomassa média dos peixes da represa aumentou de 151,67 g, a 248,54 g ao final 

do experimento. Os peixes do controle apresentaram um incremento de massa de 46,80 g. 

É importante notar que mais frequentemente pode ser observado um maior incremento de biomassa nos peixes 

expostos nos tanques da Represa da Pampulha, se comparados ao tratamento controle (Figura 7). Esse 

resultado mostra que é clara a manutenção da grande oferta de alimento da Represa que pode ser consumida 

pelos peixes do experimento, que possuem hábitos alimentares onívoros. 

Os peixes do experimento AM05 apresentaram uma massa média de 394 g e um comprimento médio de 26,92 

cm. 

Tabela 2. Biometria dos peixes do AM05. 
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Figura 7. Biomassa (peso) média no início e final dos experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04. 

 

3.3  Concentração de metais na água 

A qualidade da água foi avaliada de acordo com a Resolução CONAMA nº 357 de 17 de maio de 2005, para 

águas superficiais de classe 3 (Tabela 3). 

Tabela 3. Padrões de qualidade de água segundo a Resolução CONAMA nº 357 de 17 de maio de 2005, para águas doces 
Classe 3. 

Parâmetros Unidade Valor máximo 

permitido 

CONAMA 357/05 

Arsênio mg As/L 0,033 

Cádmio mg Cd/L 0,010 

Chumbo mg Pb/L 0,033 

Zinco mg Zn/L 5,000 
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Os resultados obtidos no laboratório HIDROCEPE para as amostras de água da Represa da Pampulha, das 

estações de estudo, mostraram que, em ambos os experimentos, para todos os metais avaliados, os valores 

não ultrapassaram os limites estabelecidos pela normativa brasileira (CONAMA 357/05) para águas superficiais 

de classe 3 (Tabela 2, 3, 4, 5 e 6; Figuras 8, 9, 10 e 11). O mesmo ocorreu para o tanque controle no LAQUA. 

3.3.1 Arsênio em água 

Os valores obtidos para concentração de Arsênio na água ficaram bem abaixo valor máximo estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 (0,033 mg/L). Houve pouca variação da primeira coleta (AM01 início) para a 

segunda (AM01 final), porém os maiores valores foram registrados para TR1 e TR2 em AM01 início, e reduziram 

no final desse mesmo experimento (Figura 8).  

No segundo experimento (AM02) os valores praticamente não variaram entre o início e o final do experimento, 

mantendo-se abaixo do valor máximo permitido.  

No terceiro experimento (AM03), não foram detectadas concentrações de As na água dos locais de estudo no 

início do experimento. No entanto, ao final desse mesmo experimento foram obtidos valores de arsênio muito 

próximos aos detectados no segundo experimento (AM02 final).  

No quarto experimento (AM04), as concentrações de As foram um pouco mais altas, próximas aos valores de 

AM01 início, sendo o maior valor registrado, no TR3 (Tabela 4, Figura 8). 

 

Tabela 4.  Concentração de arsênio (mg As/L) na água da represa ao redor dos três tanques rede (TR1, TR2 e TR3) e da 
unidade controle no início e final dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do experimento AM04. 

Amostra 

Arsênio (mg As/L) 

AM01 
início 

AM01 
final 

AM02 
início 

AM02 
final 

AM03 
início 

AM03 
final 

AM04 
início 

TR1 0,0015 0,0006 0,0004 0,0007 ND* 0,0007 0,001 

TR2 0,0018 0,0003 0,0004 0,0007 ND* 0,0004 0,0012 

TR3 0,0002 0,0004 0,0006 0,0006 ND* 0,0006 0,0018 

C 0,0004 0,0004 0,0003 0,0008 ND* 0,0007 0,0009 

VMP* 0,033 

* Valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 357/05 
ND*: Não detectado 
 



 

Programa de biomonitoramento ecotoxicológico:  
Bioacumulação de metais em peixes da Represa da Pampulha (MG). 

REL-05 
rev.: 00 

27-fev-2015 

 

I c a t u  M e i o  A m b i e n t e    P á g i n a  36 | 116 

 

Arsênio (água)

AM01 ini AM01 fin AM02 ini AM02 fin AM03 ini AM03 fin AM04 ini

m
g
 A

s
/L

0.000

0.001

0.002

0.003

0.040

TR1 

TR2 

TR3 

C 

 

Figura 8. Concentrações de arsênio (As) na água superficial da represa da Pampulha nas proximidades das unidades 
experimentais (TR1, TR2 e TR3) bem como na unidade controle – LAQUA (C) no início e ao final dos experimentos AM01, 
AM02 e AM03 e início do AM04. A linha vermelha representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/05 

Nota-se uma oscilação no acúmulo de arsênio na água no decorrer do experimento 3. No entanto, mesmo 

sabendo que perturbações no sedimento causam a liberação de metais para a coluna d’água (de Oliveira & 

Marins, 2011), não é possível afirmar que essa variação é decorrente do revolvimento do sedimento através da 

dragagem. Pode ser consequência de uma variação sazonal, já que é clara a ocorrência de maiores 

concentrações de metais nos períodos úmidos e uma redução nos períodos secos.  

Os resultados do Índice da correlação de Spearman (r: 0,43, N: 28) mostraram que existe uma correlação positiva 

moderada para precipitações e concentração do arsênio na água e uma correlação positiva forte entre a 

presença de sulfeto e a concentração de arsênio na água (r: 0,57, N:20). Sabe-se que o arsênio é encontrado 

na constituição de diversos minerais, entre eles os sulfetos. Nos períodos secos os aquíferos têm seu nível da 

água reduzido, o que favorece a oxidação dos minerais sulfetados, quando chove ocorre a dissolução desses 

minerais, mobilizando e lixiviando o As (Banks et al., 1997; Freeze & Cherry, 1994), aumentando assim a sua 

concentração no ambiente. 
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3.3.2 Cádmio em água 

Não foi detectada concentrações detectáveis de Cádmio na água da Represa da Pampulha, durante os 

experimentos 1 e 2 (AM01 e AM02), seja nas áreas onde estão localizados os tanques-rede com os peixes, seja 

na água no ponto controle no LAQUA.  

No experimento 3 (AM03 início), foi registrada uma pequena concentração do metal nos pontos do TR1 e do 

TR2, porém em valores bem abaixo do valor máximo permitido pela Resolução CONAMA. No final do terceiro 

experimento (AM03 final), não se registrou presença desse metal na água.  

No experimento 4 (AM04), também não foram detectadas concentrações do metal em nenhum dos pontos da 

Lagoa e nem no controle (Tabela 5, Figura 9). 

Tabela 5.  Concentração de cádmio (mg Cd/L) na água da represa ao redor dos três tanques rede (TR1, TR2 e TR3) e da 
unidade controle no início e no final dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do AM04. 

Amostra 

Cádmio (mg Cd/L) 

AM01 
início 

AM01 
final 

AM02 
início 

AM02 
final 

AM03 
início 

AM03 
final 

AM04 
início 

TR1 ND* ND* ND* ND* 0,0004 ND* ND* 

TR2 ND* ND* ND* ND* 0,0001 ND* ND* 

TR3 ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* 

C ND* ND* ND* ND* ND* ND* ND* 

VMP* 0,01 

* Valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 357/05 

ND*:  Não detectado 
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Figura 9. Concentrações de cádmio (Cd) na água superficial da represa da Pampulha nas proximidades das unidades 
experimentais (TR1, TR2 e TR3) bem como na unidade controle – LAQUA (C) no início (indicado pelas letras ini) e ao final 
(indicado por fin) dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do AM04. A linha vermelha representa o valor máximo 
permitido pela Resolução CONAMA 357/05  

O Índice de correlação de Spearman mostrou, para as concentrações de cádmio na água, uma correlação 

negativa moderada com sulfeto (r: -0,44, N: 20) que pode ser explicada pelo fato dos íons de sulfeto se ligarem 

ao cádmio, formando o sulfeto de cádmio (CdS), limitando assim a concentração do metal na água. Também foi 

possível notar uma correlação positiva forte com nitrito (r: 0,52, N: 20).  

 

3.3.3 Chumbo em água 

Os dados obtidos para concentração de Chumbo na água (Tabela 6, Figura 10), no início do primeiro experimento 

(AM01 início), mostraram que o metal não foi detectado na água coletada na Represa da Pampulha. No ponto 

controle, localizado no LAQUA, houve registro do metal na água, porém em concentrações abaixo do valor 

determinado pela Resolução CONAMA 357/05 (0,033 mg/L). Ao final do experimento 1 (AM01 final), foram 
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detectadas concentrações de Chumbo na água em todos os pontos de coleta, também com valores abaixo do 

determinado pela normativa brasileira.  

Na coleta realizada no início do segundo experimento (AM02 início) houve registro de Chumbo nos três pontos 

da Represa, com um valor bem abaixo do detectado em AM01 início. Já no ponto controle, não houve registro 

do metal na água. Ao final do segundo experimento (AM02 final), não foram registrados valores do metal em 

nenhum dos pontos estudados. 

As amostras tomadas ao início do experimento 3 (AM03 início) apresentaram concentrações de chumbo em 

todos os pontos da Represa e no controle. No entanto, nenhum ultrapassou o valor máximo permitido. Em AM03 

final também houve registro do metal, em maiores concentrações do que as observadas em AM03 início, mas 

ainda dentro do permitido pela Resolução CONAMA.  

No quarto experimento (AM04), não foram detectadas concentrações de chumbo nos pontos da Lagoa e no 

controle. 

Tabela 6. Concentração de chumbo (mg Pb/L) na água da represa ao redor dos três tanques rede (TR1, TR2 e TR3) e da 
unidade controle no início e no final dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do experimento AM04. 

Amostra 

Chumbo (mg Pb/L) 

AM01 
início 

AM01 
final 

AM02 
início 

AM02 
final 

AM03 
início 

AM03 
final 

AM04 
início 

TR1 ND* 0,0189 0,0047 ND* 0,0025 0,0098 ND* 

TR2 ND* 0,0193 0,0048 ND* 0,0038 0,0151 ND* 

TR3 ND* 0,0094 0,0035 ND* 0,0027 0,0162 ND* 

C 0,0122 0,0122 ND* ND* 0,002 0,162 ND* 

VMP* 0,033 

 

* Valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 357/05 
ND*: Não detectado 
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Figura 10.  Concentrações de chumbo (Pb) na água superficial da represa da Pampulha nas proximidades das unidades 
experimentais (TR1, TR2 e TR3) e na unidade controle – LAQUA (c) no início (ini) e no final (fin) dos experimentos AM01, 
AM02 e AM03 e início do AM04. A linha vermelha representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/05 

 

A oscilação existente na sequência dos experimentos mostra uma tendência que aparenta ser de uma variação 

sazonal, não havendo relação com as obras de desassoreamento. 
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3.3.4 Zinco em água 

Os valores de concentração de Zinco na água, tanto nos pontos de coleta da Represa da Pampulha como no 

LAQUA, ficaram bem abaixo do valor máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 em todas as coletas 

(5 mg/L).  

No primeiro experimento (AM 01), as concentrações do metal aumentaram ligeiramente do início para o final do 

experimento nos tanques TR1 e TR2, enquanto que no tanque TR3 a concentração diminuiu. A água do ponto 

controle (LAQUA) manteve o mesmo valor em durante o experimento.  

No segundo experimento (AM02), as concentrações de Zinco reduziram bastante em todas as unidades 

experimentais, inclusive no ponto controle. Ao final do experimento 2, as concentrações do metal praticamente 

dobraram no TR1 e TR3 e se mantiveram no TR2. No ponto controle também houve aumento nos níveis de 

Zinco.  

No terceiro experimento (AM03) as concentrações do metal aumentaram em todos os pontos, inclusive no 

controle.  

No quarto experimento (AM04), todos os pontos da represa reduziram as concentrações, se comparadas com 

aquelas do terceiro experimento. A maior redução foi observada no TR2. O tratamento controle também 

apresentou uma redução de quase 50% da última coleta (Tabela 7, Figura 11). 

 

Tabela 7. Concentração de zinco (mg Zn/L) na água da represa ao redor dos três tanques rede (TR1, TR2 e TR3) e da 
unidade controle no início e no final dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do AM04. 

Amostra 

Zinco (mg Zn/L) 

AM01 
início 

AM01 
final 

AM02 
início 

AM02 
final 

AM03 
início 

AM03 
final 

AM04 
início 

TR1 0,0959 0,1103 0,0479 0,0993 0,0365 0,0877 0,073 

TR2 0,0998 0,1147 0,0705 0,0723 0,0309 0,0962 0,0588 

TR3 0,0793 0,0618 0,0395 0,0761 0,0219 0,101 0,0881 

C 0,0881 0,0881 0,0303 0,074 0,0241 0,1297 0,0677 

VMP* 5 

 

* Valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 357/05 
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Figura 11. Concentrações de zinco (Zn) na água superficial da represa da Pampulha nas proximidades das unidades 
experimentais (TR1, TR2 e TR3) bem como na unidade controle – LAQUA (c) no início (ini) e no final (fin) dos experimentos 
AM01, AM02 e AM03 e início do AM04. A linha vermelha representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 
357/05. 

De acordo com o Índice de correlação de Spearman, existe uma correlação positiva moderada entre pH e o zinco 

na água (r: 0,42, N: 21); sabe-se que sua solubilidade é afetada pelo pH (Novotny, 1938). O índice mostrou 

também que existe uma forte correlação positiva entre o zinco na água e sulfetos (r: 0,58, N:20). Segundo 

SALOMONS & FORSTNER (1984), a oxidação de sulfeto e reações de redução de sulfeto e sulfato estão entre 

as principais causas da precipitação e complexação de metais tal como zinco. 

 

3.4  Concentração de metais no sedimento 

Ainda não há legislação nacional que disponha a respeito da qualidade dos sedimentos enquanto estes ainda 

compõem o ambiente natural. No Brasil, existe uma legislação que disciplina a dragagem e disposição dos 
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sedimentos dragados, a Resolução CONAMA Nº 454, de 01 de novembro de 2012, que foi utilizada juntamente 

com a Normativa Canadense para Sedimentos em Águas Continentais (CANADIAN ENVIRONMENTAL 

QUALITY GUIDELINES, 2014) para comparação dos dados obtidos nas coletas de sedimento da Represa da 

Pampulha. 

Tabela 8.  Padrões de qualidade do sedimento de acordo com a Normativa Canadense e a Resolução CONAMA Nº 454, 
de 01 de novembro de 2012 

Parâmetros Unidade 

Valores máximos permitidos 

Normativa Canadense 
CONAMA 454/12 

Nível 1* Nível 2** 

Arsênio mg As/L 17 5,9 17 

Cádmio mg Cd/L 3,5 0,6 3,5 

Chumbo mg Pb/L 91,3 35 91,3 

Zinco mg Zn/L 315 123 315 

* limiar abaixo do qual se prevê baixa probabilidade de efeitos adversos a biota. 

** limiar acima do qual se prevê um provável efeito adverso a biota. 
 

De acordo com os dados obtidos pela HIDROCEPE, os níveis dos metais analisados no sedimento 

permaneceram abaixo dos níveis máximos permitidos tanto pela resolução CONAMA 454/12, assim como 

considerando os valores limites segundo a normativa canadense (Figuras 12,13,14 e 15 e Tabelas 8, 9,11,12 e 

13). 
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3.4.1 Arsênio em sedimento 

De acordo com os dados obtidos pela HIDROCEPE, a concentração de arsênio no sedimento, em todos os 

quatro experimentos se manteve bem abaixo do permitido de acordo com a Resolução CONAMA 454/12, para 

sedimentos de nível 2 (17 mg/Kg).  

No primeiro experimento (AM01), os tanques TR2 e TR3 apresentaram um leve aumento da primeira para a 

segunda coleta (AM01 final).  

No segundo experimento (AM02), os níveis de As no sedimento no ponto do TR1 aumentaram cerca de 35% em 

comparação com os dados obtidos nas coletas anteriores. No ponto TR2 as concentrações se mantiveram 

constantes, e em TR3 os níveis do metal registrados foram menores que na coleta anterior. Ao final do segundo 

experimento (AM02 final), os níveis do metal aumentaram em todos os pontos de estudo.  

As concentrações do metal reduziram muito no experimento 3 (AM03). No entanto, no decorrer desse 

experimento, as concentrações do metal tornaram a subir para valores próximos ou até superiores aos de AM02 

final.  

No quarto experimento (AM04), os valores obtidos para as concentrações do metal foram ainda maiores, porém 

continuaram bem abaixo do valor máximo permitido. 

Tabela 9. Concentração de arsênio (mg As/L) nos sedimentos da represa da Pampulha, ao redor dos três tanques rede 
(TR1, TR2 e TR3) nos experimentos 1 (AM01), 2 (AM02), 3 (AM03) e 4(AM04). 

  Arsênio (mg/Kg)  

Amostra 
AM01 
início 

AM01 
final 

AM02 
início 

AM02 
final 

AM03 
início 

AM03 
final 

AM04 
início 

TR1 0,46 0,48 0,65 0,87 0,235 0,78 0,89 

TR2 0,48 0,55 0,5 0,83 0,175 0,91 1,29 

TR3 0,36 0,64 0,46 0,77 0,125 0,71 1,02 

VMP* 17  

* Valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos 

de nível 2 e Normativa Canadense para Sedimentos em Águas Continentais 
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Figura 12. Concentrações de arsênio (As) nos sedimentos da represa da Pampulha nas proximidades das unidades 
experimentais (TR1, TR2 e TR3) no início (i) e ao final (f) dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do AM04. A linha 
vermelha representa o valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 454/12. 

 

Com exceção do experimento AM03 início, em que houve uma redução das concentrações de arsênio no 

sedimento, nota-se uma tendência de aumento nos valores obtidos ao longo do ano de estudos. Os resultados 

do teste de correlação de Spearman mostraram que houve uma correlação negativa moderada entre arsênio no 

sedimento e fósforo (r: -0,35, N: 28). De acordo com Novotny (1938) o arsênio é muito próximo ao fósforo e às 

vezes um acaba interferindo na presença do outro.  

Houve também uma correlação forte positiva entre sulfato e arsênio e entre sulfeto e arsênio (r: 0,63 e r: 0,51, 

N: 20). Como dito anteriormente, a oxidação de sulfeto e reações de redução de sulfeto e sulfato estão entre as 

principais causas da precipitação e complexação de metais e também do arsênio (Salomons & Forstner,1984). 

Houve também uma correlação positiva forte entre arsênio na água e no sedimento (r: 0,59, N: 21). Segundo 

Chapman (1998), os sedimentos podem afetar a biodisponibilidade dos metais na água. Apesar do arsênio ficar 
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imobilizado no sedimento, pode ocorrer a liberação desses metais através de perturbações no ambiente, sejam 

elas naturais ou antrópicas. Considerando que, de acordo com a Tabela 10 e a Figura 12, a quantidade de 

arsênio foi gradativamente maior com o passar do tempo> Assim, pode-se inferir que a disponibilidade de arsênio 

para a coluna d’água também aumentou. 

Tabela 10. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para níveis de arsênio no sedimento, entre os 
experimentos AM01, AM02. AM03 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Arsênio no sedimento 

R global: 0.309 N: 21 

Nível de significância global: 0.7% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

1, 2 0.198 8.2 462 

1, 3 0.325 3 462 

1, 4 0.969 1.2 84 

2, 3 0.079 24.5 462 

2, 4 0.451 3.6 84 

3, 4 0.315 6 84 

 

3.4.2 Cádmio em sedimento 

Os valores encontrados para a concentração de Cádmio no sedimento, estão abaixo do determinado pela 

Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos de nível 2 (3,5 mg/Kg).  

Durante o primeiro experimento (AM01), houve um pequeno aumento na concentração desse metal no decorrer 

do experimento, em todos os tanques. O menor valor foi obtido no tanque TR3.  

No segundo experimento (AM02), os valores de Cádmio, nos pontos do TR1 e TR3, aumentaram, enquanto no 

TR2 se manteve constante. Na coleta AM02 final as concentrações de metais no sedimento aumentaram ainda 

mais em todos os pontos estudados (63,3% TR1; 231,7% TR2 e 187,5% TR3) sendo que o TR3 foi o que 

registrou maior valor do metal.  

No experimento 3 (AM03) início, as concentrações de cádmio nos sedimentos apresentaram valores muito mais 

baixos se comparados ao segundo experimento. No decorrer do experimento AM03, houve um discreto aumento 

das concentrações nos pontos TR1 e TR2.  

No quarto experimento (AM04), as concentrações de cadmio nos sedimentos voltaram a subir um pouco mas 

não foram atingidos os valores observados em AM02 (Tabela 11, Figura 13).  
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Tabela 21. Concentração de cádmio (mg Cd/L) nos sedimentos da represa da Pampulha, ao redor dos três tanques rede 
(TR1, TR2 e TR3) nos experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04. 

  Cádmio (mg/Kg) 

Amostra 
AM01 
início 

AM01 
final 

AM02 
início 

AM02 
final 

AM03 
início 

AM03 
final 

AM04 
início 

TR1 0,362 0,43 0,79 1,29 0,3603 0,47 0,56 

TR2 0,3299 0,45 0,41 1,36 0,193 0,34 0,54 

TR3 0,1746 0,18 0,48 1,38 0,1823 0,19 0,55 

VMP* 3,5 

 

* Valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos 

de nível 2 e Normativa Canadense para Sedimentos em Águas Continentais 
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Figura 13. Concentrações de cádmio (Cd) nos sedimentos da represa da Pampulha nas proximidades das unidades 
experimentais (TR1, TR2 e TR3) no início (i) e ao final (f) dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do experimento 
AM04. A linha vermelha representa o valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos 
de nível 2 e Normativa Canadense para Sedimentos em Águas Continentais 

Não é possível apontar se a causa das oscilações do cádmio na água foram as dragagens que revolveram o 

sedimento, liberando assim o cádmio na coluna d’água aumentando as concentrações do metal num primeiro 

momento, que depois se normalizaram; ou se é apenas sazonalidade.   
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O Índice de Spearman (r: 0,60, N: 15) mostrou que existe correlação positiva forte entre sulfeto e cádmio e uma 

correlação negativa forte entre nitrito e cádmio no sedimento (r: -0,52, N: 15).  DiToro et al (1990) apontou que 

em sedimentos anaeróbicos os sulfetos são responsáveis pela maior parte da complexação do cádmio e o teste 

de sulfeto ácido volátil proporciona uma medida de imobilização do metal no sedimento. 

 

3.4.3 Chumbo em sedimento 

Os valores encontrados para a concentração de chumbo no sedimento, estão abaixo do determinado pela 

Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos de nível 2 (91,3 mg/Kg).  

No primeiro experimento (AM01), houve um aumento das concentrações desse metal em todos os tanques TR 

Os menores valores foram obtidos para o tanque TR3 - unidade experimental mais próxima à barragem da 

represa. 

No segundo experimento (AM02), as concentrações de chumbo sofreram um decréscimo se comparadas ao 

primeiro experimento. No decorrer desse experimento, as concentrações do metal mantiveram-se em TR1, 

aumentaram um pouco em TR2 e diminuíram em TR3.   

Os valores obtidos para Chumbo no terceiro experimento (AM03) aumentaram bastante em todos os pontos de 

coletas na represa, se comparadas ao AM02. Durante o terceiro experimento, no entanto, os valores toraram a 

baixar, chegando a valores aproximados aos encontrados em AM01 final.  

No quarto experimento (AM04), as concentrações de chumbo nos pontos TR1 e TR2 sofreram um decréscimo, 

enquanto em TR3 elas se mantiveram constantes (Tabela 12 e Figura 14). 

Tabela 12. Concentração de chumbo (mg Pb/L) nos sedimentos da represa da Pampulha, ao redor dos três tanques rede 
(TR1, TR2 e TR3) nos experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04. 

  Chumbo (mg/Kg)  

Amostra 
AM01 
início 

AM01 
final 

AM02 
início 

AM02 
final 

AM03 
início 

AM03 
final 

AM04 
início 

TR1 5,5833 13,83 12,35 12,97 17,9463 14,24 12,27 

TR2 5,7644 14,58 8,01 10,42 19,4307 13,84 11,15 

TR3 3,4859 10,91 12,19 9,67 18,6799 11,29 11,45 

VMP* 91,3  

 

* Valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos 

de nível 2 e Normativa Canadense para Sedimentos em Águas Continentais              
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Figura 14. Concentrações de chumbo (Pb) nos sedimentos da represa da Pampulha nas proximidades das unidades 
experimentais (TR1, TR2 e TR3) no início (i) e ao final (f) dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do experimento 
AM04. A linha vermelha representa o valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos 
de nível 2 e Normativa Canadense para Sedimentos em Águas Continentais 

 

De acordo com a correlação de Spearman, existe uma correlação positiva moderada entre a concentração de 

chumbo na água e no sedimento (r: 0,48, N: 21). Como dito anteriormente, o meio está sujeito a perturbações e 

o metal contido no sedimento pode ser transportado para a coluna d’água, assim como como pode haver a 

deposição no sedimento. 
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3.4.4 Zinco em sedimento 

Os valores encontrados para as concentrações de Zinco nos sedimentos da represa da Pampulha durante os 

experimentos 1, 2, 3 e 4 estão abaixo do determinado pela Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos de 

nível 2 (315,0 mg/Kg).  

No experimento 1 (AM01), houve um aumento em todos os tanques TR, sendo que os menores valores foram 

obtidos novamente para o tanque TR3, que era a unidade experimental mais próxima à barragem da represa. 

As concentrações do metal aumentaram um pouco no segundo experimento (AM02), em relação a AM01 final, 

no ponto do TR1, e reduziram no ponto do TR2 e do TR3. Já na amostragem AM02 final, os resultados obtidos 

do ponto do TR1 o que apresentou maior nível de Zn.  

No início do terceiro experimento (AM03 início), o TR1 apresentou um aumento na concentração de Zn, enquanto 

em TR 2 e TR 3 o aumento foi bem menos significativo. Já as concentrações do metal, ao final do experimento 

3 (AM03 final) foram menores, podendo ser observada uma redução brusca no valor no TR1.  

No quarto experimento (AM04), as concentrações de zinco nos pontos TR1 e TR2 aumentaram, sendo as 

maiores registradas de todos os experimentos. No TR3 também houve um aumento, porém menos significativo 

(Tabela 13 e Figura 15). 

Tabela 33. Concentração de Zinco (mg Zn/L) nos sedimentos da represa da Pampulha, ao redor dos três tanques rede 
(TR1, TR2 e TR3) e nos experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04. 

  Zinco (mg/Kg)  

Amostra  
AM01 
início 

AM01 
final 

AM02 
início 

AM02 
final 

AM03 
início 

AM03 
final 

AM04 
início 

TR1 32,02 84,69 86,04 97,2 155,916 55,91 99,63 

TR2 33,51 75,24 62,5 81,72 87,6901 59,45 98,28 

TR3 24,51 66,9 58,33 60,51 72,8921 44,69 56,40 

VMP* 315  

* Valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos 

de nível 2 e Normativa Canadense para Sedimentos em Águas Continentais 
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Figura 15. Concentrações de Zinco (Zn) nos sedimentos da represa da Pampulha nas proximidades das unidades 
experimentais (TR1, TR2 e TR3) no início e ao final dos experimentos AM01, AM02 e AM03 e início do experimento AM04. 
A linha vermelha representa o valor Máximo Permitido de acordo com Resolução CONAMA 454/12, para sedimentos de 
nível 2 e Normativa Canadense para Sedimentos em Águas Continentais 

 

O Índice de correlação de Spearman mostrou que existe uma correlação negativa moderada para concentração 

de zinco no sedimento e na água (r: -0,39, N: 21), assim como para zinco no sedimento e amônia (r: -0,30, N: 

15). 

3.5  Concentração de metais no músculo e brânquia das tilápias 

A contaminação de peixes por metais foi avaliada em comparação com a Resolução RDC no 42 de 29 de agosto 

de 2013, que dispõe sobre o Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Limites Máximos de Contaminantes 

Inorgânicos em Alimentos (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2013), a qual teve revisão dos valores de Cádmio e 

Chumbo em peixe cru, congelado ou refrigerado. As discussões foram desenvolvidas considerando-se as 
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limitações destes critérios (Tabela 14). A Resolução supracitada não delimita os valores máximos para o 

elemento Zinco, portanto utilizaremos como base para este metal o Decreto nº 55871 de 26 de março de 1965 

(ANVISA 1965). 

Tabela 44. Limites máximos de tolerância estabelecidos para contaminantes inorgânicos segundo a Resolução RDC 
42/2013 e o Decreto 55871/1965. 

Parâmetros 
Valor máximo (mg/kg) 

ANVISA nº 55871/1965 

Valor máximo (mg/kg) 

RDC no 42/13 

Arsênio - 1,00 

Cádmio - 0,05* 

Chumbo - 0,30 

Zinco 50 - 

*Exceções de acordo com a Resolução: bonito, carapeba, enguia, tainha, 

jurel, imperador, cavala, sardinha, atum e linguado se estabelece 0,10 

mg/Kg. Para melva se estabelece 0,20 mg/Kg e para anchova e peixe 

espada se estabelece 0,30 mg/Kg. 

 

É importante notar que a legislação estipula valores máximos para a presença destes metais na carne do animal 

(músculo) não havendo menção para a quantidade em brânquias. É de se esperar que a quantidade de metais 

pesados em brânquias seja maior para assimilação passiva ao filtrar a água. Em músculo, estaria mais 

relacionada à assimilação ativa por ingestão de ração com a presença de metais e por ingestão de 

fito/zooplâncton contaminados. 

O consumo de ração pode ser uma fonte de metais pesados, como observado o experimento AM01, em que a 

ração utilizada possuía níveis elevados de Chumbo, o que contribuiu para os índices do metal observados nas 

vísceras dos animais analisados. Em AM02, AM03 e AM04 foi utilizada uma outra ração, que possui teor de 

chumbo mais baixo. A tabela 15 mostra a diferença no teor de Chumbo na ração Fri-Aqua 32% que foi 

selecionada para utilização no experimento AM02 e AM03 por apresentar menor teor de Chumbo, portanto, 

exercer menor influência nos dados. A mesma ração foi utilizada em AM04.  
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Tabela 55. Resultado da análise do teor de Chumbo (mg/Kg) em diferentes marcas de ração. 

Ração Teor de Chumbo (mg/Kg) Método Utilização 

Nutripiscis TRV 32 - Presence 2,28 EAA AM01 

Fri-Aqua 32% - Grupo Nutreco Fri-Ribe 1.63 EAA AM02 

Fri-Aqua 32% - Grupo Nutreco Fri-Ribe 1.24 EAA AM03/AM04 

 

Os resultados da bioacumulação de metais dos peixes serão apresentados nos tópicos a seguir, separados por 

metal e por partes do animal (brânquias ou músculo) analisada. Nos gráficos expositivos, os pontos pretos 

indicam os outliers (valores extremos), as barras indicam o primeiro e o terceiro quartil, o traço preto na barra 

indica a mediana, as hastes superiores e exteriores indicam o desvio padrão, a cor azul da barra indica o 

experimento AM00, a cor da barra vermelho escuro indica o experimento AM01, a barra magenta indica o 

experimento AM02, a barra ciano indica o experimento AM03, a barra verde indica o experimento AM04, a barra 

cinza indica o experimento AM05 e a linha vermelha indica os Valores Máximos Permitidos (VMP).  

O experimento AM00 representa as análises dos peixes antes de serem expostos a qualquer variável deste 

projeto, ou seja, os organismos foram analisados da forma que saíram do laboratório onde foram criados 

(fornecedor), com a finalidade de indicar a concentração dos metais antes do experimento de exposição às águas 

da Represa da Pampulha. Os experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04 se referem às amostragens dos peixes 

expostos na lagoa durante cada experimento (1-4) e o experimento AM05 se refere à amostragem feita dos 

peixes nativos da Lagoa da Pampulha.  

 

3.5.1 Arsênio em peixes 

A forma mais ampla de contaminação por arsênio é através da ingestão de alimentos contaminados, podendo 

ser também através do ar e da água. Trabalhadores envolvidos na produção ou aplicação de pesticidas contendo 

arsênio orgânico estão sujeitos a contaminações maiores. Em humanos, os níveis normais de Arsênio se 

encontram abaixo de 1 µg/L no sangue, e abaixo de 100 µg/L na urina. Sua ingestão pode causar vômitos, 

diarreias e efeitos cardiovasculares. Exposições crônicas podem causar hiperpigmentação da pele e aumentar 

o risco de câncer de pele (ATSDR, 2005).  

Pesquisas de concentrações de arsênio em rios e lagos indicam que a maioria dos valores se mantém abaixo 

de 10 µg/L. O Arsênio no sedimento se mantém imóvel devido a sua alta capacidade de ligação com o solo, 

principalmente ao ferro e ao óxido de manganês.  
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No presente estudo foram encontradas concentrações médias de Arsênio muito abaixo do valor máximo 

permitido (1,0 mg/Kg) pela RDC 42/13 para brânquias (Tabela 16 e Figura 16) e músculo (Tabela 17 e figura 17) 

dos peixes expostos na Represa da Pampulha, que é efetivamente a carne porventura consumida. No entanto, 

os dados de As em músculo foram mais altos no AM03 do que em AM00, AM01, AM02 e AM04, o que pode ter 

ocorrido devido a procedência dos peixes, já que as tilápias do AM03 foram provenientes da piscicultura 3D 

AQUA, enquanto as demais, do próprio LAQUA/UFMG. Na quinta série de amostragens (AM05), feita a partir 

dos peixes nativos da represa, a concentração de As nas brânquias foi semelhante às concentrações observadas 

nas amostragens anteriores, porém no músculo apresentou uma concentração bem mais baixa do metal, 

praticamente a metade da menor concentração média encontrada anteriormente. 

Tabela 66. Resultados da análise de Arsênio em brânquias nos grupos experimentais das amostragens AM00, AM01, 
AM02, AM03, AM04 e AM05. 

Grupo 
experimental / 
Amostragem 

C C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 
Lago

a 

AM0
0 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
5 

Média1 (mg 
As/Kg) 

0,004 0,03 0,02 0,027 0,033 0,032 0,028 0,026 0,023 0,026 0,027 0,039 0,044 0,023 0,044 0,034 0,034 0,027 

Desvio Padrão 0,007 0,011 0,008 0,009 0,013 0,025 0,01 0,01 0,007 0,007 0,007 0,015 0,028 0,008 0,011 0,005 0,008 0,015 

VMP* 1   

 
1 Número amostral: C (AM00) e C (AM01): 10 / TR1, TR2 (AM01): 15 / TR3 (AM01): 16/ C, TR1, TR2 e TR3 (AM02, AM03 

e AM04): 10/ Lagoa (AM05): 10 

* Valor Máximo Permitido. 

 

Tabela 77. Resultados da análise de Arsênio em músculo nos grupos experimentais das amostragens AM00, AM01, AM02, 
AM03, AM04 e AM05. 

Grupo 
experimental / 
Amostragem 

C C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 
Lago

a 

AM0
0 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
5 

Média1 (mg 
As/Kg) 

0,042 0,046 0,053 0,05 0,039 0,036 0,04 0,044 0,038 0,151 0,158 0,134 0,126 0,054 0,064 0,081 0,054 0,024 

Desvio Padrão 0,018 0,018 0,018 0,016 0,014 0,012 0,009 0,013 0,012 0,068 0,070 0,078 0,051 0,013 0,013 0,011 0,013 0,008 

VMP* 1   
 

1 Número amostral: C (AM00) e C (AM01): 10 / TR1, TR2 (AM01): 15 / TR3 (AM01): 16/ C, TR1, TR2 e TR3 (AM02, AM03 
e AM04): 10/ Lagoa (AM05): 10 
* Valor Máximo Permitido. 
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Figura 16. Concentrações de Arsênio (As) nas brânquias das tilápias no momento inicial do experimento 1 (AM00), após 
exposição de 48 dias (AM01) e nos experimentos 2 (AM02), 3 (AM03), 4 (AM04) e na amostragem AM05. A linha vermelha 
representa o valor máximo permitido pela RDC 42/13. 
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 Figura 17. Concentrações de Arsênio (As) nos músculos das tilápias no momento inicial do experimento 1 

(AM00), após exposição de 48 dias (AM01) e nos experimentos 2 (AM02), 3 (AM03), 4 (AM04) e no experimento 

AM05. A linha vermelha representa o valor máximo permitido pela RDC 42/13. 
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Nas brânquias, a análise global de similaridade entre as amostragens AM01, AM02 e AM04 (com exceção de 

AM03, devido à diferença nos resultados influenciada pela procedência dos animais) mostrou que não houve 

significância (Tabela 18). As estatísticas revelam que não houve diferença significativa no acúmulo de metal (As) 

nas brânquias durante as amostragens, o nível de significância foi baixo (5,7%). Na análise de similaridade 

parcial, podemos ver que o R obtido entre as amostragens AM02 e AM04 (0,778) foi o que apresentou maior 

dissimilaridade. 

 

Tabela 88. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para Níveis de Arsênio em brânquias, entre as 
amosteragens AM01, AM02 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Arsênio em brânquias 

R global: 0.325 

Nível de significância global: 5,7% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

AM1, AM2 -0.148 70 10 

AM1, AM4 0.296 10 10 

AM2, AM4 0.778 10 10 

 

Nos músculos, a ANOSIM global para AM01, AM02 e AM04 também apresentou um nível de significância baixo 

(6,4%), porém não mostrou diferença significativa no acúmulo de metais ao longo das amostragens (Tabela 18). 

Quando foi realizada a análise de similaridade parcial, observamos resultados com a mesma tendência 

observada para brânquias. As amostragens AM02 e AM04 apresentaram o maior R (0,593). 

 

Tabela 99. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para Níveis de Arsênio em músculos, entre as 
amosteragens AM01, AM02 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Arsênio em músculos 

R global: 0.342 

Nível de significância global: 6,4% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

AM1, AM2 0.074 50 10 

AM1, AM4 0.259 30 10 

AM2, AM4 0.593 10 10 
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É importante notar que o número de permutações, tanto nas análises parciais para brânquias como para 

músculo, foi baixo (10). 

 

O resultado do Índice de Spearman mostrou que existe uma correlação positiva fraca entre a acumulação de 

arsênio nas brânquias e no músculo nos tanques rede (r: 0,25, N: 16). O Índice de Spearman também mostrou 

uma correlação positiva fraca entre acúmulo de arsênio nas brânquias e arsênio na água (r: 0,22, N: 16), assim 

como para acúmulo de arsênio no músculo e arsênio na água (r: 0,21, N: 16). Entre a acumulação de arsênio 

nas brânquias e arsênio no sedimento (r: 0,52, N: 16), existe uma correlação positiva forte, entre a concentração 

de arsênio no músculo e arsênio no sedimento, a correlação é positiva moderada (r: 0,36, N: 16), indicando que 

existe relação entre o acúmulo do As no sedimento e sua acumulação nos peixes.  

 

Os resultados do índice de Spearman mostraram também uma correlação positiva forte entre pH e acúmulo de 

arsênio em brânquias (r: 0,58, N: 16), assim como pH com acúmulo de arsênio no músculo (r: 0,74, N: 16), e 

fósforo e acúmulo de arsênio no músculo (r: 0,61, N: 16). Existe uma correlação positiva moderada das 

concentrações de sulfato com o acúmulo de arsênio nas brânquias e também com o acúmulo do arsênio no 

músculo (r: 0,49 e r: 0,45, N: 16). Para sulfeto com a concentração do As nas brânquias e também no músculo, 

a correlação é negativa moderada (r: -0,41 e r: -0,47, N: 16). 

 

3.5.2 Cádmio em peixes 

Os seres humanos podem ser contaminados por cádmio a partir de exposição diária através de alimentos, 

cigarro, água e ar. O cádmio pode ser introduzido na cadeia alimentar através do solo da agricultura que pode 

conter esse metal naturalmente, ou estar contaminado. Outro meio de contaminação é através de equipamentos 

galvanizados usados no processamento dos alimentos. Os maiores níveis de cádmio nos alimentos são 

encontrados em hortaliças. Nos seres humanos, os níveis normais de cádmio no sangue são de 0,315µg/L 

(aprox. 0,000315 mg/Kg) e de 0,193 µg/L (aprox. 0,000193 mg/Kg) na urina. Os efeitos da toxicidade do cádmio 

incluem a deficiência na mineralização dos ossos aumentando o risco de fraturas, ataque aos rins causando 

danos nos túbulos renais e diminuição das funções dos pulmões. O cádmio se liga facilmente a proteínas da 

família das metalotioneínas, sendo filtrado e reabsorvido. Nesse processo as proteínas são degradadas 

liberando o Cádmio livre. Esse íon de cádmio livre pode inativar enzimas e danificar a membrana das células. 

Devido a toxicidade do cádmio estar ligada a sua concentração nos rins, efeitos adversos não são observados 

após uma exposição curta (ATSDR, 2005). 
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Em AM03, foram encontradas quantidades bem menores de Cádmio em brânquias às observadas em AM01 e 

AM02, porém mais altas do que as concentrações do metal encontradas nas brânquias em AM04, que ainda 

está muito acima do permitido pela RDC 42/13 (Tabela 20, Figura 18).  

 

Não foram detectadas concentrações de Cd nos músculos dos peixes na amostragem inicial AM00 e no 

experimento - AM01 (Tabela 21, Figura 19). Entretanto, no segundo experimento (AM02), podemos observar 

concentrações até 700% maiores do que o valor máximo permitido.  

 

No terceiro experimento (AM03), houve uma notável redução dos teores de Cd nos peixes expostos na Represa 

da Pampulha tanto no que se refere ao teor desse metal nas brânquias quanto nos músculos dos peixes. No 

caso dos músculos, os valores de Cd permaneceram abaixo do limite crítico estabelecido pela RDC 42/13. Como 

já visto acima, os resultados do Cádmio em sedimento mostraram um aumento considerável entre a AM01 e a 

AM02, uma redução em AM03 o que pode ter influenciado na redução do metal no presente estudo.  

 

No experimento 4 (AM04), o controle e os peixes da unidade experimental TR1 apresentaram valores acima do 

valor máximo permitido, enquanto que na unidade TR2 não foram detectadas concentrações de cádmio. Já na 

unidade experimental TR3, apenas um exemplar apresentou concentração do metal.  

 

Nas amostragens feitas a partir de peixes nativos da represa da Pampulha (AM05), foram detectadas 

concentrações de Cd acima do máximo permitido, porém bem em valores abaixo dos valores daqueles 

encontrados nos três primeiros experimentos (AM01, AM02 e AM03). 

 

 

Tabela 20. Resultados da análise de Cádmio em brânquias nos grupos experimentais das amostragens AM00, AM01, 
AM02, AM03, AM04 e AM05. 

 

Grupo 
experimental / 
Amostragem 

C C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 
Lago

a 

AM0
0 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
5 

Média1 (mg 
Cd/Kg) 

0,021 0,064 0,275 0,371 0,464 0,26 0,36 0,483 0,596 0,156 0,209 0,272 0,289 0,091 0,106 ND* 0,100 0,149 

Desvio Padrão 0,052 0,04 0,04 0,061 0,179 0,055 0,06 0,076 0,09 0,016 0,028 0,033 0,077 0,026 0,045 - - 0,049 

VMP* 0,05   

1 Número amostral: C (AM00) e C (AM01): 10 / TR1, TR2 (AM01): 15 / TR3 (AM01): 16/ C, TR1, TR2 e TR3 (AM02, AM03 
e AM04): 10/ Lagoa (AM05): 10 

* Valor Máximo Permitido. 

ND*: Não detectado 
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Tabela 101. Resultados da análise de Cádmio em músculo nos grupos experimentais das amostragens AM00, AM01, 
AM02, AM03, AM04 e AM05. 

Grupo 
experimental / 
Amostragem 

C C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 
Lago

a 

AM0
0 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
5 

Média1 (mg 
Cd/Kg) 

ND* ND* ND* ND* ND* 0,362 0,434 0,303 0,127 0,029 0,029 0,028 0,023 0,193 ND* 0,058 0,128 0,069 

Desvio Padrão - - - - - 0,199 0,675 0,385 0,024 0,007 0,007 0,010 0,008 0,030 - 0,035 0,027 0,017 

VMP* 0,05   

1 Número amostral: C (AM00) e C (AM01): 10 / TR1, TR2 (AM01): 15 / TR3 (AM01): 16/ C, TR1, TR2 e TR3 (AM02, AM03 

e AM04): 10/ Lagoa (AM05): 10 

* Valor Máximo Permitido. 

ND*: não detactado 
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Figura 18.  Concentrações de Cádmio (Cd) nas brânquias das tilápias no momento inicial do experimento 1 (AM00), após 
48 dias de exposição (AM01) e nos experimentos 2 (AM02), 3 (AM03), 4 (AM04) e no experimento AM05. A linha vermelha 
representa o valor máximo permitido pela RDC 42/13. 
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Figura 19. Concentrações de Cádmio (Cd) nos músculos das tilápias no momento inicial do experimento 1 (AM00), após 
48 dias de exposição (AM01) e nos experimentos 2 (AM02), 3 (AM03), 4 (AM04) e na amostragem AM05. A linha vermelha 
representa o valor máximo permitido pela RDC 42/13. 

 
Em brânquias, a análise global de similaridade entre as amostragens AM01, AM02 e AM04 (com exceção de 

AM03, devido à diferença nos resultados influenciada pela procedência dos animais) resultou em um nível de 

significância de 0,7%, ou seja, mostrou que houve diferença significativa no acúmulo de cádmio em brânquias 

ao longo das amostragens (Tabela 22). Ao fazer a análise parcial das amostragens, os valores de R obtidos para 

os experimentos AM01 e AM04, AM02 e AM04 foram elevados (0,963 e 1,000, respectivamente), mostrando alta 

dissimilaridade. 
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Tabela 112. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para Níveis de Cádmio em brânquias, entre 
os experimentos AM01, AM02 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Cádmio em Brânquias 

R global: 0.77 

Nível de significância global: 0,7% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

AM1, AM2 0.111 30 10 

AM1, AM4 0.963 10 10 

AM2, AM4 1 10 10 

 

A ANOSIM entre as amostragens feita para músculo também mostrou que houve diferença significativa na 

acumulação de cádmio durante as amostragens, com um nível de significância de 1,4% (Tabela 23). Na análise 

parcial, a maior dissimilaridade foi encontrada entre os experimentos AM01 e AM02 (R=0,889). É importante 

notar que o número de permutações, tanto nas análises parciais para brânquias como para músculo, foi baixo 

(10). 

 

Tabela 123. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para Níveis de Arsênio em músculo, entre as 
amosteragens AM01, AM02 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Cádmio em Músculos 

R global: 0.477 

Nível de significância global: 1,4% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

AM1, AM2 0.889 10 10 

AM1, AM4 0.167 40 10 

AM2, AM4 0.37 10 10 

 

 

O Índice de correlação de Spearman mostrou que não houve correlação entre a acumulação de cádmio nas 

brânquias e no músculo nos peixes dos TRs (r: 0,03, N: 16). De acordo com o índice, não existe correlação entre 

o cádmio existente na água e sua acumulação nos músculos ou nas brânquias dos peixes (r: 0, N: 16). No 

entanto, a correlação entre cádmio no sedimento e o acúmulo desse metal nas brânquias é positiva fraca (r: 

0,14, N: 16), e entre o cádmio no sedimento e o acúmulo dele no músculo, a correlação é positiva forte (r: 0,68, 

N: 16).  
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As concentrações de cádmio nas brânquias apresentaram correlação negativa forte com o pH (r: -0,95, N: 16) e 

positiva forte quando comparada com nitrito e com sulfeto (r: 0,58, r: 0,60, N: 16). Já o acúmulo de cádmio no 

músculo apresenta correlação positiva forte com sulfeto (r: 0,66, N: 16).  

 

3.5.3 Chumbo em peixes 

A principal forma de exposição ao chumbo é através da ingestão de alimentos e água contaminados. Altos níveis 

de chumbo podem ocorrer em refinarias, indústrias de borracha, plástico e em construções. Os níveis normais 

encontrados em humanos são de 1,9 µg/dL no sangue para crianças até 5 anos e 1,5 µg/dL para adultos entre 

20 e 60 anos. Na urina pode-se encontrar 0,677 µg/L em pessoas acima de 6 anos. Os efeitos do chumbo no 

organismo podem ser: redução da atividade de diversas enzimas no sangue, aumento da pressão arterial, 

encefalopatia, problemas cognitivos e diminuição da fertilidade. As crianças são mais sensíveis a exposição ao 

chumbo, podendo ter alterações renais e deficiência no metabolismo da vitamina D (ATSDR, 2005). 

As concentrações de chumbo nos peixes expostos na represa da Pampulha, como já visto anteriormente para o 

cádmio, estiveram no limite atingiram concentrações que extrapolaram os limites dos valores de referência 

permitidos tanto nas brânquias quanto nos músculos dos peixes. Os valores de chumbo nas brânquias sempre 

foram superiores às concentrações encontradas nos músculos. Houve, no entanto, uma redução dos teores de 

chumbo (Pb) tanto nos músculos quanto nas brânquias dos peixes expostos apenas no experimento 3 (AM03), 

porém se mantiveram acima do valor máximo permitido pela RDC 42/13 (Tabela 24, Figura 20).   

Nos músculos, as concentrações de chumbo permaneceram mais baixas do que em brânquias, porém, ainda 

assim, elas se mantiveram próximas ao valor máximo permitido (Tabela 25, Figura 21). No quarto experimento 

(AM04), as concentrações de chumbo nas brânquias como no músculo aumentaram notavelmente e ficaram 

bem acima do permitido pela RDC 42/13.  

As amostragens realizadas com os peixes nativos (AM05), ao final desse projeto, apresentaram valores muito 

menores de chumbo nas brânquias e no músculo, sendo que nas brânquias as concentrações ficaram bem acima 

do valor máximo permitido e no músculo os valores não atingiram o limite estabelecido pela RDC 42/13. 
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Tabela 134. Resultados da análise de Chumbo em brânquias nos grupos experimentais das amostragens amostragens 
AM00, AM01, AM02, AM03, AM04 e AM05. 

Grupo 
experimental / 
Amostragem 

C C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 
Lago

a 

AM0
0 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
5 

Média1 (mg Pb/Kg) 
0,98

8 
1,05

9 
0,86

9 
1,30

5 
1,85

3 
1,04

8 
1,26

6 
1,38

5 
1,41

8 
0,48

3 
0,79

3 
0,53

9 
0,40

2 
1,90

0 
1,69

2 
1,57

8 
1,51

0 

         
0,70

9  

Desvio Padrão 
0,93

2 
0,40

2 
0,33

8 
0,57

9 
0,36

1 
0,21

6 
0,19

7 
0,23

5 
0,22

1 
0,21

3 
0,12

0 
0,09

3 
0,16

7 
0,30

5 
0,35

9 
0,27

1 
0,12

1 

         
0,35

1  

VMP* 0,3   

1 Número amostral: C (AM00) e C (AM01): 10 / TR1, TR2 (AM01): 15 / TR3 (AM01): 16/ C, TR1, TR2 e TR3 (AM02, AM03 

e AM04): 10/ Lagoa (AM05): 10 

* Valor Máximo Permitido. 

 
Tabela 145. Resultados da análise de Chumbo em músculo nos grupos experimentais das amostragens amostragens 
AM00, AM01, AM02, AM03, AM04 e AM05. 

Grupo 
experimental / 
Amostragem 

C C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 
Lago

a 

AM0
0 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
5 

Média1 (mg 
Pb/Kg) 

1,393 0,928 0,355 0,369 0,848 0,517 1,265 0,382 0,336 0,200 0,375 0,310 0,226 0,867 0,908 0,513 0,653 0,112 

Desvio Padrão 0,270 0,213 0,615 0,378 0,182 0,205 3,115 1,001 1,007 0,062 0,099 0,063 0,040 0,115 0,377 0,166 0,096 0,068 

VMP* 0,3   

1 Número amostral: C (AM00) e C (AM01): 10 / TR1, TR2 (AM01): 15 / TR3 (AM01): 16/ C, TR1, TR2 e TR3 (AM02, AM03 

e AM04): 10/ Lagoa (AM05): 10 

* Valor Máximo Permitido. 
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Figura 20. Concentrações de Chumbo (PB) nas brânquias das tilápias no momento inicial do experimento 1 (AM00), após 
48 dias de exposição (AM01) e nos experimentos 2 (AM02), 3 (AM03), 4 (AM04) e no experimento AM05. A linha vermelha 
representa o valor máximo permitido pela RDC 42/13. 
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Figura 21. Concentrações de Chumbo (PB) nos músculos das tilápias no momento inicial do experimento 1 (AM00), após 
48 dias de exposição (AM01) e nos experimentos 2 (AM02), 3 (AM03), 4 (AM04) e no experimento AM05. A linha vermelha 
representa o valor máximo permitido pela RDC 42/13. 
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A análise global de similaridade entre as amostragens AM01, AM02 e AM04 (com exceção de AM03, devido à 

diferença nos resultados influenciada pela procedência dos animais) para acúmulo de chumbo em brânquias 

apresentou um nível de significância de 2,9%, mostrando que há diferença significativa no acúmulo do metal ao 

longo das amostragens. A análise parcial mostra que existe maior dissimilaridade ente as amostragens AM02 e 

AM04 (R=0,556). Para músculo, a análise global mostrou que não existe diferença significativa na acumulação 

do metal no músculo ao longo das amostragens, com um nível de significância de 16,1%. As análises parciais 

mostraram que a maior dissimilaridade ocorreu também entre as amostragens AM02 e AM04 (R=0,667) (Tabela 

26 e 27) 

 

Tabela 156. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para Níveis de Chumbo em brânquias, entre 
os experimentos AM01, AM02 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Chumbo em Brânquia 

R global: 0.235 

Nível de significância global: 2,9% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

AM1, AM2 0 50 10 

AM1, AM4 0 70 10 

AM2, AM4 0.556 10 10 

 

Tabela 167. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para Níveis de Chumbo em músculo, entre 
os experimentos AM01, AM02 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Chumbo em Músculo 

R global: 0.251 

Nível de significância global: 16,1% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

AM1, AM2 0.037 30 10 

AM1, AM4 0 50 10 

AM2, AM4 0.667 10 10 

 

É importante notar que o número de permutações, tanto nas análises parciais para brânquias como para 

músculo, foi baixo (10). 
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A correlação entre a acumulação de chumbo nas brânquias e no músculo, obtida através do índice de Spearman 

mostrou uma correlação positiva fraca. No controle essa correlação foi ausente. 

 

O Índice de Spearman mostrou também que existe uma correlação negativa forte entre acúmulo de chumbo nas 

brânquias dos peixes e sua presença na coluna d’água (r: -0,60, N: 16). Esse mesmo padrão pode ser visto entre 

as concentrações de chumbo em músculo de tilápias e o chumbo presente na água da represa (r: -0,61, N: 16). 

Outra correlação negativa forte foi para chumbo no sedimento e acúmulo de chumbo nas brânquias (r: -0,50, N: 

16). Já entre chumbo no sedimento e acúmulo de chumbo no músculo, não houve correlação (r: -0,1, N: 16). 

 

3.5.4 Zinco em peixes 

A contaminação por zinco pode ocorrer através da inalação de aerossóis, poeira e tabaco. Pode ocorrer também 

em trabalhadores envolvidos em indústrias primárias de produção de pedra, argila e vidro. O zinco é absorvido 

através dos pulmões e da pele. A principal rota de exposição é a oral através da ingestão de zinco nos alimentos 

e água contaminados. Em humanos pode-se encontrar níveis normais de 0,5 mg/g de zinco na forma de 

creatinina na urina. 

O zinco é um nutriente essencial para os humanos e os animais, necessário para o bom funcionamento de 

enzimas importantes. Uma deficiência de zinco no organismo está associada a dermatites, anorexia, retardo no 

crescimento entre outras disfunções. A dieta recomendada pela Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (ATSDR)de Zinco é de 11 mg/dia para homens, e de 8 mg/dia para mulheres com peso aproximado de 

70 Kg (aproximadamente 0,16 mg/kg/dia para homens e 0,13 mg/kg/dia). Para mulheres durante a gestação são 

recomendadas doses maiores de 12 mg/dia.  

Apesar de ser um nutriente essencial para os animais, o consumo de zinco em doses altas pode causar irritação 

do trato digestivo e respiratório com vômitos e diarreia. Uma exposição crônica pode resultar na diminuição do 

número de hemácias no sangue (ATSDR, 2005). Dessa forma, o valor máximo de zinco em alimentos estipulados 

pelo Decreto da ANVISA nº 55871/1965 é de 50,0 mg de zinco por quilo de carne de peixe.  

Os valores de Zn contido na biomassa dos peixes expostos na Represa da Pampulha mantiveram-se, em todas 

amostragens, abaixo do limite da ANVISA (Tabela 28, 29 e Figura 22, 23). Não houve variações consideráveis, 

porém, os valores do metal nas brânquias apresentaram uma leve redução em AM03 e depois um pequeno 

aumento em AM04. É importante notar que a concentração de Zn no sedimento também reduziu em AM03 e 

aumentou em AM04. AM05 apresentou concentrações de zinco, nas brânquias, semelhantes às encontradas 

nos experimentos anteriores, já as concentrações no músculo foram as menores registradas desde o AM00. 
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Tabela 178. Resultados da análise de Zinco em brânquias nos grupos experimentais das amostragens AM00, AM01, AM02 
e AM03. 

Grupo 
experimental / 
Amostragem 

C C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 Lagoa 

AM0
0 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
4 

AM0
5 

Média1 (mg 
Zn/Kg) 

20,50
7 

18,12
1 

18,92
3 

18,31
7 

21,65
7 

18,68
9 

17,55
9 

18,60
9 

20,7
4 

14,67
8 

14,97
1 

18,94
3 

16,45
7 

19,02
6 

21,04
1 

19,28
2 

16,76
7 

20,16
0 

Desvio Padrão 3,210 2,903 4,269 2,106 3,301 6,744 2,348 2,813 
3,14

4 
1,646 0,881 5,199 1,032 2,522 3,410 2,507 5,604 5,481 

VMP* 50   

1 Número amostral: C (AM00) e C (AM01): 10 / TR1, TR2 (AM01): 15 / TR3 (AM01): 16/ C, TR1, TR2 e TR3 (AM02, AM03 

e AM04): 10/ Lagoa (AM05): 10 

* Valor Máximo Permitido. 

 

 
Tabela 189. Resultados da análise de Zinco em músculo nos grupos experimentais das amostragens AM00, AM01, AM02 
e AM03. 

Grupo 
experimental / 
Amostragem 

C C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 C TR1 TR2 TR3 
Lago

a 

AM0
0 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
1 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
2 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM0
3 

AM04 AM04 AM04 AM04 AM05 

Média1 (mg 
Zn/Kg) 

8,35
3 

6,48
4 

7,11
5 

6,80
0 

6,25
9 

8,72
0 

7,85
8 

8,29
5 

6,18
3 

7,71
0 

6,71
4 

8,11
0 

6,84
0 

11,47
6 

13,30
9 

11,92
0 

12,87
2 

6,42 

Desvio Padrão 
2,15

3 
1,75

7 
3,37

5 
1,22

4 
1,29

4 
1,68

5 
1,90

8 
2,83

9 
1,27

9 
2,57

2 
0,85

8 
1,88

3 
1,00

9 
2,535 2,255 2,130 3,290 1,64 

VMP* 50   

 
1 Número amostral: C (AM00) e C (AM01): 10 / TR1, TR2 (AM01): 15 / TR3 (AM01): 16/ C, TR1, TR2 e TR3 (AM02, AM03 

e AM04): 10/ Lagoa (AM05): 10 

* Valor Máximo Permitido. 
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Figura 22. Concentrações de Zinco (Zn) nas brânquias das tilápias no momento inicial do experimento 1 (AM00), após 48 
dias de exposição (AM01) e nos experimentos 2 (AM02), 3 (AM03), 4 (AM04) e nos experimentos AM05. A linha vermelha 
representa o valor máximo permitido pela RDC 42/13. 
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Figura 23. Concentrações de Zinco (Zn) nas brânquias e músculos das tilápias no momento inicial do experimento 1 
(AM00), após 48 dias de exposição (AM01) e nos experimentos 2 (AM02), 3 (AM03), 4 (AM04) e nos experimentos AM05. 
A linha vermelha representa o valor máximo permitido pela RDC 42/13. 
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A análise global de similaridade entre as amostragens AM01, AM02 e AM04 (com exceção de AM03, devido à 

diferença nos resultados influenciada pela procedência dos animais) mostrou um nível de significância de 30,4%, 

ou seja, o acúmulo de zinco em brânquias não difere significativamente ao longo das amostragens. Na análise 

parcial é possível observar uma similaridade entre todos os pares de amostragens (Tabela 30). 

Para músculo, a ANOSIM global gerou um nível de significância de 0,7%, mostrando que existe diferença no 

acúmulo de zinco no músculo ao longo das amostragens. A análise parcial mostra que as maiores 

dissimilaridades ocorrem entre as amostragens AM01 e AM04 (R=1) e AM02 e AM04(R=1) (Tabela.31). É 

importante notar que o número de permutações, tanto nas análises parciais para brânquias como para músculo, 

foi baixo (10). 

 

Tabela 30. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para Níveis de Zinco em brânquias, entre os 
experimentos AM01, AM02 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Zinco em Brânquia 

R global: 0.07 

Nível de significância global: 30,4% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

AM1, AM2 0.074 30 10 

AM1, AM4 0.074 50 10 

AM2, AM4 0.037 40 10 

 

Tabela 191. Valores obtidos na Análise de Similaridade (ANOSIM), realizada para Níveis de Zinco em músculo, entre os 
experimentos AM01, AM02 e AM04. 

Comparação entre as amostragens – Níveis de Zinco em Músculo 

R global: 0.621 

Nível de significância global: 0,7% 

Amostragens Valor de R Significância % Permutações 

AM1, AM2 0.111 20 10 

AM1, AM4 1 10 10 

AM2, AM4 1 10 10 

 

O Índice de Spearman mostrou que não existe correlação entre acumulação de zinco nas brânquias e no músculo 

(r: 0,1, N: 16). 
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O acúmulo de zinco na água apresentou uma correlação negativa forte com o acúmulo desse metal nas 

brânquias (r: -0,55, N: 16) e uma correlação negativa fraca com o acúmulo do metal no músculo (r: -0,122, N: 

16). O zinco presente no sedimento apresentou correlação positiva forte com o acúmulo do metal nas brânquias 

(r: 0,51, N: 16) e uma correlação positiva moderada para o acúmulo do metal no músculo (r: 0,45, N: 16). As 

concentrações de zinco no músculo dos peixes apresentaram correlação positiva forte com o pH e também com 

o sulfato (r: 0,61, r: 0,70); e uma correlação negativa forte com amônia (r: -0,87, N: 16). 

 

3.6  Avaliação limnológica 

Esse estudo incluiu, talvez pela primeira vez na história do biomonitoramento da represa da Pampulha, um 

programa intensivo de amostragens limnológicas em base diária, durante aproximadamente 01 ano, na coluna 

de água de três diferentes pontos na represa. Esse programa foi incluído nesse estudo tendo em vista o fato de 

que havia a necessidade de um acompanhamento muito cuidadoso de algumas variáveis limnológicas básicas 

tais como o oxigênio dissolvido ou a temperatura da água a fim de que o manejo dos peixes expostos em tanques 

rede instalados na represa garantisse a máxima sobrevivência do maior número possível de indivíduos. Graças 

as análises desses dados, medidas tais como a alimentação diária dos peixes ou eventuais realocações dos 

tanques para áreas com qualidade de água menos ruim foram tomadas de modo a garantir essa sobrevivência 

dos peixes. 

 

A avaliação limnológica consistiu, inicialmente, em coletas intensivas (diárias) de um conjunto de quatro variáveis 

limnológicas (temperatura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade) nos pontos TR1, TR2 e TR3, localizados em 

três regiões distintas do reservatório da Pampulha, onde estavam instalados os três tanques redes nos quais os 

peixes ficaram alocados durante todo o experimento (Figuras 23, 24 e 25). A escolha das variáveis limnológicas 

foi baseada na sua importância para se caracterizar as condições de habitat às quais foram submetidos os peixes 

durante todo o período do experimento.  

Numa segunda etapa, foram também analisadas algumas variáveis importantes para a caracterização do estado 

trófico do ambiente: fósforo total, série nitrogenada, clorofila-a, sólidos suspensos totais, sólidos sedimentáveis, 

seston, clorofila-a, DQO, óleos e graxas, fitoplâncton, zooplâncton, sulfeto e sulfato. Essas variáveis foram 

coletadas e analisadas ao início e ao final de cada experimento do AM01 ao AM03 e no início no AM04. 

3.6.1 Análises físico-químicas 

As análises, a seguir, englobam os dados diários condutividade (em micro Siemens por centímetro), oxigênio 

dissolvido (OD, em miligramas por litro), pH e temperatura (em graus Celsius). A escolha das variáveis 
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limnológicas foi baseada em variáveis de importância para se caracterizar as condições de habitat as quais foram 

submetidos os peixes durante todo o período do experimento.  

 Nas figuras 24, 25 e 26, estão representados os gráficos das leituras nos experimentos AM01 e AM02, quando 

as variáveis foram coletadas até a profundidade onde as concentrações de oxigênio dissolvido ficassem nulas.  

Nos experimentos AM03 e AM04, foi feita uma alteração metodológica e as amostragens passaram a contemplar 

toda a coluna de água. Portanto, as figuras 27,28 e 29 representam todo o perfil da coluna d'água até a sonda 

chegar ao fundo da represa. As cores mais quentes representam valores mais elevados para temperatura da 

água, condutividade elétrica e para o oxigênio dissolvido (OD). Cores quentes representam valores alcalinos de 

pH.  

O monitoramento limnológico intensivo demonstrou claramente que a coluna de água do reservatório da 

Pampulha passa por importantes modificações sazonais e apresenta quase sempre uma estratificação vertical 

em todas as variáveis observadas, 

A temperatura da água, por exemplo, exibiu períodos de intensa estratificação na coluna de água. Esse padrão 

de estratificação térmica foi observado nos meses de fevereiro, março, abril e novembro e dezembro. Entretanto, 

nos meses mais frios do ano, principalmente entre maio e setembro a coluna de água tendeu a permanecer 

isotérmica na maioria das ocasiões.  

Ao longo dos experimentos, os valores de condutividade variaram ao longo do ano e foram inversamente 

proporcionais aos valores de temperatura. É importante notar que no dia 30 de setembro houve um “pico” de 

condutividade em todos os pontos da Lagoa. A princípio acreditou-se que poderia ser erro de leitura da sonda. 

No entanto, diversos testes de laboratório foram realizados na sonda e também fora, feitas entrevistas com a 

equipe de campo (que foi sempre a mesma). Uma vez afastada a possibilidade de erro metodológico, sugere-se 

que “pico” de condutividade possa estar ligado ao despejo de grande quantidade de efluentes não doméstico na 

represa.  

Pode ser notado um déficit quase permanente de oxigênio dissolvido na coluna de água em maiores 

profundidades, na maioria das ocasiões. Essa variável apresentou quase sempre uma curva tipicamente 

clinógrada com uma acentuada “queda” do oxigênio com o aumento da profundidade. Em muitos casos, as 

concentrações de oxigênio atingiram valores próximos a 0 mg.L-1 a apenas 1,5-2,0 metros de profundidade.  

Os valores de pH foram caracterizados também por apresentarem uma clara estratificação vertical, com 

prevalência de valores muito alcalinos de pH junto a superfície e valores abaixo de pH=6,0 nas profundidades 

maiores. 
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Figura 24. Dados diários das variáveis limnológicas: condutividade (μS/cm), oxigênio dissolvido (OD) (mg/L), pH e 
temperatura (°C), nas amostragens AM01 e AM02, no TR1, no Reservatório da Pampulha – Belo Horizonte (MG). 
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Figura 25. Dados diários das variáveis limnológicas: condutividade (μS/cm), oxigênio dissolvido (OD) (mg/L), pH e 
temperatura (°C), nas amostragens AM01 e AM02, no TR2, no Reservatório da Pampulha – Belo Horizonte (MG). 
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Figura 26. Dados diários das variáveis limnológicas: condutividade (μS/cm), oxigênio dissolvido (OD) (mg/L), pH e 
temperatura (°C), nas amostragens AM01 e AM02, no TR3, no Reservatório da Pampulha – Belo Horizonte (MG). 
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Figura 27. Dados diários das variáveis limnológicas: condutividade (μS/cm), oxigênio dissolvido (OD) (mg/L), pH e 
temperatura (°C), nas amostragens AM03 e AM04, no TR1, no Reservatório da Pampulha – Belo Horizonte (MG). 
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Figura 28. Dados diários das variáveis limnológicas: condutividade (μS/cm), oxigênio dissolvido (OD) (mg/L), pH e 
temperatura (°C), nas amostragens AM03 e AM04, no TR2, no Reservatório da Pampulha – Belo Horizonte (MG). 
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Figura 29. Dados diários das variáveis limnológicas: condutividade (μS/cm), oxigênio dissolvido (OD) (mg/L), pH e 
temperatura (°C), nas amostragens AM03 e AM04, no TR3, no Reservatório da Pampulha – Belo Horizonte (MG). 

Em síntese, pode-se afirmar que o monitoramento intensivo mostrou que a represa da Pampulha é um ambiente 

tipicamente hipertrófico, com valores de condutividade muito elevados, um déficit quase permanente de oxigênio 

em profundidades acima de 3,0 metros e valores de pH muito alcalinos na superfície em perídos mais quentes 

do ano, o que provavelmente coincide com os períodos de “waterbloom” de cianobacatérias. 
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3.6.2 Clorofila-a 

No primeiro experimento (AM01 início) os níveis de clorofila-a ficaram abaixo do estabelecido pela Resolução 

CONAMA Nº 357 de 17 de maio de 2005 para águas de Classe II e Classe III, com destaque para o TR3, que 

apresentou os índices mais baixos de clorofila-a (Tabela 32). Ao final do primeiro experimento (AM01 final), os 

níveis de clorofila aumentaram, sendo que o TR1 e TR3 ultrapassaram o valor máximo permitido para águas de 

Classe II. 

No segundo experimento (AM02 início), os níveis de clorofila-a no TR1 e TR3, ao contrário do TR2, não 

ultrapassara o valor máximo permitido pela resolução para águas de Classe II.  Em AM02 final, a clorofila-a 

voltou a exibir valores abaixo dos 20,0 μg/L. 

Em todo o experimento 3 (AM03 início e AM03 final), as concentrações de clorofila-a se mantiveram abaixo dos 

20,0 μg/L em todos os pontos, enquadrando o reservatório, para esta variável, em Classe II, de acordo com o 

valor máximo estabelecido pela Resolução.   

No experimento 4 (AM04) os níveis de clorofila-a subiram, havendo um aumento considerável no ponto TR1, 

onde os valores ultrapassaram o máximo permitido pela Resolução CONAMA Nº 357.  

Em todos os experimentos, o tratamento controle não registrou concentrações de clorofila-a detectáveis, com 

exceção do AM04, que registrou 0,66 µg/L da variável em questão.  

Tabela 202. Resultados da análise de Clorofila-a na água dos experimentos AM01 até AM04 

Pontos de exposição 

Clorofila a (μg/L)  

AM01 AM02 AM03 AM04 

31/jan 07/mar 04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 17,16 38,61 29,70 10,56 16,10 16,63 46,86 

TR2 20,46 27,06 35,97 15,84 16,37 13,99 25,08 

TR3 7,47 31,02 14,85 11,88 10,30 11,62 16,83 

C ND ND ND ND ND ND 0,66 

CONAMA 357 - Classe 
II 30 

CONAMA 357 - Classe 
III 60 

*ND = não detectado. 
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Figura 30. Dados de Clorofila a dos experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04, nos três pontos da Represa, onde estão 
localizados os tanques-rede e no controle.  

 

Comparando os valores de clorofila-a entre as amostragens ao longo do ano, nota-se uma tendência à redução 

dos produtores primários, representados pelos valores de clorofila a, à medida que se aproxima do fim do período 

seco. O aumento das concentrações de clorofila-a registrado no quarto experimento (AM04) pode ser  um reflexo 

da variação sazonal normal, já que o período mais seco é mais produtivo  (TUCCI & SANTA’ANA 2003). 
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3.6.3 Fósforo Total 

O aumento das concentrações de fósforo e nitrogênio é normalmente considerado como um fator determinante 

para o aumento da eutrofização dos corpos d’água (ESTEVES, 1998).  A concentração de fósforo da Represa 

da Pampulha superou o que é previsto pela Resolução CONAMA 357/2005 para corpos d’água lênticos de classe 

III (Tabela 32).  

No primeiro experimento (AM01), as concentrações de fósforo nos pontos TR1 e TR2 aumentaram da 

amostragem do início do experimento (31 de janeiro de 2014) para o experimento AM01final (07 de março de 

2014), no ponto TR3 os valores caíram abaixo do valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 

para corpos d’água lênticos de classe I (0,020 mg/L).  

No segundo experimento (AM02 início), houve aumento das concentrações de fósforo no ponto TR3 e redução 

nos pontos TR1 e TR2. Em AM02 final, os valores reduziram ainda mais, porém continuaram acima do previsto 

para corpos d’água lênticos de classe III. 

No terceiro experimento (AM03), os valores de fósforo aumentaram significativamente, chegando a mais que o 

dobro do observado na amostragem anterior, sendo que o TR3, próximo à barragem, apresentou os maiores 

valores de fósforo dentre os três tanques.  

No quarto e último experimento (AM04), o fósforo total apresentou suas concentrações reduzidas de modo 

considerável, principalmente nos pontos TR1 e TR2, abaixo do limite previsto pela Resolução CONAMA 

357/2005 para corpos d’água lênticos de classe III. O ponto TR3 também apresentou redução, porem os valores 

continuaram acima do previsto para corpos d’água lênticos de classe III (Tabela 33, Figura 31). 

Tabela 213. Resultados da análise de fósforo na água das amostragens AM01 a AM04, início e final 

Pontos de exposição 

Fósforo (mg/L) 

AM01 AM02 AM03 AM04 

31/jan 07/mar 04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 0,1 0,129 0,077 0,064 0,173 0,173 0,043 

TR2 0,097 0,115 0,072 0,058 0,163 0,163 0,038 

TR3 0,066 0,008 0,066 0,057 0,248 0,248 0,146 

C ND ND ND ND ND ND 0,228 

CONAMA 357 Classe 
III 0,05 

. *ND = não detectado. 
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Figura 31. Concentrações de fósforo total nos experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04 nos três pontos da Represa, onde 
estão localizados os tanques-rede. A linha vermelha representa o Valor Máximo Permitido (VMP) considerando a 
classificação de corpos d’água de Classe III, segundo o CONAMA 357. 

 

3.6.4  Sólidos Sedimentáveis 

Não foram detectadas concentrações de sólidos sedimentáveis em nenhuma das coletas. 

3.6.5 Sólidos Suspensos Totais 

A represa da Pampulha é caracterizada como um reservatório hipereutrófico, com elevadas concentrações de 

partículas em suspensão. Essas partículas influenciam na extensão da zona fótica e a produtividade primária e 

podem ser advindas do movimento de ressuspensão de sedimentos causados pelos serviços e obras de 

desassoreamento da represa, bem como pelo aporte alóctone de esgotos e água de rios canalizados e/ou com 

altas taxas de erosão em suas bacias.  

Durante todo o primeiro experimento (AM01), foi possível observar oscilações nos valores de sólidos suspensos 

totais.   

Os valores dos sólidos mostraram pouca variação da primeira para segunda amostragem, havendo um pequeno 

aumento no TR1 e redução no TR2. Assim, no segundo experimento (AM02 início), os valores dos sólidos totais 
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nos pontos TR1 e TR3 se mantiveram praticamente os mesmos, enquanto a sua concentração dobrou em TR2.  

Em AM02 final houve redução nos três pontos estudados.  

No experimento AM03 início, as concentrações no TR2 e TR3 aumentaram consideravelmente, enquanto houve 

uma pequena redução no TR3. Ao final do terceiro experimento (AM03 final), foi notada uma redução  das 

concentrações de sólidos totais nos pontos TR1 e TR2 e um aumento no TR3. Diferente do ocorrido 

anteriormente, que havia uma distinção mais clara entre os tanques, à medida que se aproxima da barragem, 

maior a taxa de sedimentação devido a uma redução na energia cinética das partículas.  

As concentrações de sólidos totais foram as mais baixas durante o quarto experimento (AM04). As menores 

concentrações de SST nesse experimento foram observadas nos pontos TR1 e TR2, e as maiores registradas 

no ponto TR3 (Tabela 34 e Figura 32). 

 Tabela 224. Valores dos sólidos suspensos totais na água nas amostragens AM01, AM02, AM03 e AM04, início 

e final. 

Pontos de 
exposição 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)   

AM01 AM02 AM03 AM04 

31/jan 07/mar 04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 20,5 25 23 15 29,9 22,5 9 

TR2 12,6 12,5 24,5 14,8 22,6 18,2 10 

TR3 16,1 10 12 8,8 6 10,6 27 

C ND ND ND ND ND ND 2 

        *ND = não detectado. 
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Figura 32. Sólidos suspensos totais nos experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04, nos três pontos da Represa, onde 
estão localizados os tanques-rede.  

 

3.6.6 Turbidez 

Os valores de turbidez foram coletados apenas durante os experimentos e2 e 3 (AM02 e AM03), devido a 

problemas com o sensor da sonda Hidrolab. No início de setembro, foi possível notar valores mais elevados de 

turbidez, sempre mais próximo à superfície e a queda dos valores de turbidez com o aumento da profundidade. 

O padrões espaço-temporais nos pontos próximos aos tanques 1 e 2 foram semelhantes entre si. Já no ponto 

próximo ao tanque 3, a turbidez apresentou maior heterogeneidade de valores até a primeira quinzena de 

setembro, quando os maiores valores ficavam restritos aos primeiros 2 metros de profundidade. A partir desta 

data, observou-se uma diminuição dos valores de turbidez e maior homogeneidade dos dados. 

Nas coletas anteriores também foi possível notar maiores valores de turbidez, porém não tão frequentes como 

em setembro. O TR1 apresentou aumento dos valores de turbidez próximo a superfície no início de julho e o 

TR2 em alguns dias de junho e também no início de julho. 



 

Programa de biomonitoramento ecotoxicológico:  
Bioacumulação de metais em peixes da Represa da Pampulha (MG). 

REL-05 
rev.: 00 

27-fev-2015 

 

I c a t u  M e i o  A m b i e n t e    P á g i n a  84 | 116 

 

 É importante notar que em alguns dias as leituras de turbidez registraram valores mais altos no fundo da represa, 

porém esses resultados podem ter sido consequência do revolvimento do sedimento quando a sonda chegava 

ao fundo. 

Os valores de turbidez encontrados se enquadram nos valores máximos para classes 1 e 2 para águas doces 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357. 

 

 

 

 

 

Figura 33. Valores diários de turbidez na coluna d’água do Reservatório da Pampulha no experimento AM02. 
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Figura 34. Valores diários de turbidez na coluna d’água do Reservatório da Pampulha no experimento AM03. 
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3.6.7 Seston 

O seston é o conjunto das partículas, orgânicas ou inorgânicas, que se encontram dispersas na coluna de água. 

Trata-se de uma variável que reflete, entre outras coisas, a disponibilidade de alimento para os organismos 

planctônicos. O seston têm ainda um papel importante na difusão da luz na água e, portanto, trata-se de uma 

variável que afeta diretamente a produção primária.  

O seston apresentou uma tendência de decréscimo de seus valores durante os experimentos 1 e 2 AM01 início 

até AM02 final (Tabela 35).  

No experimento 3 (AM03), foram observados valores elevados de seston no ponto TR1. Como esse aumento 

não foi acompanhado pelas densidades de zooplâncton e pela clorofila-a pode-se deduzir que a sua composição 

provavelmente é reflexo de aumentos no material suspenso abiótico, podendo apresentar correlação com as 

obras de desassoreamento. No mesmo dia os valores dos outros tanques estavam um pouco mais altos do que 

o observado nas coletas de AM02 e AM03 final, refletindo uma maior carga de material suspenso também nos 

outros pontos, entretanto em um grau menor.  

No experimento 4 (AM04), os valores de seston tornaram a aumentar, assim como os valores de clorofila - a.  

Tabela 235. Resultados da análise de Seston na água nos experimentos AM01 a AM04, início e final. 

 
*ND = não detectado. 

Pontos de exposição 
Seston (mg/L) 

AM01 AM02 AM03 AM04 

31/jan 07/mar 04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 1,36 0,56 0,33 0,43 2,89 0,56 1,40 

TR2 1,06 0,78 0,52 0,28 0,68 0,42 0,90 

TR3 0,73 0,34 0,01 0,36 0,66 0,44 1,08 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o_prim%C3%A1ria
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Figura 35. Concentrações de seston dos experimentos AM01, AM02, AM03 e AM04, nos três pontos da Represa, onde 
estão localizados os tanques-rede.  

 

3.6.8 Série Nitrogenada 

Em todos os experimentos, os valores da série nitrogenada se mantiveram abaixo dos previstos para ambientes 

lênticos de Classe I pela Resolução CONAMA 357/2005 (Tabela 36,37, 38 e 39; Figura 36). 

Tabela 246. Resultado da análise de Amônia na água nos experimentos  AM02, AM03 e AM04, início e final. Os valores 
da Resolução CONAMA 357 para Classe I são diferentes para os dois dias devido a variações no pH. 

Pontos de exposição 

Amônia (mg/L) 

AM02 AM03 AM04 

04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 0,45 0,575 0,32 0,47 0,1221 

TR2 0,56 0,335 0,42 0,4 0,0632 

TR3 0,381 0,627 0,85 0,56 0,1056 

C ND* 0,077 ND* 0,08 0,0521 

CONAMA 357 Classe I 3,7 3,7 2 0,5 0,50 

                              *ND = não detectado. 
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Tabela 257. Resultado da análise de Nitrito na água nos experimentos AM02, AM03 e AM04, início e final.  

Pontos de exposição 

Nitrito (mg/L) 

AM02 AM03 AM04 

04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 0,034 0,117 0,87 0,32 0,01 

TR2 0,024 0,127 0,79 0,28 0,005 

TR3 0,012 0,171 0,67 0,26 0,04 

C 0,09 0,156 0,09 0,16 0,02 

CONAMA 357 Classe I 1,0 

 

Tabela 268. Resultado da análise de nitrato na água dos experimentos AM02, AM03 e AM04, início e final.  

Pontos de exposição 

Nitrato (mg/L) 

AM02 AM03 AM04 

04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 ND* ND* ND* ND* 0,16 

TR2 ND* ND* ND* ND* 0,559 

TR3 ND* ND* ND* ND* 0,70 

C 0,973 0,42 0,97 0,42 1,50 

CONAMA 357 Classe I 10,0 

                              *ND = não detectado. 

Tabela 279. Resultado da análise de nitrogênio total na água dos experimentos AM02, AM03 e AM04, início e final.  

Pontos de exposição 

N Total (mg/L) 

AM02 AM03 AM04 

04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 3,668 7,336 2,45 4,35 5,72 
TR2 4,984 6,132 2,41 4,87 1,40 

TR3 4,088 7,28 4,69 4,82 6,44 

C 0,896 1,036 0,9 1,04 0,12 

CONAMA 357 Classe I - 

 

Altos índices de nitrogênio amoniacal estão frequentemente associados a presença de esgotos não tratados no 

ambiente e frequentemente estão associados também ao déficit de oxigênio dissolvido. Com exceção a dia 6 de 

outubro no TR3, todos os resultados obtidos, ficaram abaixo do obtido para águas de Classe I.  



 

Programa de biomonitoramento ecotoxicológico:  
Bioacumulação de metais em peixes da Represa da Pampulha (MG). 

REL-05 
rev.: 00 

27-fev-2015 

 

I c a t u  M e i o  A m b i e n t e    P á g i n a  89 | 116 

 

Os valores de Nitrogênio Amoniacal se mantiveram constantes e reduziram na amostragem AM04, que 

apresentou os menores valores de todo o experimento. 

O Nitrato só foi detectado na represa no experimento 4 (AM04), porém com valores bem abaixo do previsto pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para águas de Classe I.   

O Nitrito, no dia 08 de setembro, apresentou valores altos, nos três tanques rede, em comparação às leituras 

anteriores, e tendeu ao decréscimo em AM03 final e AM04, onde foram registrados os menores valores de nitrito 

no TR1 e TR2 durante todo o experimento. 

O Nitrogênio total apresentou um pico em AM02 final, reduziu em AM03 início, aumentou em AM03 final e AM04, 

com exceção do TR2 que na última amostragem apresentou uma redução significativa. 
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Figura 36. Série nitrogenada dos experimentos 2,3 e 4 (AM02, AM03 e AM04) nos três pontos da Represa, onde estavam 
localizados os tanques-rede, na Represa da Pampulha. A linha vermelha representa o valor crítico de amônia que varia 
em função do pH em cada experimento. 
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3.6.9 DQO 

Os valores de DQO (Tablela 40) sofreram um decréscimo significativo entre as coletas nos experimentos 2 e 3 

(AM02 e AM03). Já no quarto experimento (AM04), os valores tornaram a aumentar. Observamos que em junho 

os valores se aproximavam aos de esgotos domésticos não tratados. Em em outubro estes valores reduziram 

muito, entretanto continuaram distantes do que seria aconselhável para corpos de água da Classe III, algo em 

torno de 20 mg/l (considerando os 10 mg/l máximos para DBO e realizando a relação corriqueira de 0,5 entre 

DBO/DQO) (Silva et al, 1997). 

Tabela 40. Resultados da análise de Demanda Química de Oxigênio (DQO) na água dos experimentos AM02 e AM03 
início e final. 

Pontos de exposição 
DQO (mg/l) 

AM02 AM03 AM04 

04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 372,5 164,5 82,5 69,6 171,5 

TR2 339,2 118,5 108,4 66,4 100,3 

TR3 362,2 153 124,6 63,1 71,2 
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Figura 37. Demanda Química de Oxigênio - DQO dos experimentos AM02 a AM04, nos três pontos da Represa, onde 
estavam localizados os tanques-rede na Represa da Pampulha.  
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3.6.10 Óleos e Graxas 

A resolução CONAMA 357 prevê a virtual ausência de óleos e graxas para todos os corpos de água que sejam 

enquadrados nas Classes I, II e III. Portanto, a presença recorrente destes contaminantes recalcitrantes na água 

da Represa da Pampulha, juntamente com os elevados valores de DQO, sugere a existência de contaminação 

da água por efluentes não domésticos ou a eventual ressuspensão destes compostos na água em decorrência 

do revolvimento de sedimentos. 

 Os níveis de óleos e graxas apresentaram um aumento no período de estudos (Tabela 41; Figura 38). Uma 

hipótese que pode explicar os elevados teores de óleos e graxas é a possível entrada de grandes quantidades 

de óleo de cozinha ou de efluentes não domésticos via esgotos não tratados na represa. Outra hipótese seria a 

influência dos lipídeos acumulados pelas cianobactérias que são muito abundantes na represa. De toda forma, 

sugere-se que sejam intensificados os estudos, com vistas a identificar as possíveis fontes desse agente 

poluente, uma vez que a legislação brasileira não admite a presença de óleos e graxas em águas naturais. Estes 

podem impedir a boa oxigenação das águas e quantidades em excesso dessa variável ainda interferem no 

processo de mineralização da matéria orgânica existente no ecossistema, 

 

Tabela 28. Teores de óleos e graxas na água dos experimentos AM02, AM03 e AM04. 

Pontos de exposição 

Óleos e Graxas (mg/l) 

AM02 AM03 AM04 

04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 3,5 2,8 0,7 ND* 2 

TR2 2,5 2,5 ND* 6 3,7 

TR3 0,5 1,8 1,7 6,7 8,3 

C *ND *ND *ND *ND *ND 

  *ND = não detectado. 
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Figura 38. Óleos e Graxas dos experimentos AM02, AM03 e AM04, nos três pontos da Represa, onde estão localizados 
os tanques-rede.  

 

3.6.11 Sulfato 

Os resultados obtidos nos experimentos 2, 3 e 4 (Tabela 42) mostraram valores de sulfato permaneceram muito 

abaixo do máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 (250 mg/L SO4).  Os resultados 

apresentaram valores decrescentes de sulfato nos três tanques rede, sendo os maiores valores no TR01, 

intermediários no TR02 e menores valores o TR03.  
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Tabela 29. Resultados da análise de Sulfato na água dos experimentos AM02, AM03 e AM04 início e final. 

Pontos de 
exposição 

Sulfato (mg/l) 

AM02 AM03 AM04 

04/jun 15/jul 08/set 06/out 03/nov 

TR1 13,8 12,2 15,9 22,3 36,065 

TR2 7,1 10,6 13,2 20,3 32,718 

TR3 1,7 4,8 10,1 17,6 32,153 

C 9,0 1,1 6,185 5,399 21,629 

CONAMA 357 250 
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Figura 39. Sulfato dos experimentos AM02, AM03 e AM04 nos três pontos da Represa, onde estavam localizados os 
tanques-rede na Represa da Pampulha.  
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3.6.12 Sulfeto 

De acordo com a resolução CONAMA 357/2005 o valor máximo de sulfeto permitido para água doce das classes 

2 e 3 é de 0,002 mg/L S e 0,3 mg/L S. Os valores de sulfetos encontrados nos três pontos estudados (TR1, TR2 

e TR3) sempre estiveram acima dos limites da resolução CONAMA 357 (Classe III).  

No experimento 2 (AM02 início), a concentração de sulfetos foi ausente apenas no TR1. Nos demais tanques 

(TR2 e TR3), os sufetos permaneceram em valores bem acima do previsto para águas de Classe III. Ao final 

desse experimento (AM02 final), os valores dos sulfetos aumentaram ainda mais, e TR1, em que antes não 

haviam sido detectadas concentrações de sulfeto, foi o que apresentou os maiores valores (Tabela 43).   

No terceiro experimento (AM03 início), os sulfetos existentes nos pontos TR1, TR2 e TR3 se enquadravam em 

Classe I, ou seja, estavam virtualmente ausentes. Entretanto no final desse mesmo experimento (AM03 final), 

ou seja, no dia 06 de outubro, os sulfetos voltaram a aumentar acima dos máximos para águas de Classe III.  

No quarto experimento (AM04), os valores de sulfeto no ponto TR1 ficaram abaixo do valor máximo permitido 

para águas de Classe III. Entretanto, os sulfetos voltaram a exibir concentrações elevadas nos pontos TR2 e 

TR3.  

O sulfeto se liga a metais em fase iônica, sendo que seu decréscimo em 8 de setembro pode ser correlacionado 

ao pico de seston e de sólidos em suspensão totais, em que o sulfeto foi consumido na bioindisponibilização dos 

íons metálicos ressuspendidos. 

Tabela 303. Resultados da análise de Sulfeto na água dos experimentos AM02, AM03 e AM04, início e final, 

Pontos de 

exposição 

Sulfeto (mg/l) 

AM02 AM03 AM04 

04/jun 15/jul 08/set 06/out  03/nov 

TR1 ND* 5,4 ND* 2,15 0,26 

TR2 2,1 4,5 ND* 1,97 2,37 

TR3 2,3 3,3 ND* 1,6 1,79 

C 0,2 3,1 ND* 1,97 0,448 

CONAMA 357 0,3 

                                *ND = não detectado 
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Figura 40. Dados de Sulfeto dos experimentos AM02, AM03 e AM04, nos três pontos da Represa, onde estão localizados 
os tanques-rede.  

 

 

3.6.13 Zooplâncton 

Os principais grupos que compõem o zooplâncton de águas continentais são os rotíferos, cladóceros, copépodes 

e protozoários (Tundisi & Tundisi, 2008). Foram registrados 13 táxons de rotíferos, distribuídos em 6 famílias 

(Figura 41). 
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Figura 41. Taxonomia da análise qualitativa da comunidade zooplanctônica encontrados no Reservatório da Pampulha em 
2014. 

Os táxons registrados foram Asplanchna sp., Anuraeopsis coelata, Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, 

Brachionus falcatus, Brachionus havanaensis, Filinia sp., Hexarthra intermedia, Keratella cochlearis, Keratella 

tropica, Polyarthra vulgaris, Synchaeta sp., Trichocerca sp. A família Brachionidae apresentou 7 espécies, 

tornando-se a mais abundante dentre os Rotíferos. 
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Tabela 314: Densidade de indivíduos de zooplâncton por táxa ao longo de 2014 (média de indivíduos por L) 

  AM01 AM02 AM03 AM04 

Grupo Espécie 31/jan 19/mar 04/jun 15/jul 08/set 13/out 03/nov 

Rotífero Anuraeropsis coelata 0 3.6 0 1.3 0.8 0 0 

Rotífero Asplanchna sp. 0 0 0 0 0.0 0.3 0 

Rotífero Brachionus angularis 3.2 7.9 32.7 12.2 44.0 86.7 20.9 

Rotífero Brachionus calyciflorus 67.2 144.3 8.7 41.4 25.3 23.7 93.5 

Rotífero Brachionus falcatus 0 0.5 0 0 0.0 0 0 

Rotífero Brachionus havanaensis 0 0 0 0 0.0 0.2 1.3 

Rotífero Filinia sp. 0.9 4.2 1.9 12.1 5.5 41 44.1 

Rotífero Hexarthra intermedia 4 1.6 0.2 0.9 0.0 0 0 

Rotífero Keratella cochlearis 0.4 0 0 0 0.0 0.2 0 

Rotífero Keratella tropica 0 0.9 3.6 21.6 1.7 5.8 1.7 

Rotífero Polyarthra vulgaris 0 0 2.6 18.6 5.3 0.5 0 

Rotífero Synchaeta sp. 4.5 0 0 5.5 0.2 0.5 0 

Rotífero Trichocerca sp.  0 1.2 0.4 0 0.0 0.5 0 

Cladócero Bosmina sp. 16.8 4.3 4.4 16.7 9.2 9.5 13.6 

Cladócero Ceriodaphnia sp. 1.2 0.5 0 0.2 6.3 5.3 6.4 

Cladócero Daphnia gessneri 5 17.2 17.8 20.9 12.0 10 43.5 

Cladócero Diaphanosoma birgei 28.1 27.8 8.3 24.9 1.8 4.5 6.6 

Cladócero Moina sp. 1.8 2 0 0.4 1.0 0.5 0 

Copépode  18.2 55 25.3 46.7 55.7 93.3 22.9 

Ostracoda  4.1 3.2 6.6 2.3 13.0 11.3 40 

Náuplio  22.3 66.4 52.4 133.6 97.7 255.2 61.6 

 

 A espécie Brachionus calyciflorus e as espécies do gênero Filinia são reconhecidas como bioindicadoras de 

eutrofização (SERAFIM-JUNIOR et al, 2010) e apresentaram 100% de frequência de ocorrência. O B. calyciflorus 

apresentou maiores densidades março (AM01 final) e novembro (AM04) e menor densidade em junho (AM02 

início). A maior densidade de Filinia sp, foi observada em novembro (AM04) enquanto a menor densidade foi 

observada em janeiro (AM01 início).  P. vulgaris apresentou maior densidade no inverno, em julho e não foi 

observado no verão. 

 

Os rotíferos foram o grupo mais representativo durante todo o ano de 2014, sendo que os outros grupos 

apresentaram maior flutuação da representatividade (Figura 42).  

 

Os Cladóceros apresentaram a segunda maior representatividade (% de ocorrência) desde o início do ano até 

julho, ficando abaixo dos Copépodes apenas nos meses de setembro e outubro e recuperando em novembro, 

quando voltou a superar os copépodes.  
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A fase larval dos crustáceos copépodes é denominada de náuplio, podendo ser usada a expressão para mais 

de um grupo.  As maiores densidades de náuplios foram observadas em julho e outubro de 2014. 

O grupo Ostracoda permaneceu com menor representatividade dentre todos os grupos de janeiro até outubro, 

mas em dezembro aumentou a densidade, ultrapassando os Copépodes. 

 

 

Figura 42: Representatividade de cada grupo de zooplâncton do Reservatório da Pampulha ao longo de 2014. Valores 
representam a proporção da densidade relativa de cada grupo em relação à densidade total em cada experimento.  

 

A espécie de rotífero numericamente mais representativa foi Brachionus calyciflorus e obteve 100% de 

frequência de ocorrência, sendo superado apenas durante o AM03, quando a espécie Brachionus angularis 

apresentou maior densidade média.  

 

H. intermedia que havia apresentado 66,6% de frequência de ocorrência, levando em consideração as 

amostragens AM01 e AM02, não foi registrada nas últimas amostragens (AM03 e AM04). Vale lembrar que a 

presença dessa espécie havia diminuído no segundo experimento (AM02), estando ausente nos tanques TR1 e 

TR2, tanto no início do experimento quanto no final do experimento. 
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Os rotíferos Asplanchna sp, e Brachionus havanaensis surgiram no final do experimento 3 (AM03 final), com 

16,67% de frequência de ocorrência, ambas registradas apenas no tanque TR3. Asplanchna sp não foi 

observada na última amostragem. As densidades foram baixas, sendo a Brachionus havanaensis considerada 

críptica, portanto sua captura rara. 

 

Como esperado, o grupo Copepoda esteve representado pela sub-ordem Cyclopoida. Os copépodes 

(copepoditos e adultos) e náuplios obtiveram 100% de frequência de ocorrência, sendo considerados muito 

frequentes. A maior densidade de copépodes foi registrada na AM03 final e, a menor densidade em novembro 

(AM04). A maior densidade de náuplios foi registrada na AM03 final, enquanto a menor densidade foi registrada 

em janeiro (AM01 inicial). 

 

Um importante ausência notada nesse estudo é a dos copépodes calanoides. Nos anos oitenta, uma nova 

espécie calanoide foi descrita na represa da Pampulha pela Dra. Janet Reid (Smithsonian Inst. Washigton DC), 

a partir de amostras coletadas na Pampulha pelo LGAR-UFMG (REID ET AL. 1988): Scolodiaptomus corderoi.  

Entretano, com o passar do tempo, esse calanóide, outrora muito abundante na represa, desapareceu por 

completo da represa. É de se esperar que, assim como o que aconteceu com D. gessneri, esse organismo volte 

a habitar a represa quando ela estiver mais despoluída. 

 

Entre os Cladócera, foram registrados 5 táxons, Ceriodaphnia sp., Daphnia gessneri, Diaphanosoma birgei, 

Moina sp, e Bosmina sp., distribuídos em 4 famílias. As espécies Daphnia gessneri e Diaphanosoma birgei e o 

gênero Bosmina sp, obtiveram 100% de frequência de ocorrência. Um fato relevante a ser observado é a volta 

de D. gessneri ao reservatório. Essa espécie esteve extinta do reservatório durante a última década e a sua volta 

pode ser entendida como um reflexo da melhoria das condições ecológicas da represa. 

 

Os Ostracoda apresentaram 100% de frequência de ocorrência no plâncton da Represa da Pampulha, tendo a 

maior densidade registrada na AM04 e as menores densidades registradas em março e julho. Os ostrácodes 

não são organismos tipicamente euplanctônicos e a sua ecologia está muito ligada seja às macrófitas de margem 

ou aos sedimentos. A sua presença constante nas águas da represa nesse estudo pode ser um reflexo das 

obras de desassoreamento. Tão logo essas obras terminem, é bem provável que a ocorrência de ostrácodes 

volte a diminuir ou mesmo que esses organismos desapareçam por completo da coluna de água da represa. 

  

Não foi feita análise de zooplâncton no tanque do grupo controle instalado no LAQUA, pois os animais foram 

criados em um sistema de recirculação com alta taxa de renovação de água em que é feita a manutenção 
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periódica e a única dieta fornecida aos peixes é a ração extrusada, não havendo populações de plâncton 

nesse sistema de produção. 

 

3.6.14 Fitoplâncton 

A análise qualitativa da comunidade fitoplanctônica da lagoa da Pampulha no ano de 2014 resultou em 79 táxons 

(Figura 43), divididas entre as classes Chlorophyceae (35,4%), Bacillariophyceae (21,5%), Cyanophyceae 

(17,7% espécies), Euglonophyceae (17,7%), Cryotophycea (2,5%), Zygnematophyceae (2,5%), Dinophyceae e 

Chrysophyceae (1,3% cada).  

A variação temporal da ocorrência das classes no ano de 2014 está representada na Figura 42, onde é possível 

verificar a representatividade das classes ao longo do ano. As classes mais representativas ao longo de todo o 

ano foram as Bacillariophyceae, Cholophyceae, Crysophyceae e Euglenophyceae. As demais classes 

apresentaram poucas taxas e em baixa quantidade, sendo que em algumas amostragens não foram observados 

nas amostras. 

 

Figura 43. Ocorrência de táxons da comunidade fitoplanctônica do Reservatório da Pampulha durante o ano de 2014. Linha 
vermelha demarca o valor zero – classe não representada por nenhum táxon. 
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Na avaliação das amostragens é possível observar uma troca de dominância entre as classes Chlorophyceae, 

que dominou nos experimentos 1 e 3 (AM01, AM03), e Cyanophyceae que dominou nos experimentos 2 e 4 

(AM02, AM04).  

Considerando o histórico da qualidade da água da Pampulha, o presente estudo confirma uma elevada riqueza 

e abundância das cianofíceas, conhecidas também como cianobactérias, características de sistemas 

eutrofizados. Esses organismos tornam-se dominantes em ambientes hipertróficos que recebem elevados 

índices de contaminação de contaminação por esgoto ou por quaisquer fontes de aporte externo de fósforo ou 

de matéria orgânica tais como run off de campos agrícolas, efluentes de indústrias alimentícias, águas servidas 

de fazendas e granjas onde são criados bovinos, suínos e aves. As toxinas das cianobactérias (cianotoxinas) 

são um problema ambiental e o controle das cianobactérias é de extrema relevância do ponto de vista sanitário. 
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Figura 44. Taxonomia da comunidade fitoplanctônica encontrados no Reservatório da Pampulha em 2014. 
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Quadro 7: Frequência das espécies de Fitoplâncton encontradas no Reservatório da Pampulha em 2014. Os símbolos 
representam as classes de frequência (% da amostra), podendo ser considerado Esporádico (-) = 1 a 10%; Pouco 
Frequente (+) = 10 a 40%; Frequente (++) = 40 a 70%; e Muito Frequente (+++) = 70 a 100%. Taxas em negrito representam 
espécies que apareceram em todas as amostragens. 

Táxon AM01 AM02 AM03 AM04 
Cyanophyceae     
Aphanizomenon gracile  -   
Aphanocapsa incerta -    
Arthrospira platensis - - - ++ 
Chrooccocales NI + + - + 
Merismopedia tenuissima - + -  
Microcystis aeruginosa - + -  
Planktolyngbya sp.  - -  
Planktothrix agardhii - - + + 
Planktothrix isothrix - - -  
Raphidiopsis sp.(morfotipo espiralado) + - - - 
Raphidiopsis sp.(morfotipo reto) ++ + ++ - 
Romeria elegans -  -  
Sphaerocavum brasiliense   - - 

     
Bacillariophyceae     
Achnanthidium minutissimum -    
Cyclotella meneghiniana  - - - 
Gomphonema parvulum - -   
Navicula sp. -    
Nitzschia acicularis - -   
Nitzschia cf. agnita -    
Nitzschia sp. -    
Chlorophyceae     
Actinastrum hantzschii - - - - 
Ankistrodesmus gracile -    
Chlamydomonas sp.  + -  
Chlorella sp.   -  
Coelastrum microporum -    
Coelastrum pseudomicroporum   -  
Crucigenia fenestrata   -  
Crucigeniella rectangularis -    
Dictyosphaerium ehrenberghianum - - - - 
Micractinium pusillum -  -  
Monoraphidium contortum -  -  
Monoraphidium sp. -  -  
Oocystis lacustres   - - 
Pseudodidymocystis sp.   -  
Scenedesmus bernardii -    
Scenedesmus pectinatus -    
Euglenophyceae     
Lepocinclis texta   - - 
Trachelomonas oblonga    - 
Trachelomonas sp.   -  
Trachelomonas volvocina - - - - 
Trachelomonas volvocinopsis  - - - 
Zygnematophyceae     
Closterium gracile -    
Cosmarium formosulum  -   
Cryptophyceae      
Cryptomonas spp. - - - - 

Rhodomonas lacustres - - - - 
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Algumas espécies foram detectadas em determinadas amostragens apenas, o que pode ser um indício de 

alterações da qualidade da água ao longo do ano. Um exemplo é a presença dos gêneros Aphanizomenon, 

Microcystis e Planktothrix, cianobactérias consideradas produtoras potenciais de neurotoxinas.  

Uma das características mais importantes do fitoplâncton da Represa da Pampulha é a ocorrência frequente de 

“waterblooms” ou de florescimentos missivos dessa comunidade nas águas superficiais da represa. A Figura 44 

ilustra essas florações que foram observadas nos dias 10 de abril e 21 de maio de 2014. Esse é um evento 

provocado pelo excesso de algas e de outros produtores primários, principalmente de cianobactérias, que 

alteram a colocação e o odor da água. A presença de toxinas (cianotoxinas) liberadas pelas cianobactérias 

implica em sérios riscos à saúde humana, pois estas substâncias são solúveis em água e passam pelo sistema 

de tratamento convencional. Senso assim, o monitoramento ambiental da comunidade fitoplanctônica e dos 

níveis de cianotoxinas nos corpos d’água é fundamental. As toxinas ainda afetam a qualidade e a saúde de todos 

os animais que habitam as águas e a orla da represa, tais como os peixes, anuros, aves e mamíferos.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 45. Florações observadas na lagoa da Pampulha nos dias 10 de abril (foto à esquerda) e 21 de maio (à direita). 

 
É possível verificar que a diversidade (H’) em todos os pontos amostrais (TR01, TR02 e TR03) foi maior no 

experimento AM03, realizada em outubro de 2014 e a menor diversidade foi observada no AM04 (dezembro de 

2014) (Figura 46).  

Quanto mais as condições de vida de um biótopo se afastarem das condições ótimas para a maioria dos 

organismos, tanto mais pobres e uniformes em espécies serão as comunidades (THIENEMANN, 1918 apud 

ESTEVES, 1998).  Dessa forma, a diversidade (Figura 46) e as densidades das espécies (Figura 48) são 

alteradas ao longo das amostragens. Em um estudo recente, JARAMILLO ET AL (2014), demonstraram que o 
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gradiente de trofia encontrado na represa da Pampulha afeta de modo importante a estrutura da comunidade 

planctônica. 

 

Figura 46. Índices de diversidade da comunidade fitoplanctônica do Reservatório da Pampulha durante 2014.  

 

Ambientes que apresentam índice de equitabilidade de Pielou (J’) próximos a um, demonstram que não existe 

uma forte dominância de um ou poucos táxons na comunidade estudada. Considerando as médias dos pontos 

amostrais, a equitabilidade apresentou valor de 0,56 em fevereiro de 2014 durante o AM01, passando para a 

maior média em julho durante o AM02 (0,67), em agosto apresentou índice de 0,62 no AM03 e finalizou com a 

menor média no AM04 com 0,46 (Figura 47).  

É possível observar no Quadro 7 que muitas espécies que estavam presentes nas amostragens iniciais, não 

foram observadas na amostragem final. A redução da diversidade no AM04 em relação às outras amostragens 

é refletida no menor valor de equitabilidade (Figura 47). 
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Figura 47: Índices de equitabilidade da comunidade fitoplanctônica do Reservatório da Pampulha durante 2014. 

Os dados de clorofila (Figura 30; Tabela 30) mostram um aumento no último experimento (AM04), todavia, a 

densidade de fitoplâncton demonstrou um decréscimo no referido momento. Importante ressaltar que as 

flutuações em densidade, que é calculada pelo número de indivíduos por ml de amostra, não apresentam 

necessariamente uma correspondência direta. A disparidade das mensurações ocorre pela diferenciação da 

estrutura corporal das espécies, ou seja, algumas espécies apresentam tamanho corporal maior e durante a 

análise de densidade, a diferença entre as espécies encontradas num mesmo volume pode alterar 

significativamente o resultado. 

 

Figura 48: Alteração da densidade da comunidade fitoplanctônica no Reservatório da Pampulha ao longo de 2014. 
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Quadro 8. Principais assembleias fitoplanctônicas. 

Espécie Descritora 
(+5%) 

Classe Grupo 
funcional 

Descrição 

Arthrospira platensis Cyanophycea S2 Típico de ambientes rasos, túrbidos e 
misturados. Tolerantes às baixas 
condições de luminosidade. Sensíveis 
às descargas superficiais de água. 

Planktothrix isothrix Cyanophyceae S1 Típico de ambientes túrbidos e 
misturados. Tolerantes às condições de 
deficiência luminosa. Sensíveis às 
descargas superficiais de água. 

Planktothrix agardhii Cyanophyceae S1 

Merismopedia 
tenuissima 

 L0 Típico do epilímnio de verão em lagos 
mesotróficos. Tolerantes a segregação 
de nutrientes e sofrem com eventos de 
mistura prolongado ou profundo. 

Raphidiopsis sp. Cyanophyceae S2 Típico de ambientes rasos, túrbidos e 
misturados. Tolerantes às baixas 
condições de luminosidade. Sensíveis 
às descargas superficiais de água. 

Cryptomonas spp. Cryptophyceae Y Sistemas lênticos com baixa pressão de 
predação, geralmente encontrados em 
lagos pequenos e eutróficos. Tolerantes 
às baixas condições de luminosidade. 
Vulneráveis à predação por zooplâncton 
e alguns rotíferos e protistas. 
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4 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, a água da Lagoa da Pampulha apresentou níveis de metal abaixo do valor 

máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/05 para águas superficiais de classe 3. As concentrações de 

metais na água não sofreram variações consideráveis durante o ano, no entanto, na maioria dos casos com 

características de variação sazonal, não apresentando relação com as obras de dragagem que foram realizadas 

na represa durante o experimento. É importante notar que variáveis como precipitações, pH, concentrações de 

sulfeto, sulfato e nitrito, estão diretamente correlacionadas com a concentração de metais na água. 

O sedimento da lagoa também apresentou concentrações de metais bem abaixo do permitido de acordo com a 

Resolução CONAMA 454/12 para sedimentos de nível 2, assim como para a Normativa Canadense. Com relação 

às oscilações nas concentrações de metais ao longo do ano, não é possível apontar a sua causa. Seria 

necessário um período maior de estudo para concluir se é apenas sazonalidade ou se realmente as obras 

exerceram algum impacto. Foi possível observar que as concentrações de metal na água, assim como 

concentrações de sulfeto, sulfato, fósforo e nitrito, estão correlacionadas com as concentrações de metal no 

sedimento. 

Os experimentos realizados com metais em peixes puderam demonstrar que existe uma certa bioacumulação 

de certos metais, principalmente de cádmio e chumbo, em brânquias, sendo que em alguns casos, os níveis 

desses metais ultrapassaram os valores recomendados. Entretanto, é preciso notar que os valores mais 

elevados encontrados no experimento 3 (AM03) podem ser explicados por uma contaminação pré-existente nos 

animais usados no experimento, uma vez que a procedência não foi a mesma dos demais peixes do estudo. 

Corrobora essa tese que o mesmo padrão foi observado nos animais controle que jamais foram expostos à água 

da represa da Pampulha.  

Acreditamos que o fato de que o presente estudo tenha encontrado evidências der bioacumulação de cádmio e 

chumbo nos peixes do reservatório são um reflexo de uma condição de contaminação ambiental pré-existente 

na represa e não têm uma relação direta com as obras de dragagem na lagoa. Existem relatos e literatura que 

já indicavam a existência desses dois tipos de contaminação na Represa da Pampulha e o presente estudo 

apenas confirma essa questão. O acúmulo de metais nos peixes é influenciado, ainda, por variáveis tais como o 

pH, fósforo, sulfetos, sulfatos, nitrito, acúmulo de metal na água, acúmulo de metal no sedimento, entre outros 

fatores. 

Um resultado que chamou a atenção foi dos peixes nativos da represa (AM05). Essa amostragem revelou 

concentrações de metais tanto nas brânquias como no músculo muito próximas àquelas encontradas nos demais 
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peixes usados nos quatro experimentos. Em alguns casos, os peixes da represa (AM05) exibiram concentrações 

de metais até mais baixas do que as unidades controle usadas nos experimentos. Assim, fica comprovado de 

que as obras de remoção de sedimentos não tiveram qualquer impacto na questão da bioacumulação de peixes 

da represa tendo contribuído possivelmente para uma diminuição dos índices de contaminação por metais após 

o seu término. 

O presente trabalho foi um dos primeiros estudos realizados na Represa da Pampulha que traz um 

monitoramento intensivo (diário) de um conjunto muito importante de variáveis limnológicas de interesse. Esse 

estudo revelou a existência de gradientes verticais (estratificação) e horizontais (zonação) muito importantes, 

além de ser capaz de identificar momentos de entrada de grandes quantidades de material alóctone (poluição 

não doméstica) dentro da represa.  

 

Em relação às variáveis limnológicas estudadas, foi possível observar a existência de fortes gradientes verticais 

de estratificação térmica, com exceção dos experimentos que foram realizados nos períodos mais frios (estação 

seca), conjuntamente com o estado hipertrófico do ambiente, que contribuem para uma quase que permanente 

anoxia das profundidades superiores a 3,0 metros em quase todo o reservatório. Esse padrão de estratificação 

vertical e grande deplecionamento do oxigênio dissolvido com a profundidade é um dos maiores causadores de 

problemas ambientais na Represa da Pampulha tais como: mau cheiro, mortes de peixes, etc.  

 

O monitoramento intensivo revelou eventos de súbita mudança da qualidade da água, nos três pontos estudados 

(TR1, RTR2 e TR3), principalmente nas leituras diárias de condutividade elétrica. Essas mudanças repentinas 

em uma variável conservativa, tal como a condutividade elétrica, em todos os pontos de amostragem, sugerem, 

smj, a entrada de grandes quantidades de efluentes não domésticos na represa. Recomendamos enfaticamente 

a PBH a continuidade do monitoramento contínuo no ambiente, principalmente tendo em vista o programa de 

despoluição que será em breve iniciado. 

 

Dentre os nutrientes analisados, o fósforo total apresentou, como seria de se esperar, elevadas concentrações 

em todas as amostragens. Quanto à série nitrogenada, os valores de nitrogênio amoniacal se mantiveram 

constantes e elevados. Entretanto uma maior alcalinidade do meio reduziu a concentração do íon amônio, 

atóxico, e favoreceu o balanço da reação para a formação de amônia, até níveis tóxicos, porém em AM04 os 

níveis de amônia foram mais baixos. 
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Em amostras de água superficial, é de se esperar que não haja presença de nitrato, que é rapidamente 

consumido pelos produtores primários. No entanto, pequenas concentrações dessa espécie de nitrogênio 

inorgânico foram detectadas no experimento 4 (AM04). Esperava-se também que o nitrito apresentasse também 

valores baixos, conforme foi observado.  

 

Os níveis de óleos e graxas apresentaram um aumento no período. Como a resolução do CONAMA 357 é 

bastante restritiva quanto a presença de óleos e graxas na água, recomendamos que estudos posteriores sejam 

feitos com vistas a acompanhar a evolução desse tipo de contaminação no ambiente e, ainda, que se possa 

determinar as possíveis fontes de contaminação de óleos e graxas na Represa da Pampulha. 

 

As variáveis clorofila-a, DQO, sólidos totais, seston e a turbidez demonstraram e comprovaram a condição de 

hipertrofia que domina a Represa da Pampulha durante a maior parte do ano.  

 

Os sulfetos são motivo de preocupação na Represa da Pampulha, já que as altas concentrações de sulfeto 

podem causar uma série de problemas à biota aquática graças ao seu potencial tóxico. Por outro lado, elas 

podem ser responsáveis pelo sequestro de metais pesados da água, bioindisponibilizando-os e transferindo-os 

para o sedimento. No início do experimento 3 (AM03), foi observado um decréscimo nas concentrações de 

sulfeto, um aumento nos sólidos em suspensão, um aumento no seston, aumento de metais no sedimento e seu 

decréscimo na coluna d’água. Estas observações podem indicar um lançamento de material particulado do fundo 

na coluna d’água, que contém metais pesados, que são consumidos pelo sulfeto e depositados em sua forma 

não reativa.  

 

O zooplâncton de água doce é caracterizado pela baixa diversidade e pela preponderância numérica de rotíferos. 

Esses organismos possuem grande importância na cadeia alimentar e são utilizados como indicadores da 

qualidade da água de lagos e reservatórios em diversos países (Andronikova, 1996, Pinto-Coelho et al. 2005) 

através da avaliação as alterações na comunidade zooplanctônica e o grau de trofia do corpo d’água estudado. 

Com o aumento da poluição, há uma simplificação da cadeia alimentar e consequente redução do número de 

espécies, com alteração da dominância e abundância das espécies (Matsumura-Tundisi et al., 2002; Jaramillo 

et al. 2014). Os dados relativos ao zooplâncton aqui apresentados, demonstram claramente a prevalência de 

organismos bioindicadores de ambiente hipereutrofizado, Entretanto, merece destaque a ocorrência do gênero 

Daphnia e Bosmina. A volta desses micro-organismos à represa sugere que, apesar do seu elevado grau de 

eutrofização pode ser entendida como um sinal de melhora do seu estado ecológico, A gradual retirada dos 
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esgotos, o avanço do desassoreamento, dentre outras intervenções, podem estar já rendendo seus primeiros 

sinais de resultados positivos. 

 

A comunidade fitoplanctônica apresentou, como o esperado, a dominância de cianobactérias, sendo frequentes 

ao longo de todo o ano. Interessante observar que comunidade fitoplanctônica demonstrou um declínio na 

densidade ao longo do ano, atingindo valor mínimo em novembro, quando muitas espécies deixaram de ser 

observadas e houve predomínio de poucos taxas. Alguns gêneros, como Microcystis, Aphanizomenonr 

Arthrospira, indicam o alto grau de eutrofização do reservatório e alertam para a necessidade de um 

monitoramento constante da comunidade fitoplanctônica no reservatório. 

 

Dado o caráter de hipertrofia e a existência de contaminação ambiental por metais e óleos e graxas na Represa 

da Pampulha, acreditamos que seja muito importante a continuidade aos estudos de monitoramento ambiental 

na Represa da Pampulha. Um sumário dos estudos que devem prosseguir na represa, nos próximos anos é 

fornecido abaixo. 

 

 

 

Figura 49. Possíveis linhas de pesquisa para a continuidade dos estudos de monitoramento ambiental visando acompanhar 
a melhoria das condições ecológicas da Represa da Pampulha, em virtude do projeto de despoluição em curso pela PBH-
SUDECAP. 
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6 ANEXOS 

6.1 Resultados de Ensaios (AM04 e AM05) 

Laudo 23189: Metais em água – AM04 (4 páginas) 

Laudo 23190: Metais em sedimento – AM04 (3 páginas) 

Laudo 23785: Metais em brânquias de peixes – AM04 (40 páginas) 

Laudo 23785: Metais em músculos de peixes – AM04 (40 páginas) 

Laudo 24170: Metais em peixes – AM05 (20 páginas) 

 


