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RESUMO
METILMERCÚRIO NAS ÁGUAS DA BACIA DO RIO MADEIRA NA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE SANTO
ANTÔNIO, AMAZÔNIA OCIDENTAL.
O objetivo desse trabalho foi determinar as concentrações de metilmercúrio (CH3Hg+) nas
águas naturais da bacia do rio Madeira e seus afluentes, na área de influência direta da usina
hidrelétrica de Santo Antônio, Porto Velho, Rondônia. Coletas das amostras de água natural
foram realizadas respeitando-se o ciclo hidrológico do Madeira, seguindo o procedimento
“Ultra-Clean”; sendo analisadas na sua fração total e na dissolvida, nos períodos de águas
altas, vazante, águas baixas e enchente. As concentrações de CH3Hg+ se apresentaram em
níveis ultra-traço e foram determinadas através de espectrometria de fluorescência atômica
(AFS), usando-se o método EPA-1630 com as etapas de destilação, etilação com
tetraetilborato de sódio e posterior separação por cromatografia gasosa e detecção por
espectrômetro de fluorescência atômica de vapor frio (GC-CVAFS). Os parâmetros utilizados
para avaliar o desempenho analítico do método foram: linearidade; limite de detecção; limite
de quantificação; precisão e exatidão, usando-se para tal as seguintes soluções padrões de
metilmercúrio: 0,0100 ng.L-1; 0,0200 ng.L-1; 0,0600 ng.L-1; 0,100 ng.L-1; 0,500 ng.L-1; 1,00
ng.L-1; 2,00 ng.L-1; 4,00 ng.L-1 e 6,00 ng.L-1. Foram analisadas sete repetições dos padrões e o
coeficiente de variação (CV), para cada um, ficou abaixo de 11%, significando que esse
método garante precisão e boa repetitividade em seus resultados. A curva de calibração
produzida a partir da média das leituras dos padrões gerou um coeficiente de correlação (R2)
igual a 0,997. O limite de detecção (LD), definido como 3 vezes o desvio padrão do branco
dividido pela inclinação da reta, com 98% de confiança ficou em 0,00200 ng.L-1, o limite de
quantificação (LQ) foi 0,00600 ng.L-1 e a exatidão do método foi, na média, 99,2%, com um
intervalo de recuperação de 85,8 – 114,2 %. Os resultados obtidos nas águas naturais ao longo
da calha principal do rio Madeira, considerando a média anual para a fração total da água,
estavam na faixa de 0,102 – 0,112 ng.L-1 e para a fração dissolvida, as concentrações estavam
na faixa de 0,0390 – 0,0500 ng.L-1. Ao se considerar cada período hidrológico os resultados
encontrados nos pontos do rio Madeira não apresentaram variações significativas, ou seja, as
concentrações de CH3Hg+ se comportaram de forma homogênea, tanto na fração total quanto
na fração dissolvida de suas águas naturais. Analisando-se os valores entre os períodos
hidrológicos observou-se a tendência de serem mais elevados no período das águas altas,
decaindo na vazante até alcançar os menores valores nas águas baixas, para depois voltarem a
se elevar no período da enchente. Nos afluentes que são tributários direto a área do futuro
reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio os valores médios anuais de metilmercúrio
variaram de 0,0650 a 0,177 ng.L-1 na fração total da água e na fração dissolvida variaram de
0,0440 a 0,127 ng.L-1, e entre os períodos hidrológicos as concentrações seguiram o mesmo
padrão observado na calha principal do rio Madeira, ou seja, altas concentrações nas águas
altas e menores concentrações nas águas baixas. Como conclusão pode-se dizer que esses
valores se mostram como background ambiental para a área de influência da usina hidrelétrica
de Santo Antônio.
Palavras-chave: Metilmercúrio, água natural, fluorescência atômica, CVAFS, Amazônia.
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ABSTRACT
METHYLMERCURY IN MADEIRA RIVER BASIN IN THE AREA OF
INFLUENCE OF HYDROELECTRIC RESERVOIR OF SANTO ANTÔNIO,
WESTERN AMAZON
The aim of this study was to determine the concentrations of methylmercury (CH3Hg+) in
natural waters of the Madeira River basin and tributaries in the area of direct influence of the
future reservoir of hydroelectric Santo Antonio, Porto Velho, Rondônia. The collections of
natural water samples were carried out respecting the hydrological cycle of the Madeira
River, following the procedure "Ultra-Clean" and being analyzed in its total fraction and its
dissolved fraction during periods of low tide, low water, flood and high water. Concentrations
of CH3Hg+ were observed in ultra-trace levels and were determined by atomic fluorescence
spectrometry (AFS), using the method EPA-1630, with distillation, followed by ethylation
with sodium tetraethylborate and subsequent separation by gas chromatography and detection
by cold vapour atomic fluorescence spectrometer (GC-CVAFS). The parameters used to
evaluate the analytical performance of the method were linearity, detection limit, limit of
quantification, precision and accuracy. Were used the following standard solutions of
methylmercury: 0.0100 ng.L-1; 0.0200 ng.L-1, 0.0600 ng.L-1, 0.100 ng.L-1, 0.500 ng.L-1, 1.00
ng . L-1, 2.00 ng.L-1, 4.00 and 6.00 ng.L-1. Were analyzed seven replicates of each pattern of
methylmercury and the Relative Standard Derivation of standards was below 11%, which
means that this method ensures a good accuracy and repeatability in its results. The
calibration curve produced from the average of the readings of the analytical standards
produced a Pearson correlation coefficient (R2) equal to 0.997. The detection limit was
defined as 3 times the standard deviation of calibration blank, divided by the slope of the
straight was 0.00200 ng.L-1, the limit of quantification was 0.00600 ng.L-1, and the accuracy
of the method was 99.2%, with recoveries varied from 85.8 to 114.2 %. The results obtained
along the main channel of the Madeira River, considering the annual average, for the total
fraction of water were in the range 0.102 to 0.112 ng.L-1 and for the dissolved fraction of
water, the concentrations were in the range 0.0390 to 0.0500 ng.L-1. When considering each
hydrological period the results showed no significant variations, in other words,
concentrations of CH3Hg+ behaved homogeneously in both the total fraction and in the
dissolved fraction. Analyzing the values between the hydrological periods there was a
tendency to be higher in the period of high waters, falling in the low tide to reach the lowest
in the low waters, and then returned to rise during the flood. In the tributaries that are direct
tributaries to the area of the future hydroelectric plant's reservoir of Santo. Antônio, the
average annual of methylmercury ranged from 0.0650 to 0.177 ng.L-1 in the fraction total of
water and the dissolved fraction ranged from 0.0440 to 0.127 ng . L-1, and between
hydrological periods, concentrations followed the same pattern observed in the main channel
of the Madeira River, in other words, high concentrations in the period of high waters and
lower concentrations in the low waters. In conclusion we can say that these values are
presented as environmental background for the area of influence of the future reservoir of
hydroelectric Santo Antônio.
Keywords: Methyl-mercury, natural water, reservoir, atomic fluorescence, CVAFS, Amazon.
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1 – INTRODUÇÃO
A região do Alto Madeira, Porto Velho, Rondônia, concentra elevados níveis de
contaminação por mercúrio em seus diversos compartimentos ambientais (solo, sedimento,
águas naturais, etc.) e essa contaminação teve origem na garimpagem de ouro e também no
processo de desmatamento de suas florestas (Pfeiffer et al., 1991; Veiga et al., 1994; Lacerda,
1995; Bastos, 1997; Lacerda & Marins., 1997; Malm, 1998; Bastos & Lacerda, 2004;
Almeida, 2006).
A construção de uma grande usina hidrelétrica nessa região, além do inerente impacto
ambiental que é a destruição de uma grande área de floresta para criação do seu reservatório,
também traz consigo outro grande problema para o meio ambiente derivado justamente das
áreas alagadas que se formarão após a criação de seu reservatório.
A transformação do ambiente lótico do rio Madeira, com suas águas que correm
ligeiras, para um ambiente lêntico que será o reservatório, causará alterações na flutuação
sazonal do nível da água; mudanças no tempo de residência dessa água nos locais de
inundação sazonal e decomposição acelerada da matéria orgânica por processos aeróbicos e
anaeróbicos. Tais alterações podem provocar mudanças nas condições físico-químicas da
água, potencializando o processo de metilação do Hg inorgânico e a bioacumulação de
metilmercúrio (CH3Hg+) nos organismos aquáticos. Hall (2005) e Hall et al. (2008) afirmam
em suas pesquisas que ambientes aquáticos perturbados pela criação de reservatórios
artificiais e ricos em matéria orgânica aumentam a eficiência de transformação de Hg
inorgânico para a forma orgânica, mais tóxica para os organismos, causando
consequentemente a bioacumulação do CH3Hg+ ao longo cadeia trófica aquática.
Alguns autores têm seus estudos focados nos processos biogeoquímicos do CH3Hg+
em reservatórios, avaliando as condições favoráveis a metilação, demetilação, bioacumulação,
e biomagnificação na cadeia trófica além de também averiguar a exportação desse
organometálico para áreas à jusante da barragem (Porvari, 1998; Bodaly e Fudge, 1999;
Carnavam et al., 2000; Hall, 2005; Hines e Gray, 2009). Estudos realizados em lagos tropicais
têm demonstrado o aumento da concentração de metilmercúrio na biota logo após a
inundação. Pesquisa realizada por Hylander et al. (2005) indica que os níveis de Hg na biota
do lago Manso, reservatório de uma usina hidrelétrica em Cuiabá, Mato Grosso, aumentaram
muito nos três primeiros anos de inundação.

15
A criação de um reservatório nessa região do rio Madeira irá contribuir para
mobilização do mercúrio do solo seguido pela sua liberação na coluna d’água com posterior
bioacumulação e biomagnificação na biota e, como consequência pode contaminar a
população através da ingestão de peixes contaminados.
Por essa questão é importante fazer um constante monitoramento nessa região e
principalmente, conhecer os valores de metilmercúrio dessa área antes que seja alagada, ou
seja, um background ambiental para, a partir de então, poder ser avaliado o processo de
metilação durante o enchimento do reservatório.
A presente pesquisa tem em seus estudos o propósito de determinar quantitativamente
as concentrações de CH3Hg+ nas águas naturais da área de influência direta do futuro
reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira, Rondônia, e com isso
gerar dados importantíssimos para o monitoramento ambiental dessa área.

1.1 – QUÍMICA APLICADA NA PESQUISA AMBIENTAL
A sociedade moderna utiliza diversos processos químicos, físicos e biológicos para
gerar seus bens de consumo, que no geral produzem resíduos causadores de grande impacto
ao meio ambiente. O aumento do uso de recursos naturais e os processos industriais
envolvidos nos seus beneficiamentos vêm causando uma acelerada degradação seja nos solos,
nas águas ou na atmosfera.
Praticamente, todos os ambientes do planeta encontram-se sob graus variados de
contaminação; no continente antártico, por exemplo, em função da distribuição global feita
pelo transporte atmosférico, são encontradas concentrações de mercúrio e chumbo acima dos
níveis naturais esperados para a região (Steffen et. al., 2007; Lacerda & Malm, 2008).
Considerando toda essa degradação global gerada pela ação antropogênica, pode-se afirmar
que o monitoramento dos diversos compartimentos ambientais é de extrema importância. Um
dos desafios da pesquisa ambiental é a determinação qualitativa e quantitativa dos poluentes
no meio ambiente, fato que torna a análise química uma das primeiras etapas de pesquisas
focadas no monitoramento e gestão ambiental.
O uso dos conhecimentos químicos como ferramenta nas pesquisas ambientais
produzem informações que geram subsídios para minimizar a poluição gerada pela sociedade.
Dados gerados pela aplicação das técnicas químicas analíticas na quantificação de
contaminantes são usados para controlar os níveis de poluentes lançados nos diversos
compartimentos ambientais. As pesquisas precisam contar com técnicas químicas analíticas
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que proporcionem limites de detecção cada vez mais baixos. Na atmosfera são encontradas
concentrações de poluentes na ordem de 1 micrograma por metro cúbico de ar, para muitos
poluentes da água a concentração de 1 nanograma por litro pode ser extremamente perigosa
para vida, o solo pode conter concentrações mínimas de poluentes que são capazes de
contaminar toda uma plantação.
Exemplo de como a análise química quantitativa pode auxiliar na compreensão da
dinâmica do mercúrio num ambiente que sofreu, durante um longo período, severas
contaminações desse metal são encontrados em diversas pesquisas. Num trabalho realizado no
lago puruzinho, Rondônia, Brasil, o uso das técnicas químicas analíticas forneceram
resultados que levaram a constatação da existência de algumas espécies de peixes consumidas
pela população do entorno com altas concentrações de mercúrio (Hg) (Oliveira, 2006).
Outra pesquisa mostrou, através das determinações quantitativas, que em 34 espécies
de peixes carnívoros da bacia do rio Madeira, Porto Velho, Rondônia, 16 (entre essas 8 com
importante valor comercial) possuem um valor médio de mercúrio total acima do limite da
OMS (0,50 mg.Kg-1) (Bastos et al., 2008). Análises químicas nos solos de florestas primárias,
florestas secundárias e solos antropizados do alto rio Madeira produziram valores
significativos de mercúrio e levaram a conclusão de que a retirada da cobertura vegetal
provoca mudanças que contribuem para disponibilização e, consequentemente, a perda de
mercúrio imobilizado nos solos de florestas (Almeida et al., 2009).
Para uma pesquisa ambiental que se utiliza da química analítica como suporte e
ferramenta primordial para gerar os dados necessários para suas discussões e conclusões,
fatores como coleta, transporte, armazenamento e preparo das amostras, assim como, a
escolha da técnica analítica adequada são importantíssimos para que esse estudo seja bem
sucedido. As metodologias escolhidas devem ser bem avaliadas, pois contaminações, perda de
analito ou extrações incompletas e técnicas inadequadas são grandes fontes de erro numa
determinação quantitativa.
A escolha do método de preparo de amostra, da técnica analítica e do equipamento a
ser utilizado na quantificação em diferentes matrizes ambientais dependem da
disponibilidade, da adaptabilidade e da capacidade total do método. Fatores como tempo de
análise, custos, seletividade, especificidade, sensibilidade, faixa linear de trabalho, exatidão,
precisão, repetibilidade, reprodutibilidade, limites de detecção e quantificação, devem ser
observados e rigorosamente avaliados quando se determina as metodologias que serão
aplicadas para quantificação de um analito qualquer (Bisinoti & Jardim, 2004).
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1.2 – MERCÚRIO

1.2.1 Características
O elemento químico mercúrio, símbolo Hg, que tem o número atômico 80 e
configuração eletrônica [Xe]4f14 5d10 6s2, está localizado no grupo 12 da tabela periódica,
portanto, classificado como metal de transição. Assim como todo elemento de transição,
caracteriza-se quimicamente por ter o nível d preenchido, fato que o faz possuir algumas
propriedades gerais dos metais de transição, tais como, boa condutividade elétrica e de calor,
brilho metálico e, principalmente, formar ligas metálicas com outros metais (amálgamas)
(Lee, 1999).
Por se encontrar no grupo 12, do Zinco (Zn), conta com a singularidade de possuir seu
nível d completo com 10 elétrons, (d10), o que gera um comportamento químico diferentes dos
demais metais; diversas propriedades químicas dos elementos desse grupo (Zn, Cd e Hg) são
diferentes dos outros metais de transição e, entre eles, o Hg é o mais singular (Lee, 1999).
O ponto de fusão e de ebulição dos elementos de transição geralmente são valores
altos, pois fazem ligações metálicas, mas pela sua característica peculiar de possuir o nível d
com a quantidade total de elétrons permitida e por isso não participar de ligações metálicas, o
Hg possui valores extremamente baixos para essas propriedades. É o único metal líquido a
temperatura ambiente (seu ponto de fusão tem o valor de -39ºC e de ebulição de 357ºC). Já a
densidade do mercúrio é alta, 13,5 g.mL-1, isso por ter baixo volume atômico e uma grande
quantidade de elétrons preenchendo seus níveis internos (Russel, 1994).
Embora seja um aspecto marcante dos metais de transição se apresentarem em
diversos estados de oxidação, a configuração d10 s2 dos elementos do grupo 12 os fazem se
apresentar geralmente em estados de oxidação +2, formando íons M2+, sendo que o Hg é o
único do grupo que possui dois estados de oxidação bem definidos, o +1 e o +2. O metal
mercúrio (Hg0) é oxidado formando um íon duplo, íon mercúrio (I) ou mercuroso – Hg22+ –
relativamente estável. Quando sofre uma oxidação forte o metal mercúrio é transformado em
íon mercúrio (II) ou mercúrico – Hg2+ – mais estáveis e abundantes. Os compostos de Hg (II)
possuem elevado caráter covalente, proporcionando realizar ligações covalentes estáveis e
produzir diversos complexos (Russel, 1994; Lee, 1999).
O Hg0 reage diretamente e sob aquecimento com oxigênio, enxofre e halogênios,
formando, respectivamente, óxido básico (HgO), sulfeto insolúvel (HgS) e haletos (HgX2).
Dos haletos apenas o HgF2 é consideravelmente iônico e tem alto ponto de fusão, já os HgCl2;
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HgBr2 e HgI2 são compostos covalentes e possuem baixo ponto de fusão. O Hg não é um
metal muito reativo, do seu grupo é o que tem a menor reatividade. Diferente dos outros dois
elementos do seu grupo, o Hg não reage com ácidos não-oxidantes diluídos, mas forma sais
de mercúrio (I) (Hg2(NO3)2) quando reage, de forma lenta, com o HNO3 diluído. Assim como
os outros elementos do grupo, ele reage com ácidos oxidantes concentrados (HNO3 e H2SO4),
formando sais de mercúrio II (Hg(NO3)2 e HgSO4) (Lee, 1999):
Hg0 + 2 HNO3 (liq)Æ Hg(NO3)2 (aq) + H2 (g)

Hg0 + H2SO4 (liq)Æ HgSO4 (aq) + H2 (g)
Existe um grande número de compostos organomercurais que são covalentes, formam
moléculas do tipo R2Hg e RHgX monoméricos e que são extremamente tóxicos. Os
compostos alquilmercúricos, R2Hg, como, por exemplo, o dimetilmercúrio – Hg(CH3)2 são
líquidos covalentes voláteis ou sólidos de baixo ponto de fusão. Já os compostos
arilmercúricos, RHgX, como, por exemplo, o metilmercúrio – CH3HgCl ou CH3HgOH são
extremamente tóxicos aos seres vivos, já que sua lipossolubilidade os tornam solúveis no
tecido biológico, podendo atravessar a barreira do sangue-cérebro, acumulando-se nesse órgão,

causando paralisia, perda de visão, surdez, loucura e morte. Também a barreira placentária
pode ser atravessada pelos compostos organomercurais, causando até paralisia cerebral em recémnascidos (Filho, 1996; Lee, 1999; Almeida, 2006; Baird, 2004).

A fonte natural do mercúrio é o mineral vermelho-vivo, relativamente raro, chamado
cinábrio, que tem fórmula HgS – Sulfeto de mercúrio II – e pode ser encontrado
principalmente em regiões da Rússia, Espanha, México e Argélia (Bastos, 1997; Lee, 1999).
O processo consiste em triturar o minério para depois separá-lo de impurezas minerais por
sedimentação, obtendo assim um concentrado de HgS. Se esse concentrado de minério for
pobre em mercúrio usa-se um aquecimento direto ao ar, para logo em seguida condensar o
mercúrio (Hg): (Lee, 1999).
HgS + O2 Æ600ºCÆ Hg0 + SO2
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Por outro lado, se no processo de extração for utilizado um minério com alto teor de
mercúrio, faz-se o aquecimento do concentrado de HgS (depois de triturado e limpo) com
raspas de ferro ou com cal, para depois o mercúrio elementar ser condensado (Lee, 1999):
HgS + Fe Æ Hg0 + FeS;
4HgS + 4CaOÆ 4Hg0 + CaSO4.+ 3CaS.

1.2.2 Mercúrio no ambiente
O mercúrio é um dos metais mais tóxicos que existe e também o mais estudado, tem
uma estreita ligação com a humanidade, sendo seu uso reportado desde os primórdios da
civilização.
Existem relatos históricos da antiguidade que dão conta do uso de cinábrio, minério de
mercúrio, desde 2700 a.C pelos fenícios e cartagineses (Malm, 1998); traços de mercúrio
foram encontrados em tumbas gregas datadas de 1500 a.C. (Almeida, 2006). Desde os
primeiros séculos o sulfato de mercúrio foi usado como remédio para pele e o mercúrio
metálico e seus cloretos foram manejados medicinalmente por séculos (Sigel, 1997).
Não só na medicina que o mercúrio tem seu uso. Os Árabes, desde o século X, usam o
processo de amalgamação mercúrio-ouro para extrair esse metal precioso. As propriedades
físico-químicas desse metal e de seus compostos sempre foram utilizadas pelo Homem em
uma infinidade de aplicações tornando-o de grande importância na vida diária da sociedade,
quase insubstituível em suas importantes utilizações (Bastos, 1997).
Nos dias atuais a contribuição antrópica de mercúrio no ambiente tem sido muito
elevada, pois esse metal tem seu uso em diversos setores da sociedade como, por exemplo, no
processo de mineração de ouro (amalgamação mercúrio-ouro) que contribui de forma
significativa com a contaminação dos compartimentos ambientais. Além disso, o mercúrio
pode ser encontrado em termômetros, em lâmpadas do tipo fluorescentes e nos processos de
fabricação de baterias. Os processos industriais como a fabricação de cloro, onde é usado
como catalisador, e a fabricação de papel Kraft, também elevam a disponibilidade desse metal
no ambiente. A elevada queima de combustíveis fósseis contribui em grande porcentagem nas
emissões de mercúrio na atmosfera. Esse metal e seus derivados também podem ser
encontrados na formulação de alguns fungicidas, herbicidas e desinfetantes, usados em larga
escala na sociedade moderna. Enfim, pode-se afirmar que o uso generalizado do mercúrio e
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seus compostos têm aumentado muito sua ocorrência nos vários compartimentos ambientais
(Bastos, 1997; Lee, 1999; Hylander, 2000; Ipolyi, 2004).
Outra ação do Homem que faz aumentar a disponibilidade de mercúrio no ambiente é
o desmatamento. Áreas de florestas em solos que apresentam quantidades de mercúrio quando
sofrem um processo de desmatamento seguido de queimadas possibilitam que esse mercúrio
fique disponível para contaminar o ambiente. A queima da biomassa provoca uma imediata
liberação de mercúrio para a atmosfera e facilita a evaporação de parte do mercúrio contido
no solo. Além disso, a remoção da proteção vegetal aumenta o processo de erosão e
consequente lixiviação do mercúrio contido no solo, facilitando a entrada desse elemento nos
ambientes aquáticos (Wasserman et al., 2001; Herrmann, 2004).
Além dessa contribuição antrópica há de se considerar que também existe uma
contribuição natural de mercúrio no meio-ambiente; diversas regiões do planeta que não
sofrem com a poluição causada pela sociedade possuem valores elevados de mercúrio. O
mercúrio natural é proveniente da desgaseificação da crosta terrestre provocada por erupções
vulcânicas e também por evaporação dos oceanos (Bastos, 1997; Boening, 2000, Almeida,
2006).
O mercúrio pode se apresentar na forma de diversas espécies químicas diferentes, cada
qual com suas propriedades químicas, físicas e ecotoxicológicas. No geral, as três mais
importantes espécies de mercúrio que ocorrem no meio ambiente são:
1- Fundamental ou Elementar (Hg0), o mercúrio líquido por ser pouco solúvel em água e ter
uma pressão de vapor suficientemente alta (cerca de 10-3 mmHg a 20 ºC.) volatiliza com
facilidade, passando a mercúrio gasoso, a forma mais comum no ar. Encontra na atmosfera
sua maior via de transporte; seu tempo de residência pode variar de alguns meses a dois anos.
Ele é aerotransportado, atravessando normalmente longas distâncias até ser oxidado, se
transformando em formas solúveis e dissolvido na água da chuva, depositando-se no solo ou
nos rios e mares. Seu ciclo na natureza envolve uma série de transformações químicas, físicas
e biológicas que propiciam sua distribuição nos diversos compartimentos ambientais (Russel,
1994; Wasserman & Hacon, 2001; Baird, 2004; Steffen et al., 2007);
2- Inorgânico bivalente (Hg2+), a principal espécie na deposição úmida, sua solubilidade em
água é maior que a forma elementar e tem elevada afinidade por muitos ligantes inorgânicos e
orgânicos (especialmente aqueles que contêm enxofre, como as sulfidrilas de enzimas
inativadoras). Nos ambientes aquáticos geralmente se encontra fortemente ligado aos
sedimentos, mas também pode se encontrar dissolvido, principalmente nas formas de cloreto,
hidróxido ou então complexado a ácidos húmicos e fúlvicos. O grande problema nos
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ambientes aquáticos é que essa espécie química do mercúrio pode sofrer o processo de
metilação (Filho, 1996; Baird, 2004; Bastos & Lacerda, 2004; Almeida, 2006; Steffen et al.,
2007);
3- Metilmercúrio (CH3Hg+), um composto orgânico, solúvel em água na forma de um
complexo aquoso CH3-Hg-OH2+, que faz rápida interação com Cl-, Br-, OH- produzindo
complexos com grande estabilidade química e que possui uma alta afinidade por lipídios e por
grupos sulfidrilas, formando com esses ligações covalentes fortes, fazendo com que ele
circule preferencialmente e de forma estável pela biota. Por ser lipossolúvel o CH3Hg+ é a
forma de mercúrio mais tóxico e que tem maior poder bioacumulação e biomagnificação nos
seres vivos (Filho, 1996; Baird, 2004; Steffen et al., 2007).
No meio aquático, essas duas últimas formas são altamente tóxicas, pois o mercúrio
inorgânico pode ser transformado por processos bióticos e/ou abióticos na forma orgânica
mais tóxica, o metilmercúrio (CH3Hg+). A acumulação de metilmercúrio na biota, sua
biomagnificação nas cadeias alimentares aquáticas e sua capacidade de bioacumulação em
tecidos de peixe tornam essa espécie extremamente tóxica por afetar diretamente a base
alimentar da dieta humana (Logar et al., 2002).

1.3 – MÉTODO DE COLETA DE AMOSTRA
Muitos resultados analíticos de concentrações traço são mascarados em altas
concentrações por erros acontecidos na coleta de amostra, por isso a utilização de técnicas
“ultra-clean” é um componente essencial para eliminar eventuais contaminações (Olson &
DeWild, 1999). Para a coleta das amostras pesquisadas neste trabalho foram usadas as
técnicas de amostragem “ultra-clean”, segundo a metodologia de amostragem de águas
naturais para análises traço de metais EPA METHOD 1669 (EPA, 1996).

1.4 – MÉTODOS ANALÍTICOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE METILMERCÚRIO
A maior parte dos trabalhos sobre especiação das formas orgânicas dos metais,
principalmente os organomercurais como o metilmercúrio, explora as técnicas hifenadas; são
técnicas que apresentam melhor resposta a quantificação de níveis traço do metilmercúrio
contido nas diversas matrizes ambientais, principalmente nas águas naturais.
Diversos métodos analíticos foram desenvolvidos para a quantificação de CH3Hg+ em
amostras ambientais, que no geral combinam a técnica de separação por cromatografia gasosa
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(CG) com técnicas seletivas de detecção e, segundo alguns autores, os melhores exemplos de
técnicas hifenadas, por apresentarem entre outras qualidades, menores limites de detecção
(LD) são: reversed-phase high-performance liquid chromatography mass spectrometry (RPHPLC-MS), liquid chromatography-electrospray mass spectrometry (LC-ESMS), gas
chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometric (GC-ICP-MS), headspace
solid-phase microextraction gas chromatography-atomic emission detection (HS-SPME-GCAED),

gas

chromatography-flame

photometric

detector

(GC-FPD),

solid-phase

microextraction cold vapour atomic absorption spectrometry (SPME-CVAAS) e gas
chromatography-atomic fluorescence spectrometry (GC-AFS) (Ramalhosa, 2001; Bisinoti,
2002; Bisinoti et al., 2006; Castillo et al., 2006; Geerdink et al., 2007; Hashempur et al.,
2008; Chen et al., 2009; Tuzen et al., 2009). O quadro 1 mostra um comparativo entre os
limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) de alguns métodos analíticos para
determinação de metilmercúrio.
Quadro 1: LD e LQ de métodos analíticos para determinação de metilmercúrio
Método

LD

LQ

Referência

analítico
Extração com
diclorometano,
oxidação com
cloreto
de
bromo e redução
com
cloreto
estanoso.
Quantificação
por CVAFS.

0,9

HS-SPMEGC-AED

0,02

SPE-RP-HPLC

1,0

1,6
-1

ng.L

Bisinoti et al, 2006
-

ng.L
1

ND

Geerdink et al, 2007

ND

Hashempur et al, 2008

ND

Chen et al, 2009

ND

Tuzen et al, 2009

ND

Bloom, 1989

ng.L-1
ng.L-1

CPE-HPLC–
ICP–MS

13
ng.L-1
(como
Hg)

SPE-CVAAS

1,7
-1

ng.L
Etilação com
tetraetilborato
de
sódio

0,003
ng.L-1
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seguida
de
cromatografia
com
gás
criogênico
acoplado
ao
CVAFS
0,005
Destilação
e
ND
Brooks Rand Labs, 2009
etilação com
ng.L-1
tetraetilborato
de
sódio
seguida
de
GC-CVAFS
0,002
Destilação
e
0,006
A presente pesquisa
etilação com
-1
ng.L
ng.L
tetraetilborato
1
de
sódio
seguida
de
GC-CVAFS
Para águas naturais são normalmente encontradas concentrações na ordem de parte por
trilhão (ppt) de metilmercúrio (ng.L-1), ou inferiores. Pesquisas demonstram que a
metodologia analítica de separação por cromatografia gasosa (CG) acoplada a quantificação
por espectrometria de fluorescência atômica (Atomic Fluorescence Spectrometry – AFS) é a
mais indicada para determinações de concentrações em nível traço deste analito por ser a
metodologia que apresenta o menor LD. Outro fator favorável à determinação por CG-AFS é
que essa metodologia tem comparativamente um baixo custo operacional, além de ser mais
simples em relação a outras metodologias (Jones et al., 1995; Cai et al., 2000; Campos &
Grinberg, 2001; Nevado et al., 2005; Bisinoti et al., 2006; Margetínová et al., 2008).
Na etapa de separação as espécies mercuriais devem ser extraídas das amostras e
convertidas para suas formas voláteis, ou seja, as amostras devem passar por um processo de
derivatização por alquilação.
A alquilação mais comumente utilizada em amostras de água é a etilação aquosa
utilizando o tetraetilborato de sódio (NaB(C2H5)4), que tem a função de formar etilderivados
voláteis. Como proposta de reação para etilação do metilmercúrio tem-se (Pawliszyn, 1999):
NaB(C2H5)4 + CH3Hg+ Æ (C2H5)HgCH3↑ + (C2H5)3B + Na+
A principal vantagem da etilação em relação a outras técnicas de derivatização, além
de se mostrar mais rápida e fácil é que a reação de alquilação ocorre em fase aquosa,
eliminando a necessidade de extrações usando solventes orgânicos (Cai & Bayona, 1995; Cai
et al., 2000; Campos & Grinberg, 2001; Takase et al., 2002).
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Os procedimentos analíticos usados nessa pesquisa seguem os princípios básicos da
metodologia proposta por Bloom & Fitzgerald (1988) e Bloom (1989), com uma etapa de prétratamento sugerida por Horvat et al. (1993). As metodologias aqui aplicadas foram adaptadas
pela agência ambiental americana, EPA, em seu protocolo analítico EPA-1630 (EPA, 2001) e
seu procedimento consiste basicamente em 4 etapas: destilação, etilação, separação por
cromatografia gasosa e determinação quantitativa por fluorescência atômica.

1.4.1 Controle de qualidade do método analítico
A adaptação ou o implemento de um método analítico conhecido envolve um processo
de avaliação que possa estimar sua qualidade, pondo em prova sua eficiência e também sua
eficácia. Embora nem sempre seja fácil definir a confiabilidade de resultados experimentais é
importante fazê-lo, porque os dados com qualidade desconhecida são descartáveis (Brito et
al., 2003; Skoog et al., 2006).
Não existe um método simples e amplamente aplicável para a determinação da
confiabilidade dos resultados de uma análise química, normalmente, a avaliação da qualidade
de resultados experimentais requer tanto esforço quanto a própria coleta dos dados. A
confiabilidade pode ser avaliada de várias maneiras e experimentos planejados para revelar a
presença de erros podem ser realizados.
Para demonstrar que o método analítico usado para determinação quantitativa de
metilmercúrio em água natural tem as características exigidas para produzir resultados com
qualidade garantida e de maneira eficiente, foi realizada uma avaliação usando alguns
princípios da validação de métodos analíticos propostos pelo INMETRO (2003), no seu
documento ‘Orientações Sobre Validação de Métodos de Ensaios Químicos’. Os parâmetros
escolhidos para averiguar a qualidade dos resultados do ensaio analítico utilizado nessa
pesquisa foram faixa de trabalho; linearidade; limite de detecção; limite de quantificação;
precisão e exatidão usando para tal a adição de padrão a amostra, conhecido como amostra
fortificada ou Spike.
Seguindo as orientações do INMETRO para avaliar a qualidade dos resultados
analíticos foram pré-determinados os seguintes valores de padrão de metilmercúrio: 0,0100
ng.L-1; 0,0200 ng.L-1; 0,0600 ng.L-1; 0,100 ng.L-1; 1,00 ng.L-1; 2,00 ng.L-1; 4,00 ng.L-1 e 6,00
ng.L-1. Foram analisadas 7 repetições de cada padrão e com os dados obtidos foi preparada a
curva de calibração do método; determinada a faixa ideal de trabalho assim como sua
linearidade e definidos os limites de quantificação e detecção para o método. Pela adição do
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padrão de 0,100 ng.L-1 a uma amostra de água natural (Spike) foi definido a porcentagem de
recuperação do método. Os resultados obtidos na análise das repetições para cada padrão
foram tratados estatisticamente no modelo dos mínimos quadrados para calibração do
procedimento analítico (Brito et al., 2003; INMETRO, 2003; Skoog et al., 2006).
A exatidão dos resultados dessa pesquisa também foi testada estatisticamente, usando
para tal o teste de significância t student. Segundo Brito (2006), existe a possibilidade de
confirmar estatisticamente a exatidão do método quando se aplica o teste de significância t
student, pela fórmula: t = (100-Rec)/(srec/√n-1), onde Rec é a média das porcentagens de
recuperação; srec é o desvio padrão das recuperações e n é o número de repetições. Aplica-se a
fórmula para os dados obtidos e se o valor encontrado for menor que o valor tabelado para n-1
graus de liberdade num especifico nível de confiança, o método é considerado exato.
Os resultados das amostras naturais pesquisadas nesse trabalho foram tratados com o
programa StatSoft - Statistica 7 e com o modelo estatístico “Q-Quadrado (χ2)”.

1.5 – DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AMAZÔNICA
A região amazônica teve seu processo de ocupação, desde a época da colonização,
ligado a procura e exploração de minerais valiosos e a extração predatória de suas riquezas
vegetais. Foram muitos os exploradores que se embrenharam mata adentro a procura de ouro
ou outros metais preciosos na Amazônia, tanto a brasileira quanto nos outros países das
Américas, principalmente México, Peru e Bolívia (Malm, 1998).
No geral, o extrativismo, tanto mineral como vegetal, marcou o desenvolvimento da
Amazônia influenciando sua história social e econômica, produzindo para região um
desenvolvimento ligado ao pensamento mercantil, onde prevalecia o crescimento econômico a
qualquer custo; sem grandes preocupações sócio-ambientais (Brito, 2001; Teixeira &
Fonseca, 2001; Fonseca 2007).
Aconteceram na região dois grandes ciclos extrativistas da borracha, que
proporcionaram o desenvolvimento urbano atrelado ao ideal de crescimento econômico. Após
os ciclos da borracha aconteceram várias intervenções estatais, com diversas políticas de
modernização, para acelerar o desenvolvimento da região, inclusive as políticas de
desenvolvimento e integração social do regime militar, mas todas com o mesmo pensamento
mercantil do desenvolvimento (Brito, 2001).
Esse período hegeliano de desenvolvimento a qualquer custo apoiado nas diversas
políticas estatais fez surgir na região uma desenfreada corrida pelo ouro, um ciclo de extração
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que abrangeu os anos de 1970 até os anos de 1990 e que causou um enorme impacto sócioambiental, afetando diretamente os ecossistemas da bacia Amazônica, sobretudo as sub-bacias
dos rios: Negro, Tapajós e Madeira (Bastos, 1997; Malm, 1998; Almeida, 2006).
Além da remoção da cobertura vegetal, a principal degradação ambiental causada pela
exploração do ouro é a contaminação dos compartimentos ambientais pelo mercúrio usado no
processo de extração. A conversão do mercúrio e seus derivados inorgânicos em
metilmercúrio no ambiente, principalmente nos sedimentos de fundo dos sistemas aquáticos, é
um processo perigoso de contaminação ambiental (Akagi et al., 1995). Almeida (2006) atribui
ao garimpo e ao desmatamento seguido da queima de floresta uma importante fonte de
emissão de mercúrio para os sistemas aquáticos.
Rondônia está situada na porção ocidental da região amazônica e sofreu influência de
todos os programas e planejamentos de desenvolvimento voltado simplesmente para o
crescimento econômico da região. As áreas dos vales dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé,
que atualmente constituem o estado de Rondônia, foram foco de preocupação dos governos
brasileiros desde o período colonial. A colonização do Estado se intensificou em função do
primeiro grande ciclo da borracha, nessa época os seringais estavam produzindo muita goma
para exportação e os nordestinos, que fugiam da grande seca, migravam para região em busca
de trabalho e melhores condições de vida.
Outro fato importante para colonização e desenvolvimento de Rondônia foi a
construção da linha telegráfica que faria a ligação entre Cuiabá, em Mato Grosso, com o
Amazonas (Teixeira & Fonseca, 2001). Durante os ciclos da borracha a região do estado de
Rondônia teve um grande desenvolvimento, porém, a base da economia gomífera buscava o
crescimento econômico, o acúmulo de capital sem se preocupar com a questão sócioambiental.
Após o declínio dessa economia extrativista vegetal outro ciclo extrativista se iniciou
em Rondônia, foi o ciclo de extrativismo mineral. Em meados do século XX foram
descobertas jazidas de minerais e pedras preciosas no Território Federal do Guaporé, tiveram
início então os ciclos de garimpagem. Em 1951 foi descoberto diamante no rio Machado (Jiparaná) o que provocou um fluxo de garimpeiros para região, alguns anos mais tarde entre
1955/1956, teve início a exploração de cassiterita (matéria-prima para produção de estanho)
nas áreas do rio Machadinho, afluente do rio Machado.
O ouro também fez parte da mineração em Rondônia; a existência de ouro nessa
região é conhecida desde o século XVIII, época em que houve um movimento migratório para
sua exploração, mas devido a condições desfavoráveis para o trabalho não se prolongou por
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muito tempo. Já no século XX, em 1979, notícias de ouro no rio Madeira atraíram alguns
garimpeiros e o governo, seguindo seus planos de desenvolvimento para região amazônica,
liberou a garimpagem em várias partes do rio causando assim um processo migratório intenso
para área.
A garimpagem em Rondônia provocou um significativo aumento populacional nas
regiões de extração e a renda do garimpo estimulou a economia (Teixeira & Fonseca, 2001),
porém toda essa atividade, que produziu um surto migratório intenso para região, não veio
acompanhada de planejamento sócio-ambiental, e mais uma vez o desenvolvimento de
Rondônia se fez sem a preocupação em trazer melhores condições sociais para a população ou
em preservar o meio ambiente.
Segundo Ott e colaboradores (2009), a característica genérica daquele período, o
zeitgeist hegeliano, era do desenvolvimento a qualquer custo, do imediatismo, do
enriquecimento rápido. O tempo de realizar o sonho secular de encontrar na Amazônia o
Eldorado, a cidade com ruas calçadas com ouro e com um lago onde as pessoas se banhavam
e saiam reluzindo (Gondim, 1994 apud Ott et al., 2009).
Outro fator importante para a ocupação e o desenvolvimento de Rondônia foi a
abertura da rodovia que liga Brasília ao Acre, a BR-364. Com a construção da rodovia
estavam dadas as condições para o povoamento do Estado, e com isso se estabeleceram
núcleos de colonização agrícola em torno do seu eixo. Dessa maneira, a pressão sobre o meio
ambiente foi aumentada e o que se viu foi uma grande ação predatória com a derrubada de
enormes áreas verdes. Mas uma vez, o desenvolvimento se fez sem a preocupação em
preservar a natureza.
Com o crescimento vertiginoso da população, motivado pelo contínuo fluxo
migratório, provenientes de todas as regiões do Brasil, quer para ocupar o eixo agropecuário
da BR-364, quer para ocupar a região de garimpo do vale do alto Madeiro, Rondônia viveu,
na segunda metade do século XX, um período de intensa prosperidade e desenvolvimento,
mas durante muito tempo esse desenvolvimento veio associado ao crescimento econômico,
preconizado pelo governo militar nos seus PDAs.
A infra-estrutura do Estado melhorou muito, foram criadas estradas, vários municípios
surgiram, houve a construção de uma usina hidrelétrica para suportar a demanda de energia,
porém os indicadores sociais por muito tempo ficaram relegados ao segundo plano, o meio
ambiente nunca foi respeitado e a idéia de um desenvolvimento sustentável nunca foi cogitada
pelo poder público.
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Na década de 1980, Rondônia passou a vivenciar o maior, mais ambicioso, mais caro e
mais desastroso projeto de desenvolvimento da Amazônia ocidental, o chamado
POLONOROESTE, que proporcionou a entrada de milhares de colonos, agricultores,
trabalhadores e também aventureiros para explorarem suas terras, afetando as comunidades
tradicionais, consumindo suas florestas e seus recursos naturais (Ott et al., 2009).
Esse desenvolvimento a qualquer custo trouxe um sério problema ambiental para o
Estado. Durante o período de exploração do ouro na bacia do rio Madeira, que teve seu
apogeu nas décadas de 1980 e 1990, o uso da técnica de amalgamação mercúrio-ouro (HgAu) para retirada do metal precioso proporcionou um grande aporte de mercúrio nos seus
diversos compartimentos ambientais.
Pesquisas dão conta que foram lançados na bacia do Madeira uma faixa de 10 a 50
toneladas de mercúrio por ano (Bastos, 1997). A região conhecida como Alto Madeira foi a
área de maior concentração da exploração do ouro, levantamentos numéricos feitos por Bastos
& Lacerda (2004) mostram que em 1985 existiam cerca de 800 dragas e 700 balsas que
extraiam o ouro no setor do rio que abrangia a extensão de Porto Velho a Guajará Mirim e a
estimativa de lançamento de Hg, só naquele ano, foi em torno de 12 toneladas.
Dados coletados pelos pesquisadores apontam que entre 1979 a 1990 foram
despejados em torno de 87 toneladas de Hg no ambiente, sendo que 65% para atmosfera e o
restante na forma de mercúrio metálico jogado diretamente no rio (Lacerda et al., 1989 apud
Bastos & Lacerda, 2004).
Atualmente ainda existem atividades de garimpo no trecho que vai de Porto Velho a
Guajará Mirim, Rondônia, e que junto com o desmatamento e a queimada de florestas,
disponibilizam para os compartimentos ambientais, sobretudo para o sistema aquático,
quantidades expressivas de mercúrio que acabam sofrendo o processo de organificação,
ficando então biodisponível para toda biota (Almeida, 2006).
A quantidade total de Hg introduzido na Amazônia proveniente dessa contaminação,
suas diferentes formas de lançamento para atmosfera e sistemas aquáticos, seus processos de
biotransformação química e os de bioacumulação e biomagnificação causam um grande
problema ambiental para a sociedade (Bastos, 1997).
Hoje, o paradigma ambiental já permeia toda a sociedade; o pensamento ambientalista
que se iniciou lá nos anos de 1960 germinou e cresceu forte no seio da sociedade moderna.
Nos dias atuais, o progresso da sociedade está atrelado ao conceito de desenvolvimento
sustentável, e isso nos faz observar o pensamento desenvolvimentista atrelado a preocupações
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sócio-ambientais, principalmente nas políticas públicas e nos grandes projetos de
desenvolvimento do país que envolve diretamente a região.
Neste século que se inicia Rondônia está passando por um ciclo de desenvolvimento
ligado à construção de grandes hidrelétricas que causam um relativo impacto ambiental,
porém o pensamento sócio ambiental vigente faz com que esses empreendimentos tenham a
responsabilidade de compensar ambientalmente e socialmente a degradação causada. Com
isso os diversos compartimentos ambientais da região estão sendo permanentemente
monitorados, principalmente em relação ao contaminante mercúrio devido à sua toxidade.

2 – OBJETIVOS
2.1 – OBJETIVO GERAL
Determinar a concentração do metilmercúrio (CH3Hg+) nas águas naturais da bacia do
rio Madeira na área de influência do futuro reservatório da usina hidrelétrica de Santo
Antônio, Porto Velho/RO.

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar, no laboratório de biogeoquímica ambiental Wolfgang C. Pfeiffer da
Universidade Federal de Rondônia, a metodologia analítica para quantificação de
metilmercúrio (CH3Hg+) em águas naturais;
Avaliar a distribuição do composto químico CH3Hg+ nas águas naturais da bacia do rio
Madeira, nas frações total e dissolvida, nas áreas a montante da barragem da hidrelétrica de
Santo Antônio e a jusante do reservatório;
Analisar a influência da sazonalidade da bacia do rio Madeira na distribuição da
concentração de CH3Hg+ na fração total e na fração dissolvida de suas águas.

3 – MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1 – ÁREAS DE ESTUDO
A área em estudo compreende trechos da área considerada de influência do futuro
reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio, em fase de construção, no rio Madeira,
Porto Velho, Rondônia, Brasil. Todos os pontos de coletas foram georeferenciados e incluídos
no Banco de Dados do Laboratório de Biogeoquímica da Universidade Federal de Rondônia.
Os pontos foram georeferenciados por um aparelho receptor de GPS - Sistema de
Posicionamento global (Trimble Geoexplorer XT 500) e são apresentados na figura 1 e na
tabela 1. Os parâmetros adotados para georeferenciamento foram: Sistemas de Coordenadas
Geográficas, com segundos expressos até três casas decimais e Datum Horizontal oficial
adotado pelo IBGE: SAD 69 (South América Datum, 1969).
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Figura 1: Área de estudo no Rio Madeira evidenciando os pontos de coleta.
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Tabela 1: Localização e código dos pontos de coleta com as coordenadas geográficas em UTM.
Pontos
de
coleta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Código dos Pontos de
Coleta

JP 01
JP 02
RB 01
CT 01
JT I
CP 02
MDCP c
MD 01 c
MD 02 c
MD 03 c
MD 04 c
JT II
BLM 01

Coordenadas: UTM/Datum:
Sad 69/ Zona: 20L
Longitude

Latitude

347109,686
346781,596
346294,888
342919,204
384539,715
321618,051
322645,757
371247,682
392579,799
398060,995
406280,354
398124,206
406273,967

8981698,192
8973505,777
8963076,064
8971136,310
9024006,687
8983355,312
8982927,388
9004371,914
9025917,021
9028624,335
9045466,597
9043686,424
9044400,601

Descrição dos Pontos de Coleta

Rio Jací-Parana
Meandro do Rio Jací-Parana
Rio Branco
Rio Contra
Rio Jatuarana I
Primeira Estação do Rio Caripunas
Centro do Rio Madeira Próximo ao Rio Caripunas à Montante de Sto. Antônio
Centro do Rio Madeira Próximo às Corredeiras do Morrinho
Centro do Rio Madeira à Montante de Santo Antonio
Centro do Rio Madeira à Jusante de Santo Antônio
Centro do Rio Madeira à Jusante de Santo Antônio em Frente ao Igarapé Belmont
Rio Jatuarana II
Igarapé Belmont
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3.2 – REAGENTES E SOLUÇÕES
Para o preparo das soluções empregadas no procedimento analítico foi utilizada água
Ultra-Pura, produzida no Milli-Q Plus Ultra-pure water system e no Direct-Q UV (Millipore)
com condutividade de 18 mΩ/cm2.

3.2.1 Preservação dos padrões e das amostras
A) Ácido Clorídrico concentrado – HCl 37% P.A. Merck;
B) Ácido Acético concentrado – CH3COOH P.A. Sigma-Aldrich.
Para as soluções padrões, Mãe e Intermediárias, foi adicionado um volume equivalente
a 0,2% de HCl e 0,5% de CH3COOH, ambos concentrados, do volume final de cada solução.
Nas amostras de água natural foram adicionados 4 mL de HCl concentrado para 1 L de
amostra.

3.2.2 Destilação das amostras
A) Gás Argônio, grau de pureza 5.0;
B) Solução 1% APDC (Amônio 1-Pirolidinaditiocarbomato 99% – C5H9NS2.NH3).
Foram acrescentados 1 g de APCD, da Sigma-Aldrich, em 80 mL de água ultra-pura.
Procedeu-se a completa dissolução do sal para então o volume ser completado para 100 mL
com água ultra-pura.

3.2.3 Quantificação de metilmercúrio no AFS
A) Solução Tampão pH 4,9 Acetato de Sódio 99% (CH3COOHNa.3H2O);
Para 100 mL de solução, foram pesados 27,2 g de acetato de sódio trihidratado, da
Sigma-Aldrich, e adicionados em 70 mL de água ultra-pura, agitou-se até completa dissolução
e acrescentou-se 11,8 mL de ácido acético P.A. (Sigma-Aldrich). O volume foi completado
para 100 mL com água ultra-pura. Foi verificado o pH e, quando necessário, ajustou-se para
4,9, com ácido acético.
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B) Solução 2% Hidróxido de Potássio ACS (KOH);
Foram pesados 2 g de hidróxido de potássio, da Sigma-Aldrich, e adicionados em 80
mL de água ultra-pura. Em seguida, após cuidadosa e completa dissolução da base, esperou-se
a temperatura baixar para o volume ser completado até 100 mL com água ultra-pura.
C) Solução Alcalina 1% Tetraetilborato de Sódio (NaB(C2H5)4);
1 g de tetraetilborato de sódio, da Brooks Rand Labs., foi adicionado em 80 mL de
solução KOH 2%, agitou-se lentamente até completa dissolução. O volume foi completado
com solução de KOH até 100 mL. A solução final foi acomodada em 10 frascos de teflon de
10 mL para serem guardados congelados em refrigerador. A validade dessa solução varia de 3
a 4 meses.
D) Soluções Padrões de Cloreto de Metilmercúrio (CH3HgCl);
A partir de uma solução estoque de cloreto de metilmercúrio, da Brooks Rand Labs.,
com concentração de 1000 ng.mL-1 CH3HgCl foi preparada uma Solução Mãe com 5 ng.mL-1
CH3HgCl, que corresponde a concentração de 5000 ng.L-1 CH3HgCl.
Da Solução Mãe de CH3HgCl foi preparada uma Solução Padrão Intermediária 1 (I1)
com concentração de 200,0 ng.L-1 CH3HgCl.
Outras duas soluções intermediárias foram preparadas tendo a solução I1 como
origem: Solução Padrão Intermediária 2 (I2) com 4,0 ng.L-1 CH3HgCl e Solução Padrão
Intermediária 3 (I3) com 2,0 ng.L-1 CH3HgCl.

3.3 – EQUIPAMENTOS
Para determinação quantitativa de metilmercúrio na matriz ambiental água natural
(água de rio) foi utilizada a cromatografia gasosa (CG) acoplada ao espectrômetro de
fluorescência atômica de vapor frio do Sistema MERX da Brooks Rand Labs., um sistema
modular automatizado, projetado para seguir o procedimento analítico da agência de proteção
ambiental norte americana US EPA-1630.
O sistema MERX, mostrado na figura 2, é composto por módulos que seguem na
seguinte ordem: um amostrador automático seguido do módulo de “purge and trap”, acoplado
ao módulo de CG e pirólise e por fim o módulo de detecção por fluorescência atômica de
vapor frio (Brooks Rand Model III: Cold Vapour Atomic Fluorescence Spectrometric CVAFS).
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Módulo
CG_Pirólise

Módulo de
detecção_CVAFS

Amostrador
automático

Módulo purge
and trap

Figura 2: Módulos acoplados do sistema MERX da Brooks Rand Labs.
O módulo amostrador automático comporta 72 frascos de vidro borossilicato com
capacidade para 40 mL, que são acomodados em estantes com espaço para 24 pontos. A
coleta das amostras é iniciada pela direita, no primeiro espaço ao fundo da estante e segue
para esquerda numa linha de 8 pontos (Figura 3).

Figura 3: Amostrador automático e conjunto de estantes com os frascos de vidro âmbar de 40
mL.
O líquido retirado dos frascos pelo amostrador automático segue, por pressão do gás
inerte (Argônio), para o frasco de purge (purga), de onde as espécies etiladas de mercúrio são
arrastadas para o processo de trap (captura).
O módulo purge and trap possui três traps de ouro que funciona da seguinte maneira:
enquanto o primeiro trap está secando o segundo recolhe o mercúrio etilado do próximo
frasco e quando esse passa a secar o terceiro trap recebe uma nova coleta de outro frasco.
Durante a secagem do segundo trap, no primeiro, já seco, acontece liberação térmica das
espécies de mercúrio que são arrastadas pelo gás Argônio para próxima etapa. E assim segue
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o ciclo até que as espécies mercuriais etiladas sejam arrastadas do terceiro trap (Brooks Rand
Labs, 2005).
As espécies de mercúrio arrastadas seguem agora para separação na coluna do CG
para posteriormente serem reduzidas a mercúrio elementar. Por fim esse mercúrio segue para
o processo de detecção que é realizado pelo espectrômetro de fluorescência atômica de vapor
frio (CVAFS) e os sinais gerados são tratados pelo software Mercury Guru® (Brooks Rand
Labs, 2005).
O tratamento das amostras de água natural para posterior análise de metilmercúrio
com o sistema MERX foi realizado usando o sistema de destilação da Brooks Rand Labs. que
também se baseia no método EPA-1630. O sistema de destilação é composto por um bloco
aquecedor de alumínio, e sua tampa, com espaço para destilar 10 amostras simultaneamente,
acoplado a um controlador de temperatura e um controlador de fluxo do gás inerte e; por
outro bloco de alumínio para o banho de gelo onde as amostras destiladas são recolhidas em
frascos de teflon (Figuras 4 e 5).

Controles do
fluxo de gás

Bloco aquecedor
Tampa do bloco
aquecedor
Controle de
temperatura
Banho de gelo

Figura 4: Sistema de Destilação para metilmercúrio da Brooks Rand Labs.
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Frascos de teflon para recolhimento do destilado

Figura 5: Sistema de Destilação com os frascos de teflon, suas tampas e conexões.

3.4 – PROCEDIMENTOS

3.4.1 Limpeza dos frascos, coleta e preparação das amostras
Numa sala limpa, frascos de vidro borossilicato, com capacidade para 500 mL, usados
para armazenar as amostras, foram lavados com detergente neutro (Detertec pH neutro –
Vetec) para posteriormente serem enxaguados quatro vezes com água ultra-pura. Depois
foram deixados banhados em ácido clorídrico 10% por no mínimo 12 horas (over-night) para
então serem novamente enxaguados, enchidos com cerca de 100 mL de água ultra-pura e
duplamente ensacados para serem levados a campo. Todo o procedimento de lavagem, assim
como o de coleta foi feito usando luvas de látex ou de vinil isenta de talco.
Em campo, a coleta da amostra no rio seguiu o procedimento “mão-limpa/mão-suja”.
Na equipe de coleta foram designados dois coletores: (1) o “mão-limpa”, que fez a coleta da
água numa profundidade de 2 a 5 cm da superfície, enchendo o frasco completamente, e foi o
único que teve contato com o frasco de amostra; e (2) o “mão-suja”, que ficou responsável
pelas outras etapas que não envolveram contato direto com o frasco de coleta, como ensacálos e reservá-los na refrigeração. Foram usados dois frascos para cada ponto de coleta de
água; num primeiro frasco foram acondicionadas as amostras para determinação de
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metilmercúrio na fração total e o outro frasco foi preparado para receber as amostras para
determinação de metilmercúrio na fração dissolvida da água.
Logo após os ciclos de coleta de amostra, os frascos refrigerados foram entregues ao
laboratório para as amostras serem tratadas e preservadas. Nos frascos contendo as águas
naturais para determinação de metilmercúrio na fração total foram acrescentados 2,0 mL de
ácido clorídrico concentrado para preservação da amostra, segundo a metodologia EPA-1630,
que determina a adição de 4,0 mL/L de amostra (EPA, 2001).
As águas naturais reservadas para a determinação de metilmercúrio na fração
dissolvida foram filtradas usando-se um filtro de acetato celulose de 0,45 µm e um
equipamento de vidro previamente limpo. As amostras filtradas foram preservadas da mesma
maneira que as amostras não filtradas (2,0 mL de HCl concentrado) e guardadas nos mesmos
frascos de coleta, após serem enxaguados quatro vezes com água ultra-pura e secos.
Os frascos de amostras (fração total e fração dissolvida) foram estocados sob
refrigeração até o início dos procedimentos da análise química quantitativa.

3.4.2 Tratamento das amostras: Destilação
As destilações foram realizadas numa temperatura de 125 ºC, em bateladas de 10
pontos de destilados, sendo organizados da seguinte maneira: 1 ponto para o branco total,
outro ponto para o branco dissolvido e oito pontos para amostras em duplicata e amostras de
controle interno (amostra de água natural acrescida de um padrão conhecido de metilmercúrio
- Spike).
O procedimento foi iniciado com a tara de 10 frascos de teflon devidamente limpos,
secos e identificados nos quais foram marcados um nível para recolher aproximadamente 50g
de destilado final (10g de água ultra-pura + 40g de amostra destilada). Após serem registrados
na Ficha de Destilação, que se encontra no Apêndice, os seus respectivos pesos iniciais (PI),
adicionou-se 10 g de água ultra-pura em cada um para então serem tampados e guardados até
a montagem do sistema de destilação (Brooks Rand Labs, 2005).
A próxima etapa consistiu em preparar outros 10 frascos teflon igualmente limpos com
suas respectivas identificações e que receberam os brancos, as amostras de água natural (água
do rio) e as amostras Spike para destilação.
Foram separados os dois frascos dos brancos, em um dos frascos foi pesado 45 g de
água ultra-pura para determinação do Branco Total, e no outro foi pesado 45 g de água ultrapura filtrada em acetato celulose de 0,45 µm para determinação do Branco Dissolvido. Para as
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amostras separaram-se dois frascos (duplicata) e em cada um foram adicionados 45 g dessa
água natural. Para o Spike pesou-se 45 g de uma amostra de água natural qualquer e
acrescentou-se um padrão conhecido de metilmercúrio (Brooks Rand Labs, 2005). Para efeito
de anotações e cálculos foi considerado 1g = 1mL e todas as medidas foram anotadas na Ficha
de Destilação (Apêndice) como Volume de Amostra. O procedimento de preparo dos frascos
para destilação pode ser observado na figura 6:

Figura 6: Processo de pesagem do branco e amostras para destilação em frascos de teflon
Para montagem da destilação foram colocados os frascos para recolher o destilado no
bloco de alumínio que estava no banho de gelo, adaptando em cada um suas tampas e
conexões (figura 5). Em seguida, foram adicionados 200 µL de APDC 1% nos frascos
contendo os brancos, as amostras e o Spike para imediatamente fechá-los e acondicioná-los no
bloco aquecedor, previamente aquecido a 125ºC, conectando-os aos seus devidos frascos
recolhedores. Por fim, o fluxômetro foi ajustado para que a vazão de gás argônio (grau de
pureza 5.0 – 99,999%) se mantivesse entre 35 a 50 mm (Figura 7); o que garantiu um fluxo de
gás entre 40 a 80 mL/mim, valor indicado pelo EPA-1630 (EPA, 2001; Brooks Rand Labs,
2005).
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Figura 7: Procedimento de ajuste da vazão de gás no fluxômetro
Manteve-se a destilação até que o nível de destilado alcançasse a marcação
previamente feita no frasco de teflon recolhedor, para então as conexões com o fluxômetro e
os frascos serem desconectadas. Os frascos com o destilado foram retirados do banho de gelo,
pesados e seus valores anotados como peso final (PF). Cada frasco teve o seu peso final
subtraído de seu respectivo peso inicial para cálculo do valor final de destilado.
Na sequência, foram completados os volumes de cada frasco com água ultra-pura até
que o seu novo peso final representasse exatamente o seu peso inicial mais 55 (PI + 55 = Peso
Avolumado – PA). Para finalizar foi calculado o Volume de Diluição pela subtração PA – PI
para cada frasco e anotado o resultado na Ficha de Destilação.
Essa batelada de destilados foi devidamente fechada e guardada no escuro para que o
metilmercúrio fosse quantificado em até 48 horas (Brooks Rand Labs, 2005).
Segue abaixo, na figura 8, o esquema do procedimento destilação de amostras para
quantificação de metilmercúrio.
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1ª ETAPA

+ 10 g de Água ultra-pura

Anotar Peso Inicial (Tara)

Guardar até
montagem do
sistema de
destilação.

g

2ª ETAPA

45 g Água ultra-pura e Amostras

200 µL de APDC
1% em cada
frasco. Levar
para destilação
imediatamente.

g

3ª ETAPA

Bloco
aquecido a
125 ºC

Fluxo de
gás entre 35
a 50 mm no
fluxômetro

Bloco de banho de
gelo para receber o
destilado

Figura 8: Esquema da destilação para quantificação de metilmercúrio em água.
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3.4.3 Quantificação de metilmercúrio: Sistema Merx
Para etilação e determinação quantitativa foram colocados na estante do amostrador
automático, iniciando pelo ponto na primeira linha ao fundo à direita, três frascos que foram
usados para limpar o sistema (Rinse – R). Os mesmos foram preenchidos completamente com
água ultra-pura e bem tampados, verificando se não ficou bolha de ar no interior.
Na sequência foram organizados mais três frascos, usados para o branco do
equipamento (Equipament Blank – EB). Adicionou-se água ultra-pura até quase enchê-los
para em seguida serem adicionados 300 µL de tampão de acetato de sódio e mais 40 µL de
tetraetilborato de sódio; então foram preenchidos completamente, com água ultra-pura, até
formar um menisco invertido. Esses frascos foram bem tampados, e foi verificado se não
ficou bolha de ar no interior (Brooks Rand Labs, 2005).
Depois, seguindo a ordem nessa linha, foram colocados dois frascos para os brancos
do método (Method Blank – MB), adicionou-se num frasco o branco total destilado (Branco
total do método – MBT) e no outro o branco dissolvido destilado (Branco dissolvido do
método – MBD). Os frascos foram preenchidos com os brancos até quase enchê-los para em
seguida serem adicionados 300 µL de tampão de acetato de sódio e mais 40 µL de
tetraetilborato de sódio em cada frasco. Foram completados cada um com seus respectivos
brancos até formar um menisco invertido para então serem bem tampados, verificando se não
ficou bolha de ar no interior (Brooks Rand Labs, 2005).
Após ser preenchida toda primeira linha (8 frascos) o próximo passo, que se iniciou na
segunda linha à direita, foi preparar os frascos da curva de calibração. Primeiro, organizou-se
na estante três frascos para os brancos da calibração (Calibration Blank – CB), que foram
preparados da mesma maneira que o EB.
Foram posicionados em seguida os cinco frascos dos padrões, do P1 ao P5 com
concentrações de 0,0200 ng.L-1; 0,0600 ng.L-1; 0,100 ng.L-1; 1,00 ng.L-1 e 5,00 ng.L-1.
Colocou-se água ultra-pura nos frascos até quase enchê-los para então iniciar a adição das
Soluções Padrões Intermediárias de CH3HgCl (I1, I2 e I3). No frasco do P1 foram
adicionados 400 µL do I3, no P2 foram 600 µL do I2, no P3 foram adicionados 1000 µL do
I2, no P4 200 µL do I1 e por fim, no P5 foram adicionados 1000 µL do I1. Em seguida
adicionou-se 300 µL de tampão de acetato de sódio e mais 40 µL de tetraetilborato de sódio
em cada frasco. Os frascos foram cheios completamente com água ultra-pura e bem tampados,
verificando se não ficou bolha de ar no interior (Brooks Rand Labs, 2005).
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Findo o preparo dos padrões a etapa seguinte foi colocar os frascos para as amostras e
Spike. No início à direita da terceira linha foram posicionados três frascos rinse (R) para
limpeza do sistema e na sequência organizado os frascos das amostras de água natural (da
fração total e da fração dissolvida) que foram destiladas, como também os frascos das
amostras Spike destiladas. Os frascos foram preenchidos com as amostras destiladas até quase
enchê-los para em seguida serem adicionados 300 µL de tampão de acetato de sódio e mais 40
µL de tetraetilborato de sódio em cada um. Os frascos foram completados por inteiro até
formar um menisco invertido no topo, cada um com suas respectivas amostras. Depois de bem
fechados foi verificado se não ficou bolha de ar no interior (Brooks Rand Labs, 2005).
Após o preparo das estantes, foram aguardados 15 minutos para completa reação de
etilação para em seguidas serem arrumadas no amostrador automático. Para iniciar a etapa
instrumental foram ligados e conectados os módulos do sistema MERX, tornando-os on line
no software “Mercury Guru®”, e preenchida as planilhas do programa com os dados da
análise.
Na janela “Bath Information” foram selecionadas as informações para a corrida
analítica colocando o Integration Mode em Auto Metil Hg, o Integration Type em Altura do
Pico e o Result Unit como ng/L, estabeleceu-se que os dados da curva estariam nessa batelada
e determinados os tempos da corrida; na janela “Run Information” foram anotados os códigos
e volumes do preparo dos brancos, padrões e amostras e determinado o tipo de Branco do
Método para cada um; na janela “QA Information” foram selecionados os parâmetros de
avaliação para a corrida e na janela “Automation” foram informados a quantidade de frascos a
serem analisados (Brooks Rand Labs, 2005).
As informações foram salvas num arquivo próprio e procederam-se os ajustes dos
módulos do equipamento, regulando o fluxo de gás nos fluxomêtros e realizando um Auto
Zero do CVAFS. No programa gerenciador da análise foi ativada a leitura de ruído (Measure
Noise) para que fosse realizada, durante 60 segundos, uma medição do ruído, que permaneceu
acima de 36. Após essa medição foi selecionado o “Start Bath” para dar partida na análise, o
sistema passou então a coletar e analisar as amostras, informando os resultados finais
diretamente em ng/L (Brooks Rand Labs, 2005).
Segue um esquema das etapas de preparo para análise no “sistema MERX” para
metilmercúrio.
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Para os padrões,
adicionar os
intermediários
específicos, 300 µL de
tampão de acetato e 40
µL de tetraetilborato
Completar o frasco de
vidro até quase encher
com água ultra-pura /
amostras destiladas.

Completar o frasco de
vidro por inteiro com
água ultra-pura ou
amostras destiladas.

Para os brancos e
amostras,
acrescentar
300 µL de tampão de
acetato e 40 µL de
tetraetilborato

Tampar bem e
verificar se não ficou
bolha de ar no interior.

Figura 9: Esquema de preparo dos frascos para etilação e leitura no sistema MERX
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 – CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICA DA METODOLOGIA
Para dar maior confiabilidade ao método analítico utilizado na pesquisa, nas condições
em que foi aplicado, e verificar as características necessárias para que os resultados
produzidos por este se expressem com grande qualidade, foram realizadas análises em 9
padrões externos com concentrações conhecidas de metilmercúrio (soluções preparadas a
partir do padrão de cloreto de metilmercúrio de 1000 mg/L de [CH3Hg+], fabricante: Brooks
Rand Labs.) As concentrações dos padrões foram escolhidas seguindo as determinações de
qualidade do fabricante do equipamento utilizado que garante uma confiabilidade dos
resultados numa faixa de trabalho entre 0,0200 a 5,00 ng.L-1 [CH3Hg+], sendo assim foi
escolhida a seguinte série de concentração para os testes de qualidade da metodologia
aplicada: 0,0100 ng.L-1; 0,0200 ng.L-1; 0,0600 ng.L-1; 0,100 ng.L-1; 0,500 ng.L-1; 1,00 ng.L-1;
2,00 ng.L-1; 4,00 ng.L-1; 6,00 ng.L-1 [CH3Hg+].
Foram analisadas 7 repetições de cada padrão da série. Os valores de leitura da altura
do pico, descontados dos valores do branco de calibração e a média com os DP dos resultados
podem ser observados na tabela 2.
Tabela 2 – Altura de pico e média com DP das leituras das soluções padrões de
metilmercúrio.
Altura
Conc. do pico
ng.L-1
1

Altura
do pico
2

Altura
do pico
3

Altura
do pico
4

Altura
do pico
5

Altura
do pico
6

Altura
do pico
7

180
134
153
143
155
152
133
0,0100
383
345
357
329
308
289
304
0,0200
1108
1083
1086
1155
1179
1086
1077
0,0600
1801
1843
1796
1970
1959
1831
1843
0,100
8648
7460
8487
7737
8303
6759
7304
0,500
14656 15533 16031 15817 17535 14926 16519
1,00
32942 34700 30931 29548 36223 30008 31967
2,00
71610 71008 74045 78783 66973 66313 64743
4,00
115543
115172 109906 115510 120099 110438 105950
6,00

Média ± DP
150,00 ± 15,98
330,71 ± 33,17
1110,57 ± 40,33
1863,29 ± 71,67
7814,00 ± 694,26
15859,57 ± 974,67
32331,29 ± 2461,94
70496,43 ± 4929,15
113231,14 ± 4714,26
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SINAL

(A)

Tempo / min.

SINAL

(B)

Tempo / min.

Figura 10: Cromatograma: (A) branco de calibração e (B) padrão 0,500 ng.L-1 de
metilmercúrio.
Num cromatograma típico desse CVAFS normalmente se apresentam três picos, o
primeiro aparece com menos de 1 minuto de retenção e equivale ao Hg0, residual e não
quantitativo. Já com um tempo 1.5 – 1.7 min de retenção emerge o segundo pico que
representa o CH3Hg+ etilado (metiletilmercúrio) e por fim, com mais de 3 minutos de retenção
o pico de dimetilmercúrio proveniente do produto da reação de etilação do Hg(II) contido na
amostra (EPA, 2001).
Na figura 10, o cromatograma (A) representa a leitura do CB, onde o pico 2 com 1.52
min de retenção expressa o metilmercúrio e o cromatograma (B) representa a leitura do
padrão de 0,500 ng.L-1 CH3Hg+ (20,0 pg de metilmercúrio injetados), que com 1.52 min de
retenção apresentou-se no pico 2.
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Tabela 3: Estatística descritiva da leitura dos padrões de metilmercúrio para o método dos mínimos quadrados

SOMA
(Σ)

Coeficiente
de
+ 2
Variação [CH3Hg ]

[altura do pico]2

+

[CH3Hg ] * altura
do pico

Resíduo
(y-(b+mx))

Resíduo2
(y-(b+mx))2

[CH3Hg+]
Média das
(ng.L-1) alturas do pico

Desvio
Padrão

0,0100

150,00

15,98

10,65

0,0001

22500,0000

1,5000

1167,9923

1364206,0690

0,0200

330,71

33,17

10,03

0,0004

109371,9388

6,6143

1163,1559

1352931,7065

0,0600

1110,57

40,33

3,63

0,0036

1233368,8980

66,6343

1200,8103

1441945,4490

0,100

1863,29

71,67

3,85

0,0100

3471833,6531

186,3286

1211,3219

1467300,6918

0,500

7814,00

694,26

8,88

0,2500

61058596,0000

3907,0000

-259,9912

67595,4326

1,00

15859,57

974,67

6,15

1,0000

251526005,8990

15859,5714

-1491,9540

2225926,7758

2,00

32331,29

2461,95

7,61

4,0000

1045312035,9388

64662,5714

-3575,3082

12782828,5580

4,00

70496,43

4929,15

6,99

16,0000

4969746441,3265

281985,7143

-2520,3022

6351923,2750

6,00

113231,14

4714,26

4,16

36,0000

12821291712,7347

679386,8571

3104,2752

9636524,3140

13,69

243187,00

xxxxx

Xxxxx

57,2641

19153771866,3878

1046062,7914

xxxxxx

36691182,2716

%
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Análises estatísticas foram feitas usando-se o método dos mínimos quadrados para
dados bidimensionais. Foram calculadas as médias e seus respectivos desvios Padrões (DP) e
também os coeficientes de variação (CV) para os pontos. Foram verificados resultados baixos
para os DP, e os CV estão menores que 11%, o que significa que a metodologia garante
precisão e uma boa repetitividade em seus resultados, mesmo quando se realiza leituras em
concentrações extremamente baixas, próximas a 0,0100 ng.L-1. Os dados e os cálculos
estatísticos podem ser observados na tabela 3.
Segundo o método dos mínimos quadrados existe uma relação linear entre a resposta y
medida (altura do pico - AP) e a concentração x dos padrões ([CH3Hg+]). A expressão
matemática que descreve essa relação é conhecida como Modelo de Regressão, representado
pela fórmula: y = m* x+ b, ou seja, AP = m* [CH3Hg+] + b; onde: m = inclinação da reta e b =
intercepto (valor de x quanto y=0) (Skoog et al., 2006).
Calcula-se o m e o b a partir da soma dos quadrados dos desvios em relação à média,
expressas pelas fórmulas: Sxx = Σx2 – (Σx)2/N; Syy = Σy2 – (Σy)2/N; Sxy = Σxy – (Σx* Σy)/N.
A partir de Sxx, Syy e Sxy deriva-se m e b pelas expressões:
m = Sxy/Sxx e b = Σy/N – m*(Σx/N); onde N é o número de medidas ( Skoog et al., 2006).
Para controle da metodologia aplicada nesse estudo m e b foram calculados:
Sxx = 57,2641 – (13,69)2/9 = 36,4401;
Syy = 19153771866,3878 – (243187,0000) 2/9 = 12582669980,9433;
Sxy = 1046062,7914 – (13,6900*243187,0000)/9 = 676148,3436;
m = 12582669980,9433/36,4401 = 18555,07 e
b = 243187,0000/9 – 18555,07*(13,69/9) = -1203,543009.
Com isso obteve-se a equação para a linha dos mínimos quadrados:
y = 18555*x – 1203,5 Î AP = 18555*[CH3Hg+] – 1203,5
O método dos mínimos quadrados também permite o cálculo do desvio padrão da
regressão (sr), conhecido como erro padrão da estimativa, que é o desvio padrão para os
valores de y (altura do pico) quando os desvios são medidos a partir da linha reta que resulta
da previsão dos mínimos quadrados. Isso quer dizer que o erro padrão da estimativa
corresponde ao desvio típico de uma curva de regressão linear estimada. O sr é calculado pela
expressão (Skoog et al., 2006): sr = √( Syy- m2* Sxx/N-2); onde N é o número de medidas.
Para a metodologia em questão o desvio padrão da regressão ficou em: sr = 2289,4535.
O coeficiente de correlação, que é a medida calculada no método dos mínimos
quadrados para indicar se a reta e a equação da regressão linear produzidas pela calibração da
metodologia analítica a satisfazem como modelo matemático, em outras palavras é a maneira
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de indicar se os resultados apresentados pela metodologia analítica seguem uma relação linear
entre a resposta medida (altura do pico) e a concentração dos padrões. Um valor acima de
0,90 é normalmente requerido para tal e o coeficiente de correlação (R2) é calculado quando a
soma total dos quadrados (SStotal) e a soma dos quadrados dos resíduos (SSresid) são
conhecidas (INMETRO, 2003; Skoog et al., 2006): R2 = 1 – (SSresid/SStotal).
Para a metodologia usada nessa pesquisa o coeficiente de correlação foi calculado:
SSresid = Σ (y-(b+mx))2 = 36691182,2716;
SStotal = Σy2 – (Σy)2/N = 19153771866,3878 – (243187,0000) 2/9 = 12582669980,9433;
R2 = 1 – (SSresid/SStotal) = 1 – (36691182,2716/12582669980,9433) = 0,9970839.
A curva de calibração produzida a partir da média de leitura das alturas do pico dos
padrões de metilmercúrio gerou um coeficiente de correlação (R2) igual a 0,9971, bem
próximo da unidade, o que significa que as variações encontradas nas leituras da altura do
pico estão dentro do modelo linear, ou seja, o modelo linear para a relação: “concentração de
metilmercúrio versus altura do pico” explica as variações ocorridas nas leituras analíticas
(Skoog et al., 2006).
Em suma, ficou demonstrado que a calibração da metodologia aplicada na pesquisa
gerou resultados que apresentaram uma boa linearidade para a faixa de concentração
estabelecida, inclusive para o menor padrão (0,0100 ng.L-1), que não sofreu um desvio
significativo da linearidade. Como os desvios da linearidade são muitas vezes difíceis de
serem detectados visualmente, pode-se verificar a sua adequação pela aplicação do teste t de
student. Calcula-se o valor de t por:
t calculado = resíduo/(sr/√N)
Se o valor de t calculado para um ponto duvidoso de uma curva de calibração for menor ou
igual ao valor de t unilateral, para a confiança desejada e (n-1) graus de liberdade, considerase que o ponto pertence à curva e a faixa até ele é linear (INMETRO, 2003).
Foi então aplicado ao menor ponto da curva de calibração esse teste da linearidade, já
que é normal acontecerem desvios expressivos na extremidade da reta. O valor encontrado
para t foi 1,5305, que corresponde um valor menor do que o valor tabelado de t unilateral,
para 99% de confiança e 6 graus de liberdade de 3,1427.
A figura 11 mostra a curva de calibração com os valores da regressão linear.
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Figura 11: Curva de calibração de metilmercúrio com 9 padrões feitos em 7 repetições
Como essa faixa de concentrações de metilmercúrio se mostrou linear segundo os
cálculos do método dos mínimos quadrados, foi considerada uma faixa de trabalho ideal para
essa metodologia. Dentro dessa faixa foram escolhidos cinco (5) padrões para calibração do
equipamento e determinação analítica das amostras de águas naturais: 0,0200 ng.L-1; 0,0600
ng.L-1; 0,100 ng.L-1; 1,00 ng.L-1 e 5,00 ng.L-1 CH3Hg+.
O Limite de Detecção (LD) pode ser definido como sendo a menor concentração que
pode ser distinguida com certo nível de confiança (Skoog et al., 2006). Para os métodos que
empregam uma curva de calibração, o limite de detecção é definido como a concentração
analítica que gera uma resposta com um fator de confiança k superior ao desvio padrão do
branco. Normalmente, o fator k é escolhido como 2 ou 3. Um valor de k de 2 corresponde a
um nível de confiança de 92,1%, enquanto um valor de 3 corresponde a um nível de confiança
de 98%. A expressão para o cálculo do LD é:
LD= k *Sb/m
Onde, k é o fator de confiança; Sb é o desvio padrão do branco e m é a inclinação da reta
(sensibilidade da calibração).
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Foram realizadas as leituras de 7 amostras de branco de calibração do método, que
foram preparadas com água ultra-pura, sem adição de padrão de metilmercúrio. Os resultados
das alturas de pico podem ser observados na tabela 4.
Tabela 4: Resultado das leituras do branco de calibração do método com média, DP e CV.
Controle
ng.L-1

Altura do
pico 1

0,0

108

Altura do
pico 2

120

Altura do
pico 3

93

Altura do
pico 4

Altura do
pico 5

95

95

Altura do
pico 6

Altura do
pico 7

95

113

Média

102,71

DP

CV

10,84

10,56

Para a metodologia aplicada o LD com 98% de confiança ficou em 0,00200 ng.L-1.
Já o limite de quantificação (LQ) é a menor concentração que pode ser determinada
com um nível aceitável de exatidão e precisão. Pode ser estimado pelo desvio padrão das
leituras do branco do método, usando-se a expressão matemática: LQ = 10* Sb/m; onde Sb é o
desvio padrão do branco e m é a inclinação da reta (sensibilidade da calibração) (Brito et al.,
2003; INMETRO, 2003).
Para a metodologia aplicada o LQ ficou em 0,00600 ng.L-1.
A exatidão da metodologia analítica foi testada usando-se o ensaio de recuperação e
para isso foram analisadas 10 amostras fortificadas (Spike), gerando os dados apresentados na
tabela 5.
Tabela 5: Recuperação das soluções padrão de CH3Hg+ adicionada a amostras.
[CH3Hg+]
na amostra
Spike (ng.L-1)
1
0,0694
2
0,0562
3
0,0541
4
0,0264
5
0,1700
6
0,0284
7
0,0131
8
0,0339
9
0,0558
10
0,0269

[CH3Hg+]
adicionada
(ng.L-1)
0,0986
0,0986
0,0986
0,0986
0,0986
0,0869
0,0869
0,0900
0,0900
0,0900

[CH3Hg+]
esperada
(ng.L-1)
0,1680
0,1548
0,1527
0,1250
0,2686
0,1153
0,1117
0,1239
0,1458
0,1169

[CH3Hg+]
do Spike
(ng.L-1)
0,1570
0,1540
0,1650
0,1390
0,2710
0,1030
0,0949
0,1160
0,1400
0,1260

[CH3Hg+]
recuperada
(ng.L-1) % recuperação
0,0876
88,8
0,0978
99,2
0,1109
112,5
0,1126
114,2
0,1010
102,4
0,0746
85,8
0,0818
94,1
0,0821
91,2
0,0842
93,5
0,0991
110,1
Média
Desvio
Padrão

99,2
10,2
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O intervalo de recuperação obtido foi de 85,8 – 114,2 % e sua média de 99,2%, o que
significa uma excelente exatidão para a metodologia aplicada.
Para comprovar estatisticamente essa exatidão, aplicou-se o teste t de student na
metodologia utilizada. O valor de t foi 0,2350, que se mostrou menor que o valor tabelado de
4,781, t unicaudal para um grau de liberdade 9 num nível de confiança de 99,95%. Assim, é
correto afirmar que os resultados obtidos pelo método possuem excelente exatidão.

4.2 – RESULTADOS DAS AMOSTRAS NATURAIS
A pesquisa foi planejada considerando a sazonalidade da bacia do rio Madeira, com
coletas de amostras em cada período hidrológico, a saber: águas altas, vazante, águas baixas e
enchente.
As coletas de água natural foram efetuadas num período de 1 (um) ano, tendo início
em maio de 2010, na vazante, época em que o nível dos rios estão baixando. Em setembro de
2010 foi realizada a coleta no período das águas baixas, onde o nível dos rios se encontra no
seu menor patamar e em dezembro de 2010, no período da enchente, quando o nível dos rios
volta a aumentar. Por fim, em abril de 2011, foi realizada a coleta final que compreendia o
período das águas altas, período de nível máximo dos rios. Assim, foram realizadas coletas
que completaram um ciclo hidrológico dessa bacia hidrográfica.
Em cada período hidrológico ocorreu a coleta de 1 (uma) amostra por ponto de estudo
(observados na figura 1). As análises químicas das águas naturais foram feitas em duplicata,
com um aceite máximo de 20% no coeficiente de variação (CV) entre os resultados obtidos. O
número de amostras (n) por ponto no final de um ano (um ciclo hidrológico) foi igual a 4
(quatro).
A figura 12 mostra um gráfico comparativo entre os resultados de metilmercúrio
(CH3Hg+) na fração total e na fração dissolvida das águas naturais coletadas, no período de
um ano. No apêndice, encontram-se tabelas que mostram os resultados de CH3Hg+ das
amostras de águas naturais coletadas, levando-se em conta os períodos hidrológicos da bacia
do Madeira – águas altas, vazante, águas baixas e enchente (tabela 6 e tabela 7).
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Figura 12: Resultados de CH3Hg+ do ciclo hidrológico, nas frações total e dissolvida, das águas dos 13 pontos coletados (n=4 para cada).
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Existem poucos dados disponíveis na literatura sobre concentrações de metilmercúrio
nas águas do rio Madeira, o que inviabiliza uma boa comparação entre valores pretéritos e os
valores de CH3Hg+ encontradas nessa pesquisa. Destaca-se o trabalho realizado por Bozongo
et al. (2002), onde os valores encontrados são bem superiores (0,600-1,825 ng.L-1) aos
encontrados nessa pesquisa.
Apenas no Igarapé Belmonte (BLM01), nos períodos de enchente (0,599 ng.L-1) e de
águas altas (0,605 ng.L-1) foram verificados resultados, na fração total da água, próximos ao
limite inferior da pesquisa citada (Bozongo, 2002). Deve-se considerar que este trabalho
citado não compreende o estudo do trecho encachoeirado do rio Madeira, o chamado Alto
Madeira, mas, sim o trecho à jusante da cachoeira de Santo Antônio, entre Porto Velho e a foz
do rio Madeira com o rio Amazonas; uma área que recebe maior influência dos centros
urbanos. Essa questão, de certa maneira, também prejudica uma melhor comparação entre os
resultados das pesquisas.
Nos cinco pontos localizados na calha principal do rio Madeira – MDCP; MD01;
MD02; MD03 e MD04 – foram encontrados valores médios anuais de CH3Hg+, considerando
o ciclo hidrológico, na fração total de suas águas que variaram de 0,102 a 0,112 ng.L-1 e na
fração dissolvida variando de 0,0390 a 0,0500 ng.L-1.
Nos afluentes os valores médios anuais de CH3Hg+ na fração total da água variaram de
0,0650 a 0,424 ng.L-1, sendo que estão aí incluídos valores encontrados nos afluentes a
montante e a jusante da futura barragem da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Se forem
considerados apenas os afluentes que são tributários diretos da área que será alagada e
formará o futuro reservatório da usina de Santo Antônio (JP01, JP02, RB01, CT01, JTI,
CP02), então os valores médios anuais de CH3Hg+ variaram de 0,0650 a 0,198 ng.L-1.
Os valores médios anuais na fração dissolvida das águas dos afluentes variaram de
0,0440 a 0,273 ng.L-1, mas se também forem consideradas apenas as médias anuais dos
afluentes a montante da barragem que formará o futuro reservatório (JP01, JP02, RB01,
CT01, JTI, CP02), então os valores de metilmercúrio variaram de 0,0440 a 0,127 ng.L-1. Os
valores médios anuais mais altos de metilmercúrio foram observados no Igarapé Belmonte,
0,424 ng.L-1 na fração total da água e 0,273 ng.L-1 na fração dissolvida.
Considerando a relação percentual entre os valores de metilmercúrio encontrados na
fração dissolvida da água pelos valores da fração total, nos pontos do rio Madeira (MDCP ao
MD04), se pode afirmar que, durante um ano, na média, 61,58 % do CH3Hg+ é transportado
dissolvido na água. Nos afluentes diretos ao futuro reservatório (JP01, JP02, RB01, CT01, JTI
e CP02) na média, 65,30 % do CH3Hg+ é transportado dissolvido nas águas. Nos afluentes
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que ficam a jusante do futuro reservatório (JTII e BLM01) na média, 53,69 % do CH3Hg+ é
transportado dissolvido nas águas. A figura 13 mostra o gráfico comparativo entre a relação
percentual dos valores de CH3Hg+ na fração dissolvida por CH3Hg+ na fração total dos 13
pontos coletados, levando-se em consideração um ano de coleta.
A tabela 8, que se encontra no apêndice, mostra os valores percentuais da relação entre
a fração dissolvida e a total de cada ponto, em cada período hidrológico, assim como as
respectivas médias percentuais anuais com DP.
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Figura 13: Relação percentual de CH3Hg+ na fração dissolvida por CH3Hg+ na fração total,
considerando o ciclo hidrológico.
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Outro fato interessante observado ao se analisar os dados obtidos nos afluentes a
montante, e a jusante, da barragem da hidrelétrica foi que os resultados encontrados para os
valores de metilmercúrio seguiram um padrão durante todo o período do ciclo hidrológico,
tanto na fração total quanto na fração dissolvida.
Os valores de CH3Hg+ se mantiveram altos nas águas altas, ao passar do tempo,
conforme o nível dos rios foi baixando, foram diminuindo durante a vazante até atingirem os
menores valores no período das águas baixas para então voltarem a aumentar no período da
enchente; com exceção para os resultados na fração total do rio Jatuarana I (JTI) e no Igarapé
Jatuarana II (JTII) onde foi verificado um valor maior na vazante em relação às águas altas.
No rio Caripunas (CP02), na fração total, o valor no período da enchente se apresentou maior
que no período das águas altas. Na fração dissolvida também foi verificada a exceção no
ponto JTI onde o resultado obtido na vazante foi maior em relação às águas altas.
Os pontos do rio Madeira também seguiram esse padrão, embora com uma variação
bem sutil entre os períodos de vazante, águas baixas e enchente. No geral os valores de
CH3Hg+ obtidos em cada período hidrológico para os pontos do rio Madeira não variaram
muito entre eles, com exceção para o período de águas altas que por ser um período onde se
encontram grandes quantidades de material particulado em suspensão, os valores de CH3Hg+
da fração total das águas naturais se apresentaram elevados.
As figuras: 14 e 15 mostram os gráficos onde se pode observar, de uma forma geral,
essas variações em cada ponto, na fração total e na fração dissolvida.
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Figura 14: Valores de CH3Hg+ na fração total, considerando o ciclo hidrológico dos 13 pontos de coleta.
An

o)

o)

o)

ni

ni

ni

tô

tô

o)

o)
ni

ni
tô

tô

tô

An

An

An

An

)
s)

as

)

)

as

ho

un
r in

rip

un

aI

)

)

ra

co

nt

an

Co

r ip

or

Ca

Ca

o
nt

o

a tu

M
nt
Sa

Sa

os

eS

te

te

te

nt

an

an

sa

us

us

an

te

ad

o

ri o

(ri

éJ

(ri

an

0,500

e lm

I/ J

a /J
aI

e ir

us

ta n

e ir

oz

2

ap

1

Br

0,600

éB

ad

on
a /J

/M

ho

a /F

P0

ar

T0

)

)

ná

na

ra

al e

Pa

ad

o

M

ci

(ri

o

(Ja

1

ag

1

B0

/L

P0

-C

(Ig

-C

e ir

ac

ad

e ir

ra

ad

ei

M

6

TI

4

ná

-J

-R

ra

1

3

Pa

-J

ci

a /C

ar
an

M

M

ad

atu

(ri

(ri

éJ

4

ap

D0

3

M

o

5

(Ja

eir

(ri

2

ad

P

P0

M

o

o

( ri

D0

(Ig

Ig

-M

-M

I(

LM

-J

-B

12

11

10

-J

DC

(ri

2

1

-M

D0

D0

-M

-M

9

8

7

2

Metilmercúrio / ng.L-1

57

0,700

Águas altas
Vazante
Águas baixas
Enchente

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

-J
P0
2

1

-J
P0
(J
ac
1
(J
iP
ac
ar
iP
an
ar
á/
an
La
á)
go
M
3
ad
-R
al
en
B0
a)
1
(ri
o
4
Br
-C
an
T
co
5
0
)
1
-J
(ri
TI
o
(Ig
Co
ar
7
nt
ap
-M
ra
)
é
D
J
6
8
a
CP
-C
-M
tu
ar
P0
(ri
D
an
01
o
2
a
M
(ri
I)
(ri
ad
o
o
9
Ca
e
M
i
-M
ra
rip
ad
/F
D
un
e
o
i
02
z
ra
as
r
/
io
Ca
)
(ri
C
o
ch
10
ar
M
o
ip
ei
ad
-M
un
ra
ei
as
D
d
r
a/
o
03
)
sM
M
(ri
on
11
o
o
rri
ta
M
-M
nt
nh
ad
eS
os
D
12
e
a
04
)
ira
nt
-J
/Ju
o
(ri
TI
A
o
sa
I(
nt
M
nt
ôn
Ig
ad
13
e
ar
io
Sa
ei
ap
-B
)
r
n
a
é
t
/Ju
LM
o
Ja
A
sa
tu
nt
01
nt
ar
ôn
e
(Ig
an
io
Sa
a
ar
)
II/
nt
ap
o
J
é
u
A
sa
Be
nt
nt
ôn
lm
e
io
on
Sa
)
te
nt
/Ju
o
A
sa
nt
nt
ôn
e
io
Sa
)
nt
o
A
nt
ôn
io
)

2

Metilmercúrio / ng.L-1

58

0,600

0,500

0,400
Águas altas
Vazante
Águas baixas
Enchente

0,300

0,200

0,100

0,000

Figura 15: Valores de CH3Hg+ na fração dissolvida, considerando o ciclo hidrológico dos 13 pontos de coleta.
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4.2.1 Jaci Paraná 01 e 02
O rio Jaci Paraná é o principal afluente do rio Madeira na área de estudo, apresenta pH
que varia de 5 a 8 e condutividade de 5 a 40 µS/cm; sua transparência medida no disco de
Secchi é maior que 150 cm e suas águas são esverdeadas; possui baixas quantidades de
substâncias húmicas e inorgânicos suspensos; sendo classificado, de acordo com Sioli, como
águas claras (Sioli, 1956 apud Junk, 2011). Recebe águas dos tributários: rio Branco e rio
Contra.
Os resultados encontrados na análise de uma amostra (n = 1) no ponto Jaci Paraná 01
(JP01) foram, para fração total, 0,0720 ng.L-1 de metilmercúrio no período da vazante,
diminuindo para 0,0430 ng.L-1 no período das águas baixas e voltando a aumentar para 0,0840
ng.L-1 na enchente, culminando com o maior valor, 0,166 ng.L-1, no período das águas altas.
Já na fração dissolvida da amostra foram obtidos 0,0400 ng.L-1; 0,0210 ng.L-1; 0,0420
ng.L-1 e 0,113 ng.L-1 para, respectivamente, os períodos de águas altas; vazante; águas baixas
e enchente. A figura 16 mostra o gráfico com a evolução pelos períodos hidrológicos dos
resultados obtidos na análise da fração total e da fração dissolvida da amostra.
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Figura 16: Evolução no período hidrológico dos valores de metilmercúrio para o ponto JP01.
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O Jaci Paraná 02 (JP02) é o ponto conhecido como lago Madalena. Formado pelo
meandro abandonado do rio Jaci Paraná, apresenta ambiente lêntico e o valor de CH3Hg+
encontrado na análise de uma amostra (n = 1) na fração total para o período da vazante foi de
0,130 ng.L-1, diminuindo para 0,0260 ng.L-1 nas águas baixas para, então aumentar a 0,0420
ng.L-1 na enchente e culminar com 0,501 ng.L-1 no período das águas altas.
Quando comparados os resultados de JP01 e JP02 nos períodos onde a quantidade de
material particulado em suspensão são maiores (águas altas e vazante) percebe-se que no
ambiente lêntico do lago Madalena, mais propício a metilação, os valores são praticamente 2
vezes maior do que no JP01.
A figura 17 mostra o gráfico com a evolução pelos períodos hidrológicos dos
resultados, da fração total e da fração dissolvida da amostra analisada.
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Figura 17: Evolução no período hidrológico dos valores de metilmercúrio para o ponto JP02.
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4.2.2 Rio Branco e Rio Contra
O rio Branco (RB01) apresenta águas turvas com elevada condutividade elétrica (de
40 a 100 µS/cm); no disco de Secchi sua faixa de transparência vai de 20 a 60 cm e possui
quantidades altas de inorgânicos suspensos. Seu pH é neutro (6-7) e se enquadra, segundo
Sioli, na classificação de águas brancas (Sioli, 1956 apud Junk, 2011). Transporta material
orgânico grosseiro e material inorgânico particulado e tem o entorno bastante preservado. O
rio Contra (CT01) segue a mesma classificação do rio Jaci Paraná, ou seja, um rio de águas
claras, e tem forte correnteza.
Os valores de metilmercúrio encontrados no rio Branco se apresentam ligeiramente
maiores que os do Contra, provavelmente por ter maior quantidade de matéria orgânica nas
suas águas e também pelo rio Contra ter forte correnteza. No RB01 a análise de uma amostra
(n = 1) produziu os seguintes resultados de CH3Hg+ na fração total: 0,107 ng.L-1 no período
das águas altas; 0,0510 ng.L-1 na vazante; 0,0370 ng.L-1 nas águas baixas e 0,0650 ng.L-1 no
período de enchente. Para fração dissolvida foram encontrados os resultados: 0,0830 ng.L-1;
0,0260 ng.L-1; 0,0230 ng.L-1 e 0,0420 ng.L-1 para, respectivamente, águas altas, vazante,
águas baixas e enchente.
Nas análises realizadas na amostra (n = 1) da fração total do rio Contra os valores de
CH3Hg+ encontrados foram 0,0920 ng.L-1 nas águas altas; 0,0490 ng.L-1 na vazante; 0,0300
ng.L-1 nas águas baixas e 0,0940 ng.L-1 na enchente. Na fração dissolvida: 0,0570 ng.L-1 nas
águas altas; 0,0320 ng.L-1 na vazante; 0,0260 ng.L-1 nas águas baixas e 0,0590 ng.L-1 na
enchente.
As figuras: 18 e 19 mostram os gráficos com a evolução pelos períodos hidrológicos
dos resultados da fração total e da dissolvida, respectivamente, do rio Branco e rio Contra.
Percebe-se a variação padrão, já mencionado anteriormente, encontrada entre os períodos
hidrológicos, com exceção no rio Contra, onde os valores de metilmercúrio das frações total e
dissolvida no período das águas altas se apresentaram praticamente iguais aos valores obtidos
no período da enchente.
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Figura 18: Evolução no período hidrológico dos valores de metilmercúrio para o ponto RB01.
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Figura 19: Evolução no período hidrológico dos valores de metilmercúrio para o ponto CT01.
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4.2.3 Rio Jatuarana I e Rio Caripunas
O Jatuarana I (JT I) também é um igarapé de ambiente lêntico, mais até que o lago
Madalena, o que justifica seus altos valores de CH3Hg+ quando comparados com outros
afluentes pesquisados.
Os valores de CH3Hg+ encontrados também seguiram a mesma variação padrão nos
períodos hidrológicos, porém os valores observados para o período das águas altas se
apresentaram como exceção, pois não se mostraram muito acima dos outros. Inclusive na
fração total o valor de CH3Hg+ no período das águas altas foi quase a metade do que no
período da vazante, seu valor ficou aproximadamente o mesmo que no período da enchente.
Os valores de CH3Hg+ para uma amostra (n = 1) para fração total foram 0,218 ng.L-1;
0,339 ng.L-1; 0,0850 ng.L-1 e 0,148 ng.L-1 correspondente a, respectivamente, os períodos
águas altas, vazante, águas baixas e enchente. Já os valores na fração dissolvida para,
respectivamente, os mesmos períodos foram 0,150 ng.L-1; 0,161 ng.L-1; 0,0510 ng.L-1 e 0,145
ng.L-1.
O rio Caripunas (CP02) é afluente do Madeira na margem esquerda e seus valores não
se apresentaram tão altos quanto os do ponto JTI, mas assim como no Jatuarana, no período
das águas altas os valores de CH3Hg+ também não foram os mais altos, e na fração total de
suas águas o resultado nesse período foi quase metade do período da enchente.
A análise de uma amostra (n = 1) na sua fração total gerou os seguintes resultados:
0,0680 ng.L-1; 0,0460 ng.L-1; 0,0530 ng.L-1 e 0,117 ng.L-1 para sequência de períodos águas
altas, vazante, águas baixas e enchente. Na fração dissolvida os resultados para mesma
sequência hidrológica foram 0,0510 ng.L-1; 0,0280 ng.L-1; 0,0470 ng.L-1 e 0,0500 ng.L-1.
As figuras: 20 e 21 mostram os gráficos com a evolução pelos períodos hidrológicos
dos resultados da fração total e da fração dissolvida, respectivamente dos pontos JTI e CP02.
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Figura 20: Evolução no período hidrológico dos valores de metilmercúrio para o ponto JT I.
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Figura 21: Evolução no período hidrológico dos valores de metilmercúrio para o ponto CP02.
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4.2.4 Rio Madeira
Ao serem analisados os dados referentes a cada período hidrológico foi observado que
para cada um desses períodos existe uma homogeneidade, ao longo dos cinco pontos, nos
valores obtidos para o metilmercúrio, tanto na fração total como na fração dissolvida.
Por serem dados não paramétricos, foi então aplicado o teste estatístico “Q-Quadrado
(χ2)” para avaliar se esses valores não variaram em relação a um valor esperado, ou seja,
testou-se a hipótese nula – H0 (Zar, 1996).
Como os resultados obtidos se apresentaram com valores aparentemente próximos se
criou a possibilidade de calcular uma média para cada período dos 5 pontos do Madeira que
foram avaliados. Esse valor da média passou a ser considerado o valor esperado de
metilmercúrio para cada período hidrológico dessa região.
A distribuição proporcional desse valor pelos 5 pontos foi estipulada em 1:1:1:1:1.
Com isso surgiu a hipótese nula em que os valores medidos não seriam diferentes dessa
proporção. As tabelas: 9 e 10, no apêndice, mostram os valores de metilmercúrio na fração
total e dissolvida, considerando o ciclo hidrológico dos 5 pontos do rio Madeira e a média por
período hidrológico com DP. Na figura 22 pode-se observar um gráfico comparativo entre os
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Figura 22: Resultados de CH3Hg+ nas frações total e dissolvida das águas dos 5 pontos
coletados na calha principal do rio Madeira, no período de 1 ano (n = 4 para cada ponto).
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Para avaliação com o teste “Q-Quadrado (χ2)” foi usada a expressão matemática (Zar,
1996):
χ2 = Σ (ƒi – ƒi^)2 , onde ƒi é o valor observado e ƒi^ é o valor esperado.
ƒi ^
A tabela 11 mostra os dados para o teste Q-Quadrado na fração total da água, nos
quatro períodos do ciclo hidrológico, com os valores de metilmercúrio observados (ƒi) e os
valores esperados (ƒi^).
Tabela 11: Estatística descritiva dos dados na fração total dos 5 pontos no Madeira, para o
teste Q-Quadrado.
CH3Hg+ na fração total da água no período da vazante.
Pontos

MDCP

MD01

MD02

MD03

MD04

ƒi

0,061

0,068

0,049

0,053

0,057

ƒi^

0,058

0,058

0,058

0,058

0,058

n = 0,288

CH3Hg+ na fração total da água no período das águas baixas.
Pontos

MDCP

MD01

MD02

MD03

MD04

ƒi

0,042

0,069

0,049

0,033

0,031

ƒi^

0,045

0,045

0,045

0,045

0,045

n = 0,225

CH3Hg+ na fração total da água no período da enchente.
Pontos

MDCP

MD01

MD02

MD03

MD04

ƒi

0,055

0,048

0,048

0,046

0,064

ƒi^

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

n = 0,260

CH3Hg+ na fração total da água no período das águas altas.
Pontos

MDCP

MD01

MD02

MD03

MD04

ƒi

0,273

0,264

0,274

0,307

0,256

ƒi^

0,275

0,275

0,275

0,275

0,275

n = 1,375

A hipótese nula (H0) é que a contagem de metilmercúrio nos cinco pontos seguem a
proporção 1:1:1:1:1. A hipótese alternativa (HA) tem a contagem de metilmercúrio nos cinco
pontos não seguindo essa proporção. O grau de liberdade (υ) = K-1, onde K é o número de
pontos; então K = 5 e υ = 5-1 = 4.
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Calculando χ2, para cada período do ciclo hidrológico, foram obtidos os resultados:
Águas altas Æ χ2 = (0,273-0,275)2/0,275 + (0,264-0,275)2/0,275 + (0,274-0,275)2/0,275 +
(0,307-0,275)2/0,275 + (0,256-0,275)2/0,275 = 0,0055.
Vazante Æ χ2 = (0,061-0,058)2/0,058 + (0,068-0,058)2/0,058 + (0,049-0,058)2/0,058 +
(0,053-0,058)2/0,058 + (0,057-0,058)2/0,058 = 0,0038.
Águas baixas Æ χ2 = (0,042-0,045)2/0,045 + (0,069-0,045)2/0,045 + (0,049-0,045)2/0,045 +
(0,033-0,045)2/0,045 + (0,031-0,045)2/0,045 = 0,021.
Enchente Æ χ2 = (0,055-0,052)2/0,052 + (0,048-0,052)2/0,052 + (0,048-0,052)2/0,052 +
(0,046-0,052)2/0,052 + (0,064-0,052)2/0,052 = 0,0042.
Verificando a tabela “Q-Quadrado (χ2)” para K = 5 e υ = 4, num nível de confiança α
= 0,01 encontra-se: χ20,01;4= 9,958; como os valores χ2 encontrados para águas altas (0,0055),
para a vazante (0,0038); para as águas baixas (0,021) e para a enchente (0,0042) foram
menores que o tabelado então a hipótese nula foi aceita.
Isso significa dizer que os valores de metilmercúrio nesses cinco pontos do rio
Madeira, durante os períodos do ciclo hidrológico, não variaram e, sendo assim, essa área de
influência direta do futuro reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio pode ser
considerada homogênea em relação às quantidades de CH3Hg+.
A mesma avaliação foi feita na fração dissolvida das amostras de água natural dos
cinco pontos do rio Madeira. No apêndice se encontra a tabela 10, que mostra os dados de
metilmercúrio encontrados na fração dissolvida das águas desses 5 pontos do rio, para cada
período hidrológico.
Ao serem realizados os testes “Q-Quadrado (χ2)” para os cinco pontos do rio Madeira
nas suas frações dissolvidas, usando as mesmas hipóteses nula (H0) e alternativa (HA) que
foram usadas para fração total, os seguintes resultados foram encontrados:
Para as águas altas χ2 = 0,0016.
Para vazante χ2 = 0,012;
Para as águas baixas χ2 = 0,016;
Para enchente χ2 = 0,0008.
O valor tabelado “Q-Quadrado (χ2)” para K = 5 e υ = 4, num nível de confiança α =
0,01 é: χ20,01;4= 9,958. Como todos os valores encontrados na fração dissolvida foram menores
que o tabelado então a hipótese nula foi aceita para todos os períodos hidrológicos nos cinco
pontos do rio Madeira. Isso significa dizer que os valores de metilmercúrio em todo ciclo
hidrológico, nesses cinco pontos do rio Madeira não variaram e, sendo assim, essa área de
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influência direta do futuro reservatório da usina pode ser considerada homogênea também em
relação ao metilmercúrio dissolvido nas águas naturais.
Levando em consideração que os cinco pontos selecionados ao longo do Madeira
compreendem regiões a montante e a jusante da futura barragem da usina hidrelétrica de
Santo Antônio e que comprovadamente são valores que não sofrem muita variação, pode-se
avaliar que os valores médios anuais de metilmercúrio no rio Madeira, na área de influência
do futuro reservatório, se comportam de maneira homogênea e com isso considerá-los como
um background ambiental, tanto para fração total quanto para fração dissolvida.
As figuras 23, 24, 25, 26 e 27 mostram os gráficos com a evolução pelos períodos
hidrológicos dos resultados da fração total e da dissolvida dos pontos de coleta no rio
Madeira. Observa-se baixa variabilidade entre os pontos ao longo do alto rio Madeira e
evidencia-se a grande diferença entre as frações, revelando a importância da carga de material
particulado em suspensão carreada pelo rio Madeira.
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Figura 23: Evolução dos valores de metilmercúrio para o ponto MDCP.
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Figura 24: Evolução dos valores de metilmercúrio para o ponto MD01.
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Figura 25: Evolução dos valores de metilmercúrio para o ponto MD02.
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Figura 26: Evolução dos valores de metilmercúrio para o ponto MD03.
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Figura 27: Evolução dos valores de metilmercúrio para o ponto MD04.
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4.2.5 Rio Jatuarana II e Igarapé Belmonte
Os valores elevados do igarapé Belmonte podem ser explicados pelo fato de a bacia
desse igarapé ser altamente impactada pelo desenvolvimento urbano e agrícola. Levantamento
feito por Menezes (2007) concluiu que apenas 45% da bacia do igarapé apresentou cobertura
vegetal original. Atividades como terraplanagem e arruamentos modificaram o curso superior
do rio, o que causou o afogamento dos canais de drenagem de pequenos igarapés, que
passaram a sofrer transformações para se tornarem canais de esgotos a céu aberto. Vale
ressaltar ainda que em torno de 21% da população de Porto Velho residem nesta micro bacia
hidrográfica.
As figuras: 28 e 29 mostram os gráficos com a evolução pelos períodos hidrológicos
dos resultados da fração total e da fração dissolvida.
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Figura 28: Evolução no período hidrológico dos valores de metilmercúrio para o ponto JTII.
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Figura 29: Evolução no período hidrológico dos valores de metilmercúrio para o ponto
BLM01.

5 – CONCLUSÕES
A metodologia aplicada para a determinação analítica quantitativa de metilmercúrio
em água natural se mostrou precisa e exata; sua faixa de trabalho se comportou bem linear,
com um coeficiente de correlação (R2 = 0,997) próximo a unidade. O limite de detecção (LD)
e o limite de quantificação (LQ) apresentaram valores extremamente baixos, em nível de subng.L-1 (0,00200 e 0,00600 ng.L-1, respectivamente). Em suma, uma metodologia excelente
para determinação de metilmercúrio em água.
Os valores de metilmercúrio nas águas do rio Madeira na área de influência do futuro
reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio se comportaram de maneira homogênea,
os resultados ao longo dos cinco pontos de coleta não variaram significativamente, o que
proporcionou concluir que, na média anual, 0,102 – 0,112 ng.L-1 são os valores para fração
total. Para fração dissolvida da água os valores médios anuais são 0,0390 – 0,0500 ng.L-1. Ao
se considerar a sazonalidade, os valores de metilmercúrio se comportaram de maneira
homogênea em cada período hidrológico, sendo que entre os períodos os valores se
mostraram diferentes, com os resultados mais altos encontrados no período das águas altas e
os mais baixos nas águas baixas. Como conclusão pode-se dizer que esses valores se mostram
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como background ambiental para a área de influência do futuro reservatório de Santo
Antônio.
Nos afluentes que são tributários direto a área do futuro lago do reservatório da usina
hidrelétrica de Santo Antônio os valores médios anuais de metilmercúrio variaram de 0,0650
a 0,177 ng.L-1 na fração total da água e na fração dissolvida variaram de 0,0440 a 0,127
ng.L-1. São quantidades de metilmercúrio que irão se depositar no futuro reservatório,
principalmente porque, em torno de, 65 % do metilmercúrio está dissolvido na água.
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FICHA DE DESTILAÇÃO
AMOSTRA

Branco Total
Branco Dissolvido
Amostra 1
Amostra 1 duplicata
Spike 1
Amostra 2
Amostra 2 duplicata
Spike 2
Amostra 3
Amostra 3 duplicata

Água ultra-

Peso

Peso

Valor

Peso

Volume

Amostra

pura_AP

Inicial_PI

Final_PF

destilado (mL)

Avolumado_PA

Diluição(mL)

(mL)

(mL)

(g)

(g)

(PF-PI)-AP

(g) PI + 55

(PA-PI)

Volume

de

final

de
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Tabela 6: Resultados de CH3Hg+ na fração total das amostras coletadas, considerando cada período hidrológico, a média anual e DP (n = 4).
Metilmercúrio na fração total
Pontos
de
coleta
Localidade
1
JP01=Jaci Paraná
2
JP02 = Jaci Paraná/Lago Madalena

PERÍODO HIDROLÓGICO DE COLETA
ÁGUAS ALTAS VAZANTE ÁGUAS BAIXAS ENCHENTE Média anual ± DP
ng.L-1
ng.L-1
ng.L-1
ng.L-1
(n=4)
0,166
0,072
0,043
0,084
0,091 ± 0,053
0,501

0,130

0,026

0,042

0,175 ± 0,222

3

RB01=Rio Branco

0,107

0,051

0,037

0,065

0,065 ± 0,030

4

CT01=Rio Contra

0,092

0,049

0,030

0,094

0,066 ± 0,032

5

JTI=Igarapé Jatuarana

0,218

0,339

0,085

0,148

0,198 ± 0,109

6

CP02=Rio Caripunas

0,068

0,046

0,053

0,117

0,071 ± 0,032

7

MDCP=Rio Madeira/Foz rio Caripunas

0,273

0,061

0,042

0,055

0,108 ± 0,110

8

MD01=Rio Madeira/Cachoeira dos Morrinhos

0,264

0,068

0,069

0,048

0,112 ± 0,102

9

MD02=Rio Madeira/Montante Santo Antônio

0,274

0,049

0,049

0,048

0,105 ± 0,113

10

MD03=Rio Madeira/Jusante Santo Antônio

0,307

0,053

0,033

0,046

0,110 ± 0,132

11

MD04=Rio Madeira/Jusante Santo Antônio

0,256

0,057

0,031

0,064

0,102 ± 0,104

12

JTII= Igarapé Jatuarana II/Jusante Santo Antônio

0,094

0,140

0,061

0,133

0,107 ± 0,037

13

BLM01=Igarapé Belmonte/Jusante Santo Antônio

0,605

0,409

0,084

0,599

0,424 ± 0,244
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Tabela 7: Resultados de CH3Hg+ na fração dissolvida das amostras coletadas, considerando cada período hidrológico, a média anual e DP (n = 4).
Metilmercúrio na fração dissolvida
Pontos
de
coleta
1
JP01=Jaci Paraná

Localidade

PERÍODO HIDROLÓGICO DE COLETA
ÁGUAS ALTAS VAZANTE
ng.L-1
ng.L-1
0,113
0,040

ÁGUAS BAIXAS
ng.L-1
0,021

ENCHENTE
ng.L-1
0,042

Média anual ± DP
(n=4)ng.L-1
0,054 ± 0,040

2

JP02 = Jaci Paraná/Lago Madalena

0,267

0,056

0,014

0,033

0,093 ± 0,118

3

RB01=Rio Branco

0,083

0,026

0,023

0,042

0,044 ± 0,028

4

CT01=Rio Contra

0,057

0,032

0,026

0,059

0,044 ± 0,017

5

JTI=Igarapé Jatuarana

0,150

0,161

0,051

0,145

0,127 ± 0,051

6

CP02=Rio Caripunas

0,051

0,028

0,047

0,050

0,044 ± 0,011

7

MDCP=Rio Madeira/Foz rio Caripunas

0,070

0,075

0,022

0,031

0,050 ± 0,027

8

MD01=Rio Madeira/Cachoeira dos Morrinhos

0,066

0,051

0,044

0,035

0,049 ± 0,013

9

MD02=Rio Madeira/Montante Santo Antônio

0,059

0,051

0,038

0,028

0,044 ± 0,014

10

MD03=Rio Madeira/Jusante Santo Antônio

0,058

0,049

0,029

0,033

0,042 ± 0,014

11

MD04=Rio Madeira/Jusante Santo Antônio

0,064

0,042

0,017

0,033

0,039 ± 0,020

12

JTII= Igarapé Jatuarana II/Jusante Santo Antônio

0,072

0,064

0,020

0,086

0,061 ± 0,028

13

BLM01=Igarapé Belmonte/Jusante Santo Antônio

0,540

0,159

0,016

0,375

0,273 ± 0,231

83

Tabela 8: Relação percentual entre os valores de metilmercúrio na fração dissolvida pelos valores da fração total, considerando cada período
hidrológico, a média anual e DP (n = 4).
RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE CH3Hg+ NA FRAÇÃO DISSOLVIDA E NA FRAÇÃO TOTAL
Pontos
PERÍODO HIDROLÓGICO DE COLETA
de
ÁGUAS ALTAS VAZANTE ÁGUAS BAIXAS ENCHENTE Média anual ± DP
coleta
Localidade
%
%
%
%
%
1
JP01=Jaci Paraná
68,07
55,56
48,84
50,00
55,62 ± 8,80
2
JP02 = Jaci Paraná/Lago Madalena
53,29
43,08
53,85
78,57
57,20 ± 15,08
3
RB01=Rio Branco
77,57
50,98
62,16
64,62
63,83 ± 10,91
4
CT01=Rio Contra
61,96
65,31
86,67
62,77
69,17 ± 11,75
5
JTI=Igarapé Jatuarana/Montante Santo Antonio
68,81
47,49
60,00
97,97
68,57 ± 21,47
6
CP02=Rio Caripunas
75,00
60,87
88,68
42,74
66,82 ± 19,66
7
MDCP=Rio Madeira/Foz rio Caripunas
25,64
122,95
52,38
56,36
64,33 ± 41,39
8
MD01=Rio Madeira/Cachoeira dos Morrinhos
25,00
75,00
63,77
72,92
59,17 ± 23,30
9
MD02=Rio Madeira/Montante Santo Antonio
21,53
104,08
77,55
58,33
65,37 ± 34,73
10 MD03=Rio Madeira/Jusante Santo Antonio
18,89
92,45
87,88
71,74
67,74 ± 33,76
11 MD04=Rio Madeira/Jusante Santo Antonio
25,00
73,68
54,84
51,56
51,27 ± 20,04
12 JTII= Igarapé Jatuarana II/Jusante Santo Antonio
76,60
45,71
32,79
64,66
54,94 ± 19,49
13 BLM01=Igarapé Belmonte/Jusante Santo Antonio
89,26
38,88
19,05
62,60
52,45 ± 30,32
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Tabela 9: Valores de CH3Hg+, na fração total, por período hidrológico, dos pontos do rio
Madeira e média com DP de cada período (n = 5).
Metilmercúrio Total na água do Rio Madeira - CH3Hg+ TOTAL
Pontos
de
coleta

PERÍODO HIDROLÓGICO DE COLETA
Localidade

ÁGUAS ALTAS VAZANTE
(ng.L-1)
(ng.L-1)

ÁGUAS BAIXAS
(ng.L-1)

ENCHENTE
(ng.L-1)

7

MDCP (Foz rio Caripunas)

0,273

0,061

0,042

0,055

8

MD01 (Cachoeira dos Morrinhos)

0,264

0,068

0,069

0,048

9

MD02 (Montante Santo Antônio)

0,274

0,049

0,049

0,048

10

MD03 (Jusante Santo Antônio)

0,307

0,053

0,033

0,046

11

MD04 (Jusante Santo Antônio)

0,256

0,057

0,031

0,064

0,275 ± 0,019

0,058 ± 0,007

0,045 ± 0,015

0,052 ± 0,007

MÉDIA ± DP

Tabela 10: Valores de CH3Hg+, na fração dissolvida, por período hidrológico dos pontos do
rio Madeira e média com DP de cada período (n = 5).
Metilmercúrio Dissolvido na água do Rio Madeira - MeHg DISSOLVIDO
Pontos
de
coleta

PERÍODO HIDROLÓGICO DE COLETA
Localidade

ÁGUAS ALTAS
(ng.L-1)

VAZANTE
(ng.L-1)

ÁGUAS BAIXAS
(ng.L-1)

ENCHENTE
(ng.L-1)

7

MDCP (Foz rio Caripunas)

0,070

0,075

0,022

0,031

8

MD01 (Cachoeira dos Morrinhos)

0,066

0,051

0,044

0,035

9

MD02 (Montante Santo Antônio)

0,059

0,051

0,038

0,028

10

MD03 (Jusante Santo Antônio)

0,058

0,049

0,029

0,033

11

MD04 (Jusante Santo Antônio)

0,064

0,042

0,017

0,033

0,063 ± 0,005

0,054 ± 0,013

0,030 ± 0,011

0,032 ± 0,003

MÉDIA ± DP
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TABELA t-student
Unicaudal 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 99,5% 99,75% 99,9% 99,95%
Bicaudal 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 99,5% 99,8% 99,9%
1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,71 31,82 63,66 127,3 318,3 636,6
1
0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 14,09 22,33 31,60
2
0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453 10,21 12,92
3
0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598 7,173 8,610
4
0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773 5,893 6,869
5
0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 4,317 5,208 5,959
6
0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029 4,785 5,408
7
0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 3,833 4,501 5,041
8
0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 3,690 4,297 4,781
9
0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581 4,144 4,587
10
0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,497 4,025 4,437
11
0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,428 3,930 4,318
12
0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,372 3,852 4,221
13
0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,326 3,787 4,140
14
0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,286 3,733 4,073
15
0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,252 3,686 4,015
16
0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,222 3,646 3,965
17
0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,197 3,610 3,922
18
0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,174 3,579 3,883
19
0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153 3,552 3,850
20
0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,135 3,527 3,819
21
0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,119 3,505 3,792
22
0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,104 3,485 3,767
23
0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,091 3,467 3,745
24
0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,078 3,450 3,725
25
0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,067 3,435 3,707
26
0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,057 3,421 3,690
27
0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,047 3,408 3,674
28
0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,038 3,396 3,659
29
0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,030 3,385 3,646
30
0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 2,971 3,307 3,551
40
0,679 0,849 1,047 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 2,937 3,261 3,496
50
0,679 0,848 1,045 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 2,915 3,232 3,460
60
0,678 0,846 1,043 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 2,887 3,195 3,416
80
0,677 0,845 1,042 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 2,871 3,174 3,390
100
0,677 0,845 1,041 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 2,860 3,160 3,373
120
0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 2,807 3,090 3,291
Fonte: Rohlf & Sokal, 1981.
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Distribuição Qui-Quadrado

Fonte: Rohlf & Sokal, 1981.

