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EESDUQ 

A metilação de Hg inorgânico em ambientes aquáticos é 

uma etapa chave no ciclo do Hg, ainda náo estudada em 

condições tropicais. 

No presente trabalho, padronizaram-se técnicas 

radioquímicas visando o estudo da volatilização e metilação 

de Hg em égua e sedimento de áreas garimpeiras de ouro. Em 

experimentos preliminares observou-se, em 35 dias, a 

volatilização de até 32 % do 2°3Hg"*"2 adicionado a soluções 

aquosas. Soluções ácidas de KaCrsOy 0.1 M revelaram-se 

inadequadas para a retenção de 2 0 3 H g 0 e o mesmo foi intensa 

e irreversivelmente absorvido por diversos materiais 

sintéticos de uso corrente em laboratório. 

Desenvolveram-se versões consideravelmente simplificadas 

da técnica radioquímica de Furutani & Rudd (1980), para 

determinação das taxas de metilação em amostras ambientais. 

Em testes com padrões de metil- 2 0 3Hg estas versões 

apresentaram eficiência próxima ou superior a 90 %. Em 

incubações in-situ de amostras de sedimento superficial da 

região do Rio Madeira, observaram-se taxas líquidas 

potenciais de metilação de Hg (TM) de até 1 %.g- 1.h- 1, em 

afluentes como o Rio Mutum-Parané e o Rio Jamari, e na 

represa de Samuel. Em sedimentos do Rio Madeira, as TMs 

foram menores, na faixa de 6,2xl0- B a l,5xl0- 3 %.g- 1.h- 1. Em 

incubações em laboratório de amostras estocadas por algumas 

semanas as TMs foram inferiores em uma a duas ordens de 
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grandeza àquelas observadas in-situ, e em amostras 

autoclavadas estas eram próximas ou inferiores à TM mínima 

detetável. A TM em amostras de água foi sempre < 7xl0- 7 

%.ml- 1.h- 1. 

A determinação dos sítios preferenciais de metilação 

permitirá uma melhor padronização da técnica aqui descrita, 

aplicável à determinação das TMs mesmo em condições adversas 

como as da região Amazônica. 
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ABSTRACT 

Methylation of inorganic Hg in aquatic systems is a key 

process in the environmental cycling of this metal, not yet 

studied in tropical conditions. 

Radiochemical techniques were adapted and simplified, 

aiming at the study of Hg volatilization and methylation in 

water and sediment of gold mining areas in the Amazon 

region. Preliminary experiments showed, in 35 days, 

volatilization of up to 32 % of zo3Hg2-*- added to aqueous 

solutions. Acid K2Crz07 0.1 M solutions were not effective 

in 2 0 3 H g 0 trapping and the latter was highly and 

irreversibly absorbed by a variety of synthetic materials 

commonly used in laboratory work. 

Considerably simplified versions of the Furutani & Rudd 

(1980) radiochemical technique for the determination of 

methylation rates in environmental samples were developped 

and showed efficiencies close to 90 % in tests with methyl-
2 0 3 H g standards. In-situ incubations of surface sediments 

were performed in the Madeira River gold mining region, 

Rondonia State, Brazil, and potencial net Hg methylation 

rates (MR) of up to 1 %.g- 1.h- 1 were found in black-water 

affluents like the Mutum-Parana and Jamari rivers and in the 

Samuel reservoir. MRs in the Madeira River sediments were 

lower, ranging 10- 5 to 10- 3 %.g- 1.h- 1. MRs obtained in 

incubations of samples some weeks after collection were one 

or two orders of magnitude lower than those resulting from 
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in-situ incubations. Methylation in autoclaved samples was 

close to minimum detectable rates. MRs in surface water 

samples was in all cases < 7.10- 7 %.ml- 1.h- 1. 

The determination of the predominant methylation sites 

will allow a better standartization of the technique 

described herein, suitable for MR determinations even under 

the unfavorable conditions prevailing in the Amazon region. 
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1 - TNTRODUCflO 

1 - 1 : Características, usos e toxicologia do He 

0 mercúrio é um metal peculiar. Apesar de ser líquido à 

temperatura ambiente, observadores como Plínio e Aristóteles 

suspeitaram a sua natureza metálica e chamaram-no de "prata 

líquida" ("hydrargyrum", dando origem ao símbolo Hg) ou 

"prata rápida". Esta natureza só foi confirmada em 1759 

quando na Sibéria o mercúrio de um termômetro solidificou-se 

a -38,9°C. 0 Hg metálico líquido apresenta elevada 

condutividade térmica, densidade e tensão superficial. Em 

contraste com outros metais, o Hg tende a formar ligações 

covalentes e não iónicas e apresenta elevada volatilidade 

(Winship, 1985). Vários metais são altamente solúveis em Hg, 

formando amálgamas. 

As características físico-químicas peculiares do Hg 

metálico e seus muitos compostos orgânicos e inorgânicos são 

utilizadas pelo Homem desde a mais remota antiguidade, em 

uma infinidade de aplicações. A mais antiga destas talvez 

seja o uso de HgS como pigmento vermelho em pinturas 

rupestres, sendo este composto empregado ainda hoje como 

pigmento ou biocida na indústria de tintas. 0 vapor de Hg 

era utilizado na China, durante a dinastia Ming, e na 

Europa, nos séculos 17 e 18, para o tratamento da sífilis e 

o encontramos hoje nas lâmpadas que iluminam nossos espaços 
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urbanos (Winship, 1985; Andren & Nriagu, 1979). Sais 

orgânicos e inorgânicos de Hg servem de catalisadores na 

indústria petroquímica, anti-sépticos na medicina e 

fungicidas na agricultura. 0 Hg metálico é ainda 

indispensável na fabricaça 0 d e b a t e r i a s , interruptores e 

outros componentes elétricos e eletrônicos, aparelhos de 

medida como termômetros e barómetros (Andren & Nriagu, 

1979). 0 cidadão médio de hoje leva na boca várias 

obturações dentárias preparadas com um amálgama contendo Hg 

e prata e a amalgamação com Hg é a base para a extração de 

ouro aluvionar em garimpos da Amazônia. 

Uma lista exaustiva dos usos presentes e passados do Hg 

seria entediante, bastando dizer que é um metal essencial em 

nossa vida diária, ainda insubstituível na maioria de suas 

importantes aplicações. 

A relação do Homem com o Hg é antiga mas nem sempre foi 

pacífica ou isenta de riscos. Seus efeitos tóxicos já eram 

conhecidos por Galeno, Hipócrates e Plínio e este último 

mencionou-os em seus escritos sobre os escravos das minas de 

Hg de Almadém na Espanha (Winship, 1985) 

0 mercúrio ocorre principalmente nas formas de vapor (Hg 

elementar ou Hg°), sais inorgânicos mono e divalentes e 

compostos orgânicos como metil-Hg. Na natureza sua forma 

mais abundante é o HgS (cinabrio) extraído em minas na 

Espanha, Itália, Iugoslávia, Rússia, Japão e, no nosso 

continente, México e Califórnia (ibid.) 



I A maior parte das propriedades biológicas do Hg decorre 

de sua forte tendência a estabelecer ligações covalentes com 

o enxofrei Esta tendência explica sua grande afinidade por 

componentes celulares essenciais como enzimas, proteínas de 

membranas, ácidos nucleicos e mitocôndrias. Mesmo em baixas 

concentrações, compostos de Hg podem desativar enzimas 

sulfidríliças e precipitar proteínas, o que os caracteriza 

como venenos celulares potentes porém inespecíficos (ibid.) 

A ingestão d d. HgCl tem um efeito meramente purgativo mas 

a dei HgCld já foi bastante utilizada para fins suicidas. 0 

insolúvel. A absorção gastro-intestinal de Hg° é desprezível 

L 
do ponto de vista toxicológico mas o mesmo penetra 

facilmente através da pele, assim como seus compostos 

inorgânicos. 

A exposição ao vapor de Hg é principalmente ocupacional 

e seus riscos são conhecidos há séculos. A mesma é frequente 

na indústria elétrica e eletrônica, de cloro-soda, na 

mineração de HgS, em fundições de Zn e Cu, mas pode ocorrer 

em qualquer ambiente mal ventilado no qual Hg metálico seja 

estocado ou manipulado de forma inadequada. Uma superfície 

de apenas 10,5 cm 2 emitirá Hg° para o ar a uma taxa de 70 

ug.h-1 a 20°C (Grier, 1968, apud Andren & Nriagu, 1979). 

Assim, em um ambiente fechado de 60 m 3 , os limites 

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1976) 

para exposição ambiental contínua (15 u g . m - 3 ) e exposição 

baixa toxicidade por ser praticamente 



ocupacional (50 ug.m-s) sera 0 respectivamente atingidos em 

apenas 13 e 43 horas . 

Dependendo da forma de exposição, a intoxicação por Hg 

afetará o trato gastro-intestinal ou respiratório mas em 

todos os casos observam-se distúrbios renais e sobretudo do 

sistema nervoso central. Estes últimos incluem uma variada 

gama de sintomas neurológicos e psiquiátricos como tremores, 

distúrbios motores e sensores, deterioração das funções 

cognitivas, depressão, paranóia, instabilidade emocional e 

perda de memória (Winship, 1985). No Brasil, o diagnóstico 

da intoxicação mercurial em garimpos de ouro é dificultada 

pela semelhança entre diversos de seus sintomas e aqueles- da 

malária, endêmica èm muitas regiões de garimpo (Malm, 1991). 

No passado, a indústria chapeleira utilizava Hg(N03)s no 

tratamento do feltro e os efeitos neurológicos desta 

exposição ocupacional foram descritos através do discurso e 

comportamento incoerentes do "chapeleiro maluco", um dos 

personagens do livro "Alice no país das maravilhas" de Lewis 

Carro11. 

0 vapor de Hg atravessa a membrana celular mais 

rapidamente que as formas divalentes do metal e portanto uma 

fração significativa do mesmo atinge o cérebro antes de ser 
í 

oxidada na circulação sanguínea. A exposição a Hg° tem 

portanto maior tendência a apresentar efeitos neurotóxicos 

do que aquela devida a outras formas inorgânicas de Hg 

(Winship, 1985). 
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gestantes a metil-Hg compromete o desenvolvimento físico do 

feto e causa retardamento mental (Takizawa, 1979). 

Somados à gravidade do acidente e à extensa© dos estudos 

que o mesmo motivou, vários fatores contribuíram para que 

Minamata se tornasse internacionalmente um símbolo do pesado 

tributo que o desenvolvimento industrial em geral e o uso do 

Hg em particular representam para o Homem e o meio-ambiente. 

Entre tais fatores, destacam-se a ampla divulgação pela 

mídia da época e a perseverança das vítimas, ainda 

empenhadas em verdadeiras batalhas judiciais (Smith, E.W. & 

Smith, A.M., 1975). 

Além de revelar^ a elevada toxicidade do metil-Hg e 

fornecer a maioria dos dados disponíveis atualmente sobre o 

seu metabolismo no Homem, o acidente de Minamata teve ainda 

o triste mérito de levantar a questão, sempre atual, dos 

possíveis efeitos subclínicos, na população em geral, de 

baixas concentrações de poluentes na dieta, ar e égua em 

função da dispersão dos mesmos em escala local, regional e 

global. Alertados por este acidente, diversos países se 

apressaram em realizar extensos levantamentos da 

concentração de Hg em peixes de rios, lagos e áreas 

costeiras, chegando relutantemente à conclusão que a pesca 

e/ou consumo de pescado deveria ser suspensa ou limitada em 

centenas destas áreas, resultando em graves impactos socio

económicos em países como Estados Unidos, Canadá, Suécia e 

Japão (Huckabee, Elwood & Hildebrand, 1979). Limites de 

concentração de Hg de 0,5 a 1,0 ug.g- 1 foram estabelecidos 
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para o consumo de peixe, comprometendo a pesca recreativa e 

industrial e particularmente a pesca de atum, já que este 

tende a concentrar Hg em níveis superiores a estes limites 

mesmo na ausencia de fontes significativas de Hg 

antropogênico (Windom & Kendall, 1979). 

Ao longo da década de 60, o uso de fungicidas 

organomercuriais na agricultura foi proibido e 

implementaram-se medidas severas visando a redução das 

emissões de Hg para o meio-ambiente . 

Em 1985, o limite de concentração de Hg para 

comercialização de peixe na Suécia era de 1 ug.g- 1 e 

recomendava-se que em áreas onde esta concentração atingisse 

2 ug.g- 1 a ingestão de peixe fosse limitada a urna vez por 

semana (Lindqvist, Jernelov, Johansson & Rhode, 1985). No 

Brasil o limite adotado para ingestão regular de peixe é de 

0,5 ug.g- 1 (Ministério da Saúde, 1976). 

1.2: 0 ciclo global do Ha 

Os diversos casos de intoxicação por metil-Hg 

despertaram naturalmente um grande interesse pelo 

comportamento do Hg introduzido na biosfera por fontes 

naturais e antropogênicas e o grande número de dados obtidos 

possibilitou a elaboração de diversos modelos de ciclagem de 

Hg. 0 estudo das trocas de Hg entre os diferentes 

compartimentos ambientais envolve a determinação de formas 

físico-químicas de Hg que ocorrem em baixíssimas 
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concentrações e mantém entre si um equilíbrio delicado e 

ainda pouco conhecido. No caso de ar e água, as dificuldades 

para a coleta e preservação de amostras e análise de Hg são 

tantas que existe hoje o consenso de que dados anteriores a 

1975 devem ser vistos com reservas (Andren & Nriagu, 1979; 

Lindqvist et alii, 1985). Os modelos acima mencionados podem 

divergir em alguns aspectos mas levam a diversas conclusões 

importantes, discutidas a seguir. 

Os solos são a principal fonte natural difusa de Hg para 

a atmosfera, especialmente aqueles situados em áreas 

tectónicamente ativas onde aliás concentram-se as jasidas de 

Hg. Nestas mesmas áreas, vulcões e fontes geotérmicas são 

exemplos de fontes pontuais'porém naturais de Hg. Evidências 

recentes demostram que a superfície de lagos e rios pode 

emitir até 6 vezes mais Hg para a atmosfera que os solos 

adjacentes (Schroeder, Munthe & Lindqvist, 1985) . j A emissão 

de Hg por solos e águas envolve a conversão de Hg+ 2 a Hg° ou 

dimetil-Hg, as formas mais voláteis deste metal. ^ Na 

atmosfera estas são reoxidadas dando origem a formas 

solúveis que se depositam por via úmida e seca. 0 tempo de 

residência do Hg na atmosfera pode variar de alguns meses a 

dois anos, o que permite a sua dispersão a grandes 
i 

distâncias.! Apenas 10-20% do Hg emitido por fontes pontuais 

se deposita nas proximidades das mesmas, o restante sendo 

depositado em escala regional ou global (Lindqvist et alii, 

1985). 
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O fluxo de Hg entre continentes e atmosfera, envolvendo 

Hg°, é muito mais importante que aquele entre continentes e 

oceanos envolvendo Hg+ 2, em grande parte associado à matéria 

orgânica dissolvida e particulada. 0 principal repositório 

de Hg no ambiente é constituído pelos sedimentos de rios, 

lagos e principalmente oceanos onde seu período de retenção 

é estimado em aproximadamente 2000 anos (Andren & Nriagu, 

1979). Em águas e sedimentos o Hg"1"2 é convertido a metil-Hg 

principalmente por bactérias mas também por processos 

químicos. Este último, apesar de ser a forma dominante de Hg 

em organismos superiores e possuir a já mencionada 

importância toxicológica, representa uma fração mínima do Hg 

presente na atmosfera e em sistemas aquáticos (Huckabee et 

alii, 1979). 

A atividade humana resultou em um aumento por um fator 

de 2 a 5 nas taxas de deposição de Hg em sedimentos 

lacustres, devido tanto à dimensão das emissões 

antropogênicas quanto à forte erosão provocada pelo 

desmatamento e pela agricultura, intensificando a 

sedimentação (Lindqvist et alii, 1985). 

As emissões antropogênicas totais de Hg nos Estados 

Unidos, em 1973, foram estimadas em 1,5 . 1 0 3 toneladas, 

sendo 31% deste total introduzido na atmosfera, 6% em 

sistemas aquáticos e 63% em solos. A emissão natural de Hg 

no conjunto do território daquele país no mesmo ano foi 

calculada em 1 0 3 toneladas, levando à conclusão que 32% do 

Hg atmosférico era de origem antropogênica (US Environmental 
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Protection Agency, 1975, apud Andren & Nriagu, 1979). 0 

Homem introduz Hg no ambiente principalmente através de 

atividades como queima de combustíveis fósseis (em 

particular carva Q) 5 incineração de lixo, indústria de 

cloro-soda e de pape1 e fundição de Cu e Zn.) 

As emissões antropogênicas totais de Hg para a atmosfera 

foram calculadas em 1 a 3.10 4 toneladas.ano- 1 no início de 

década de 70 (Andren & Nriagu, 1979) e em 1 a 6.10 3 

toneladas. ano- 1 em 1985 (SCOPE, 1985, apud Malm et alii, 

1990), refletindo a eficiência das medidas implementadas nos 

principais países industrializados visando a redução das 

emissões de Hg. Segundo estimativas mais recentes, a emissão 

total de Hg é de cerca de 3,5 . 1 0 3 toneladas.ano- 1, as 

emissões naturais correspondendo a 71 % deste total (Nriagu, 

1989, apud Pacyna & Munch, 1991). 

0 Brasil importa todo o Hg que consome e seguiu a 

tendência mundial de redução do uso de Hg na indústria de 

cloro-soda e na agricultura, mas por outro lado, suas 

importações deste metal passaram de 158 toneladas em 1979 

para 337 em 1989 (Ferreira & Appel, 1990). Calcula-se que um 

total de até 210 toneladas de Hg tenham sido perdidas para o 

meio-ambiente em 1989, a mineração de ouro contribuindo com 

cerca de 80 % das mesmas, o que colocaria esta atividade na 

condição de principal responsável pela poluição por Hg no 

F>aís (Ferreira & Appel, 1990). 

A Figura 1 ilustra a evolução do uso de Hg no Brasil no 

período de 1979 a 1989 evidenciando o crescimento da 



importação de Hg destinado à revenda ! ou a usos não-

especifiçados, refletindo o crescimento das atividades de 

garimpo. 

A emissão de Hg para a atmosfera por garimpos de ouro no 

Brasil é calculada em cerca de 100 toneladas anuais (Lacerda 

& Salomons, 1991) ou 1,7 a 10 % da emissão antropogênica 

global de Hg para a atmosfera em 1985 (SCOPE, 1985, apud 

Malm et alii, 1990), o que já é uma fração significativa, 

mesmo levando em conta as incertezas associadas a estas 

estimativas. 

i i 1 1 1 r 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Ano 

Ctorosoda Usos não «pocificados Total rrcortado • 

FIGURA 1: Evolução da importação de Hg pelo Brasil para uso 
na indústria de cloro-soda e outros usos não-especifiçados, 
no período de 1979 a 1989. Adaptado de Ferreira & Appel 
(1990), e Laborão (1991) apud Lacerda & Salomone (1991). 
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1.3: Especiapão de He em sistemas aquáticos 

A especiação de elementos traço define não somente o 

comportamento e destino dos mesmos mas também as 

consequências toxicológicas potenciais de sua presença em 

sistemas aquáticos. 

0 estudo da especiação de Hg em águas e sedimentos é 

particularmente difícil devido à ampla gama de formas 

químicas que este metal assume e à complexidade do 

comportamento das mesmas. Tal estudo pode ser abordado por 

três vias distintas e, como veremos adiante, complementares: 

cálculos de equilíbrio químico, experimentos de laboratório 

e análise direta das espécies de interesse em amostras 

ambientais. Os modelos termodinâmicos de especiação assumem 

implicitamente a existência de um equilíbrio que nem sempre 

ocorre no caso do Hg, cujas formas voláteis podem deixar o 

sistema. As indicações fornecidas por estes modelos são no 

entanto úteis para prever a natureza e concentração de 

espécies de Hg cuja amostragem e análise é ainda impossível 

(Benes & Havlik, 1979). 

Experimentos de laboratório, frequentemente realizados 

com técnicas radioquímicas sensíveis e específicas, 

subsidiam a elaboração dos modelos termodinâmicos ou 

verificam as previsões dos mesmos. 

A determinação direta das formas físico-químicas de Hg é 

naturalmente a abordagem mais objetiva e portanto preferível 

da questão, mas é limitada pela sensibilidade dos métodos 
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analíticos e também por obstáculos ainda incontornáveis, 

como o fato de que a simples coleta de uma amostra de água 

altera o equilíbrio entre as espécies de Hg presentes, 

devido à sua adsorção diferencial nas paredes do frasco. Por 

outro lado, uma vez que todas as formas de Hg que tem alguma 

importância ambiental são mais ou menos voláteis, ou podem 

ser convertidas para formas altamente voláteis como Hg°, a 

contaminação de amostras é um risco constante, cuja 

minimização exige que estas sejam manipuladas em 

laboratórios ultra-limpos. 

Uma vez que as três abordagens citadas dificilmente 

produzem dados quantitativos precisos e/ou acurados, quando 

utilizadas isoladamente, qualquer conclusão sobre a 

abundância relativa das diferentes espécies de Hg exige a 

combinação de dados obtidos através de dois ou mais métodos 

distintos. 

Diversos parâmetros ambientais determinam as formas 

predominantes de Hg em águas naturais, entre eles o 

potencial de oxirredução (Eh), o pH e a concentração de 

cloretos e sulfetos. Em águas bem oxigenadas, as formas 

divalentes como Hg(OH)2 e HgCls serão predominantes, 

enquanto Hg° devera apresentar maior estabilidade em 

condições moderadamente redutoras, exceto em águas com maior 

concentração de sulfetos, onde formas como Hg(SH)z e HgSs 2-

serão estáveis (Benes & Havlik, 1979). Os ácidos húmicos e 

fúlvicos e a ação de certos microorganismos podem reduzir 

Hg"*"2 a Hg° (Alberts, Schindler & Miller, 1974; Regnell, 
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1990). 0 mercúrio pode ainda formar complexos estáveis com 

vários ligantes orgânicos como cisteína, glicina, ácido 

cítrico e substancias húmicas. Estas últimas podem 

representar 90 % da matéria orgânica total em águas naturais 

e assim desempenhar importante papel na mobilização de Hg. 

Supõe-se que a reação de Hg com grupos sulfidrila seja a 

causa da afinidade de substâncias húmicas por Hg. Análises 

de Hg realizadas em amostras de água, antes e após a 

oxidação da matéria orgânica, sugerem que formas orgânicas 

de Hg representam de 25 a 85 % do Hg dissolvido em águas 

naturais (Benes & Havlik, 1979). 

0 metil-Hg (CHsHg-1-) é solúvel e bastante estável em 

água, tendendo a formar complexos com Cl-, Br- e OH-. 

Formado a partir de H g + 2 principalmente pela atividade 

bacteriana, o metil-Hg tem afinidade por lipídios e grupos 

sulfidrila e é rápida e intensamente acumulado pela biota 

aquática (Huckabee et alii, 1979). Em contraste com o metil-

Hg, o dimetil-Hg é apolar, pouco solúvel em água e muito 

volátil e este composto instável representa uma fração 

mínima do Hg presente em águas naturais (Benes & Havlik, 

1979). 

1.4: Acumulação de metil-tfe pela biota aquática 

0 acidente de Minamata revelou a grande capacidade da 

biota marinha em acumular metil-Hg e quando, em 

levantamentos realizados na' Suécia e no Canadá, observaram-
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se elevados níveis de Hg em peixes em centenas de lagos, 

ficou claro que a ingestão de pescado era a principal forma 

não-ocupacional de exposição do Homem ao Hg, mesmo em éreas 

não litorâneas. De fato, poucos compostos são acumulados de 

forma tão eficiente por peixes e outros organismos aquáticos 

quanto o metil-Hg. 0 fator de bioacumulação de metil-Hg em 

músculo de peixes marinhos e de água doce é da ordem de 1 0 3 -

1 0 4 (Beijer & Jernelov, 1979). 

Devido às evidências de que peixes carnívoros 

apresentavam maiores concentrações de Hg, sugeriu-se que o 

Hg sofria biomagnificação ao longo das cadeias alimentares 

aquáticas, e portanto, implicitamente, que a maior parte do 

Hg presente em peixes proviria de sua dieta. Diversos 

autores mostraram no entanto que a absorção branquial de 

metil-Hg é 40 % tão eficiente quanto a de oxigênio (De 

Freitas et alii, 1977, apud Huckabee et alii, 1979). 

Qualquer que seja a via de incorporação, a eliminação de 

metil-Hg é pequena ou mesmo imperceptível. Medidas de 

eliminação de metil-Hg em 400 peixes carnívoros adultos 

(Esox lueius), transferidos de um lago contaminado para 

outro, com níveis de Hg muito mais baixos, permitiram 

estimar a meia-vida biológica de metil-Hg nesta espécie em 

2 anos (Lockhart, 1972, apud Huckabee et alii, 1979), mas em 

um experimento semelhante com Perca flavescens a pequena 

queda observada na concentração de metil-Hg foi atribuída 

apenas à diluição por crescimento (Laarman, 1976, apud 

Huckabee et alii, 1979). Se a taxa de acúmulo de metil-Hg é 
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maior que a de eliminação, a concentração atingida será 

função do tempo de exposição e, de fato, existe uma forte 

correlação entre a concentração de Hg em peixes e a idade ou 

tamanho dos mesmos (Huckabee et alii, 1979 ) . Se a absorção 

de metil-Hg é um processo cumulativo, a biomagnificação 

poderia ser mais aparente do que real, os carnívoros 

apresentando maiores níveis de Hg por terem uma longevidade 

muito superior à de suas presas. Fêmeas de espécies de 

peixes carnívoros apresentam maiores taxas de crescimento e 

portanto menores concentrações de Hg que os machos da mesma 

classe de tamanho (De Freitas, Quadri & Case, 1974, apud 

Huckabee et alii, 1979). 

Devido à dispersão global de Hg, é difícil senão 

impossível determinar o que seria a concentração "natural" 

de metil-Hg na biota aquática. Em rios Amazônicos não 

afetados por garimpos de ouro a concentração de Hg em peixes 

é inferior a 0,2 ug.g- 1 (Malm, Pfeiffer, Souza & Reuther, 

1990), o mesmo ocorrendo em áreas do Hemisfério Norte 

consideradas não contaminadas (Huckabee et alii, 1979). 

1.5; Metilacão de Ha em sistemas aquáticos 

Em 1968, concluiu-se que o Hg presente em peixes é 

constituído essencialmente por metil-Hg (Westoo, 1966, apud 

Beijer & Jernelov, 1979), observação posteriormente 

corroborada por diversos outros autores (Windom & Kendall, 

1979). Isto esclareceu a importante questão da forma 
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predominante de Hg em organismos superiores, mas levantou 

outra de importância no mínimo comparável: se a maior parte 

do Hg introduzido em sistemas aquáticos por fontes naturais 

ou antropogênicas é inorgânico, como explicar a 

predominância de metil-Hg em peixes e outros organismos ? 

Esta pergunta ficou no ar até Jensen & Jernelov (1969) 

demostrarem que os microorganismos presentes em sedimentos 

lacustres são capazes de transformar Hg inorgânico em metil-

Hg. 

A partir deste trabalho pioneiro, diversos grupos de 

pesquisa se esforçaram em identificar, por meio de estudos 

in-vitro, os microorganismos responsáveis pela metilação de 

Hg e os fatores ambientais que controlam este processo. 

Extratos de bactérias metanogênicas, estritamente 

anaeróbias, são capazes de metilar Hg inorgânico, assim como 

culturas de Neurospora sp. , Clostridiwn, diversas bactérias 

aeróbias gram-positivas e gram-negativas isoladas de 

sedimentos de rio, Pseudomonas, Bacillus e fungos isolados 

de solos, a flora intestinal humana e de peixes (Jensen & 

Jernelov, 1969; Gilmour & Henry, 1991). Concluiu-se 

inicialmente que as bactérias metanogênicas seriam as 

principais metiladoras de Hg em sistemas aquáticos, mas 

evidências recentes sugerem que este papel caberia, ao 

contrário, às bactérias sulfato-redutoras (Compeau & Bartha, 

1985), tanto em sedimentos estuarinos como de rios e lagos, 

sendo que nestes últimos sua abundância é limitada pela 

baixa concentração de sulfatos (Gilmour & Henry. 1991). 



A Figura 2 ilustra o ciclo biológico tio Hg em sistemas 

aquáticos segundo Wood (1974) apud Salomons & Forstner 

(1984), evidenciando as relações entre os processos de 

metilação, demetilação e volatilisação de Hg, assim como o 

importante papel desempenhado pela atividade heterotrófica 

nestes processos. 

Do ponto de vista bioquímico, a metilação já foi 

considerada como um mecanismo de detoxificação ou uma via 

incorreta da síntese de metionina (Landner, 1971, apud 

Beijer & Jernelov, 1979). 
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FIGURA 2: Ciclo biológico do Hg em sistemas aquáticos, 
adaptado de Wood (1974) apud Salomons & Forstner (1984). 
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A metilcobalamina (vitamina B 1 2 ) é capas de metilar Hg-*"2 

abioticamente em solução aquosa, mas a maior parte das 

bactérias que produsem metilcobalamina parecem não 

participar da metilação de Hg em sedimentos (Gilmour & 

Henry, 1991). A metilação química pode ocorrer na presença 

de doadores de radicais metila como formas metiladas de 

chumbo e estanho. Este processo poderá ser importante caso 

ocorram simultaneamente altas concentrações de Hg inorgânico 

e de doadores como chumbo tetraetila, o que é dificilmente 

observado em condições naturais (Beijer & Jernelov, 1979). 

Ácidos húmicos e fúlvicos, ao contrário, são metil-doadores 

abundantes na naturesa e sua capacidade de metilar 

abioticamente Hg inorgânico já foi documentada por diversos 

autores (Weber, Reisinger & Stoeppler, 1985; Rogers, 1977, 

apud Weber et alii, 1985) estimando-se no entanto que a 

metilação abiótica é pouco significativa em comparação è 

metilação bacteriana. 

0 metil-Hg presente em águas e sedimentos é 

relativamente estável e só é degradado por processos 

bioquímicos específicos. Assim como a metilação, a 

degradação de metil-Hg é promovida por bactérias e fungos, 

em águas e sedimentos, resultando na formação de Hg° e CH4 

(Spangler, Spigarelli, Rose & Miller, 1973; Ramlal, Rudd & 

Hecky, 1986), e sua ocorrência parece ser de caráter tão 

geral e frequente quanto a metilação (Bisogni, 1979). 

Portanto, a concentração de metil-Hg é determinada pela taxa 

líquida de metilação, 'resultado do balanço entre os 
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processos opostos e simultâneos de metilação e demetilacão 

de Hg. Em outras palavras, a ausência de metil-Hg em um 

determinado sistema pode tanto significar que sua taxa de 

formação é nula, quanto que a mesma é comparável â de 

degradação. Assim, experimentos de laboratório em que 

metilação e demetilacão foram estudadas simultaneamente 

permitiram uma melhor compreensão da dinâmica ambiental do 

Hg. 

Ao estudar a variação espacial e sazonal das taxas de 

metilação e demetilacão em um lago oligotrófico no Norte 

dos Estados Unidos, Korthals & Winfrey (1987) observaram 

uma taxa de metilação baixa porém detectável na coluna 

d'água, a razão metilação/demetilação (M/D) sendo < 1. Já na 

superficie do sedimento esta razão chegava a 5,8, caindo 

para < 1 a partir de alguns centímetros de profundidade. Os 

mesmos autores observaram ainda grandes variações nas taxas 

de metilação entre diferentes pontos do lago, e estas não 

apresentaram correlação significativa com a temperatura ou o 

teor de matéria orgânica. A razão M/D na superfície dos 

sedimentos foi > 1 nos meses de verão e outono. 

Regnell (1990) observou que a taxa líquida de metilação 

em "cores" de sedimento de um lago oligotrófico na Suécia, 

incubados em condições anaeróbias, era superior em uma ordem 

de grandeza à observada em incubações aeróbias. Por outro 

lado, tanto a metilação como a volatilização de Hg eram mais 

intensas em sistemas com maiores concentrações de Hg e 

atividade heterotrófica mais elevada. 
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A partir de 1971, diversos autores observaram que, 

quando rios eram represados, a concentração de Hg nos peixes 

sofria um aumento brusco e significativo. Este fenômeno foi 

repetidamente observado na Finlândia, Canadá e Estados 

Unidos, em represas situadas em regiões de diferentes 

características geoquímicas, fora da influência direta de 

fontes pontuais de Hg, e também não era observado em 

sistemas aquáticos não afetados por represamentos, mas 

situados nas proximidades de reservatórios recém-criados. 

Isto levou à conclusão que o incremento das concentrações de 

Hg em peixes é um efeito sempre associado ao represamento 

(Gilmour & Henry, 1991; Jackson, 1986, 1988). Um 

levantamento recente e bastante completo das concentrações 

de Hg na represa de Tucuruí no Rio Tapajós, PA (Porvari et 

alii, 1992), revelou que as mesmas eram muito baixas em 

sedimento, mas atingiam níveis preocupantes em peixes e 

outros organismos, o que sugere que o fenômeno descrito 

acima também ocorre em represas tropicais, podendo 

comprometer seriamente o aproveitamento pesqueiro das atuais 

ou futuras grandes represas na região Amazônica. Jackson 

(1986,1988) estudou o comportamento do Hg em represas 

Canadenses e observou elevadas taxas de metilação em áreas 

de floresta alagada, sugerindo que a matéria orgânica de 

origem aquática e rica em N não estimula a metilação como a 

de origem terrestre, rica em C. Este autor observou ainda 

que a presença de depósitos de silte e argila inibiam a 

metilação em sedimentos. As condições anaeróbias propiciadas 
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pela ativa decompôsiça 0 ¿ a matéria orgânica submersa 

estimularam a metilacão mas diminuíram a disponibilidade do 

Hg inorgânico presente no sedimento, o inverso ocorrendo em 

áreas da represa que apresentavam condições mais aeróbias. 

0 grande aporte de matéria orgânica particulada e 

dissolvida resultante do alagamento de vastas áreas de 

vegetação provoca um pico no fluxo de metil-Hg, mas a 

concentração de Hg em peixes pode levar décadas para voltar 

a níveis toleráveis (Gilmour & Henry, 1991). 

Um dos parâmetros mais estudados no que se refere a seu 

efeito sobre a metilacão é o pH, devido â frequência com que 

se observa níveis elevados de Hg em peixes, em lagos 

acidificados. Apesar de toda a atenção que o assunto 

mereceu, os mecanismos envolvidos ainda são obscuros e os 

estudos sobre a relação entre acidificação e metilacão 

geraram resultados frequentemente contraditórios. Ramlal e 

colaboradores (1985) observaram que em sedimentos 

superficiais um pH < 7 reduzia fortemente a taxa de 

metilacão e a concentração de Hg na égua intersticial. A 

demetilação era também menor em pH acido, mas este efeito 

era menos pronunciado que para a metilacão. Em um trabalho 

posterior, membros do mesmo grupo de pesquisa concluíam que 

a acidificação estimulava a metilacão tanto em sedimentos 

superficiais como na coluna d'água (Xun, Campbell & Rudd, 

1987). Miller & Akagi (1979) apud Gilmour & Henry (1991), ao 

contrário, nao constataram variações na taxa de metilacão em 

pH de 5 a 7. 
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Em um estudo recente (Matilainen, Verta, Niemi & Uusi-

Rauva, 1991) sobre a metilação e demetilação em cinco lagos 

finlandeses de diferentes características físico-químicas e 

estados tróficos observaram-se maiores taxas de metilação em 

condições anaeróbias, em especial quando o sedimento 

apresentava elevados teores de matéria orgânica. Já em 

sedimentos com altas concentrações de Fe e Mn a diferença 

entre a metilação aerobia e anaerobia era mínima. Os autores 

não arriscam maiores generalizações, concluindo que as taxas 

líquidas de metilação são controladas por características 

individuais dos lagos como pH e propriedades do sedimento. 

Gilmour e Henry (1991) sugerem que a deposição de 

sulfatos associada â chuva ácida estimula a atividade das 

bactérias sulfato-redutoras mas observam também que a 

resultante produção de sulfetos reduz a disponibilidade de 

Hg-*"2 e metil-Hg no sedimento, sendo portanto um interessante 

paradoxo ecológico que a metilação seja mediada por este 

tipo de bactérias enquanto os sulfetos que as mesmas 

produzem inibem o processo. 

A identidade dos microorganismos responsáveis pela 

metilação em sedimentos superficiais e na coluna d'água é 

ainda desconhecida, assim como a disponibilidade para a 

bioacumulação do metil-Hg produzido no sedimento. 

Devido ao estado atual do conhecimento sobre o processo 

de metilação de Hg em sistemas aquáticos, uma das poucas 

generalizações possíveis é que o mesmo é determinado pela 

concentração e disponibilidade de Hg e pela atividade 
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bacteriana. Estes fatores sa G por sua vez afetados de forma 

variável por parâmetros como temperatura, pH e concentração 

de carbono orgânico dissolvido, sulfato e oxigênio. 

Cabe ressaltar aqui que o conjunto das informações 

existentes sobre a metilação de Hg e os fatores que a 

determinam foi obtido através de estudos em sistemas 

aquáticos em regiões frias ou temperadas, sendo amplamente 

desconhecida a biogeoquímica deste elemento em regiões 

tropicais. Não há dúvidas, no entanto, sobre a importância 

da metilação como fator determinante das consequências 

toxicológicas da poluição por Hg, e sistemas aquáticos 

tropicais apresentam características que, em princípio, 

favorecem a metilação de Hg, como temperaturas elevadas e 

regulares e rápida ciclagem de matéria orgânica (Esteves, 

1988). 

1.6; Q lifiQ de técnicas radioquímicaB no estudo da 

metilação de Hg 

Os traçadores radioativos tem sido, desde seu 

surgimento, uma poderosa ferramenta em inúmeros campos de 

pesquisa, incluindo as ciências ambientais. 

Radionuclídeos artificiais, introduzidos na biosfera de 

forma acidental ou deliberada, permitem determinar com 

precisão importantes parâmetros ambientais como velocidade 

de circulação de massas de ar e água, taxas de sedimentação 

e muitos outros. 
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Utilizados em experimentos de laboratorio, 

radionuclídeos de metais pesados permitiram esclarecer 

diversos aspectos do comportamento dos últimos em sistemas 

aquáticos, como sua taxa de acúmulo e eliminação pela biota, 

distribuição entre água e sedimento, etc. 

Uma das principais vantagens do uso de traçadores 

radioativos neste tipo de experimento reside no fato de que 

as técnicas radiométricas de detecção são sensíveis, 

específicas, rápidas, simples e em muitos casos, não 

destrutivas, contrastando portanto, na maioria destes 

aspectos, com as técnicas convencionais atualmente 

disponíveis. Assim, o uso destes traçadores pode simplificar 

o desenho do experimento ou ser essencial à sua realização. 

Devido à complexidade do comportamento do Hg, técnicas 

radioquímicas foram particularmente úteis no estudo da 

metilação de Hg em sistemas aquáticos e os resultados 

obtidos constituem uma boa ilustração das vantagens e 

limitações deste tipo de abordagem. Visando determinar as 

taxas líquidas de produção de metil-Hg em éguas e sedimentos 

de lago, Furutani & Rudd (1980) desenvolveram uma técnica 

desde então amplamente utilizada: amostras são incubadas em 

presença de 2 0 3 H g inorgânico e o metil- 2 0 SHg formado é 

separado quimicamente e quantificado radiometricamente. 

Alguns anos mais tarde, Ramlal et alii (1986) incubaram 

amostras de sedimento e água em presença de metil-Hg marcado 

com 1 4 C e determinaram sua taxa de degradação através da 

medida radiométrica dos produtos voláteis resultantes da 
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demetilaçao. 0 uso simultâneo destas duas técnicas 

radioquímicas permitiu comparar as taxas de metilação e 

demetilaçao em diversos tipos de ambientes aquáticos e 

testar hipóteses relativas à resposta das mesmas a diversos 

parâmetros ambientais. 

Estas técnicas apresentam, no entanto, algumas 

importantes limitações que merecem ser discutidas. Devido à 

atividade específica relativamente baixa dos compostos 

marcados de Hg disponíveis comercialmente, a utilização 

destas técnicas exige a adição âs amostras de quantidades de 

Hg que são comparáveis ou mesmo bastante superiores àquelas 

já existentes. Portanto, o Hg adicionado não pode ser 

considerado como um traçador no sentido usual do termo. Por 

outro lado, mesmo em amostras contendo níveis relativamente 

elevados de Hg total, a adição de Hg solúvel causa um 

aumento significativo da quantidade de Hg bio-disponível. 

Assim, as taxas de metilação e demetilaçao observadas neste 

tipo de experimento são consideradas como taxas máximas 

potenciais, normalmente expressas em % do Hg adicionado 

metilado ou demetilado por unidade de tempo e de massa ou 

volume de amostra. Outra importante consequência destas 

limitações é que estas técnicas serão pouco apropriadas para 

comparar as taxas de metilação e demetilaçao de amostras de 

diferentes características biogeoquimicas e concentrações de 

Hg como água e sedimento. 

Apesar destas ressalvas, as citadas técnicas 

radioquímicas são consideradas como o melhor método 
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atualmente disponível para estimar e comparar o potencial de 

metilação de Hg em diferentes sistemas aquáticos e testar 

hipóteses sobre os fatores determinantes das taxas líquidas 

de metilação (Gilmour & Henry, 1991). 

1-7: Poluipão por Hg devida aos. gorimpofí de ouro na 

Amazônia e suas conseqüências sanitárias e ambientaÍR 

A região Amazônica vem sendo, desde o final da década de 

1970, o palco de uma verdadeira "corrida do ouro", 

estimulada, entre outros fatores, pela construção da rodovia 

Transamazônica, pele chegada de grandes contingentes de 

colonos expulsos de suas terras nos estados do Sul do país, 

pelo fracasso dos projetos agrícolas associados à rodovia e 

pelo aumento dos preços do ouro (Clearly, 1990). 

0 princípio da amalgamação do ouro com mercúrio já era 

empregado em garimpos de ouro no Brasil do século 18 e o 

processo de extração de ouro evoluiu apenas no que se refere 

a seu grau de mecanização (Malm, 1991). Nos garimpos de 

hoje, o ouro é extraído de solos contendo veios de quartzo 

assim como de sedimentos de rio. Os diversos processos 

utilizados podem ir da escala artesanal à semi-industrial, 

encontrando-se descrições detalhadas dos mesmos na 

literatura (DNPM, 1985; Malm, 1991). Em todos estes 

processos o ouro contido no solo ou sedimento é concentrado 

gravimetricamente e separado deste concentrado por 

amalgamação com Hg metálico. Recupera-se a seguir o ouro 
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através da queima do amálgama e consequente volatilizaça 0 do 

Hg. Existem diversos tipos de retortas simples, baratas e de 

eficiência comprovada que permitem a purificação e 

reutilização do Hg, minimizando as perdas para a atmosfera, 

mas o seu uso ainda não é prática corrente nos garimpos e a 

queima do amálgama é geralmente realizada a céu aberto, 

causando frequentes casos de intoxicação aguda por inalação 

de vapor de Hg (Branches, Erickson, Aks & Hryhorczuk, 1992). 

0 ouro que deixa os garimpos ainda contém traços de Hg e 

é portanto novamente queimado nas lojas de compra e venda de 

ouro. Estas estão situadas em centros urbanos e a população 

próxima às mesmas está assim exposta a níveis apreciáveis de 

vapor de Hg no ar (Malm et alii, 1990; Malm, 1991). 

Devido à forma rudimentar como o Hg é empregado nos 

garimpos, estima-se que para cada kg de ouro extraído 1,32 

kg de Hg seja liberado para o meio ambiente, sendo 55-60% 

emitido para a atmosfera e o restante introduzido 

diretamente em solos e rios (Pfeiffer & Lacerda, 1988). Os 

cálculos sobre a liberação de Hg para o meio ambiente 

baseiam-se assim em estimativas da produção total de ouro e 

a incerteza associada às últimas é considerável devido aos 

tortuosos caminhos que este cobiçado metal segue em sua 

comercialização. 

0 número de pessoas envolvidas diretamente neste tipo de 

atividade garimpeira é estimado em aproximadamente um milhão 

e a emissão total de Hg em cerca de 130 toneladas por ano 

(Lacerda & Salomons, 1991). Em comparação, a contribuição da 



atividade vulcânica global para as emissõds atmosféricas de 

Hg é calculada em 30 toneladas.ano- 1 (Andren & Nriagu, 

1979). 

Supõe-se que o Hg gasoso emitido na queima do amálgama 

seja oxidado a H g + 2 na atmosfera , processo favorecido pela 

elevada temperatura, umidade e insolação, depositando-se na 

floresta e sendo drenado pela chuva de volta aos rios e 

igarapés (Figura 2-A). 

H A O , 
" 0 0 (vapor)55-60% 

Oxidação 

Deposição 

Volatliização 

Rios de 
p H = 4 . 7 - 6 . 0 

5 - 2 0 t /S.cm" 

Dragas ou balsas 
de mineração 40-45% 

p H = 6 . 0 - 7 . 1 

6 0 - 1 2 0 j jS.cm" Rio Madeira -1 

H g í C H j ) * incorporação ' 
; ' ̂ -V p o r pe ixes H g 0 (metálico) Organifícação 

Retenção por sedimentos 

FIGURA 2-A: Ciclo ambiental do Hg em áreas garimpeiras de 
ouro em rios Amazônicos, segundo Malm et alii,(1990). 



30 

Os igarapés apresentam várias características que em 

princípio favorecem a metilaça 0 d e H g j c o m o p H relativamente 

baixo e baixa condutividade, o que parece ser confirmado 

pela ocorrência na região do Rio Madeira de níveis mais 

elevados de Hg em peixes oriundos de igarapés quando 

comparados àqueles do próprio Rio Madeira (Malm et alii, 

1990; Malm, 1991). 

0 Rio Madeira é um dos maiores afluentes do Rio Amazonas 

e também um dos rios Amazônicos mais afetados pela 

garimpagem. Esta atividade foi oficialmente autorizada no 

trecho nao navegável, portanto a montante de Porto Velho, RO 

(Ver Figura 6, página 36). Em 1985, 3000 poderosas dragas 

operavam no trecho de aproximadamente 350 km entre esta 

cidade e a fronteira boliviana (Malm et alii, 1990). 

A equipe do Laboratório de Radioisótopos do 1BCCF°/UFRJ 

vem estudando há vários anos as consequências ambientais e 

sanitárias da poluição por Hg no Rio Madeira através de 

levantamentos de Hg total em solos, sedimentos, peixes de 

diferentes hábitos alimentares, assim como em cabelos de 

indivíduos da população ribeirinha, uma vez que os níveis de 

Hg em cabelo humano são considerados como bons indicadores 

do teor da dieta em metil-Hg (WHO, 1976). As concentrações 

de Hg em sedimentos de fundo do Rio Madeira atingiram 0,35 

ug.g- 1 e em sedimentos de seus afluentes, 157 ug.g - 1. 

Aproximadamente dois terços das amostras de pe ixes 

carnívoros coletadas no Rio Madeira a jusante de Porto Velho 

em 1989 e 1990 apresentavam teores de Hg superiores aos 
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limites estabelecidos para consumo humano (Figura 3 ) , e os 

níveis observados nos cabelos dos ribeirinhos neste trecho 

do rio eram suficientes para desaconselhar o consumo de 

peixes carnívoros por crianças e gestantes em vilas como 

Humaitá e Manicoré, respectivamente a 270 e 450 km a jusante 

de Porto Velho (Figura 4) 

Os resultados obtidos até o momento no levantamento de 

Hg total, tanto na área do Rio Madeira como em outras 

regiões indicam que, apesar das dimensões das bacias 

hidrográficas impactadas e dos enormes fatores de diluição, 

o impacto ambiental e sanitário da poluição por Hg já é uma 

realidade. A ocorrência frequente de níveis excessivos de Hg 

em peixes carnívoros indica que em diversas regiOes do país 

a ameaça de restrições à pesca é concreta, o que no caso 

específico da Amazônia representaria um grande impacto 

socio-econômico, devido ao fato das populações ribeirinhas 

dependerem quase exclusivamente da pesca para seu suprimento 

proteico. 

Considerando-se os vários problemas logísticos 

associados ao levantamento dos níveis de Hg total em peixes 

numa região como a Amazônia e, por outro lado, o complexo 

padrão migratório dos últimos (Goulding, 1979), os dados 

existentes são insuficientes em número e abrangência 

geográfica para permitir a confirmação de hipóteses sobre o 

potencial de metilação nos diversos ambientes aquáticos da 

região. 
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H A B I T O A L I M E N T A R 

FIGURA 3: Hg total em peixes da área do Rio Madeira, em 
ordem crescente de peso por tipo de hábito alimentar. 
Reproduzido de Malm (1991). 

A experiência de países como Suécia e Canadá indicou que 

os níveis de Hg na biota podem levar décadas para responder 

à redução ou suspensão das emissões de Hg e que nada pode 

ser feito, a um custo socialmente aceitável, para 

neutralizai' o potencial tóxico de extensos depósitos de solo 

e sedimento contaminados por Hg (Linqvist et alii, 1985). 

A dimensão do problema na Amazônia e em outras regiões 

do piais, aliada ao desconhecimento quase total sobre a 

biogeoquímica deste elemento em ecossistemas tropicais 



conferem um caráter de urgência ao estudo do potencial de 

metilação de Hg em rios, lagos e represas representativos 

desta vasta e complexa bacia hidrográfica. 
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E 

A 60H 

F = D e f o r a d e G a r i m p o | 

G = G a r i m p o o u Q u e i m a | 

S e x o / A t i v i d a d e / H a b i t o s a l i m e n t a r e s 

FIGURA 4: Hg total em cabelos de ribeirinhos do Rio Madeira 
e afluentes, por atividade e em ordem crescente de ingestão 
de peixe. Reproduzido de Malm (1991). 

1.8; Justificativa do trabalho 

0 estudo da volatilização do Hg é justificado por vários 

motivos: ela desempenha um importante papel no transporte de 

Hg no ambiente e, como já mencionado, está associada à 

metilação e demetilação, uma vez que os processos de geração 
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de formas voláteis de Hg -incluindo a demetilaça 0- diminuem, 

logicamente, a disponibilidade de Hg para a metilaçao. Por 

outro lado, as perdas potencialmente elevadas de Hg devido à 

sua volatiliaação durante a manipulação e estocagem de 

amostras, no campo ou em laboratório, podem comprometer 

seriamente a interpretação dos resultados analíticos. Estas 

perdas devem portanto ser documentadas e, tanto quanto 

possível, minimizadas. 

Incluíram-se assim entre os objetivos específicos deste 

trabalho a avaliação do potencial de volatilisação de Hg em 

águas naturais e outras soluções aquosas, a verificação da 

eficiência de diferentes soluções coletoras de Hg volátil e 

o estudo da interação do Hg° com materiais de uso corrente 

em estudos ambientais, de campo ou laboratório. 

No que se refere à metilaçao de Hg, a principal 

justificativa deste trabalho é introduzir modificações na 

técnica radioquímica de Furutani & Rudd (1980), muito 

utilizada em estudos sobre a metilaçao de Hg em sistemas 

aquáticos, de forma a minimizar algumas de suas já 

mencionadas limitações e sobretudo permitir o seu uso em 

condições adversas como as da região Amazônica. 

Entre outras limitações esta técnica exige que o tempo 

decorrido entre coleta, incubação e extração sej a 

minimizado: longos períodos entre coleta e incubação 

alterarão a natureza e intensidade da atividade 

heterotrófica presente nas amostras e portanto as taxas de 

metilaçao. Este problema pode no entanto ser minimizado se 
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as incubações forem realizadas in-situ, logo após a coleta, 

o que representa uma inovação na técnica, exigida pela 

grande dispersão das áreas potenciais de estudo e pela 

sofrível infra-estrutura de transporte na região Amazônica. 

A demora na extração pode levar ã degradação do metil-Hg 

presente nas amostras, o que ensejou a realização de testes 

de estabilidade de metil-Hg em amostras mantidas em 

diferentes condições de estocagem, de forma a quantificar a 

degradação e se necessário corrigir os resultados de medidas 

de metil-Hg. 

A relativa complexidade dos procedimentos de extração e 

purificação requer ainda que as áreas de estudo estejam 

próximas de um laboratório bem equipado. Buscou-se portanto 

desenvolver versões simplificadas dos procedimentos de 

extração e medida de metil- 2 D 3Hg descritos por Furutani & 

Rudd C1980), visando reduzir custos e permitir a realização 

de longas viagens de trabalho de campo sem suporte 

laboratorial e/ou a extração de metil-Hg em um laboratório 

modestamente equipado, em terra ou embarcado. 

Apresenta-se na Figura 5 uma representação esquemática 

do procedimento proposto por Furutani & Rudd (1980) e das 

alterações do mesmo, sugeridas no presente trabalho. 

Uma das versões simplificadas da técnica de Furutani & 

Rudd foi finalmente submetida a um teste de campo,através da 

determinação, em caráter preliminar, das taxas de rnetilação 

de Hg em águas e sedimentos na região do Rio Madeira, por 

me io de incubações in~s itu. 
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Extração de metil-Hg em 
água e sedimento 

Fumtarii & Rudd, 1980 

Adição de CuSOM e NaBr em H S O ^ 
agitação e repouso 

Transf. do sobrenad. pl funil 

de separ. cl tolueno , agitação 

T 
Transf. do tolueno pi centrif. 

Purificação do tolueno 
(2 extrações) 

T 

Simplificação 

Diluição pl medida radiom. 
(cintil. iiq.) 

ou nao 

ou da amostra 

ou coq. de cintil. 

Náo 

Não. Adie. de sais cintiL 

FIGURA 5: Representacao esquemática da técnica radioquímica 
de Furutani & Rudd (1980) e das alterações da mesma 
sugeridas no presente trabalho. 

1-9: Área de estudo 

Efetuaram-se testes de metilação com amostras coletadas 

em pontos do Rio Madeira (no seu trecho submetido a 

garimpo}, dos rios Mutum-Paranã e Jamari, afluentes do 

Madeira, e também em pontos da represa de Samuel, no Rio 

Jamari (Figuras 6 e 6-A)-



FIGURA 6: Area de estudo e pontos de coleta de amostras para 
testes de metilação de Hg na região do Rio Madeira, Estado 
de Rondônia. 

0 Rio Mutum-Paraná é navegável até a rodovia Porto 

Velho-Guajará-Mirim, sendo portanto bastante utilizado como 

local de estacionamento ou simples abandono de grandes 

dragas de garimpo durante a cheia, apresentando 

consequentemente concentrações mais elevadas de Hg em 

sedimentos (Malm et alii, 1990). 0 Rio Jamari deságua no 

Madeira a jusante de Porto Velho e não há garimpos de ouro 

no seu curso, podendo-se considerá-lo como uma área de 

controle, no que se refere ã contaminação por Hg. 



FIGURA 6-A: Pontos de coleta de amostras para testes de 
metilaçao de Hg no Rio Jamari e na represa de Samuel, Estado 
de Rondônia. 

A usina hidroelétrica de Samuel está em operação parcial 

desde 1989 e possui um reservatório de aproximadamente 450 

km 2, de baixa profundidade média, constituído essencialmente 

de floresta alagada e morta, denominada de "paliteiro" pelos 

habitantes da região. Este reservatório pode ser considerado 

representativo dos grandes reservatórios da região 

Amazônica, devido á sua extensão e construção recente. 

0 Rio Madeira drena parte da encosta oriental da 

Cordilheira dos Andes, sendo o rio mais mineralizado da 
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Bacia Amazônica, com salinidade de 50 a 68 ppm e 

concentração de particulados em suspensão na faixa de 50 a 

1000 mg.l- 1 (Gibbe, 1967, apud Malm, 1991). Sua 

condutividade no período de 1975 a 1985 oscilou de 8.6 a 184 

uS e a temperatura variou de 25 a 31°C (DNAE, 1988, apud 

Malm, 1991). Estas características, entre outras, 

classificam o Rio Madeira como tipicamente de água branca 

(Sioli, 1985). A vazão do Rio Madeira, medida em Porto 

Velho, varia na faixa de 2 a 4 . IO 4 m 3 . s - x , resultando em 

oscilações de até 15 metros em seu nível (DNAE, 1988, apud 

Malm, 1991). 

Os afluentes de água preta do Rio Madeira, como o Jamari 

e o Mutum-Parané, apresentam em geral pH entre 4 e 6, 

condutividade < 30 uS e elevada concentração de matéria 

orgânica dissolvida (Malm, 1991). 

Outros dados sobre a geologia, hidrologia e clima da 

região de estudo foram compilados por Malm (1991). 
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9- M A T K R T A 1 K MÉTODOS 

2-1: Medidas radioativas e padrões de g D 3 H a 

0 Hg possui diversos isótopos radioativos, sendo o 2 Q 3 H g 

o mais utilizado devido à sua conveniente meia-vida física 

de 47 dias. 0 2 0 3 H g decai através de emissão beta - de 

energia média de 57 keV e máxima de 212 keV e emissão gama 

de 279 keV de energia e 77 % de frequência, o que permite 

sua determinação por espectrometria gama e cintilação 

líquida, entre outros métodos. A medida de 2 0 3 H g por 

espectrometria gama apresenta a vantagem de ser não-

destrutiva mas sua eficiência é bastante inferior à da 

medida por cintilação líquida. 

Realizaram-se as medidas de espectrometria gama em um 

Compugama Wallac-LKB modelo 1282 de dois canais, com 

trocador de amostras e detector de Nal(Tl) de poço de 2 X 2 

polegadas. Centrou-se um canal de contagem de 

aproximadamente 80 keV sobre o fotopico do 2 0 3 H g . Realizava-

se a medida de amostras em tubos de vidro ou polietileno de 

alta densidade, sempre bem tampados. Observou-se que, para 

volumes de até 2 ml, a variação da geometria de contagem não 

afetava a eficiência da mesma, calculada em 26 % com padrões 

de 2 0 3 H g . 

Realizaram-se as medidas por cintilação líquida em um 

contador Beckman LS-250 com trocador de amostras. Levantou-
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se o espectro de padrões de 2 0 3 H g , estabelecendo-se a 

largura dos canais de contagem de forma que a relação de 

canais em amostras sem extinção ("quenching") fosse de 0,68. 

Apesar do grau de extinção nas amostras ser pequeno e muito 

constante, corrigia-se os resultados obtidos através de 

curvas relacionando a eficiência de contagem ao grau de 

extinção. Estas eram construídas através da medida de 

padrões de 2 ° 3 H g em 5 ml de coquetel de cintilação contendo 

de 0,1 a 1,0 ml de clorofórmio. Amostras e padrões eram 

preparadas em coquetel de cintilação de tolueno contendo 7,5 

g.l-i de POP (2,5-difeniloxazol) e 0,5 g.l- 1 de P0P0P (1,4-

bis-2(5-feniloxazolil)-benzeno). A eficiência de contagem 

para amostras sem extinção era de 80 %. Para a determinação 

da radiação de fundo preparavam-se amostras sem 2 0 3 H g , 

semelhantes em todos os outros aspectos às amostras 

normalmente medidas. 

Os tempos de contagem por espectrometria gama e 

cintilação líquida eram variáveis e estabelecidos de forma a 

obter erros de contagem inferiores a 1 %. Antes de cada 

série de medidas, verificava-se a eficiência de contagem dos 

detectores através de medidas de padrões radioativos 

selados. 

Adquiriram-se padrões de 1 mCi {37 MBq) de 2 D 3 H g C l a e 

0H3 2 O 3HgCl, fornecidos pela Amersham International, Reino 

Unido. 0 cloreto de 2 0 3 H g apresentava-se na forma de solução 

ácida, de pH 1,4 e com atividade específica de 27 ug de 

Hg.MBq- 1, diluída em água - destilada antes do uso. 0 cloreto 



42 

de metil- 2 0 SHg era fornecido na forma sólida, com atividade 

específica de 1,6 mg de Hg.MBq- 1 e era mantido a -18°C, 

assim como diluiçe e s d o m e s m o e m á g u a destilada, levadas à 

temperatura ambiente antes do uso. Realizaram-se todas as 

manipulações de amostras e padrões radioativos em capelas 

bem ventiladas e sempre que possível em capelas separadas 

para formas orgânicas e inorgânicas de 2 D 3 H g . 

2.2: Descontaminação de vidraria e utensílios 

Descontaminavam-se itens de vidraria e outros utensílios 

por imersão de 24 horas em Extran a 50 ml. I- 1 seguida de 

enxague em água destilada, banho em HNO3 10 % por 24 horas, 

novo enxague e tratamento com ultrassom por 30 minutos e 

finalmente secagem ao ar ou em estufa a 60°C. Realizava-se a 

determinação da radiação de fundo de frascos de cintilação e 

tubos de ensaio antes de sua utilização e caso a mesma 

atingisse ou superasse a atividade mínima detectável, 

submetia-se estes itens a nova descontaminação. 

2.3: Kyppyimpnt.nñ de volátil i zanãn de Z 0 3 H g em solução 

aguosa 

Para a avaliação preliminar do potencial de 

volat i1ização de Hg em águas naturais, prepararam-BB 

soluções de 2 ° 3 H g C l 2 em água destilada e água de uma pequena 

represa da região de Pirai, RJ, filtrada em membranas de 



0,45 um de porosidade. Estas soluções, contendo de 37 a 122 

kBq de 2 0 S H g . l - : L (4 a 12 ug de Hg.l- 1) eram submetidas por 

até 40 dias a um fluxo de ar de 100 a 300 ml.hora- 1, o 2 D 3 H g 

volátil sendo coletado em 30 ml de uma solução de KsCrzOy 

0,1 M em HNO3 2 M (Figura 7 ) . Amostras das soluções 

geradoras e coletoras eram periodicamente submetidas a 

radiometria gama e devolvidas aos frascos de origem. Em 

alguns casos a solução geradora não sofria borbulhamento, 

apenas carreando-se o ar sobre a mesma. 

o 

e 

A B 

FIGURA 7: Representação esquemática do experimento de 
volatilização de 2 0 3 H g em soluções aquosas, a: Solução de 
KcCrsO 0,1 M em HNO3 2 M, b: Solução de 2 ° 3 H g C l 2 em água 
destilada ou diferentes preparações de água de represa. 
2 0 3 H g : 37 a 122 kBq.l- 1 (4 a 12 u g . l - 1 ) . 
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Ao final do experimento, determinava-se a atividade 

total das soluções e os frascos eram enxaguados com água 

destilada, determinando-se a fração do 2 0 3 H g aderido às 

paredes dos mesmos através de lavagens com alguns mililitros 

de KMnO-i 0,05 N em H2SO4 0,5 %, reduzidos com cloridrato de 

hidroxilamina (NH2OH-HCI), de forma dissolver o precipitado 

de KMnCU aderido ao vidro, e submetidos a radiometria. 

Os balanços de 2 0 3 H g ao final destes experimentos 

indicaram que 12.1 a 26.7 % do Hg adicionado não era 

recuperado, levantando a suspeita de que a solução coletora 

teria baixa eficiência ou ainda de que os tubos de látex e 

polietileno utilizados na conexão dos frascos teriam 

absorvido uma fração significativa do Hg volátil. Testaram-

se estas hipóteses nos experimentos descritos a seguir. 

2.4: Testes de eficiência de soluções coletoras de He 

volátil 

Para determinar a eficiência de diferentes soluções 

coletoras de Hg volátil, realizaram-se experimentos 

semelhantes aos acima descritos, com a diferença de que o 

fluxo de ar foi de 50 ml .min- 1. Preparou-se as soluções 

geradoras em água destilada e minimizou-se o uso de conexões 

de materiais sintéticos entre os borbulhadores (Figura 8 ) . 

As soluções testadas incluíram: K.2Cr207 0,1 e 0,5 M em 

HN03 2 M, KMnO^ 0,25 N em HsSO^ 0,5 % e uma solução de HgBrs 

e KBr, a 15 g. I- 1 e 100 g. I- 1, respectivamente. Estas 



soluções eram submetidas a um fluxo de 2 0 i 3 H g 0 em ar, obtido 

através da redução de 2 0 3 H g C l z (Figura 8 ) . Alcançava-se a 

volatilização completa do 2 D 3 H g através de 1) adição de 

SnCls 10 % em HC1 1,2 N, adicionado na proporção de 15 %, ou 

2) NaBH^ 3 % em NaOH 0,5 %, adicionado juntamente com HC1 5 

M à solução de 2 0 3 H g C l z na proporção de 1:1:5. 

A 

FIGURA 8: Representação esquemática do experimento de 
comparação de eficiência de soluções coletoras de Hg 
volátil, a: solução geradora de 2 Q 3 H g ° ( 2 kBq de 2 0 3 H g C l 2 . 
equivalentes a 6,4 ug de Hg, em 26 ml de água destilada + 4 
ml de SnClc 10 % em HC1 1,2 N ) , b e c: soluções coletoras de 
soa-Hgo ( KaCrsOv 0,1 ou 0,5 M em HNOs 2 M, KMnCU 0,25 N em 
H2SO4 0,5 % ou HgBrz + KBr em água destilada, 
respectivamente a 15 e 100 g.l- 1) 

Verificou-se previamente a eficiência e durabilidade das 

soluções redutoras adieionando-se as mesmas a pequenos 



volumes de soluço e s de
 2 ° 3 H g C l 2 em tubos de ensaio abertos, 

mantidos em capela e periodicamente tampados para medida por 

espectrometria gama. A Figura 9 exemplifica a redução de 

2 0 3 H g C l 2 por soluções de SnCl2 utilizadas logo após seu 

preparo ou após vários dias. A redução com NaBH4 ou SnCl2 

produziu resultados semelhantes mas optou-se pelo último, 

considerando-o de uso mais prático. 

110 
Solução 

nova 
B 

Solução 
de 2 das 

Solucao 
de 7 dias 
G 

40 60 80 
Tempo (horas) 

FIGURA 9: Emanação de 2 0 3 H g 0 após a redução de 2 0 3HgCl2 em 2 
ml de água destilada ( 2 0 3 H g : 370 Bq, Hg: 1 ug) por adição 
de 0,3 ml de SnCl 2 10 % em HC1 1,2 N. 

Para determinar-se a quantidade total de 2 0 3 H g presente 

nos borbulhadores ao final dos experimentos, era necessário 

avaliar a fração do 2 D 3 H g aderido ã superfície dos mesmos, 
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através do já descrito processo de lavagem com KMnO-4 em meio 

ácido. 

2.5: Testes de permeabilidade de. materiais de 

laboratório a g o 3Hfí° 

Ao final dos experimentos de volatilizacão de Hg em 

águas naturais observou-se que as mangueiras de látex e 

polietileno utilizadas na conexão dos frascos, mesmo após 

submetidas ao processo usual de descontaminação, 

apresentavam elevada concentração de 2 0 3 H g . Esta mantinha-se 

inalterada após banhos de 24 horas em HNO3 50 % ou 

concentrado, ou tratamento com KMnCU, levando 

necessariamente à conclusão que o 2 D 3 H g não se encontrava 

adsorvido nestes materiais e sim absorvido. 

Realizaram-se portanto experimentos com o objetivo 

específico de verificar a permeabilidade a Hg° de conexões 

comunmente empregadas em laboratório, como mangueiras de 

látex, Tygon, polietileno e borracha de silicone, assim como 

verificar a capacidade de Hg° em transpor as barreiras 

representadas pelas formas usuais de acondicionar ou selar 

amostras. Para tal, confinou-se coletores de Hg°, 

constituídos por segmentos de 25 mm de arame algodoado, 

impregnado em KMnCU em meio ácido, em tubos de vidro cujas 

extremidades eram conectadas aos citados tipos de 

mangueiras. Colocaram-se coletores também em tubos de 

polietileno de alta densidade e tubos de vidro selados com 



filme de PVC, membranas de "Parafilm", rolhas de borracha e 

juntas de vidro esmerilhado. Estes sistemas eram enta 0 

expostos a uma atmosfera de sosjigo e m ^ dessecador de vidro 

(Figura 10). 

FIGURA 10: Representação esquemática do experimento de 
permeabilidade de materiais a 2 0 3 H g 0 . a: 3 ml de SnCl2 10 % 
em HC1 1,2 N, b: 20 ml de solução de 2 ° 3 H g C l 2 ( 2 0 3Hg: 37 
kBq, Hg: 120 ug), -¡-¡-1-: coletores de 2 0 3 H g 0 (arame 
algodoado, impregnado com H2SCU 0,25 N em H2SCU 0,5 % ) . 

Uma solução de 20 ml de 2 0 3 H g C l 2 em água destilada, 

contendo 37 kBq de 2 0 3 H g (140 ug de Hg) foi agitada 

magneticamente em uma placa de Petri colocada no fundo do 

dessecador. Sobre a base perfurada do dessecador disp>useram-

se os coletores em suas diversas embalagens, assim como uma 
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seringa, posicionada verticalmente, contendo uma solução 

redutora (3 ml de SnCl2 10 % em HC1 1,2 N ) . 0 fechamento do 

dessecador acionava a injeção desta solução na placa 

contendo 2 0 3 H g C l 2 , gerando no interior do dessecador uma 

atmosfera contendo uma concentração inicial de Hg de 31,4 

mg.m 3, próxima à saturação. 

Após 35 dias, abriu-se o dessecador em capela e, no dia 

seguinte, retiraram-se os coletores de seus invólucros, 

sendo os mesmos submetidos em seguida a medida radiométrica, 

assim como segmentos dos diversos tipos de mangueiras. 

2.6: Testes de metilacap; coleta e incubação de amostras 

Em Outubro de 1991, menbros do Laboratório de 

Radioisótopos do IBCCF°/UFRJ realizaram uma viagem ao Estado 

de Rondônia visando dar continuidade aos seus estudos sobre 

Hg no ambiente local. Nesta ocasião, realisaram-se coletas e 

incubações in-situ de amostras de água e sedimento 

superficial. Em locais rasos e de baixa turbidez, como o Rio 

Jamari e o Rio Mutum-Paraná, coletava-se uma camada de 

aproximadamente 5 mm de sedimento com espátula ou bomba 

peristáltica portátil. Em locais como as margens do Rio 

Madeira, que apresentavam águas turvas e profundidades até 2 

metros, arrastava-se sobre a superfície do sedimento um 

coletor plástico adaptado a uma haste de alumínio. Para 

coletas de sedimento em locais mais profundos empregava-se 
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um busca-fundo e utilizou-se uma garrafa de Van-Dorn para 

obter amostras de água do hipolímnio da represa de Samuel. 

Realizaram-se as incubaço es imediatamente, ou no máximo 

4 horas após a coleta, sendo neste caso as amostras mantidas 

em geladeira de isopor. Amostras de 80 a 100 ml de água ou 

50 a 100 ml de suspensão água-sedimento, contendo o 

equivalente a 0,5-36 gramas de massa seca de sedimento, eram 

incubadas com 1.2 uCi (44.4 kBq) de 2 ° 3 H g (2,4 ug de Hg) em 

frascos de vidro escuro com junta esmerilhada e capacidade 

de 300 ml. Colocava-se duas amostras e um controle 

acidificado com 1 ml de HC1 4 N em um tubo de PVC lastreado 

e imerso nas proximidades do local de coleta, por 15 a 24 

horas, interrompendo-se a incubação das amostras com 1 ml de 

HC1 4 N. Amostras e controles eram a seguir selados em sacos 

de polietileno e mantidos a -18°C até o momento da extração. 

Alíquotas de 2 0 3 H g C l 2 de mesmo volume que aquelas 

utilizadas nas incubações eram preservadas em 5 ml de água 

destilada com 0,2 ml de KsCrsO-z 0,1 M em HNÜ3 2 M, para 

posterior determinação da atividade adicionada. 

Visando a realização de incubações em laboratório, para 

comparação com os resultados obtidos em incubações in-situ, 

reservaram-se testemunhos de sedimento superficial, 

embalados sem ar em sacos de polietileno e mantidos a 

aproximadamente 4°C até sua utilização. Realizaram-se todas 

as incubações em laboratório ã temperatura da água dos 

locais de coleta (2B-29°C), seguindo-se os mesmos 

procedimentos empregados em incubações in-situ. Alíquotas 
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destas amostras resfriadas foram também utilizadas para 

testar diferentes métodos de extração e medida de metil-

2 0 3 H g . 

Nos mesmos pontos de coleta de amostras para testes de 

metilaç&o, realizavam-se, com instrumentos portáteis, 

determinações de pH, condutividade e Os (Tabela 1) e 

coletavam-se amostras de particulados em suspensão, 

fitoplâncton, zooplâncton e peixes carnívoros para análise 

de Hg total, e sedimento de fundo para estudos de especiação 

de Hg. 

TABELA 1: Parâmetros físico-químicos em águas de superfície 
dos pontos de coleta. 

Iiocal pH Condut. O 2 
(uS. c m - 1 ) (mg.l-i) 

Rio Madeira , 800 m 
acima da foz do Rio 
7,4 
Mutum-Paraná 
Rio Madeira, acima 
da Cachoeira 
Teotónio 
Rio Mutum-Paraná, 
500 m acima da 
foz 
Rio Jamari, 500 m 
a jusante da Repr. 
de Samue1 
Represa de Samuel, 
1.5 km acima da 
barragem 
Represa de Samuel, 
próximo à foz do 
Rio Jatuarana 

4,2 

7,4 

6,9 

6,1 

6,5 

5,6 

61 

4 

3 

6,8 

6,7 

5,4 

1,2 

6,9(2,6) 

45 

( ): O2 a 5 m de profundidade.- medida não realizada 
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A análise destas amostras está sendo realizada por 

membros do Laboratório de Radioisótopos E. Penna-Franca, 

como parte de seus respectivos projetos de pesquisa. A 

Tabela 1.1 descreve algumas características dos sedimentos 

da região de estudo. 

TABELA l.A: Teores de sedimento < 74 mesh, matéria orgânica 
e Hg total em sedimentos superficiais da área de estudo, nos 
mesmos pontos descritos na Tabela 1. 

Local % M. org. a % < 74 mesh* Hg total c 

Rio Madeira (M.P.) 3,7 41 0,26 

Rio Mutum-Paraná* 9,0 27 3,7 

Rio Jamari 3,8 0,5 0,08 

Samue1 (barragem) 13,8 - 0,05 

Samue1*(Jatuarana) 17,6 — 0,08 

a: perda a 400°C por 24 horas, b: em porcentagem da massa 
úmida, c: concentração na fração < 74 mesh, em ug.g de massa 
seca- 1, *: nestes pontos, realizou-se a caracterização do 
sedimento nas mesmas amostras utilizadas em testes de 
metilação, medida não realizada. 

2,7: Testes de extração de m e t i l - 2 ° 3 H g 

Na descrição original da técnica de Furutani & Rudd 

C1980) o procedimento para extração e medida de metil- 2 0 3Hg 

é bastante complexo e demorado: a amostras de até 100 ml, 

recém-incubadas e portanto já acidificadas, adiciona-se 2 ml 
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de CuSCU 0,5 M e 10 ml de NaBr 3,0 M em HzSO-4 11 %; a 

seguir, agita-se a amostra por 1 minuto e após decantação 

transfere-se o sobrenadante (60 a 80 mi) para funis de 

separação de 125 ml, contendo 15 a 25 mi de tolueno, 

agitados por no mínimo três minutos. Descarta-se a fase 

aquosa e centrifuga-se o tolueno a 3000 rpm por 1 minuto. 

Visando purificar o extrato de metil~Hg em tolueno, o mesmo 

é seco duas vezes com Na^SQ-a anidro, transfere-se o metil-Hg 

para a fase aquosa (tiossulfato de Sódio 2,5.10- 3 M em 

etanol 20 %) por agitação, e novamente para a fase orgânica 

por agitação com 1 ml de benzeno após adição de Kl 3 M. 

Finalmente, diluem-se alíquotas de benzeno em coquetel de 

cintilação para medida por cintilação líquida. 

Alguns autores (Regnell, 1990; Weber et alii, 1985) 

utilizaram com sucesso a técnica descrita acima, porém 

excluindo o tedioso processo de purificação do extrato de 

metil-Hg, demostrando assim que o referido processo, 

necessário para a análise de metil-Hg estável por 

cromatografia gasosa, é dispensável no caso de medidas de 

metil- 2 0 3Hg por cintilação líquida. 

No presente trabalho, testaram-se diversas modificações 

desta versão já abreviada da técnica de Furutani e Rudd, 

visando simplificar mais ainda o procedimento e sobretudo 

obter extratos que contivessem a maior fração possível do 

metil- 2 0 SHg formado durante a incubação, o que permitiria a 

realização da mesma com menores adições de 2 D 3 H g C l z e/ou 

reduziria as taxas mínimas detectáveis de metilação. 
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Assim, adicionaram-se padrões de metil- 2 0 3Hg a amostras 

resfriadas de sedimentos dos rios Madeira e Mutum-Paraná, 

verificando-se a seguir a eficiência de diversas combinações 

dos seguintes processos de extração e medida de metil- 2 0 3Hg: 

- extração da suspensão água-sedimento e não apenas do 

sobrenadante da mesma; 

- extração de amostras sem adição de CuSO-i e NaBr; 

- substituição do tolueno por coquetel de cintilação, ou 

extração de metil- Z 0 3Hg em tolueno, convenientemente 

transformado, pela adição de sais cintiladores, em solução 

pronta para medida por cintilação liquida. 

A Figura 11 descreve esquematicamente as diferentes 

alterações, testadas no presente trabalho, dos procedimentos 

de extração de metil-Hg descritos por Furutani & Rudd 

(1980) . 

Para a realização destes testes de extração utilizou-se 

volumes de amostras e reagentes semelhantes àqueles 

sugeridos por Furutani e Rudd (ver página 51-52). Em todos 

os casos, adicionou-se às amostras cerca de 3,7 kBq de 

metil- 2 0 3Hg, equivalentes a 5,8 ug de metil-Hg. 0 tempo de 

agitação das amostras com tolueno ou coquetel era de 15 a 20 

minutos, o volume de tolueno ou coquetel representando 30 % 

do volume da amostra. Tempos ou proporçOes menores reduziam 

a eficiência de extração. 

Para testes de extração de amostras de sedimento, 

utilizaram-se volumes de sedimento fresco equivalentes a 

0,5-38 g de sedimento seco a 100°C por 24 horas. No caso dos 



55 

testes de extração em sedimentos do Rio Madeira era 

frequentemente necessário auxiliar o rompimento da emulsão 

de tolueno, girando-a suavemente com um bastão de vidro, 

repetindo-se a seguir a centrifugação. 

Extração de metil-Hg em 
água e sedimento 

Furutani & Rudd, 1980 

Adição de CuSO, e NaBr em H.SO^ 
agitação e tepouso 

T 
Transi, do sobrenad, p! funil 

de separ. cl \toiueno , agitação 

Y 
Transf. do toíueno pl centrif. 

Purificação do tolueno 
(2 extrações) 

T 

Simplificação 

Diluição pl medida radiom. 
(cintil. liq.) 

ou nao 

ou da amostra 

ou coq. de cintil. 

Não 

Não. Adie. de sais cintil. 
Não. Espectr. gama 

FIGURA 11: Representação esquemática das possibilidades de 
simplificação do processo de extração de metil-Hg descrito 
por Furutani & Rudd (1980). 

Para comparar a eficiência de diferentes procedimentos 

de extração realizou-se a maior parte dos testes em padrões 

preparados com sedimentos do Rio Madeira, de extração mais 

crítica. Esta pré-seleção indicou o tipo de extração a ser 

testado em sedimentos do Rio Mutum-Paraná (aqui considerado 

representativo dos demais rios de água preta), e aplicado a 

todas as amostras incubadas in-situ e em laboratório. 

file:///toiueno
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Os resultados destes testes são apresentados e 

discutidos no próximo capítulo, bastando mencionar aqui que 

todos os procedimentos testados demostraram ser viáveis. 

No processo selecionado para a extração de amostras de 

sedimento ou água, incubadas in-situ ou em laboratorio, 

optou-se por manter a adição de CuSOi e NaBr, utilizar 

sempre coquetel de cintilação como extrator, e no caso de 

sedimentos, extrair o sobrenadante da amostra (Rio Madeira) 

ou a própria suspensão água-sedimento (outras áreas). 

Para determinar-se a massa de sedimento presente nas 

amostras incubadas, filtrava-se o mesmo por gravidade em 

papel Whatman 41 previamente tarado, secando-se os filtros a 

85-90°C por 24 horas sobre urna chapa aquecedora mantida em 

capela. 

Calculava-se a taxa líquida de metilação de 2 0 3 H g em 

água e sedimento como segue: 

M = (A - C) lOO.d.t-i.m-i.q-i 

onde : 

M = taxa líquida de metilação de 2 0 3 H g adicionado, em 

%.h-!.g de sedimento- 1 ou %.h- 1.ml de água- 1, 

A - atividade da amostra, em dpm.ml de tolueno ou 

coquetel- 1, 

C - atividade do controle, em dpm.ml de tolueno ou 

coquetel- 1, 

d = fator de diluição, 
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t = tempo de incubação, em horas, 

m ~ massa de sedimento, em gramas de peso seco, ou 

volume de água, em ml, 

q = atividade total de 2 0 S H g adicionada na incubação, em 

dpm. 

Para o cálculo da taxa mínima detetável de metilação, 

considerou-se uma suspensão contendo 10 gramas (massa seca) 

de sedimento em 80 mililitros de água, produzindo, após uma 

incubação de 24 horas, uma contagem liquida (amostra menos 

controle) 2 vezes superior à atividade mínima detetável para 

10 minutos de contagem. 

2.8: Testes d e estabilidade d e met.ll-gQSHg 

Segundo Furutani e Rudd (1980), as amostras incubadas e 

já acidificadas podem ser estocadas por até cinco dias sem 

perda significativa de metil- 2 0 3Hg. No presente trabalho, 

extraiu-se as amostras incubadas in-situ após um período de 

estocagem de 28 a 51 dias a -18°C. Era portanto recomendável 

a realização de testes para verificar eventuais perdas de 

metil-Hg durante esta estocagem. Para tal, adicionou-se 

padrões de metil~ 2 0 3Hg a suspensões acidificadas de 

sedimento fresco do Rio Madeira, preparadas em tubos de 

ensaio de vidro, com tampa rosqueada, adaptando-se a 

pequenos volumes os já descritos procedimentos de extração, 

e medindo-se a atividade nos extratos por espectrometria 



58 

gama. Efetuou-se a extração de metil- 2 0 3Hg em grupos de 

padrões recém-preparados e em séries de padrões mantidos a -

18°C ou à temperatura ambiente (25-30°C) por períodos de até 

60 dias. Estes testes indicaram que, mesmo em padrões 

congelados, a taxa de degradação de metil- 2 0 3Hg durante a 

estocagem não era desprezível, utilizando-se portanto a 

referida taxa para corrigir os resultados obtidos na 

extração de amostras incubadas in-situ. 

Verificou-se ainda a estabilidade de padrões de metil-

2 0 3 H g em diferentes soluções aquosas e em extratos de 

tolueno, todos preparados em tubos de ensaio, mantidos em 

capela e periodicamente submetidos a espectrometria gama. 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3-1: Volatilizacao de zosHg em BOLUREFFEA aquosas 

Avaliou-se a volat i1ização de s o 3 H g - aqui entendida 

como formação de espécies voláteis - adicionado na forma de 

203HgCl2 em água destilada e em diferentes preparações de 

água de represa (Tabela 2) , submetidas a borbulhamento por 

até 40 dias. 

TABELA 2: Volatilização de 2 ° 3 H g em soluções aquosas. 
Resultados expressos em % da atividade total adicionada. 
Duração dos experimentos: 625 a 888 horas. Concentração de 
Hg: 4-12 ug.l- 1. Entre parênteses: fração adsorvida no 
frasco. 

SoluçSo s o a H r " o a H K b Recuperação 
na água volat 111zado 

Agua de represa 0 58.5(7.9) 20.3(1.7) 78.8 

Agua de represa" 66.5(19.5) 16.0(1.2) 82.5 

Agua de represa 

+ aeio de cult. 60.6(4.1) 12.7(4.9) 73.3 

Agua de represa 

+ azlda sódica 75.3(18.7) 5.5(0.5) 80.8 
Agua destilada 55.6(5.8) 32.3(1.0) 87.9 

a: solúvel+particulado+adsorvido no frasco, b: em solução em 
KaCrsOy+adsorvido no borbulhador, c: sem borbulhamento, d: 
média de dois sistemas. Experimento descrito no texto e na 
Figura 6. 
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A formação de Hg volátil foi maior em água destilada, 

possivelmente devido à ausência de complexantes e partículas 

em suspensão. Em água de represa, a volati 1 ização não foi 

estimulada pela adição de meio de cultura, o que pode ser 

explicado pela eficiente retenção de 2 0 3 H g pela densa 

suspensão bacteriana, reduzindo a sua disponibilidade. No 

entanto, a adição de azida sódica, mesmo em uma concentração 

insuficiente para eliminar totalmente a atividade 

heterotrófica, resultou na menor volatilização observada. Em 

todos os casos, observou-se a volatilização de uma fração 

significativa (5,5 - 32,3 %) do Hg adicionado, e esta não 

parecia ser induzida pelo borbulhamento já que também 

ocorria em sistemas em que apenas se renovava o ar sobre a 

solução de 2 D 3 H g C l 2 . 

Os resultados apresentados na Tabela 2 devem no entanto 

ser considerados como subestimativas, pois observando a 

variação, ao longo do experimento, da concentração de 2 0 3 H g 

nas soluções geradoras e coletoras, exemplificada na Figura 

12, nota-se que a solução de KaCrzO? não foi capaz de reter 

até o fim do experimento o 2 D 3 H g volátil cap>tado 

inicialmente. A fração do 2 D 3 H g presente no borbulhador que 

se encontrava adsorvida nas paredes do mesmo era pequena 

para explicar a queda observada na concentração de 2 0 3 H g da 

solução coletora e experimentos posteriores confirmaram que 

esta solução tem de fato uma eficiência de cerca de 70 %, 

nas condições aqui empregadas. 



Ao final do experimento, apenas 55,6 >- 75,3 % do 2 0 3 H g 

adicionado estava presente nas soluções geradoras, e até 

19,5 % do mesmo encontrava-se nas paredes do frasco, devido 

tanto à adsorção do 2 0 3 H g no vidro como à, presença de 

microorganismos aderidos ao mesmo. 
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FIGURA 12: Volatilização de 2 0 3 H g em soluções aquosas: 
variação da concentração de 2 D 3 H g em água de represa e em 
uma solução coletora de Hg volátil (KzCrzOT 0,1 M em HNOs 2 
M ) . Descrição do experimento no texto e na Figura 6. 

0 tratamento com KMnCU das mangueiras empregadas para 

conectar os frascos revelou que apenas traços de 2 D 3 H g 

encontravam-se retidos nas suas superfícies internas, mas 
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verificou-se posteriormente que as mesmas haviam absorvido 

uma fraça 0 significativa do
 2 0 3 H g adicionado ao sistema. 

As perdas de Hg devidas à ineficiência da solução 

coletora e à absorção pelas mangueiras resultaram em 

recuperações de s o 3 H g de 73,3 a 87,9 %. 

As principais formas voláteis de Hg são Hg° e dimetil-Hg 

e é razoável supor que no presente experimento o 2 D 3 H g tenha 

sido emitido na forma de 2 0 3 H g 0 , pois a formação de dimetil-

Hg em água é muito pequena e favorecida por pHs elevados 

CLindqvist et alii, 1985; Schroeder et alii, 1989). A 

volatilidade do próprio HgCls é, por outro lado, inferior em 

várias ordens de grandeza à do Hg° (Lindqvist et alii, 

1985). 

Como já mencionado, bactérias, algas e fungos podem 

reduzir formas orgânicas e inorgânicas de Hg a Hg° e a 

presença de ácidos húmicos e fúlvicos favorece a 

volátilizaçâo de Hg. 

Regnell (1990), em experimentos semelhantes aoe aqui 

descritos, observou uma volatilização de até 36,6 % do 2 ° s H g 

adicionado a amostras de água de um lago oligotróf ico, a 

adição de meio de cultura diminuindo a emanação de Hg. 0 

mesmo autor observou ainda a supressão da volatilização de 

Hg em amostras autoclavadas. 

As várias evidências experimentais associando a 

volatilização de Hg ã atividade heterotrófica em águas 

naturais sugerem que apenas condições rigorosamente estéreis 

poderiam assegurar a minimização das perdas de Hg por 
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volatilizacão, durante a manipulação e estocagem de amostras 

e padrões em laboratório. Precauções tão extremas seriam 

ainda assim insuficientes, já que, segundo Toribara, Shields 

& Koval (1970), a redução de Hgs2"1- a Hg +, seguida de 

disproporcionalizaçâo de Hg-*- a Hg° é termodinamicamente 

possível, especialmente em baixas concentrações de Hg. 

Segundo os mesmos autores, as soluções aquosas normalmente 

empregadas em laboratório teriam impurezas redutoras em 

concentrações suficientes para levar este processo a cabo. 

Assim, sob pena de comprometer a interpretação de resultados 

analíticos e expor os operadores a riscos desnecessários, 

inclusive os de natureza radiológica no caso da utilização 

de 2 0 3 H g , é aconselhável considerar que, até prova 

experimental em contrário, qualquer composto de Hg, em 

qualquer substrato, é, ou pode tornar-se, volátil. 

3.2: Eficiência de soluções coletoras de 2 Q 3 H g volátil 

A Figura 13 descreve a variação da concentração de 2 0 3 H g 

na solução de KsCrsO? 0,1 M, observada a partir do segundo 

dia de borbulhamento, evidenciando a perda, em oito dias, de 

cerca de 36 % do 2 0 3 H g inicialmente retido, recuperando-se 

esta fração em borbulhadores com soluções de KMnO-i 

conectados à saída daqueles com KsCrsOT. A eficiência de 

coleta de 2 0 3 H g ° na solução ácida de dicromato de Potássio 

não ultrapassou 69,1 % e em experimentos posteriores a mesma 

foi sempre inferior a 100 %. 



A Tabela 3 mostra a eficiência de coleta de 2 0 3 H g 0 das 

diferentes soluço e s testadas. Nota-se que soluções de 

KaCraOT na concentração de 0,5 M, próxima ao limite de 

solubilidade deste composto, apresentaram eficiência próxima 

de 100 %, assim como as soluções de KMnO-4 e HgBrs + KBr. 

10 -
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FIGURA 13: Perda de 2 0 3 H g por uma solução de KsCrzOv 0,1 M 
em HNO3 2 M, ao longo de 8 dias de borbulhamento. Barras 
verticais: faixa para a medida de duas alíquotas. Descrição 
do experimento no texto e na Figura 8. 
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Regnell (1990) utilizou com sucesso uma solução de 

KsCr207 0,1 M em experimentos de volatilização de Hg mas 

aplicou à mesma um fluxo de ar muito baixo. Devido a estas 

evidências sobre o desempenho variável de soluções de 

dicromato, recomenda-se fortemente que as mesmas sejam 

submetidas a testes de eficiência antes de sua utilização 

como coletoras de Hg volátil. 

Soluções de KMnO-i apresentam a desvantagem de formarem 

precipitados de óxido de Mn que carreiam Hg ao aderirem 

fortemente às paredes dos borbulhadores. Assim, a quantidade 

de Hg retido pela solução só poderá ser determinada no final 

do experimento, após a dissolução do precipitado com 

cloridrato de hidroxilamina. 

TABELA 3: Eficiência de retenção de 2 0 3 H g em diferentes 
soluções coletoras de Hg volátil. Eficiências calculadas 
após 8 dias de borbulhamento. Experimentos descritos no 
texto e na Figura 8. 

Solução coletora Eficiência média (N=2) 

KsCrsOv 0,1 M em HNO3 2 M 69,1 

0,5 M 102,8 % 

KMnCU 0,25 N em HzSO* 0,5 % 93,1 % 

HgBr2 + KBr em água destilada* 99,3 % 

*: a 15 e 100 g.I- 1, respectivamente 
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Em contraste com as soluções de permanganato e dicromato 

de potássio, que convertem todas as formas de Hg volátil a 

Hg"1"2, a solução de HgBr2 + KBr permite distinguir Hg° de 

dimetil-Hg pois converte-os respectivamente a HgBr -4 2 " e 

CHsHgBr, podendo-se quantificar o último após extração em 

tolueno (Spangler et alii, 1973). 

3-3: Permeabilidade a g o 3Hfi° ÚQ conexões—e_—Quiros 

materiais de laboratório 

Ao abrir-se o dessecador, a concentração de 2 0 3 H g na 

placa de Petri onde fora colocada a solução de 2 0 3HgCl2 

estava próxima ao limite de detecção, indicando total 

volatilização do Hg adicionado, produzindo no interior do 

dessecador uma concentração inicial de Hg no ar de 31,4 

mg.m- 3, próxima à saturação. 

Segmentos de 2 cm, cortados das diversas mangueiras 

testadas, possuíam elevadas concentrações de 2 0 3 H g , 

apresentadas na Tabela 4, e lavagens com HNO3 concentrado 

e/ou solução ácida de KMnCU alteraram estas concentrações 

em < 1 %, indicando efetiva incorporação de 2 D 3 H g pelas 

mangueiras. 

A concentração de 2 0 3 H g no látex foi significativamente 

(p < 0.05) maior do que nos outros materiais, por exemplo 

quatro vezes superior à observada em polietileno, o mesmo 
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ocorrendo se os resultados da Tabela 4 forem expressos em 

cpm.cm - 1, cpm.cm- 2 ou cpm.cm- 3. 

TABELA 4: Incorporação de 2 ° 3 H g ° por diferentes tipos de 
mangueiras. Descrição do experimento no texto e na Figura 
10. N: número de amostras, d.p.: desvio padrão. 

Tipo de Mangueira CpM-g- 1 

média -+ d.p. 
N 

Borracha de silicone incolor 728+-119 4 

Polietileno incolor 962+-243 8 

Tygon incolor 1016+-287 8 

Látex cirúrgico 2816+-640 4 

Além de significativamente incorporado pelas mangueiras, 

o 2 0 3 H g o também atingiu a luz das mesmas: a concentração de 

2 0 3 H g em coletores ali colocados era, em alguns casos, 

comparável à de coletores desprotegidos (Tabela 5 ) . Apesar 

de todos os coletores apresentarem o mesmo comprimento e as 

mangueiras envolvendo-os estarem expostas a mesma atmosfera 

de 2 ° 3 H g ° , as concentrações de s ° 3 H g nos mesmos não podem 

ser diretamente comparadas porque as mangueiras variavam em 

diâmetro, extensão e espessura. Na Tabela 5, normalizaram-se 

estes dados em função da área externa das mangueiras, 

incluindo-se também dados de 2 0 3 H g incorporado pelas mesmas, 

normalizados da mesma forma. 
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Comparando-se as duas colunas da Tabela 5, nota-se que 

os materiais que mais incorporaram E ° 3 H g foram também os 

mais permeáveis, o látex destacando-se nos dois aspectos. No 

processo de vulcanização do látex este recebe adições de 1-3 

% de enxofre (Stecher, 1968), o que provavelmente explica a 

sua afinidade por Hg. 

Na Tabela 6 compara-se a concentração de 2 0 3 H g de 

coletores colocados em tubos de vidro e polietileno selados 

de diversas maneiras. Observa-se que o 2 D 3 H g ° atingiu todos 

os coletores, exceto aqueles colocados em tubos de vidro 

selados por fusão. Nenhum dos outros acondicionamentos 

testados impediu a penetração de 2 ° 3 H g ° , mas o grau de 

permeabilidade dos mesmos foi bastante variável. Juntas de 

vidro plano ou esmerilhado, cobertas com uma fina camada de 

graxa de silicone "Apiezon" tipo N, apresentaram 

permeabilidade minima enquanto coletores em tubos de vidro 

selados com filme de PVC apresentaram concentrações de 2 D S H g 

próximas à de um coletor desprotegido. 

Vários processos químicos e biológicos, já mencionados, 

podem provocar a redução de compostos orgânicos e 

inorgânicos de Hg em amostras de água, sedimento ou material 

biológico e o presente experimento, apesar de não exaustivo, 

sugere que nenhum dos acondicionamentos normalmente 

empregados na coleta, estocagem e manipulação de amostras 

ambientais é capaz de impedir totalmente a passagem de Hg°. 
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TABELA 5: z o 3 H g em coletores e mangueiras. Médias de 
resultados normalizados pela área externa das mangueiras. 
Entre parênteses: número de amostras. 

Mangueira cpm a no coletor.cm- 2 cpm b na mangueira.cm- 2 

Po1ietileno 70 (4) 82 (8) 

Silicone 181 (2) 136 (4) 

Tygon 117 (4) 175 (8) 

Látex 318 (2) 349 (4) 

a: normalização pela área externa total da mangueira, b: 
normalização pela área externa da amostra. 

A grande mobilidade do vapor de Hg compromete seriamente 

a interpretação de resultados analíticos e casos de ganho ou 

perda de Hg entre a coleta e análise de amostras ambientais, 

mesmo adequadamente preservadas, fazem parte da rotina. A 

permeabilidade do polietileno a Hg° é particularmente bem 

conhecida, por ser a causa da maior parte dos casos de 

contaminação de amostras (Jenne & Avotins, 1975). A 

capacidade da borracha em absorver Hg inorgânico em solução 

aquosa já foi cogitada como método de descontaminação de 

rejeitos líquidos contendo Hg (Wheeler & Hamdy, 1977). No 

entanto, não temos conhecimento de outros trabalhos 

documentando a incorporação, aparentemente irreversível, de 

Hg° do ar por materiais como os aqui testados. 

Os resultados do presente trabalho sugerem que deve ser 

minimizado o uso destes materiais na estocagem e manipulação 

de amostras assim como -na montagem de experimentos de 
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laboratório ou de campo que visem estudar a volatilizaça 0 £ 0 

Hg ou outros aspectos de seu comportamento. 

TABELA 6: 2 0 3 H g em coletores colocados em tubos selados 
através de diferentes procedimentos -

Tipo de tubo e forma cpm liquido no coletor 
de selagem (média de duas amostras) 

Tubo de vidro, selado por 
fusffo < 12 

Tubo de vidro, junta 
esmerilhada e graxa de 
silicone 34 

Tubo de vidro tampado com 
lamínula e graxa de 

silicone 38 

Tubo de vidro com rolha 

de borracha 202 

Tubo e tampa de poliet 11. 

de alta densidade 603 

Tubo e tampa de vidro com 

Junta esmerilhada 1455 

Tubo de vidro selado com 

"Paraíilm" 2870 

Tubo de vidro selado com 

filme de PVC 17910 

Coletor desprotegido 

(uma amostra) 17160 
*: Radiaça Q d e f u n d o : 4 0 c p m _ AMD para contagems de 5 
minutos: 9 cpm. Diversos aparelhos de amostragem e/ou medida de Hg em ar 

ou em amostras líquidas baseiam-se na geraça c e/ou medida de 
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um fluxo de Hg°, normalmente conduzido por conex© e s ¿ e 

Tygon, borracha de silicone e materiais semelhantes. A 

absorção de Hg° por estes materiais poderá portanto levar a 

subestimativas, especialmente na medida de baixas 

concentrações de Hg, sendo portanto relevante verificar a 

taxa de absorção de Hg° por estas mangueiras, asim como a 

possível reversibilidade da mesma, nas condições 

operacionais dos referidos instrumentos, bastante diferentes 

daquelas empregadas nos experimentos aqui descritos, em que 

os materiais testados tiveram um longo tempo de contato com 

uma atmosfera inicialmente saturada de Hg°. 

3.4: Eficiência de métodos de extração de metil Hg 

Os resultados de testes de eficiência de diferentes 

combinações de procedimentos de extração de metil- s o 3Hg são 

descritos na Tabela 7. Observa-se que alterações como a 

extração da amostra integral, ao invés do sobrenadante, ou o 

uso de coquetel de cintilação em lugar de tolueno tiveram 

pouco ou nenhum efeito sobre a eficiência de extração, 

demostrando assim sua viabilidade. 

Tanto em sedimentos do Rio Madeira como do Rio Mutum-

Paranã, obteve-se eficiencias muito próximas ao extrair a 

própria suspensa G água-sedimento ou apenas seu sobrenadante, 

após decantação. Este resultado é especialmente importante 

por permitir uma grande simplificação da técnica, que 

consistiria em realizar a incubação, extração e 
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centrifúgaos^ n Q m e s m o frasco, evitando-se assim duas 

transferencias da amostra e obtendo-se melhor recuperação do 

extrato de metil- 2 0 SHg. 

0 coquetel de cintilação foi um pouco menos eficiente do 

que o tolueno como extrator de metil-Hg, mas esta pequena 

diferença é largamente compensada pela sua maior 

prat icidade: ut ilizado na extração da amostra integral 

C sedimento + sobrenadante) permite obter, após a 

centrifugação, uma amostra pronta para a medida radiométrica 

por cintilação liquida, contendo uma elevada fração do 

metil- 2 0 3Hg formado durante a incubação. 

A adição de CuSCU e NaBr teve efeito expressivo na 

eficiência de extração, em testes realizados com eedimento 

do Rio Madeira, optando-se portanto por utilizar estes 

reagentes em todas as extraçOes subsequentes. 

Assinala-se na Tabela 7 os procedimentos selecionados 

para a extração de amostras de água e sedimento incubadas 

in-situ e em laboratório, todos com eficiência próxima ou 

superior a 90 %. Obteve-se maior eficiência na extração de 

metil- 2 0 3Hg em sedimentos com maior porcentagem de areia 

como os do Rio Mutum-Paraná, em contraste com Korthals & 

Wimfrey (1987) que obtiveram melhor eficiência de extraça 0 

em sedimentos altamente orgânicos, de fina granulometria. 

Empregou-se em todos os casos o coquetel de cintilaça 0 

como extrator e, no caso das amostras de sedimento do Rio 

Madeira, optou-se pela extraçac, do sobrenadante pois 
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obtinha-se desta maneira uma melhor separaca Q d o extrator 

durante a centrifugação. 

TABELA 7: Eficiência (média e desvio padrão) de diferentes procedimentos 
de extração de metil-203Hg em águas e sedimentos. Padrões de 50 a 70 ml 
( 2 0 3Hg: 3,7 kB<a. Metil-Hg: 5-8 ug) extraídos em funil de separação 
com 17-25 ml de coquetel de cintilação ou tolueno. N: número de 
extrações, Int.: extração integral, Sob.: extração do sobrenadante 
Adi.: adição de CuSÜ4 e NaBr, Tol_: extração em tolueno, Coq. 
extração em coquetel de cintilação, M: sedimento do Rio Madeira, P 
sedimento do Rio Mutum-Paraná, A: água do Rio Madeira. 

Int. Sob. Adi. Tol. Coq. Eficiência (%) N 

M M 82,5 +- 5,2 5 

M M 75,3 +- 3,5 5 

M M M 94,1 +- 4,3 13 

M M M 89,9 +- 5,8 5 

P P P 96,1 -í- 2,5* 5 

M M M 88,6 -»- 1,6* 5 

P P P 96,7 +- 3,1 5 

M M M 87,4 +- 4,3 10 

A A 86,4 +- 0,3 3 

A A 91,7 +- 3,9 3 

A A A 89,1 -í- 4,8* 3 

A A A 95,1 +- 9 o 3 

*: procedimento selecionado para a extração de amostras incubadas in-
situ e/ou em laboratório. 

A massa média de sedimento nas amostras incubadas in-

situ variou de 0,5 a 36 gramas de peso seco em até 100 ml de 

água, devido, entre outros fatores, ã dificuldade de estimar 



o equivalente, em massa seca, de sedimentos frescos de 

diversas origems e natureza. Verificou-se, no entanto, que é 

pequena a variação da eficiência de extração de metil- 2 0 3Hg 

em sedimento dos rios Madeira e Mutum-Paraná ao longo desta 

ampla faixa de concentração de sedimento (Figura 14). No 

caso das amostras do Rio Madeira, esta pequena variação da 

eficiência foi levada em conta nos cálculos de taxas de 

metilação. 
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FIGURA 14: Eficiência de extração de metil- z o 3Hg em padrões 
contendo massas crescentes de sedimento dos rios Madeira ou 
Mutum-Paraná. 

A extração de metil- 2 0 3Hg em coquetel de cintilação 

resultou em amostras perfeitamente adequadas à medida 

radiométrica. Estas apresentaram um grau de extinção 
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levemente superior àquele observado na medida de extratos de 

metil- 2 0 3Hg em tolueno, diluidos em coquetel de cintilação, 

mas isto acarretou uma diminuição inferior a 4 % na 

eficiência de contagem. 

A alternativa de extrair o metil- 2 0 3Hg em tolueno e 

adicionar os sais cintiladores ("Omnifluor") ao extrato, 

transformando-o assim em amostra pronta para a medida por 

cintilação líquida, é bastante atraente (apesar de 

evidentemente mais trabalhosa) pois combina uma maior 

eficiência de extração de metil- 2 D 3Hg e uma elevada 

recuperação do mesmo. Esta alternativa implica na pesagem 

acurada de massas de apenas algumas dezenas de miligramas de 

sal cintilador, já que a faixa de concentração recomendada 

pelo fabricante do mesmo é razoavelmente estreita (6 a 8 

g . l - 1 ) . A Figura 15 evidencia no entanto que eventuais erros 

de pesagem, mesmo da ordem de 50 %, não afetam o grau de 

extinção e portanto a eficiência de contagem. Assim, os 

extratos de metil- 2 0 3Hg em tolueno podem ser preparados para 

a medida radiométrica através da adição de um volume 

aproximado (em lugar de uma massa exata) de sal cintilador, 

o que não exige nada além de uma pequena colher dosadora. 

A obtenção de resultados satisfatórios através dos 

diversos procedimentos, acima descritos, de extração e 

medida de metil-Hg, permite 1) a realização de incubações 

com menores adições de 2 0 3 H g , e/ou 2) a detecção de menores 

taxas de metilaçâo, 3) a realização de incubações de menor 

duração, 4) uma significativa redução de custos. 
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FIGURA 15: Influência da concentração d e "Omnifluor" no grau 
de extinção, em contagens, por cintilação liquida, de metil-
2 0 3 H g em tolueno. 

A extração de amostras integrais com coquetel ou 

tolueno, em particular, oferece a possibilidade de efetuar-

se a incubação, estocagem, extração e centrifugação das 

amostras sem retirá-las de seus frascos originais, apenas 

colhendo-se, após a centrifugação, o sobrenadante para 

medida radiométrica. Tal procedimento representa 

provavelmente o grau máximo de simplificação atingível pela 

técnica de Furutani e Rudd (1980) e, combinado com a 

realização das incubações in-situ, permite a utilização da 
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mesma em longas viagems de campo, em regiões de díficil 

acesso ou infra-estrutura deficiente. 

Estabilidade de metil-2°3Hg 

Os testes de estabilidade de metil-Hg visaram, por um 

lado, avaliar as suas perdas por volatilização à temperatura 

ambiente em tolueno e soluções aquosas e, por outro, 

determinar a taxa de degradação de metil-Hg durante a 

estocagem de suspensões água-sedimento acidificadas ou não, 

mantidas â temperatura ambiente ou a -18°C. 

A Figura 16 ilustra a variação do S 0 3 H g total em padrões 

de metil- 2 0 3Hg em solução acidificada (pH < 1 ) , em tubos de 

polietileno de alta densidade, tampados, mantidos à 

temperatura ambiente e periodicamente submetidos a 

radiometría. Nestas condições, o 2 0 3 H g apresentou boa 

estabilidade ao longo de 26 dias, mas padrões não 

acidificados perderam até 6,5% do 2 D 3 H g enquanto tampados, 

esta perda acentuando-se quando os mesmos são destampados. 

Em padrões não acidificados e sem tampa, até 86,1 % do 2 0 3 H g 

foi perdido em apenas 8 dias. 

As perdas de 2 D 3 H g por volatilização em padrões não 

acidificados podem ser devidas ã degradação do 2 0 3 H g 

orgânico e consequente produção de 2 0 3 H g ° , como também à 

volatilização da molécula intacta (Burrows & Krenkel, 1974), 

a acidificação conferindo estabilidade ã solução por seu 

efeito bactericida (Jenne & Avotins, 1975). Entretanto, uma 



vez que as medidas realizadas no presente experimento se 

referem a 2 0 3 H g total, nao se pode afirmar que o 2 D 3 H g 

remanescente ao final dos testes é apenas metil- 2 0 3Hg porque 

a degradação do mesmo também pode gerar formas inorgânicas 

de Hg menos voláteis que o Hg° (Ahmed & Stoeppler, 1974). 
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FIGURA 16: Variação da atividade de 2 0 3 H g em tubos de ensaio 
de polietileno contendo metil- 2 0 3Hg (370 Bq, 1 ug de metil-
Hg) em 2 ml de água destilada. Barras verticais: faixa para 
duas amostras independentes, quando maior que o simbolo. 

A Figura 17 apresenta os dados relativos ã estabilidade 

de 2 0 3 H g em padrões de metil- 2 0 SHg preparados em tolueno e 

mantidos em tubos de vidro e polietileno. Normalmente, 

recomenda-se evitar o contato de solventes orgânicos com 



polietileno, mesmo de alta densidade, imas, no presente 

trabalho, tubos deste material revelaram-se adequados para a 

contenção de tolueno por curtos períodos, observando-se 

perda de 2 0 3 H g apenas a partir do 4 o dia. 

0 -J ; 1 i 1 1-

0 5 10 1 5 2 0 2 5 

Tempo (dias) 

FIGURA 17: Variação da atividade de 2 0 3 H g em tubos de vidro 
e polietileno contendo metil- 2 0 3Hg (1 kBq, 1,6 ug de metil-
Hg) em 2 ml de tolueno. Barras verticais: faixa para duas 
amostras, quando maior que o símbolo. 

Em padrões em tubos destampados o tolueno evaporou-se 

inicialmente sem carrear 2 0 3 H g : a atividade de 2 0 3 H g cai 

abaixo de 90 % de seu valor inicial apenas quando o tolueno 

já está reduzido a 1/5 de seu volume original, situação na 

qual possivelmente o metil- 2 Q 3Hg atinja o seu limite de 
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solubilidade. Isto sugere portanto que sa 0 mínimas as perdas 

de metil- 2 0 3Hg por volatilizaçãò durante os curtos períodos 

de manipulação de amostras deste composto em tolueno. 

Não se observou, ao longo de 22 dias, nenhuma perda de 

metil- 2 0 3Hg em tolueno mantido em tubos de vidro com tampa 

plástica rosqueada e batoque de borracha. 

Em contraste com os experimentos descritos acima, 

baseados em medidas de 2 D 3 H g total, realizou-se a avaliação 

da estabilidade, em diferentes condições de estocagem, do 

2 ° 3 H g orgânico adicionado a suspensões égua-sedimento, 

através da extração e medida periódica de metil- 2 0 3Hg nas 

mesmas. Grupos de padrões eram simultaneamente preparados, e 

submetidos à extração após diferentes intervalos de tempo. 

Uma vez que estes testes eram realizados com padrões 

prep-arados em tubo de ensaio, os procedimentos de extração 

anteriormente descritos (Tabela 7) tiveram de ser adaptados 

para pequenos volumes, apresentando-se na Tabela 8 a 

eficiência obtida com diferentes processos. 

No primeiro experimento (Figura 18), adicionou-se 

metil- 2 0 3Hg a suspensões de sedimento do Rio Madeira que 

havia sido mantido a aproximadamente 4°C por oito dias, 

observando-se uma queda de cerca de 15 % na concentração de 

metil- 2 0 3Hg ao longo de 20 dias, tanto em suspensões 

estocadas a -18°C como naquelas mantidas à temperatura 

ambiente, ao abrigo da luz. 
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TABELA 8: Eficiência de extração (medias-desvio padrão) de metil-203Hg 
em agua e sedimento do Rio Madeira, em tubo de ensaio. Padrões de aprox. 
0,5 g de massa seca de sedimento em 3 ml de água destilada, acidificada 
com 1 ml de HCL 4 N, contendo 1,9 kBq de 2 0 3 H g (3-6 ug de metil-Hg), 
extraídos em 1 ml de tolueno (1 minuto de agitação manual), com adição, 
ou não, de CuSO-4 e NaBr. S: sedimento, A: água, N: número de extrações. 

Extração Extração do Adição de Eficiência N 
integral sobrenadante CuS04 e NaBr 

S 77,7 +- 7,1 7 

S 69,4 +- 0,6 3 

S S 86,3 2,4* 8 

S s 82,9 +- 3,1 3 

A 97,6 +- 2,6 6 

A A 98,7 +- 3,1 4 

*: procedimento selecionado para a extração de padrões utilizados em 
testes de estabilidade de metil-203Hg. 

Em um experimento de maior duração, realizado com o 

mesmo sedimento dois meses mais tarde, a degradação de 

metil- 2 0 3Hg em suspensões acidificadas mantidas a -Í8°C foi 

bem menor (aprox. 20 % em 60 dias) do que no caso anterior, 

mas foi expressiva em suspensões congeladas porém não 

acidificadas e naquelas acidificadas e mantidas a 25-30°C, 

ao abrigo da luz (Figura 19). 
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FIGURA 18: Degradação de metil- 2 0 3Hg (1 kBq, 1.6 ug de 
metil-Hg) em suspensões acidificadas de sedimento do Rio 
Madeira, estocadas ao abrigo da luz a 25-30°C ou a -18°C por 
até 20 dias. Barras verticais: faixa para tres amostras, 
quando maior que o símbolo. 

Diante disto, qual seria a forma mais adequada de 

corrigir os dados de concentração de metil- 2 0 3Hg em amostras 

incubadas in-situ, acidificadas e extraídas após 28 a 51 

dias de estocagem a -18°C ? Segundo a literatura, a 

degradação do metil-Hg é promovida principalmente pela ação 

de microorganismos. Logo, a interpretação das discrepâncias 

entre estes dois testes de estabilidade de metil-Hg 

requereria que tanto a composição como a atividade 

demetiladora da flora bacteriana fossem controladas durante 

a estocagem do sedimento a 4 o C, o que não foi possível no 



presente trabalho. A literatura disponível, por outro lado, 

n a o traz nenhum dado que permita inferir qual seria a 

variação, nestas condições, das taxas líquidas de metilação 

e muito menos das taxas de demetilação. 
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FIGURA 19: Degradação de metil- 2° 3Hg (1 kBq, 3,2 ug de 
metil-Hg) em suspensões de sedimento do Rio Madeira (aprox. 
0,3 g de massa seca em 3 ml de água destilada), em 
diferentes condições de estocagem por até 60 dias. Barras 
verticais: faixa para 3 a 4 amostras independentes, quando 
maior que o símbolo. 

A comparação entre as Figuras 18 e 19 sugere no entanto 

que a demetilação de Hg é mais intensa em amostras recém-

coletadas, como aquelas incubadas in-situ. 

Visando obter evidências adicionais sobre a degradação 

de 2 < D 3 H g orgânico, prepararam-se séries de padrões de metil-

2 0 3 H g com o sedimento de um córrego de floresta da Serra da 
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Carioca, Rio de Jane iro, RJ, de aspecto semelhante ao dos 

sedimentos de rios de água preta da região de estudo. 

Levaram-se estes padrões a Rondônia em Outubro de 1991, e os 

mesmos permaneceram à temperatura ambiente por quatro dias 

sendo a seguir mantidos por doze dias a -18°C junto às 

amostras incubadas in-situ. A recuperação de metil- 2 0 3Hg 

nestes padrões foi de apenas 82,5 %, tomando-se como 100 % a 

recuperação obtida na extração dos padrões recém-preparados. 

Esta perda sendo próxima da observada na Figura 18, 

optou-se por avaliar a degradação de metil-Hg durante a 

estocagem a -18°C através da extrapolação da curva da Figura 

18, apesar desta resultar de um experimento de menor 

duração. 

3.6: Testes de metilacão in- situ 

Apresenta-se na Tabela 9 as taxas líquidas potenciais de 

metilação de 2 ° 3 H g em sedimentos da área de estudo, obtidas 

em incubações in-situ e devidamente corrigidas em função da 

eficiência dos processos de extração e da degradação do 

metil- 2 0 3Hg durante o período entre a incubação e a 

extração. As taxas de metilação foram facilmente 

quantificadas em todas as amostras. A taxa de contagem em 

extratos de controles acidificados representava em média 

18,3 % (2,5 a 73,5 %) daquela medida nas amostras. A menor 

taxa de metilação, observada em sedimento do Rio Madeira, a 

montante da confluência com o Rio Mutum-Paraná, foi 10 vezes 
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superior à taxa mínima detectável, calculada para uma 

incubação realizada nas mesmas condições (ver página 57). 

TABELA 9: Taxas líquidas potenciais de metilação de 2 0 3 H g em sedimentos 
do Rio Madeira e afluentes, incluindo a represa de Samuel. Média e faixa 
(N=2) para amostras de até 100 ml incubadas in-eitu por até 24 horas com 
44 kBq de 2 0 3Hg (2,4 ug de Hg). P: profundidade aproximada. M: massa 
seca de sedimento incubado, média das duas amostras. 

Local de coleta P M Taxa de metilação 
(metros) (g) ( %.g-1.h-1 ) 

Rio Madeira, acima da foz 
do Rio Mutum-Paraná, 2 21,3 6,2 (5,1-7,3).10-D 

próximo à margem 

Rio Madeira, acima da 
Cachoeira Teotónio, 1-2 8,9 1,5 (1,4-1,6).10-3* 
próximo à margem 

Rio Mutum-Paraná, a aprox. 
500 m da foz, próximo < 1 8,4 1,0 (0,84-1,2). 10- 2 

à margem 

Rio Sovo, afluente de 
água preta do Rio 2-3 2,3 3,0 (2,8-3,2).10-2 

Jamari 

Rio Jamari, aprox. 500 m 
a jusante da represa de < 1 0,8 6,6 (3,2-10).10-1 

Samuel, próximo à margem 

Represa de Samuel, próximo 
à foz do Rio Jatuarana 1-2 0,9 6,9 (6,4-7,4).10-1 

(floresta inundada) 

Represa de Samuel, aprox. 
100 metros da barragem 20 38,2 2,9 (2,1-3,7).10-3 

incubação em laboratório, com sedimento estocado a 4°C por 69 dias, 
podendo indicar uma taxa de metilação fortemente subestimada (Ver Tabela 
10). 
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A área do Rio Madeira logo a montante da Cachoeira 

Teotónio parece apresentar condiçOes singulares para a 

metilação, observando-se ali taxas mais elevadas do que no 

ponto do Rio Made ira próximo à foz do Mutum-Paraná. A taxa 

de metilação em sedimentos da Cachoeira Teotónio não pôde 

ser avaliada por incubação in-situ, e foi portanto 

subestimada, se a diferença na taxa de metilação entre 

incubações in-situ e no laboratório fôr, para este 

sedimento, tão importante quanto observado p*ara os demais 

pontos de coleta (ver discussão da Tabela 10). 

0 menor hidrodinamismo observado logo a montante da 

Cachoeira Teotónio favorece a deposição de particulados em 

suspensão e o acúmulo de matéria orgânica, resultando em 

maiores concentrações de Hg total em sedimento (até 20 

ug.g- 3-), observadas em coletas realizadas em 1989, 90 e 91 

(Malm, 0. comunicação pessoal), o que poderia explicar as 

maiores taxas de metilação de Hg ali observadas. Estudos 

posteriores poderão esclarecer se a ocorrência de maiores 

taxas de metilação de Hg é uma tendência geral em áreas do 

leito fluvial que se assemelhem, pela sua morfologia e 

hidrodinamismo, ao referido ponto de coleta. 

As taxas de metilação observadas em amostras do Rio 

Mutum-Paraná e do Rio Novo foram em média duas ordens de 

grandeza superiores àquelas observadas para o Rio Madeira: a 

obtenção de menores taxas de metilação em amostras do Rio 

Madeira em comparação com as de seus afluentes parece 

confirmar as previsões de "que os últimos oferecem condições 
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mais favoráveis à metilação de Hg (Malm et alii, 1990; 

Pfeiffer & Lacerda, 1988). 

Foi no entanto nos sedimentos mais ricos em matéria 

orgânica, coletados em áreas de floresta inundada, no 

reservatório de Samuel, ou no Rio Jamari, logo a juBante da 

represa, que se observaram taxas de metilação superiores às 

taxas máximas Já publicadas, segundo a ampla revisão 

realizada por Gilmour e Henry (1991), compilando estimativas 

obtidas tanto com técnicas radioquímicas como convencionais. 

Isto deve ser considerado bastante significativo, uma 

vez que estas taxas máximas foram observadas em curtos picos 

sazonais, enquanto as taxas aqui relatadas, obtidas em 

incubações realizadas no final da estação seca, representam 

provavelmente uma situação que dura metade do ano. 

0 sedimento coletado no reservatório, próximo à 

barragem, apresentava predominância de argila e silte, além 

de condições fortemente anaeróbias, que favorecem a 

precipitação de Hg na forma de sulfeto, reduzindo fortemente 

sua disponibilidade para a metilação (Korthals & Winfrey, 

1987), o que possivelmente causou as menores taxas de 

metilação ali observadas. 

Ê importante lembrar aqui que estudos sobre a metilação 

de Hg em rios são comparativamente raros. A heterogeneidade 

e o dinamismo característico dos ambientes fluviais e o já 

comentado caráter cíclico da metilação (Ramlal et alii, 

1985; Matilainen et alii, 1991) recomendam cautela na 

interpretação de dados de reduzida abrangência geográfica e 
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temporal. As diferenças observadas nas taxas de metilação 

entre sedimentos coletados em diversos pontos de rios de 

água preta e do reservatório de Samuel podem ser devidas a 

diversas características do sedimento que influenciam a 

metilaçao, como teor de matéria orgânica e argila, 

concentração de Hg, Fe e Mn, Eh e pH, entre outros. A 

interpretação da variação das taxas de metilacão é ainda 

dificultada pelo fato de que, deliberadamente ou não, 

realizaram-se as incubações com massas de sedimento bastante 

variáveis. Considerando que a massa de Hg adicionada era 

constante e que o mesmo tende a ser fortemente retido em 

sedimento, a concentração de Hg por grama de sedimento era 

maior em incubações realizadas com menor massa de sedimento. 

Mesmo nestes casos, entretanto, a resultante concentração de 

Hg em ug.g- 1 de sedimento era inferior àquela utilizada na 

maioria dos estudos publicados (Gilmour & Henry, 1991). 

A Figura 20 evidencia a relação inversamente 

proporcional entre a taxa de metilacão e a massa de 

sedimento incubado, excluindo-se os resultados relativos ao 

Rio Madeira. Observou-se no entanto uma relação semelhante, 

incubando em laboratório, com idênticas adições de 2 0 3 H g , 

massas crescentes de sedimento do Rio Madeira, coletado 

próximo è Cachoeira Teotónio (Figura 21). 

A comparação com a literatura é de pouca valia para a 

interpretação do padrão observado na Figura 20, pois a maior 

parte dos autores utiliza nas incubações um volume fixo de 

sedimento fresco, e não especifica a massa correspondente, 



apesar de expressar frequentemente as taxa© de metilaca 0 por 

unidade de massa de sedimento. 
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FIGURA 20: Relação entre a taxa líquida de metilação de 
2 Q 3 H g in-situ e a massa de sedimento incubado, excluídos os 
resultados relativos ao Rio Madeira. 

Alguns autores, adicionando concentrações crescentes de 

Hg a massas fixas de sedimento ou água, observaram que as 

taxas de metilação correlacionam-se positivamente com a 

concentração de Hg (Regnell, 1990), mas nenhum estudo 

observou isoladamente o efeito de variações na quantidade de 

sedimento incubado, mantendo-se inalteradas as demais 

condiçOes de incubação, inclusive a concentração de Hg por 
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unidade de massa do sedimento. A diversidade de 

procedimentos de coleta e incubação de amostras e de forma 

de expressão de resultados dificulta a comparação dos 

estudos de metilação, apesar dos mesmos se referirem quase 

sempre a ambientes aquáticos de características próximas, 

isto é, lagos de regiões frias ou temperadas. Assim sabe-se 

que a metilação é mais intensa em sedimentos superficiais 

mas ignora-se ainda o tipo de microorganismo responsável 

pela mesma, assim como a importância relativa da metilação 

na interface água-sedimento e nas camadas sub-jacentes 

(Gilmour & Henry, 1991). Não se pode, portanto, descartar a 

hipótese de que mesmo durante o período, rei ativamente 

curto, de incubação de uma camada de alguns centímetros de 

sedimento, possam estabelecer-se condições no frasco de 

incubação que favoreçam uma maior metilação na interface 

água-sedimento, a exemplo do que parece ocorrer na natureza 

(Korthals & Winfrey, 1987). As camadas inferiores do 

sedimento contribuiriam assim para um efeito de diluição do 

metil-Hg produzido nesta interface. 

Entretanto, mesmo ao comparar-se, entre os dados de 

metilação da Tabela 9, apenas aqueles resultantes de 

incubações com massas comparáveis de sedimento, notar-se~hã 

que a metilação próximo ã barragem de Samuel foi superior ã 

observada em um dos pontos de coleta no Rio Madeira, assim 

como foi maior a metilação em amostras oriundas do Rio 

Jamari, a jusante da barragem e de áreas de floresta 

inundada no reservatório de Samuel, em comparação com 



aquelas coletadas em rios de água preta\ não afetados por 

represamento, como o Rio Mutum-Paraná e o Rio Novo. Isto 

sugere que as condições para a metilação de Hg, em princípio 

já favoráveis em rios de água preta em comparação com as do 

Rio Madeira, tornam-se mais favoráveis ainda com o 

represamento dos mesmos, a exemplo do que se observa em rios 

de outras latitudes (Jackson, 1886,1988). 

10 20 30 
Massa de sedimento (g de massa seca) 

FIGURA 21: Relação entre a taxa líquida de metilação de 
2 0 3 H g e a massa de sedimento incubado. Incubação em 
laboratório, a 28-30°C, de sedimento do Rio Madeira 
(Cachoeira Teotónio). 
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A confirmação destas conclusões poderá ser auxiliada 

pela determinação das variações das taxas de metilaçao em 

sedimento ao longo do ano, assim como ao longo de perfis 

longitudinais e transversais nos rios estudados e na represa 

de Samuel, e em perfis verticais de sedimento. 

Estudos posteriores poderão esclarecer os mecanismos 

determinantes da variação observada na Figura 20 mas esta é 

desde já uma eloquente demostração da importância de 

padronizar ao máximo (e reportar com clareza) parâmetros 

como a concentração de Hg, massa de sedimento e técnica de 

coleta e incubação, enquanto não se determinam com maior 

exatidão os sítios preferenciais de metilaçao no sedimento . 

Nas incubações realizadas com água superficial dos rios 

Madeira, Mutum-Paraná e Jamari e com água do hipolimnio do 

reservatório de Samuel, a taxa de metilaçao foi sempre 

inferior à taxa mínima detectável, de 7.10- r 7%.ml- 1 .h- 1. A 

quantificação das taxas de metilaçao em águas superficiais 

exigiria portanto a realização de incubações de duração 

superior a 24 horas, período máximo de incubação utilizado 

no presente trabalho. Estes poucos dados não permitem, no 

entanto, descartar a contribuição da metilaçao na coluna 

d'água para a produção de metil-Hg nos sistemas aquáticos 

estudados, devido ao enorme volume que a massa d'água 

representa em comparação com o do sedimento superficial e 

também ao fato, já mencionado, de que a metilaçao de Hg em 

sedimento e especialmente em águas é um processo cíclico 

(Ramlal et alii, 1985; Matilainen et alii, 1991). 
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3.7: Testes de metilação em laboratório 

Visando confirmar a natureza biológica do processo de 

metilação e também verificar a confiabilidade de taxas de 

metilação estimadas através de incubações em laboratório, 

comparou-se as taxas de metilação in-situ de alguns 

sedimentos com as obtidas em incubações em laboratório de 

alíquotas dos mesmos, resfriadas, congeladas ou autoclavadas 

(Tabela 10). 

Nota-se que a estocagem do sedimento a aproximadamente 

4°C por cerca de 90 dias resultou em taxas de metilação 

inferiores em duas ordens de grandeza àquelas observadas in-

situ, o que confirma a conveniência de realizar as 

incubações logo após a coleta ou tão cedo quanto possível. 

Isto também sugere que as taxas de metilação em sedimentos 

coletados logo a montante da Cachoeira Teotónio, avaliadas 

através de incubações em laboratório, são provavelmente 

sube st imadas. 

Steffan, Korthals & Winfrey (1988) determinaram as taxas 

de metilação em sedimentos incubados por até 74 dias e 

observaram uma queda das mesmas em aproximadamente 60 % ao 

longo deste período. 

Em alíquotas de sedimento do Rio Mutum-Paraná, resfriado 

a 4°C, congeladas por 48 horas e incubadas após voltarem à 

temperatura ambiente, a metilação foi comparável à observada 

em sedimentos resfriados, mas no caso dos sedimentos do Rio 
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Jamari e da Cachoeira Teotónio a taxa de met ilação em 

amostras congeladas foi inferior em uma ordem de grandeza. 

TABELA 10: Taxas líquidas potenciais de metilaçao de 2 0 3 H g em 
sedimentos : comparação de incubações in-situ e em laboratório. 
Faixa para duas amostras, resultados expressos em %.g-1.h-1. 

Incubação 
Local de coleta do sedimento 

MadeiraCC.T.) Mutum-Paraná Jamari 

Ia-situ 

Em láb°-, eed°_ 
resfriado41 

Em lab°., sed°. 
congelado1» 

Em lab°., sed°. 
autoclavadoc 2,6xl0-4* 

(0,8-1,2).10-2 

< 10- c 

0,3-1 

(1,4-1,6).10-3 (1,3-1,8).10-4 (5,1-5,6).IO-3 

(1,6-3,0).10-4 (1,1-2,5).IO-4 (0,6-2,2).10-4 

< 1,1x10-° 

a: a aprox. 4°C por 90 dias, b: sedimento resfriado a aprox. 4°C por 90 
dias e congelado a -18°C por 48 horas, c: sedimento resfriado a aprox. 
4°C por 90 dias e autoclavado a 120°C por 30 minutos, *: uma amostra 
apenas. 

A metilaçao não foi mensurável em sedimentos dos rios 

Jamari e Mutum-Paraná autoclavados a 120°C por 30 minutos, o 

que parece confirmar a natureza biológica do processo, 

sugerida por diversos autores através de testes semelhantes 

(Furutani & Rudd, 1980; Jensen & Jernelov, 1969; Regnell, 

1990). Ê comum, no entanto, que a exemplo do que se observou 

para o sedimento da Cachoeira Teotónio, traços de atividade 

metiladora persistam em amostras autoclavadas, pois agentes 

metilantes produzidos por bactérias podem metilar Hg 
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abioticamente (Gilmour & Henry, 1991) assim como ácidos 

húmicos e fúlvicos (Weber et alii, 1985), o que 

possivelmente explique os níveis baixos, porém detectáveis, 

de metilaça 0 a i n d a observados em alíquotas congeladas dos 

três sedimentos utilizados, e em sedimento autoclavado da 

Cachoeira Teotónio. 
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4- CONCLUSÕES 

-O potencial de volatilização do Hg adicionado a 

soluções aquosas na forma inorgânica (HgCls) é expressivo: 

até cerca de 30 % do 2 Q 3 H g adicionado volatilizou-se em 

poucos dias» sendo que as porcentagems de volatilização de 

Hg aqui relatadas são certamente subestimadas. 

-Soluções ácidas de K^CraO? 0,1 M mostraram ser 

inadequadas para a coleta de Hg volátil por apresentarem 

eficiência de retenção de 2 0 S H g 0 de apenas 70 %, em 

contraste com as demais soluções testadas que apresentaram, 

nas mesmas condições de utilização, eficiências próximas a 

100%. 

-Desenvolveu-se um método simples para avaliar a 

permeabilidade ao Hg° de diversos materiais de uso corrente 

em laboratório. 0 mesmo indicou que conexões de material 

sintético não são apenas altamente permeáveis ao s o 3 H g ° como 

ainda o retém de forma aparentemente irreversível, 

destacando-se o látex nos dois aspectos. Nenhum dos 

acondicionamentos usuais de amostras ambientais ou de 

soluções aquosas testados no presente trabalho mostrou ser 

impermeável ao Hg°-

-Demostrou-se que os procedimentos de extração e medida 

de metil-Hg descritos na técnica radioquímica de Furutani & 

Rudd podem ser consideravelmente simplificados sem perda 

significativa de eficiência e ainda otimizados no que se 
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refere à recuperação quantitativa do metil-Hg formado na 

incubação das amostras com 2 0 3 H g inorgânico. 

-Estas alterações na técnica, combinadas com a 

realização das incubações in-situ- inovação aqui 

introduzida- permitem sua utilização em áreas de difícil 

acesso ou parca infra-estrutura, a exemplo da região 

Amazônica. 

-Isto foi demostrado através do uso de uma das versões 

simplificadas da referida técnica na determinação das taxas 

de metilação de Hg em águas e sedimentos de diferentes 

ambientes aquáticos no Estado de Rondônia. Os dados obtidos, 

ainda que preliminares devido à sua reduzida abrangência 

geográfica e temporal, indicam taxas líquidas potenciais de 

metilação de Hg muito elevadas (até 1 Sí.g-^.h-1) em 

sedimentos superficiais, especialmente em afluentes do Rio 

Madeira e na represa de Samuel, o que reforça tanto a 

preocupação com as futuras consequências toxicológicas das 

emissões de Hg ocorridas até o momento como a importância 

dos atuais esforços de redução das mesmas. 

-As taxas líquidas potenciais de metilação de Hg em égua 

superficial, avaliadas através de incubações in-situ, foram 

sempre < 7 . 10- T X.ml-1 .ti-1. 

-A estocagem de amostras de sedimento por algumas 

semanas antes da realização das incubações em laboratório 

resultou na obtenção de taxas de metilação muito inferiores 

àquelas observadas in-situ. Isto sugere que a realização das 

incubações in-situ é essencial para que a técnica 
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radioquímica de Furutani & Rudd alcance plenamente seus 

obàetivos de est imar e comparar taxas potenc iaís de 

metilação de Hg. 

-A incubação de amostras de sedimento autoclavado 

produziu apenas traços de metil-Hg, demostrando a natureza 

predominantemente biológica do processo de metilação. 

-As taxas de met ilação de Hg foram inversamente 

proporcionais à massa de sedimento incubado, por razões 

ainda não esclarecidas, o que exige cuidados na padronização 

das condições de incubação, de forma a garantir a 

comparabilidade dos resultados. 

-Observou-se degradação de metil-Hg em sedimento em 

todas as condições de estocagem testadas. Dependendo do 

tempo de estocagem, esta degradação deve ser quantificada de 

forma a permitir a correção dos resultados. 

-Pode haver expressiva perda de metil-Hg em soluções 

aquosas e orgânicas, o que exige cuidados especiais na 

manipulação de amostras e padrões, no campo e em 

laboratorio. 
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5- RECOMENDAÇÕES 

A complexidade tanto do comportamento do Hg como dos 

diversos ambientes aquáticos característicos da Bacia 

Amazônica permite prever que muitos anos se passarão antes 

de poder esboçar-se um quadro razoavelmente completo das 

consequências reais e potenciais da poluição por Hg, e 

técnicas radioquímicas como as aqui descritas poderão 

certamente contribuir significativamente para este esforço. 

0 presente trabalho atingiu os seus objetivos, 

padronizando técnicas radioquímicas que visam o estudo de 

importantes aspectos do comportamento do Hg em ambientes 

aquáticos da região Amazônica. Resta agora o essencial, que 

é aplicá-las. 

No caso da volatilização de Hg será importante conjugar 

ensaios de laboratório, testando hipóteses sobre os fatores 

controladores do processo, e medidas de campo, determinando 

os fluxos de Hg volátil a partir de águas, sedimentos e 

solos contaminados. 

Quanto ao estudo da metilação de Hg, destacam-se a nosso 

ver as seguintes prioridades: 

-Avaliação da influência, sobre a metilação, de 

parâmetros como concentração de Hg, massa de sedimento, pH, 

Eh, matéria orgânica, e tempo de incubação, entre outros. 

-Determinação dos sítios preferenciais da metilação em 

sedimento e identificação dos microorganismos responsáveis. 
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-Estudo das variações espaciais e temporais das taxas de 

metilação em ambientes aquáticos representativos. 

Evidências recentes de que > 50 % do Hg total é 

transportado pelo Rio Madeira na forma dissolvida (Nriagu, 

Pfeiffer, Malm, Souza & Mierle, 1992) indicam que o impacto 

sanitário e ambiental dos focos de garimpo de ouro pode 

atingir grandes distâncias. Uma avaliação abrangente do 

potencial de metilação em sistemas aquáticos da região 

Amazônica deverá incluir as grandes represas, as planícies 

sazonalmente inundadas dos rios da Amazônia Central, que 

sustentam uma importante atividade agro-pastoril na época da 

seca, assim como as florestas de várzea e igapó, refúgio e 

berçário essencial à manutenção da ictiofauna. 
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APSNDTCE 

Lista de abreviaturas 

cpm : contageme por minuto 

dpm : desintegrações por minuto 

Bq : Becquerel, atual unidade de radioatividade no 

S.I. 

kBq : kiioBecquerel (10 3) 

MBq : megaBecquerel (10 B) 

Ci : Curie, antiga unidade de radioatividade 

mCi : miliCurie (10- 3) 

uCi : microCurie (10- 6) 

nCi : nanoCurie (10- s) 

Eh : potencial de oxirredução 

pH : potencial hidrogeniônico 

mV : milivolt 

uS : microSiemens, unidade de condutividade 

keV : kilo-eletronvolt, unidade de energia 

N : normalidade 

M : molaridade 

g,mg,ug,ng : grama, miligrama, micrograma, nanograma 

ug.g- 1 : micrograma por grama (ppm) 

g-1- 1 : grama por litro 

ug.m- 3 : micrograma por metro cúbico 

ppm : parte por milhão 
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ppb : parte por bilha 0 

Hg° : mercúrio metálico 

Hg : mercúrio monovalente 

H g + 2 : mercúrio divalente 

Metil-Hg : monometil-mercúrio 7 ou CH3HH" 


