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Introdução 

A maior parte da matéria orgânica de solos, 
águas e sedimentos encontra-se na forma de 
substâncias húmicas (SH), uma mistura 
heterogênea de compostos orgânicos agregadas por 
interações fracas de natureza hidrofóbica e por 
pontes de hidrogênio.1 As SH podem ser 
classificadas, operacionalmente, em função da 
solubilidade em meio aquoso, em ácidos fúlvicos 
(AF) ou ácidos húmicos (AH).2 Os AF apresentam 
quantidade de grupos hidrofílicos suficientes para 
permanecerem solúveis em qualquer valor de pH e 
os AH, mais hidrofóbicos, apresentam agregação e 
precipitação em meio fortemente ácido. 

Dados sobre o comportamento ambiental das SH 
são fundamentais para o monitoramento e manejo 
de ecossistemas impactados, sobretudo por metais 
que possam ser tóxicos aos seres vivos.3,4 Contudo, 
trabalhos envolvendo o fracionamento químico de 
materiais orgânicos em sedimentos de gradientes 
fluviais-estuarinos são ainda escassos, embora 
importantes para o entendimento dos mecanismos 
do balanço de carbono nos sistemas naturais e sua 
relação com a poluição ambiental.  

Este estudo teve como objetivos o fracionamento 
da matéria orgânica de sedimentos coletados em 
várias partes do leito no trecho final do Rio Paraíba 
do Sul e a determinação dos teores de metais (Al, 
Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V e Zn), para 
relacioná-los com dados de suas ambiências, 
visando o monitoramento da qualidade desse 
ecossistema num gradiente continente-oceano, com 
estações de amostragem em ambientes de 
deposição fluviais e estuarinos (margeados por 
cana-de-acúcar, pastagens e manguezais). 

Resultados e Discussão 

Os resultados dos diferentes pontos de coleta no 
trecho final do Rio Paraíba do Sul (Figura 1) 
mostraram diferenças quanto aos teores totais de 
metais e também com relação às frações da matéria 
orgânica dos sedimentos, que tenderam a aumentar 
sua concentração no sentido fluvial-estuarino, 
indicando poluição diferencial.  

 
 
Os teores de Ba, Cr, Fe, e Zn apresentaram 

correlações com as formas de material orgânico 
(fracionamento químico) e os teores de Cd e Pb 
com as formas minerais (granulometria) das 
amostras.  

 

 
Figura 1.  Imagem da área de estudo na porção final 

do Rio Paraíba do Sul contendo a localização 
dos pontos de amostragem. 

  

Conclusões 

Os resultados permitem concluir que os teores 
de metais aumentaram no sentido fluvial-estuarino 
no trecho final do Rio Paraíba do Sul e que a maioria 
deles se relacionou de forma significativa com as 
variáveis de fracionamento químico da matéria 
orgânica ou com a granulometria das amostras.  
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