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RESUMO 

 
 
 
 

Em ambientes naturais não poluídos, um número de fatores ambientais tem sido 
observados influenciando a dinâmica de Hg em ecossistemas aquáticos.  Podocnemis 

erythrocephala é uma espécie facilmente coletada nas águas pretas da bacia do Rio Negro, 
sendo a espécie mais consumida na região. Neste estudo, fatores ambientais foram estudados 
influenciando níveis de concentração de Hg em P. erythrocephala. Foi investigado a 
influência do tamanho do quelônio, pH, carbono orgânico dissolvido e disponibilidade de 
potenciais sítios de metilação de Hg (como áreas alagadas e solos hidromórficos) na 
concentração de mercúrio da espécie. Também, foram comparados os níveis de Hg de cinco 
espécies de quelônios na região. O estudo foi feito na bacia do Rio Negro, onde foram 
coletadas amostras de água e quelônios de 12 tributários para análises químicas. A partir de 
imagens de radar e mapas pedológicos, foram estimadas através de um sistema de 
informações geográficas as porcentagens de áreas alagadas e solos hidromórficos em cada 
sub-bacia a qual pertenciam os tributários locais de coleta. A média de concentração de Hg foi 
de 33 ppb (d.p.= 17), e está dentro dos limites recomendados para consumo humano de 500 
ppb. A bioacumulação de Hg em Podocnemis erythrocephala não foi influenciada pelo sexo 
nem pelo comprimento da carapaça (ANCOVA p = 0,94) ou pelo peso dos animais 
(ANCOVA p=0,98). Fatores ambientais não tiveram influência significativa na concentração 
de mercúrio no músculo dos animais coletados (p = 0,18). Não houve relação entre o tamanho 
das espécies de quelônios estudados e a concentração de Hg, mas houve diferença entre a 
concentração de Hg entre as espécies. Neste estudo, fatores ambientais como pH, carbono 
orgânico dissolvido, solos hidromórficos e áreas alagadas não explicam a variação da 
concentração de Hg no músculo de P. erythrocephala. na bacia do Rio Negro. Uma espécie 
para ser boa bioindicadora da concentração de Hg e representar bem um habitat em ambientes 
interligados necessita possuir uma área de vida restrita. O deslocamento do espécime entre 
habitats, mesmo que próximos mas com características distintas, não permite que o mesmo 
reflita a influência das variáveis ambientais na concentração de Hg nos animais. Não houve 
também correlação entre o tamanho das espécies de quelônios coletadas e a concentração de 
Hg, mas como esperado, houve diferenças na concentração de Hg entre as espécies com o 
maior nível na espécie piscívora Chelus fimbriatus..  
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ABSTRACT 
 
 
 

In nature, a number of environmental factors have been shown to influence the 
dynamics of Hg in aquatic ecosystems. Podocnemis erythrocephala is easy to collect in the 
black waters of Negro river, making it the most consumed species in the region. In this study, 
environmental factors were investigated to determine their influence on the Hg concentration 
of the red-headed river turtle. I investigated the influence of turtle length, turtle weight, pH, 
dissolved organic carbon and availability of potential methylation sites (floodplain forests and 
hydromorphic soils) on the concentration of total Hg in this species. The study was conducted 
in the Negro river basin, where I collected water and turtle muscle samples from 12 tributaries 
for chemical analysis. Through radar imagery and existing soil maps with GIS, the percentage 
of alluvial floodplains and hydromorphic soils (potential methylation sites) was estimated for 
each drainage basin at my sampling points. The average Hg concentrations was 33 ppb (S.D.= 
17), and is lower than 500ppb, the maximum level recommended for safe consumption. The 
Hg bioaccumulation by Podocnemis erythrocephala has no significant relation with sex 
neither length size (ANCOVA p = 0.94) or body weight (ANCOVA p = 0.98). Also, none of 
the environmental factors studied have been shown to be significant to the Hg concentration 
in the muscle of P. erythrocephala (p= 0.18) in the Negro river basin. A species to be a good 
bioindicator of Hg concentration and to represent a specific habitat in connected environments 
need to have restricted rooming. Locomotion of specimens among habitats, even they are 
close but with different characteristics, won’t allow animals to reflect the real influence of 
environmental factors in the Hg concentration level. There is no relation between species size 
and Hg concentration level. However, as expected, there is a significant difference between 
species and Hg concentration levels and the predatory species Chelus fimbriatus has shown 
the highest Hg level.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A contaminação de água doce por mercúrio (Hg) é um problema amplamente 

distribuído em muitos ambientes aquáticos no mundo (Haines et al., 1995; Lindqvist et al., 

1991; Stafford e Haines, 1997) e por isto este é provavelmente o elemento traço mais bem 

estudado no ambiente (Hylander et al., 2003; Morel et al., 1998). 

O mercúrio pode ocorrer em diferentes formas no ambiente. O mercúrio elementar 

(Hgo), na forma de gás, pode ser eficientemente transportado na atmosfera ao redor do globo 

(Morel et al., 1998). Já o mercúrio inorgânico [Hg(II)] e o mercúrio orgânico, particularmente 

o metilmercúrio (MeHg),  são as principais formas de mercúrio presente na água. O Hg(II) 

pode estar em sua forma iônica (Hg2+) ou pode se combinar formando cloreto (HgCl2), sulfeto 

(HgS) e ácidos orgânicos. O mercúrio orgânico é uma forma combinada com hidrocarbonetos, 

a exemplo do metilmercúrio CH3Hg1+ e do etilmercúrio (CH3)2Hg. 

A forma de mercúrio mais tóxica encontrada em ambientes aquáticos é o mercúrio 

orgânico, podendo acumular-se rapidamente na biota (Lindqvist e Rodhe, 1985; 

Ravichandran, 2004). Devido à sua afinidade ao tecido adiposo de animais, o mercúrio 

orgânico tende a bioacumular e biomagnificar mais rapidamente nos organismos aquáticos, 

concentrando-se cada vez mais ao passar de um nível trófico a outro (Hund e Bishoff, 1960; 

Padovani et al., 1996). Pesquisas para entender melhor esta questão tem focado 

primeiramente sistemas aquáticos, onde o mercúrio inorgânico Hg(II) é mais facilmente 

transformado em MeHg (Golet e Haines, 2001). Assim sendo, o fator chave para determinar a 

concentração de Hg na biota é a concentração de MeHg na água, o qual é controlado pela 

eficiência relativa do processo de metilação e demetilação (Morel et al., 1998). 

Na Amazônia, a primeira evidência da bioacumulação de mercúrio foi reportada 

em 1984 na Serra Pelada. A partir de então, vários outros estudos foram realizados analisando 

nível de contaminação em peixes e cabelo da população local. Foram analisados fatores 

ambientais que influenciam sua contaminação e seus efeitos tóxicos em organismos aquáticos 

(Martinelli et al., 1988; Malm et al., 1990,1995, 1997; Padovani et al., 1996; Palheta e 

Taylor, 1995; Barbosa et al., 1995, 1997, 2001; Roulet et al., 1998a, 1998b, 1999, 2000a, 

2000b, 2001a, b; Eve et al., 1996; Dórea et al., 2003;; Porto et al., 2005; Belger e Forsberg, 

2006). 

Durante muito tempo, a contaminação de mercúrio na Amazônia brasileira era 

associada principalmente às atividades informais de mineração, os garimpos, onde o mercúrio 
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metálico é utilizado para amalgamar ouro. Esta liga metálica de mercúrio e ouro é queimada 

para purificar o ouro e parte deste mercúrio é liberado no ambiente, causando impactos de 

longo alcance (Fadini e Jardim, 2001). Como resultado, a contaminação de mercúrio na 

Amazônia teve seu foco voltado à mineração de ouro, sendo debatida durante muitos anos 

pela comunidade científica.  

No entanto, ao final dos anos 90, altos níveis de contaminação em humanos foram 

encontrados em locais distantes de minas ou qualquer outra fonte antrópica de mercúrio por 

Silva-Forsberg et al.(1999) em tributários do rio Negro e por Kehring et al.(1998) em 

Balbina. A contaminação de mercúrio em áreas remotas já havia sido registrada na literatura e 

na maioria dos casos era atribuída à fontes naturais (Rasmussen, 1994), ou transporte 

atmosférico de emissões antropogênicas de longo alcance (Mason et al., 1994; Hanisch, 

1998). Na bacia do Rio Negro, região onde há poucas atividades de garimpagem ou qualquer 

outra fonte antrópica de mercúrio, trabalhos realizados com peixes e cabelo de populações 

ribeirinhas confirmam o alto nível de mercúrio bioacumulado, chegando a níveis que podem 

ser problemáticos à saúde (Forsberg et al., 1995; Zeidemann, 1998; Silva-Forsberg et al., 

1999; Belger e Forsberg, 2006). 

Como o mercúrio é extremamente volátil comparado a outros metais, a atmosfera 

seria o compartimento chave a ser considerado sendo que na Amazônia, o solo é um 

importante sítio da deposição do mercúrio atmosférico (Veiga e Meech, 1995). Estudos 

passaram então a considerar a origem natural deste elemento na região Amazônica e fatores 

que influem na dinâmica natural do mercúrio passaram a ser melhor entendidos. Em 1999, 

Roulet et al. demonstraram a importância da erosão do solo como uma forma de carrear o 

mercúrio de fontes litogênicas e antropogênicas associados à matéria particulada nos sistemas 

aquáticos da Amazônia. Em 2001, Fadini e Jardim (2001) demonstraram ser o solo a maior 

fonte de mercúrio na região através dos processos de transformações pedogeoquímicos, 

corroborando com estudos de Roulet et al., (1998a, 1998b, 1999) e Forstier et al. (2000) feitos 

em outras partes da Amazônia. 

Em se tratando de ambientes naturais não poluídos, os potenciais determinantes da 

bioacumulação de Hg incluem fatores ambientais (tais como taxa de carreamento de Hg, pH, 

carbono orgânico dissolvido e temperatura), fatores ecológicos (como produtividade e posição 

trófica) e fatores fisiológicos (respiração e assimilação) (Watras et al., 1998). Em relação aos 

fatores ambientais, o Hg freqüentemente apresenta uma forte correlação positiva com 

compostos orgânicos dissolvidos (COD) na água (Meili et al., 1991; Rask e Metsala, 1991; 

Montgomery et al., 1995). Isso ocorre porque o Hg do solo fica adsorvido às partículas 
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orgânicas sendo carreado para a água. A matéria orgânica também reduz a penetração de 

radiação ultravioleta na água, diminuindo a transformação de Hg
2+ 

em Hg
0

, consequentemente 

aumentando a quantidade de Hg
2+ 

para ser transformado em metilmercúrio (MeHg) (Sellers et 

al., 1996). Além disso, compostos orgânicos podem servir de substrato nutriente para 

bactérias metiladoras (Bodaly et al., 1984). Por outro lado, o COD pode ter uma influência 

negativa no nível de contaminação, pois pode adsorver o Hg da água, competindo com as 

bactérias pelo substrato (Miskimmin et al., 1992; Snodgrass et al., 2000; Watras et al., 1998). 

Em relação ao pH, estudos feitos em lagos de regiões temperadas evidenciam uma 

transformação mais eficiente do Hg inorgânico em orgânico em águas de pH baixo (Lodenius, 

1983; Lodenius et al., 1987; Miskimmin et al., 1992). A acidez da água pode causar o 

aumento da adsorsão do Hg à matéria orgânica de solos encharcados (Lodenius, 1983), 

favorecendo a transformação de Hg em MeHg (Lodenius et al., 1987) . Desta forma, o pH 

afeta o suprimento de MeHg da base da cadeia alimentar (Watras, 1992) e favorece a 

bioacumulação de Hg do peixe em ambientes naturais (Harris e Snodgrass, 1993). No entanto, 

em águas tropicais o processo é contrário, com uma correlação positiva entre pH e a metilação 

de Hg (Mauro et al., 1999). Guimarães et al. (1998) observou em águas abertas do Pantanal 

uma maior taxa de metilação ocorrendo em macrófitas aquáticas do que em sedimentos, sendo 

que a metilação aumenta com o aumento do pH, alcançando o maior nível entre os pH 6 e 7. 

Guimarães (2000a, b) observou o mesmo padrão na bacia do Rio Tapajós e Rio Negro. Em 

adição, Belger e Forsberg (2006) em estudo na bacia do Rio Negro encontraram uma relação 

positiva entre bioacumulação de Hg em peixes e pH. 

A anóxia também propicia a metilação do Hg por bactérias (Berman e Bartha, 1986; 

Regnell, 1994; Bodaly et al., 1997). Na Amazônia essa condição é encontrada em áreas 

alagáveis, como igapós e várzeas (Roulet et al., 2001a), e em solos hidromórficos. Além 

disso, Guimarães et al. (2000) demonstraram que as macrófitas aquáticas e a floresta alagada 

são importantes sítios de metilação na região.  

Existem poucos estudos analisando esses fatores ambientais acima citados com a 

bioacumulação de mercúrio na Amazônia. Na bacia do Rio Negro Forsberg et al. (1995) 

encontraram os maiores níveis de Hg em humanos onde há alto COD e pH baixo. Silva-

Forsberg et al. (1999) e Dórea et al. (2003), encontraram uma correlação positiva entre 

mercúrio e COD e negativa entre mercúrio e pH em estudos feitos com cabelo humano e 

peixe, respectivamente. No entanto, Belger e Forsberg (2006) encontraram uma relação 

positiva do COD com pH em estudo feito com traíras e tucunarés. Há pouca literatura 
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analisando estatisticamente a relação entre fatores ambientais e a bioacumulação de mercúrio 

na bacia do Rio Negro e os mesmos divergem seus resultados. 

Para a detecção de poluentes como o mercúrio, os componentes biológicos são 

melhores indicadores, pois acumulam os poluentes em seus tecidos ao longo do tempo, 

especialmente poluentes como o Hg que é eliminado muito lentamente do corpo (Foo et al. 

1993). Peixes são muito utilizados como bioindicadores de ambientes aquáticos e é 

normalmente considerado o principal meio de contaminação de MeHg por seres humanos 

(Malm et al., 1995a, b). Esta bioacumulação do mercúrio devido à contínua liberação de 

metais do solo em corpos d’água tem sido transformada em problemas de saúde pública 

devido ao consumo de peixes com alto nível de mercúrio (Lindqvist et al., 1991; Barbosa et 

al., 1997, 1998, 2001; Silva-Forsberg et al., 1999; Belger e Forsberg, 2006). 

Apesar de existirem trabalhos indicando a presença de Hg nos solos da Amazônia e a 

alta bioacumulação em animais, não existem estudos sobre a bioacumulação deste metal em 

quelônios na região. Os poucos trabalhos conduzidos no mundo restringem-se a América do 

Norte, e nenhum trabalho ainda foi feito com qualquer espécie da América do Sul. Na bacia 

do rio Negro, as espécies mais conhecidas e apreciadas para alimentação são as do gênero 

Podocnemis (P. erythrocephala, P. sextuberculata, P. unifilis e P. expansa) e Peltocephalus 

dumerilianus. Podocnemis erythrocephala é a menor espécie do grupo, sendo frequentemente 

vendida e consumida por moradores locais. Tal fato não se deve pela preferência da espécie, 

mas porque a coleta exploratória de ovos e de adultos das outras espécies maiores reduziram 

suas populações (Vogt, 2001). No entanto, na região do alto Rio Negro, Chelus fimbriatus é 

uma das espécies com maior preferência na dieta da população local. (Richard Vogt, Com. 

Pessoal).  

Particularmente na Amazônia, quelônios também devem ser estudados para se avaliar 

o risco potencial para populações ribeirinhas, uma vez que tradicionalmente representam uma 

fonte de proteína importante para estas pessoas (Vogt et al., 1994). Tais espécies são 

frequentemente consumidas na região e, deste modo, é importante determinar quanto Hg esses  

quelônios bioacumulam à medida que cresce e se a concentração de Hg encontrada está 

dentro dos limites recomendados para o consumo humano Em especial Podocnemis 

erythrocephala, esta é uma espécie facilmente coletada nas águas pretas da bacia do Rio 

Negro (Vogt, 2001) e precisa ser melhor estudada como indicadora de alterações ambientais 

na região uma vez que estudos com outras espécies de quelônios fora da Amazônia 

demonstraram ser estes animais bons indicadores de contaminação de mercúrio em ambientes 

aquáticos (Golet e Haines, 2001; Storelli e Marcotrigiano, 2003).  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

Estudar a influência do tamanho e do sexo do quelônio, de alguns fatores químicos 

da água (pH, COD) e da presença sítios anóxicos (áreas alagáveis e solos hidromórficos) 

sobre o nível de Hg em Podocnemis erythrocephala na bacia do Rio Negro e comparar seu 

nível de Hg com o de outras espécies. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Investigar a influência do tamanho do quelônio na sua concentração de Hg  

- Investigar a influência do pH da água na concentração de Hg do quelônio. 

- Investigar a influência do COD na concentração de Hg do quelônio. 

- Investigar a relação da quantidade de áreas alagáveis que influem no ponto de 

coleta com a concentração de Hg do quelônio.  

- Investigar a relação da quantidade de solos hidromórficos que influem no ponto 

de coleta com a concentração de Hg do quelônio. 

- Comparar o nível de Hg entre Podocnemis erythrocephala, P. sextuberculata, P. 

unifilis, P. expansa, Peltocephalus dumerilianus e Chelus fimbriatus.  

 

2.3 Objetivo Específico Secundário 

 

- Investigar a inter-relação entre os seguintes fatores ambientais: pH, COD, e 

porcentagem de áreas alagáveis e solos podzólicos que influem no ponto de coleta. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Área de Estudo 

 

Este estudo foi feito na Amazônia brasileira, na Bacia do Rio Negro (Figura 1). Esta é 

a terceira maior sub-bacia que compõe a grande bacia Amazônica equivalente a cerca de 10% 

(0,75 milhões km2) da área total (Goulding et al. 1988).  A Bacia do Rio Negro possui águas 

com características físico-químicas muito diferente entre si. O pH destas águas pretas é ácido 

variando entre 3,5 a 5,5 e há águas de várias cores ao longo da bacia (Sioli, 1984),  com 

diferentes concentrações de carbono orgânico dissolvido (Silva-Forsberg et al., 1999: Belger e 

Forberg, 2006).   

 
Figure 1 - Localização da Bacia do rio Negro e dos pontos de coleta. No canto superior esquerdo está um mapa 
da América do Sul com a localização desta imagem. 
 

 



 7

Padrões sazonais de chuva produzem uma estação seca na bacia do Rio Negro entre os 

meses de julho e dezembro e uma estação chuvosa entre os meses de janeiro a julho. O regime 

de chuvas é invertido apenas na região do alto Rio Negro localizada no hemisfério norte. Essa 

oscilação na pluviosidade produz uma flutuação na quantidade de água dos rios e das 

planícies de inundação e zonas intersticiais associadas, criando uma diversidade de habitats 

sazonalmente inundados (Junk, 1993). As florestas que são alagadas recebem o nome de 

igapó em rios de água preta, como é o caso do Rio Negro e da maioria dos seus tributários e 

várzea em rio de água branca, como o rio Branco e Demini. Também está associada a 

ambientes alagados um tipo de vegetação chamada chavascal, encontrada em solos 

hidromórficos de zonas interfluviais.   

Os tributários que nascem nos seus limites ao norte e noroeste drenam as cadeias de 

montanhas do complexo Parima-Pacaraima e pequenos montes isolados remanescentes do 

antigo escudo das Guianas, variando entre altitudes de 1000 a 3000 m (Reis e Carvalho, 

1996).  Abaixo dessa zona montanhosa esses tributários atravessam uma vasta planície 

desaguando no canal principal do rio Negro. Os principais tributários que descem das 

montanhas, os rios Branco, Demini, Padauarí e Marauiá, carream sedimentos dessa zona 

montanhosa no período das chuvas.  Neste período, possuem água do tipo amarelo-barrenta. 

Entretanto, no período de seca tornam-se transparentes e com pH aproximadamente neutro 

(Santos et al. 1984). Uma outra parte dos tributários do Negro nasce no oeste na zona pré-

andina da Colômbia, numa região coberta por densa floresta tropical.  Já no sul da bacia, os 

tributários drenam áreas de interflúvios de formação terciária da Amazônia central coberta por 

florestas tropicais e pequenas áreas de campo natural.  Nessas duas últimas regiões, 

predominam tributários de águas pretas. 

 

 

3.2   Escolha da espécie como bioindicadora 
 

Seis espécies de quelônios foram coletadas neste experimento para análise da 

concentração de mercúrio em seus músculos, mas apenas Podocnemes erythrocephala foi 

utilizada para o estudo do efeito da biogeoquímica do mercúrio sobre sua bioacumulação nos 

animais. 

Uma espécie bioindicadora deve ser amplamente distribuída, relativamente abundante 

e fácil de coletar. Ela deve ter um tamanho razoável para análise de tecidos, ter vida longa e 



 8

sua idade facilmente identificada. Espécies selecionadas devem acumular poluentes acima do 

nível de detecção e concomitantemente não haver efeito letal do poluente. Deve apresentar 

uma correlação entre o poluente bioacumulado e a concentração do poluente na água, 

devendo esta correlação ser comparável entre indivíduos da espécie entre todos os locais e sob 

todas as condições (Philips 1978; Landres et al., 1988). Podocnemis erythrocephala se adéqua 

em todos os critérios acima citados. 

A espécie escolhida não deve ser migratória a fim de representar bem as características 

físico-químicas de cada tributário estudado. Podocnemis erythrocephala vem sendo estudada 

no município de Santa Isabel do Rio Negro desde 2000 pela equipe do Dr. Richard Vogt 

através de marcação e recaptura. Há um deslocamento da espécie entre diferentes ambientes 

dentro da mesma sub-bacia para alimentação, como lagos e igapós, mas até o momento não 

foram registradas migrações da espécie entre tributários da região.   

 

3.3 Coletas de campo 
 

A coleta dos quelônios foi realizada no período de 09 janeiro a 02 de fevereiro de 

2007. Tributários da bacia do Rio Negro foram escolhidos levando-se em consideração a 

acessibilidade do barco de pesquisas do Projeto Fronteira. O barco foi ancorado na margem de 

tributários, permanecendo em cada tributário no período médio de 8 horas. Para chegar aos 

pontos de coleta foram utilizadas voadeiras. A coleta nos tributários foi feita o mais distante 

possível de sua desembocadura, para evitar influencia da água do rio Negro sobre o tributário. 

Ao todo foram coletadas amostras em 12 pontos (Figura 1) localizados com GPS entre as 

latitudes 00º25’27”S e 02º42’45”S e longitudes 60º24’43”W e 66º23’55”W. 

Em cada ponto de coleta foram tomadas medidas de pH, com um pHmetro de campo 

Orion 250A. Também foram coletadas amostras de água em frascos de vidro de 20 ml (pré-

queimados a 450
o
C com tampa revestida de teflon) para análise do carbono orgânico 

dissolvido. Essa água foi filtrada com um filtro de vidro Whatman GFF (pré-queimado a 

450ºC por 1 h) para retirada do carbono particulado. As amostras de água foram mantidas nos 

frascos de vidro e conservadas com o acréscimo de 10 mg/l de HgCl2 para então serem 

enviadas para Piracicaba - SP e analisadas pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura na 

Universidade de São Paulo.  

 Foram coletados de dois a cinco indivíduos de Podocnemis erythrocephala  para cada 

ponto de coleta. Todas as outras espécies de quelônios capturadas nas redes também foram 
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coletadas para análise de Hg. Peltocephalus dumerilianus não é comumente capturada em 

redes, por isso não houve coleta de indivíduos desta espécie nos tributários. Desta forma, foi 

retirada uma porção de 5g de músculo de cinco animais que seriam consumidos na cidade de 

Barcelos pela população local. Também foram tomadas as medidas desses animais.  

Para a captura dos quelônios foram utilizadas redes feiticeiras (trammel nets). 

Segundo Balensiefer (2003), as trammel nets são redes com três panos de malhas, sendo uma 

interna (solta) e duas laterais (fixas) que formam um tipo de “saco” quando o quelônio é 

capturado. O comprimento entre nós da malha interna é que vai determinar a classe do 

tamanho dos animais capturados. Os quelônios capturados foram sexados visualmente através 

do dimorfismo sexual da espécie. Em Podocnemes erythocephala os machos apresentam uma 

coloração da cabeça vermelha (Figura 2) e cauda longa enquanto fêmeas quando adultas 

perdem a coloração vermelha (Figura 3), apresentando uma coloração marrom opaca e cauda 

curta. Para as outras espécies, utilizou-se o tamanho da cauda para identificar o dimorfismo 

sexual: machos apresentam cauda longa e fêmeas cauda curta. Os animais que ainda não 

apresentavam dimorfismo sexual foram classificados como juvenis. Foram avaliados os 

seguintes parâmetros: comprimento máximo retilíneo da carapaça (CC), largura máxima 

retilínea da carapaça (LC) e pesadas. Foram selecionados diferentes tamanhos de indivíduos 

em cada ponto para conseguir uma coleta representativa das classes de tamanho. 

Para a análise de Hg foram coletadas amostras de cinco gramas de músculo da coxa 

posterior esquerda e guardadas em sacos plásticos identificados e mantidas congeladas até o 

momento da análise em laboratório. Os animais sacrificados foram tombados na Coleção de 

Anfíbios e Répteis do INPA.  
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Figura 2 - Macho de Podocnemis erythrocephala, com uma nítida coloração vermelha na cabeça. 

 

 

 

 
Figura 3- Fêmea de Podocnemis erythrocephala (coloração marrom na cabeça) sendo coletada através de 
malhadeiras trammel net no rio Ayuanã, um dos pontos de coleta deste estudo. 
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3.4 - Análise de Hg 
 

A análise da concemtração de mercúrio total no músculo dos animais foi realizada no 

Laboratório de Biologia Ambiental da Universidade Federal do Pará – Campus de Santarém. 

A técnica analítica utilizada consistiu na pesagem de uma porção entre 300 e 400 mg de 

tecidos colocadas em tubos de ensaios. Em seguida as amostras foram solubilizadas através de 

digestão ácida. A digestão foi feita sob aquecimento durante 4 horas em placa quente a 120 ºC 

através de uma mistura na proporção de 10:1 de ácido nítrico concentrado e ácido clorídrico a 

6N. Após a digestão, as amostras foram diluídas e alíquotas de 0,1 ml da solução digerida 

foram reduzidas com SnCl2 e injetadas em um espectrômetro de fluorescência atômica a 

vapor frio (CVAFS) para a leitura analítica. A reprodutibilidade do método foi determinada 

por leitura das amostras em duplicatas com um desvio aceitável de 10%. O limite de detecção 

do aparelho é de 75 picogramas. 

Para minimizar o erro analítico, toda a vidraria utilizada foi mantida em uma solução 

detergente Extran a 5 % por 24 h em seguida transferidas par um banho de HCl a 10%, por 

um período de mais 24h, e depois lavadas com água Milli-Q. Durante as baterias de análises 

das amostras, a confiabilidade do método analítico foi testada através da análise de um padrão 

de referência do National Research Council of Canadá, referente a tecido de peixe liofilizado 

(TORT-2). 

 

 

3.5 Análises de imagens 
 

A estimativa da quantidade de dos solos hidromórficos e das áreas alagadas de cada 

bacia de drenagem foi feita no Laboratório de Ecossistemas Aquáticos e no SIGLAB, ambos 

no INPA. A análise das imagens, a localização dos pontos de coleta no mapa e o cálculo da 

porcentagem de área alagada e de solos hidromórficos de cada bacia de drenagem foi feita 

através do programa ArcGIS 9.2.   

Considerou-se que toda área alagável ou solo hidromórfico dentro da bacia de 

drenagem onde o animal foi coletado deveria ser incluída na análise de sua influência sobre a 

bioacululação do Hg. Todos as áreas drenadas pelos cursos d’água de cada tributário, desde 

sua nascente até sua desembocadura no rio Negro foram incluídas, uma vez que trabalhos 
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feitos com a espécie em estudo mostraram que os animais se deslocam dentro dos tributários 

(Com. Pessoal Rafael Bernhard).  

A delimitação das bacias de drenagem foi feita de forma manual com utilização dos 

mapas de cursos da água e de relevo do HydroSHEDS (Hydrological data and maps based on 

SHuttle Elevation Derivatives at multiple Scales) disponível on-line pela World Wildlife 

Fund. Estas imagens são derivadas dos dados de elevação do SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission). O divisor de águas (nível topográfico mais alto onde os cursos da água 

estão contidos) foi tomado como limite da bacia de drenagem, juntamente com a orientação 

dos cursos dos corpos d’águas esboçados nos mapas HydroSHEDS.  

A quantificação de áreas Alagáveis da bacia de drenagem de cada tributário foi feita 

utilizando uma máscara varzeana da bacia Amazônica criada a partir de imagens SAR banda 

L (Hess et al. , 2003). Através desta imagem binária foi possível distinguir as áreas alagadas 

das bacias de drenagem em estudo (Figura 4).  

A estimativa da porcentagem de solos hidromórficos em cada bacia de drenagem foi 

feita utilizando mapas pedológicos digitais produzidos pelo IBGE. Os solos foram 

reclassificados em hidromórficos e não hidromórficos (Figura 5) e a quantidade solos 

hidromórficos foi então calculada. 
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Figura 4 – Representação das áreas alagadas das bacias de drenagens estudadas. As áreas alagadas estão representadas em branco.  
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Figura 5  - Representação dos solos hidromórficos das bacias de drenagem estudadas. Os solos hidromórficos estão representados em amarelo e não hidromórficos em cinza. 
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3.6 Analises estatísticas 

 

Inicialmente, para validar a utilização da estatística paramétrica, foi testada a 

normalidade para todas as variáveis com teste Kologorov-Smirnov, no qual d > 0,05 indica 

que a variável tem distribuição normal. 

O pH, o COD, a porcentagem de área alagada e a porcentagem de solos hidromórficos 

foram correlacionadas entre si por uma matriz de Pearson. Uma matriz de Bonderroni foi 

utilizada para saber se estas correlações eram significativas. Se o valor de r da correlação 

entre duas variáveis fosse maior que 0,6, apenas uma das variáveis seria utilizada na regressão 

múltipla explicada mais a diante. 

Para estudar a influência do tamanho e do sexo de Podocnemis erythrocephala na 

bioacumulação de Hg foi feita uma ANCOVA, com sexo como variável categórica e tamanho 

(peso ou comprimento da carapaça) como variável contínua. Todos os indivíduos coletados 

foram incluídos nesta análise. Caso houvesse influência do sexo sobre a bioacumulação de 

Hg, apenas os machos seriam utilizados para a análise seguinte. Caso o tamanho dos animais 

influenciasse na bioacumulação do mercúrio, este deveria ser incluído juntamente com os 

fatores ambientais na análise de regressão múltipla explicada a seguir.  

A influência do pH, do COD e da quantidade sítios anóxicos (porcentagem de 

áreas alagadas e solos hidromórficos) sobre o nível de Hg em Podocnemis erythrocephala na 

bacia do Rio Negro, foi testada por regressão múltipla. O modelo de regressão múltipla com a 

concentração de Hg no músculo como variável dependente e os fatores ambientais como 

variáveis independentes foi utilizado para este experimento, pois ele leva em consideração a 

relação de todas as variáveis, isolando o efeito de cada uma das demais. Apenas um indivíduo 

foi sorteado para representar cada tributário a fim de evitar pseudo-replicação.  

 Para as espécies Peltocephalus dumerilianus, Chelus fimbriatus, Podocnemis 

erythrocephala, P. expansa, P. unifilis, foi feita posteriormente uma regressão linear simples 

para cada espécie, com a concentração de Hg do animal como variável dependente, e 

comprimento como variável independente. Verificou-se então se havia correlação entre o 

comprimento dos quelônios e a concentração de Hg no músculo. 

 Um teste de ANOVA foi feito para analisar se havia diferença da concentração de Hg 

entre as espécies. Com um p < 0,05, foi aplicado o teste de comparação múltipla post hoc de 

Fisher para analisar quais espécies apresentavam diferença na concentração do Hg no 

músculo.  
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4.  RESULTADOS 
 

4.1 Relação entre os fatores ambientais 
 

Entre os locais de coleta, o pH variou de 4,3 a 6,0 (media = 4,7; d.p.= 0,5) e o carbono 

orgânico dissolvido de 4,2 a 22,3 mg/L (média = 11,8; d.p.= 5,4). A porcentagem média de 

áreas alagadas foi de 22,8% (d.p.= 19,2), variando de 4,7 a 56,4%. A porcentagem média de 

solos hidromórficos foi de 50,3% (d.p.= 17,9), variando de 10,4 a 67,3%. Os dados 

ambientais coletados estão apresentados na tabela 1. 

A distribuição de todas as variáveis apresentou-se normal (d > 0,05). O pH 

correlacionou-se negativamente com COD (p = 0,04) e positivamente com áreas alagadas 

(p = 0,04), mas estas relações foram fracas (Pearson: r = -0,59; r = 0,59, respetivamente). Não 

houve correlação entre as outras variáveis ambientais (Figura 6). Apesar de haver relação 

entre algumas variáveis independentes todas foram utilizadas na regressão múltipla, pois o 

valor de r da correlação entre essas variáveis foi menor que 0,6. 
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Tabela 1- Dados ambientais dos locais de coleta dos quelônios. 

 
Nº Tributário Latitude Longitude pH COD (mg/L) % Áreas alagadas % Solos hidromórficos 

1 Marié 00º 25' 27" S 66º 23' 55" W 4,5 12,6 10,6 64,6 

2 Téa 00º 31' 32" S 65º 12' 25" W 4,3 22,4 11,6 73,8 

3 Urubaxi 00º 32' 58" S 64º 48' 30" W 4,7 10,3 16,8 67,3 

4 Ayuanã 00º 33' 28" S 64º 55' 35" W 4,5 14,0 12,8 47,2 

5 Enuexi 00º 35' 24" S 65º 07' 51" W 4,3 19,9 12,0 50,0 

6 Mabahá 00º 29' 46" S 64º 38' 20" W 4,4 7,0 25,6 26,7 

7 Darahá 00º 23' 36" S 64º 46' 54" W 4,6 15,7 7,0 64,1 

8 Itú 00º 26' 02" S 63º 20' 20" W 4,8 10,1 53,7 59,6 

9 Quimicuri 00º 42' 25" S 63º 13' 57" W 6,0 6,9 56,4 49,5 

10 Jufaris 01º 10' 07" S 61º 59' 33" W 4,9 4,2 50,2 43,4 

11 Caurés 01º 19' 35" S 62º 17' 51" W 5,2 9,3 12,5 47,1 

12 Cuieras 02º 42' 45"S 60º 24' 43" W 4,9 9,0 4,7 10,4 
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Figura 6- Gráficos da distribuição dos dados e da matriz de correlações entre as variáveis ambientais: pH da 
água, carbono orgânico dissolvido na água, porcentagem de solos hidromórficos da bacia de drenagem e 
porcentagem de áreas alagadas da bacia de drenagem. 

 

 

 

4.2 Bioacumulação do Hg nos quelônios 
 

A concentração média de Hg em Podocnemis erythrocephala foi de 33,1 ppb (d.p.= 

17). O maior valor medido foi de 106,6 ppb e o menor de 10,8 ppb. O comprimento do casco 

médio dos animais coletados foi de 21,8 cm (d.p.= 4,4), com o menor indivíduo medindo 

11,6 cm e o maior 30 cm. Os dados referentes aos animais coletados estão na tabela 2.  
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Tabela 2- Dados dos quelônios (Podocnemis erythrocephala) coletados em tributários do Rio Negro. Amostra = 
código do indivíduo amostrado. Local = nome do tributário onde o idivíduo foi coletado, CC= Comprimento 
total da carapaça, Hg = concentração de Hg no músculo do animal.. 
 

Amostra Local CC (cm) Peso (g) Sexo Hg (ppb) 

Mar 1 Rio Marié 27,0 1780 fêmea 20,6 

Mar 2 Rio Marié 27,0 1820 fêmea 66,2 

Tea 1 Rio Téa 21,8 770 macho 18,4 

Tea 2 Rio Téa 19,4 650 macho 106,6 

Tea 3 Rio Téa 21,4 690 fêmea 25,1 

Tea 4 Rio Téa 21,0 630 fêmea 18 

Uru 1  Rio Urubaxi 30,0 2140 fêmea 40,6 

Uru 2 Rio Urubaxi 23,1 980 fêmea 26,2 

Uru 3 Rio Urubaxi 28,1 1880 fêmea 35,4 

Ayu 1 Rio Ayuanã CC 2100 fêmea 26,1 

Ayu 2 Rio Ayuanã 21,5 750 fêmea 26 

Ayu 3 Rio Ayuanã 21,1 740 macho 16,7 

Ayu 4 Rio Ayuanã 21,0 810 macho 28,1 

Enu 1 Rio Enuexi 20,1 700 macho 43,7 

Enu 2 Rio Enuexi 21,3 740 macho 43,6 

Enu 3 Rio Enuexi 19,7 660 fêmea 35,2 

Enu 4 Rio Enuexi 20,5 730 fêmea 36,7 

Mab 1 Rio Mabahá 16,6 360 juvenil 32,3 

Mab 2 Rio Mabahá 11,6 90 juvenil 42,7 

Dar 1 Rio Darahá 21,8 860 macho 11,6 

Itu 1 Rio Itú 25,5 1420 fêmea 43,7 

Itu 2 Rio Itú 20,0 690 macho 26,5 

Itu 3 Rio Itú 24,2 1340 fêmea 44,4 

Qui 1 Rio Quimicuri 20,2 770 macho 30,7 

Qui 2 Rio Quimicuri 25,2 1680 fêmea 19 

Qui 3 Rio Quimicuri 21,2 850 macho 28,4 

Juf 1 Rio Jufaris 27,5 1930 fêmea 42 

Juf 2 Rio Jufaris 23,3 1180 fêmea 23,2 

Juf 3 Rio Jufaris 24,2 1200 macho 10,8 

Juf 4 Rio Jufaris 23,0 1020 macho 28,8 

Cau 1 Rio Caurés 22,2 870 macho 35,7 

Cau 2 Rio Caurés 20,7 710 macho 48,6 

Cui 1 Rio Cuieras 27,0 1600 fêmea 50 

Cui 2  Rio Cuieras 21,5 700 macho 13,8 

Cui 3  Rio Cuieras 17,0 340 macho 27,5 
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O resultado da ANCOVA mostrou que em Podocnemis erythrocephala a 

bioacumulação do Hg não foi influenciada pelo sexo (tabelas 3 e 4) nem pelo tamanho, tanto 

representado pelo comprimento da carapaça (ANCOVA p = 0,94) (Figura 7) quanto ao peso 

dos animais (ANCOVA p = 0,98) (Figura 8).  

 

 

Tabela 3- Resultado da ANCOVA testando a relação do comprimento do casco e do sexo com a concentração de 
mercúrio no músculo do animal. CC= comprimento do casco, GL= graus de liberdade, F= teste F , p= Correlação 
residual de Pearson. 
  

Variáveis GL F P 
CC 1 0,0053 0,9423 

Sexo 2 0,0322 0,9683 
Erro 34   

 
 

Tabela 4- Dados da correlação entre o tamanho (peso), sexo e concentração de mercúrio no músculo do animal. 
GL= graus de liberdade, F= teste F, p= Correlação residual de Pearson. 
 

 GL F P 
Peso 1 0,1888 0,6667 
Sexo 2 0,0132 0,9868 
Erro 34   

 
 

 

 

4.3 Influência dos fatores ambientais sobre a concentração de Hg dos quelônios. 
 

O resultado da análise de regressão múltipla demonstrou que nenhum dos fatores 

ambientais teve influência significativa na concentração de mercúrio no músculo dos animais 

coletados (p = 0,18; Figura 9).  
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Figura 7 - Concentração de Hg no músculo de P. erythrocephala em função do comprimento da carapaça (cm) e 
do sexo dos quelônios. 

 

 

 
Figura 8 - Concentração de Hg no músculo de P. erythrocephala em função do peso (g) e do sexo dos quelônios. 
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Figura 9 - Relações parciais entre Hg no músculo de P. erythrocephala e (A) pH da água (B) o carbono orgânico 
dissolvido na água,(C) % dos solos hidromórficos , (D) % de áreas alagadas.  
 

 

4.4 Relação entre a concentração de Hg e tamanho do corpo das demais espécies de 
quelônios. 

 

 Nenhuma das espécies de quelônio apresentou correlação entre o comprimento do 

animal com a concentração de Hg no músculo (tabela 5; Figura 10). 
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 Tabela 5- Tamanho do quelônio e concentração total de Hg no músculo das espécies de quelônios coletadas. 

      Comprimento (cm)     

Nome comum Nome científico n Min. Máx. Média Hg (ppb) 
Média Hg 

(ppb) 

Irapuca Podocnemis erythrocephala 37 6,6 30 21,8 10,4 - 161,3 33,1 

Iaçá Podocnemis sextuberculata 12 19,5 30,5 23,1 10,8 - 106,6 61,5 

Tracajá Podocnemis unifilis 2 24,5 40 32,3 10,20-59,1 34,6 

Tartaruga da Amazônia Podocnemis expansa 4 20 30,5 25,8 23,5 - 128 62,4 

Cabeçudo Peltocephalus dumerilianus 5 30 35 31,8 74,9 - 149,1 106 

Matá-matá Chelus fimbriatus 4 32 37 35,3 281,1 - 692 432,5 
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Figura 10 - Regressão linear entre o comprimento do casco e a concentração de Hg no músculo de: (A) 
Podocnemis sextuberculata, (B) Podocnemis expansa, (C) Peltocephalus dumerilianus e (D) Chelus fimbriatus. 
 

4.5 Relação entre a concentração de Hg entre as espécies de quelônios capturadas 
 
 Houve uma diferença significativa da bioacumulação de Hg no músculo entre as 

espécies (p = 0,00, f = 44,1). Foi realizado o teste de comparação múltipla post hoc de Fisher 

(tabela 6). Chelus fimbriatus, apresentou maior concentração de Hg entre as espécies, com 

uma concentração média de 432,5 ppb de Hg no músculo, seguida de Peltocephalus 

dumerilianus (média de 106 ppb), Podocnemis expansa (62,3 ppb), Podocnemis 

sextuberculata (61,5 ppb) e Podocnemis erythrocephala com uma concentração média de 

33,1 ppb de Hg no músculo (Figura 11). 
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Tabela 6- Teste de comparação múltipla post hoc de Fisher.  

Nome Popular 
 

Nome Científico 
Média Hg 

(ppb) 1 2 3 
Irapuca Podocnemis erythrocephala 33,1 ****   
Tracajá Podocnemis unifilis 34,6 **** ****  

Iaçá Podocnemis sextuberculata 61,5 **** ****  
Tartaruga da Amazônia Podocnemis expansa 62,4 **** ****  

Cabeçudo Peltocephalus dumerilianus 106  ****  
Matá-matá Chelus fimbriatus 432,5   **** 

 

 

 

 
Figura 11 -  Comparação entre as médias e variâncias das concentrações de mercúrio no músculo das espécies de 
quelônios coletadas. 
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5. DISCUSSÃO 
 

5.1 Relação entre os fatores ambientais 
 

A correlação positiva entre pH e áreas alagáveis não era esperada pois a condição 

anóxica que ocorre sazonalmente em áreas alagáveis favorece o acúmulo e subseqüente 

liberação de material orgânico para o sistema, incluindo ácidos fúlvicos e húmicos (Junk, 

1997). Durante os ciclos de inundação a matéria orgânica associada ao solo é lixiviada e 

liberada para a água (Roulet et al., 1998b). Também, era esperada uma correlação positiva 

entre o COD e a porcentagem de áreas alagadas, mas isso não foi observado provavelmente 

pelo fato da coleta de água ter sido feita no início da vazante. As áreas alagáveis devem ser 

importantes fontes de COD no início da cheia quando a subida das águas causa a morte e 

decomposição de parte da vegetação terrestre. A correlação negativa observada entre o 

Carbono Orgânico Dissolvido e o pH corrobora com dados de de Silva Forsberg et al., 1999 e 

de Belger e Forsberg (2006) em estudos na bacia do Rio Negro. Esta correlação é explicada 

pelo fato de que a maior parte do carbono da água encontra-se na forma de ácidos húmicos e 

fúlvicos (Hedges et al., 1986) e porque o sistema tampão dos carbonatos é praticamente 

inexistente neste sistema (Sioli, 1984). 

 

5.2 Bioacumulação do mercúrio em quelônios 
 

A variação dos níveis de mercúrio em animais de cada nível trófico é resultado da 

dieta variada nas estações de seca e cheia. Peixes de água doce de áreas consideradas não 

poluídas (sem nenhuma fonte de mercúrio antropogênico) geralmente apresentam níveis de 

mercúrio menores do que 0,2 µg g-1 (Meili et al., 1991). Podocnemis erythrocephala, não 

obstante a sua dieta primeiramente herbívora apresentou níveis de mercúrio maiores do que 

0,2 µg g-1. Os valores são similares ao encontrado em 12 espécies de peixes herbívoros no Rio 

Tapajós, também na bacia Amazônica (Lebel et al., 1997). Os níveis de Hg observados nesse 

estudo confirmam os estudos já realizados sobre a bioacumulação deste metal na região da 

bacia do Rio Negro (Forsberg et al., 1995; Zeidemann, 1998; Silva-Forsberg et al., 1999; 

Belger e Forsberg, 2006), confirmando a origem natural de Hg na região (Fadini e Jardim, 

2001).  
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No Rio Negro e na Amazônia como um todo o consumo de quelônios é muito mais do 

que uma simples maneira de se obter carne ou proteína, é também parte do complexo cultural 

do povo (Alho, 1984). Na região do Rio Negro o hábito de comer ovos e a carne de quelônios 

sempre foi praticado pelos índios, que repassaram o costume para os colonizadores e 

caboclos, que até hoje o mantém, apesar da proibição (Lacerda e Almeida, 1944; FOIRN-ISA, 

2000; Vogt, 2001). P. erythrocephala apresentou concentrações de Hg menores do que o 

nível máximo de 500 ppb recomendado pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1976) e 

pelo Ministério da Saúde do Brasil (Brasil, 1975).  O consumo dessa espécie de quelônio, 

portanto, não causa problemas à saúde em função da toxidade do Hg. 

A concentração de mercúrio no músculo de P. erythrocephala neste estudo foi 

similar a estudos prévios com a espécie Chelydra serpentina nos Estados Unidos, com uma 

dieta onívora. No estado de Minnesota, Helwig e Hora (1983) encontraram concentrações no 

músculo em valores de 50 a 300 ppb. Meyers-Schöne et al., (1993) encontraramuma 

concentração de 100 e 170 ppb em duas localidades do estado de Tennessee. Golet e Haines 

(2000), no sudoeste do estado de Connecticut, encontraram valores de 50 a 500 ppb.  

A correlação entre o tamanho do corpo do animal e a bioacumulação de Hg é 

comumente alta em espécies de peixes (Stafford e Haines, 1997), no entanto, P. 

erythrocephala não apresentou correlação entre tamanho do corpo e Hg. Isso pode ser 

explicado pela sua dieta primeiramente herbívora durante toda vida, (Mittermeier e Wilson, 

1974), com uma ingestão de Hg baixa uma vez que se alimentam de plantas aquáticas e frutos 

caídos nos igapós, ao contrário de peixes predadores que ao longo de sua vida passam a se 

alimentar de presas cada vez maiores, e, portanto, cada vez mais acima na cadeia alimentar e, 

conseqüentemente com mais mercúrio em seus tecidos (Malm et al., 1995 a,b).   

A falta de relação entre concentração de Hg e tamanho do quelônio corrobora com 

os estudos de Helwig e Hora (1983) e Golet e Haines (2000) com a espécie Chelydra 

serpentina nos Estados Unidos. Estes autores sugerem que não há correlação entre tamanho 

do corpo e bioacumulação de Hg, porque esses quelônios podem estar eliminando mercúrio 

dos tecidos do corpo em uma taxa maior do que peixes e podem atingir um equilíbrio com o 

mercúrio ingerido.  

Também foi observado alguns indivíduos jovens com níveis de Hg bioacumulado 

maior do que indivíduos adultos. Isso possivelmente decorre ao fato de que quelônios 

possuem um histórico de concentração de Hg desde sua fase embrionária. Esses dados 

corroboram com estudos feitos com Snapping turtle (Chelydra serpentina) nos Estados 

Unidos, em que os autores encontraram concentrações de Hg variando entre 50 a 180 ppb em 
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ovos da espécie (Bonin et al., 1994). Ashpole et al., 2004 encontrou um nível de Hg entre 50 

e 250 ppb na mesma espécie nos Grandes Lagos da América do Norte. Storelli e 

Marcotrigiano (2003), em um estudo compilando dados de trabalhos com tartarugas marinhas 

confirmam o uso de ovos para predizer concentrações em fêmeas em fase de nidificação. 

Além disso, Tryfonas et al., (2006) também confirma a detecção de metais pesados em ovos 

de Trachemys scripta elegans, pois a concentração de alguns metais pesados em sedimento, 

águas ou plantas certamente influenciam a concentração no ovo.  

 

5.3 Influência dos fatores ambientais sobre a concentração de Hg dos quelônios. 
 

Neste estudo, não houve correlação entre fatores ambientais com a concentração de 

mercúrio nos quelônios. 

Para o pH, era esperada uma relação positiva com a concentração de Hg dos 

quelônios. Como observado por Belger e Forsberg (2006), em águas tropicais há uma 

correlação positiva entre pH e a metilação de Hg uma vez que em ecossistemas tropicais a 

metilação ocorre principalmente associada a plantas aquáticas onde ela alcança seu maior 

nível em pH 6 e 7 (Mauro et al., 1999, Guimarães et al.,1998).  

Também era esperada uma relação positiva do COD na concentração do Hg dos 

quelônios, pois na bacia do Rio Negro, o COD vindo de turfas, solos hidromórficos ou mesmo 

da lixiviação da camada de húmus do solo durante enxurradas carreia o Hg do solo consigo 

aumentando consideravelmente sua concentração na água (Meili et al., 1991; Meili 1997; 

Meili et al. 1991; Rask e Metsala, 1991; Sorensen et al. 1990). Silva-Forsberg et al. (1999) e 

Belger e Forsberg (2006) encontraram uma relação positiva entre COD e a concentração de 

Hg em cabelo de humanos e peixes, respectivamente na bacia do rio Negro. 

Para o fator ambiental áreas alagadas, era esperada uma forte influência sobre a 

concentração de mercúrio dos quelônios uma vez que Guimarães et al. (2000a, b) 

demonstraram que a floresta alagável é um importante sítio de metilação de Hg. Estas áreas 

são caracterizadas por freqüentes períodos de anóxia e altas concentrações de matéria 

orgânica (Meili, 1997; Rudd, 1995), fatores os quais favorecem o crescimento de bactérias 

metiladoras (Bodaly et al., 1984) que são as principais pela metilação do Hg (Watras et al, 

1998; Zang e Planas, 1994). Além disso, áreas alagadas são também uma fonte de Hg pois os 

solos recém inundados são considerados a principal fonte de Hg para o sistema aquático 

(Roulet et al., 1999). Belger e Forsberg (2006) encontraram uma forte correlação entre áreas 
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alagáveis e concentração de Hg no Rio Negro, corroborando com Zeidemann et al. (1999) que 

observaram altas concentrações de Hg em solos da região. 

Com relação aos solos hidromórficos, a não correlação entre a % desses solos nas 

sub-bacias e a concentração de Hg dos quelônios era esperada. Os dados deste estudo com 

quelônios corroboram com os de Belger e Forsberg (2006) que não encontraram correlação 

entre solos hidromórficos da bacia do Rio Negro com a concentração de Hg em peixes. Os 

autores atribuíram a falta de correlação ao fato dos solos hidromórficos na bacia do Rio Negro 

não serem uma fonte importante de Hg para a água, apesar de ser em sítios de metilação de 

Hg. Zeidemann et al. (1999) observaram que a proporção de Me/Hg é maior em locais 

associados a solos hidromórficos, mas não houve uma relação significativa entre a 

concentração de MeHg de água e a quantidade de solos hidromórficos. Além do mais, a maior 

parte dos solos hidromórficos da bacia são arenosos ou podzólicos, os quais tem menores 

concentrações de Hg se comparados com outros solos da Amazônia (Roulet et al., 1998a).  

Os resultados deste estudo mostram claramente que fatores ambientais não explicam a 

variação da concentração de Hg no músculo de P. erythrocephala. na bacia do Rio Negro. 

Este fato decorre possivelmente pelo grande deslocamento desses animais dentro dos 

tributários estudados. Belger e Forsberg (2006) em estudo com duas espécies de peixes na 

bacia do Rio Negro Cichla spp. (tucunaré) e Hoplias malabaricus (traíra) mostraram que a 

traíra é mais afetada pelas variáveis ambientais do que o tucunaré. Os autores afirmam que 

isso decorre possivelmente porque a traíra locomove muito menos que o tucunaré, raramente 

saindo do igarapé ou lago onde se encontra. Já o tucunaré sai em busca de alimentos em 

diferentes ambientes da sub-bacia. O quelônio aqui estudado parece se locomover ainda mais 

que os tucunarés, o que faz com que ele não seja um bom bioindicador de sistemas aquáticos 

abertos e interligados como os da bacia Amazônica, onde locais próximos, como um lago ou 

um curso da água ligados a um rio podem apresentar características limnológicas distintas 

entre si. Se, por exemplo, o animal vive parte do ano em um lago e outra parte se desloca para 

o rio ao lado, haverá uma integração das características dos dois ambientes onde ele viveu e, 

sendo assim, ele não representará bem o local onde foi coletado, pois também foi afetado por 

características do outro local. 
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5.4 Relação entre a concentração de Hg e tamanho do corpo das espécies capturadas. 
 

 Nenhuma espécie apresentou uma correlação entre o comprimento dos quelônios e a 

concentração de Hg no músculo. O estudo de Meili (1997) com bioacumulação em espécies 

de peixes mostrou que animais herbívoros e onívoros não costumam apresentar aumento da 

concentração de Hg a medida que crescem, isto só ocorre em espécies predadoras.  

Sendo assim, era esperado para Chelus fimbriatus uma correlação positiva entre concentração 

de Hg e comprimento do casco, mas isto não foi observado neste experimento É provável que 

esse resultado tenha decorrido em função do baixo número de indivíduos capturados neste 

estudo com pouca variação de tamanho entre eles.  

 

5.5 Relação entre a concentração de Hg entre as espécies de quelônios capturadas  
 

 Houve diferença significativa na concentração de Hg entre as diferentes espécies, 

assim como esperado,. A bioacumulação de MeHg em sistemas aquáticos varia 

consideravelmente com a estrutura e o tamanho da cadeia trófica. Ela pode ser simples com 

plâncton em sua base (zooplânctons como consumidores primários), seguido por pequenos 

peixes forrageadores (consumidores secundários) e peixes piscívoros (consumidores 

terciários), sendo esperado para consumidores terciários uma concentração maior de MeHg 

(Nichols et al., 1999).  

 Na Amazônia, a maioria das espécies de quelônios da família Podocnemididae são 

onívoras oportunistas. Este comportamento de alimentação está presente em todos os 

Podocnemididae, mas com diferentes graus de ingestão de matéria animal e matéria vegetal. 

Peltocephalus dumerilianus, por exemplo, segundo Pérez-Emán e Paolillo (1997) e De la 

Ossa (2007), dentre todos os Podocnemididae da América do Sul, é a espécie consumidora de 

maior diversidade de  matéria vegetal, bem como a maior consumidora de matéria animal. De 

la Ossa (2007) demonstra significativamente que é uma espécie com alto consumo de matéria 

vegetal e que peixes podem ter uma freqüência de ocorrência alta (72.08%), porém os 

volumes atingidos são baixos (2.38%). Em adição, Vogt (2001) na região do Rio Negro 

descreve uma dieta muito mais carnívora para Peltocephalus dumerilianus do que para 

Podocnemis erythrocephala, P. unifilis e P. expansa, com preferência para moluscos do 

gênero Ampullariidae. Conforme o esperado, esta espécie que consome maior quantidade de 
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matéria animal foi justamente, dentre as onívoras, a que apresentou maior concentração de Hg 

no músculo. 

 Podocnemis unifilis é considerada uma espécie primeiramente herbívora, com 

registros de sementes e frutos como componentes alimentares (Medem, 1964; Smith, 1979). 

Também, Fachín-Terán et al. (1995) encontrou em P. unifilis uma taxa de herbivoria de 

89,46%, e matérial animal, principalmente de peixes, caranguejos e caracóis somando 1,15%. 

Da mesma forma, Balensiefer e Vogt (2006) encontraram que P. unifilis é um herbívoro que 

acede alimentos de origem animal em sua dieta, tais como insetos. Contudo, ao que parece, a 

ingestão de matéria animal é acidental.   

 Para Podocnemis expansa, há registros de consumo de sementes e frutos de árvores 

próximas ao rio e também de áreas alagáveis (Ojasti, 1971; Soini, 1984; Soini et al., 1989). 

Fachín-Terán et al. (1995) analisaram o conteúdo de três indivíduos no Rio Guaporé e 

encontraram 98% do conteúdo de plantas. Ojasti (1971) descreveram que em cativeiro a 

preferência de P. expansa juvenis era por carne e peixes, mas isto é desconhecido na natureza. 

 Podocnemis erythrocephala, segundo Vogt (2001), se alimenta primeiramente de 

material vegetal. Mais do que 50% da sua alimentação é composta de filamentos de algas, 

mas a espécie também consome uma grande variedade de sementes. Material animal 

corresponde a menos do que 5% de sua dieta.  

 Segundo Fachín-Terán (1999), em um estudo feito na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá, P. sextuberculata é uma espécie principalmente herbívora, com 

95,17% do volume total dos estômagos contendo sementes, talo, folha e rizoma. Material 

animal, principalmente peixes e caranguejos foram observados em pequenas quantidades. 

Para as quatro espécies acima citadas, como esperado, os resultados mostram a menor 

concentração de Hg entre as espécies onívoras, comprovando assim uma dieta primeiramente 

herbívora.   

 Em contraste, Chelus fimbriatus, possui um padrão alimentar diferente das espécies da 

família podocnemididaeacima relatados. Trata-se de um carnívoro predador que se alimenta 

de peixes e invertebrados (Lemell et al., 2002), comumente descrita como especialista em 

alimentação por sucção (Pritchard e Trebbau, 1984, Lemell et al., 2002). Em estudo de 

Fachin-Terán et al., (1994) em Rondônia, somente espécies de peixes foram encontrados no 

estômago de cinco indivíduos de matá-matá, demonstrando ser um animal piscívoro. 

  Assim, como esperado, a média de concentração de Hg foi maior na espécie 

predatória e menor em espécies basicamente herbívoras. Chelus fimbriatus, espécie a qual 

está no topo da cadeia trófica, teve a maior concentração de Hg no músculo. Especial atenção 
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deve ser dada para o consumo desta espécie uma vez que sua média de concentração de Hg 

está no nível máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1976). C. 

fimbriatus é uma das espécies de quelônios mais apreciadas pela população na região do alto 

Rio Negro (Richard Vogt, Com. Pessoal).  Apesar de Podocnemis erythrocephala, P.unifilis, 

P. expansa. e Peltocephalus dumelirianus serem onívoras, essa sutil variação na concentração 

de Hg entre as espécies era esperada devida a diversidade de estratégias alimentares entre as 

espécies incluindo mobilidade, local de forrageamento, bem como possíveis diferenças no 

metabolismo de Hg para cada espécie. Assim como no estudo de Barbosa et al., (2003) com 

peixes na bacia do Rio Negro, a menor concentração de Hg nos quelônios foi encontrada nas 

espécies primeiramente herbívoras Podocnemis erythrocephala, P. sextuberculata, P. unilis, 

P. expansa e relativamente mais alta para Peltocephalus dumerilianus o qual apresenta maior 

quantidade de itens alimentares animal em sua dieta. 

 Estudos são necessários sobre a dieta de quelônios na região, estabelecendo um 

conhecimento sólido sobre a hierarquia alimentar dos quelônios da bacia do Rio Negro. Esses 

quelônios possivelmente mudam as estratégias de captura dos alimentos durante seu ciclo de 

vida, sendo este um fator chave para entender a biomagnificação do Hg nesses animais.  Além 

do mais, estudos sobre a dieta ajudariam a explicar com melhor precisão o grau de impacto 

dos fatores ambientais na concentração de Hg e o grau de impacto dos itens alimentares 

consumidos por cada espécie na concentração de Hg.  
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6. CONCLUSÃO 
 

 A concentração média de mercúrio total em P. erythrocephala amostrados na bacia 

do rio Negro está dentro dos limites recomendados para consumo humano pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 1976). Os resultados deste estudo indicam que comprimento e peso 

do corpo não devem ser estudados como um indicador de grau de contaminação de Hg para P. 

erythrocephala. Também, sexo não poderia ser considerado um fator determinante na 

acumulação de Hg nesta espécie. 

Neste estudo, fatores ambientais como pH, carbono orgânico dissolvido, solos 

hidromórficos e áreas alagadas não explicam a variação da concentração de Hg no músculo de 

P. erythrocephala. na bacia do Rio Negro. Uma vez que esta bacia apresenta diferentes 

ambientes (como rios, igarapés e lagos conectados a rios), uma espécie para ser boa 

indicadora da relação entre a concentração de Hg e fatores ambientais necessita além de não 

migratória, também possuir uma área de vida restrita. Esse deslocamento da espécie dentro da 

mesma sub-bacia não permite que a mesma reflita a influência das variáveis ambientais na 

concentração de Hg desses animais.  

Entre as demais espécies estudadas, não houve correlação entre o tamanho do animal e 

a concentração de Hg. No entanto, houve diferença da concentração do Hg entre espécies. 

Como esperado, a espécie topo da cadeia alimentar Chelus fimbriatus foi a que apresentou o 

maior alto nível de Hg, podendo constituir um alto risco para populações consumidoras desta 

espécie na bacia do Rio Negro 
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