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RESUMO: Em Rondônia, ao longo das últimas três décadas, os 

problemas na oferta de energia foram freqüentes, tanto no que se 

refere à infra-estrutura de suprimento quanto na disponibilização do 

combustível. Esse estudo é direcionado à geração de energia através de 

fontes renováveis, visto que esses insumos podem proporcionar 

desenvolvimento econômico, social e cultural em comunidades 

excluídas pelo sistema.Para identificar o potencial energético através 

de resíduos agrícolas buscou-se determinar as culturas com maior 

produção e potencial energético, desagregando-se os dados por 

município, a fim de avaliar a descentralização da geração de energia. 

A Geração Descentralizada e com biomassa apresenta vantagens como 

combustível em relação aos sistemas convencionais: minimização de 

investimentos, redução de custos globais, de produção e transporte, 

período de construção mais rápido, desenvolvimento local, 

minimização de impactos ambientais, dinamização das atividades 

locais e baixo custo. Os resultados encontrados demonstram um 

significativo potencial de geração de energia nos resíduos agrícolas, 

tanto no aumento da disponibilidade de energia, quanto na substituição 

de combustível fóssil. 
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ABSTRACT: In Rondônia, in the last 30 years, we have 

experienced energy supply problems. These problems are releted 

with both the supply infrastructure and the fuel distribution. Our 

focus in this study is the generation of energy through renewable 

sources, since these sources can provide economic, social and 

cultural development in communities excluded from the main enegy 

generating system.  

To identify the energy potential that can be derived from agricultural 

wastes we have surveyed at the IBGE´s agricultural production 

statistics (LSPA) identifying the crops with greater production and 

energy potential. The data were organized taking as a base the cities’ 

ambit in order to evaluate the potential decentralization of energy 

generation. Decentralized generation and with biomass presents 

some advantages as fuel, comparing to the conventional systems. 

These advantages are: optimization of investments; reduction of 

global production and transportation costs; quicker building periods, 

local development; reduction of environmental impacts; 

improvement of local bussines and lower costs than conventional 

energy generation plants. The results we found show that biomass 

generation of energy using agricultural wastes is appropriate to 

substitute fosille fuel in small comunities.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O setor energético brasileiro incorporou, ao longo de seu 

desenvolvimento, características típicas do modelo de crescimento 

econômico adotado pelo país nas últimas décadas, decorrentes do 

processo decisório centralizado.Tais sistemas mostraram 

historicamente serem incapazes de satisfazer as necessidades 

essenciais de grande parte da população que habita vastas áreas, aí 

incluídas as periferias das grandes cidades e as zonas rurais. 

Especificamente, para o Estado de Rondônia o abastecimento 

elétrico, aliado ao isolamento geográfico, constitui-se por longos 



  

anos um dos entraves a um desenvolvimento sólido da região.A falta 

de interesse econômico e político, a dificuldade de acesso, as grandes 

distâncias e a baixa densidade demográfica, impedem que sejam 

feitos investimentos – especialmente com as tecnologias 

convencionais – voltados ao fornecimento de energia para as 

comunidades isoladas (SANTOS, 1999). 

Atualmente, Rondônia apresenta uma forte dependência do óleo 

diesel, como principal insumo, decorrente da expansão da geração 

térmica. O abastecimento do diesel, cujo transporte enfrenta dificuldades, 

principalmente os sistemas isolados, eleva, por conseqüência, o custo 

operacional de geração termelétrica (MORET, 2000). 

Desse modo, a geração descentralizada surgiu como uma 

opção ao suprimento convencional nos últimos anos, devido à 

escassez de recursos para os grandes empreendimentos, às pressões 

para preservação ambiental e à necessidade de atender com energia 

elétrica aglomerados populacionais cada vez mais distantes dos 

centros de geração. 

O objetivo da geração descentralizado (GD) a partir da 

biomassa não se restringe apenas ao fato de suprir a demanda a 

um custo mais baixo, e sim promover através da GD o 

desenvolvimento econômico-social, gerando emprego e renda, 

proporcionando modernidade e conforto sem agredir o meio 

ambiente. 
Busca-se através da determinação do potencial energético 

dos resíduos, um dos mecanismos, de uma proposta de geração 

descentralizada do setor através da implementação de planejamento 

integrado de recursos visando ao equacionamento de oferta e da 

demanda, fornecendo subsídios técnicos e econômicos para 

alternativas de geração de eletricidade e de conservação de energia.  

 

2. PROCEDIMENTOS 

 

2.1 Coleta de Informações 

 

Os procedimentos consistiram em visitas técnicas às 

instituições de pesquisas (IBGE, SEPLAD), visando sistematizar 

informações sobre o universo estudado, seguido de revisão 



  

bibliográfica, buscando-se contextualizar o estado da arte com o 

universo estudado. 

A seguir, caracterizou-se o Estado de Rondônia, 

contemplando o contexto da sua evolução histórica, econômica e 

social, numa perspectiva de situar a pesquisa na estrutura espacial e 

socioeconômica envolvida. 

Ainda na primeira etapa, se fez necessário a determinação do 

potencial de energia, para posteriormente com os resultados obtidos 

determina-se a quantidade de energia teórica a partir de resíduos 

agrícolas (arroz, mandioca, feijão e milho). 

Na segunda etapa, contemplou-se a produção de resultados 

através da determinação da quantidade de resíduos disponíveis Rd 

(Eq. 1) e a energia técnica produzida E (Eq. 2) 

 

 Mc*Cr*Cd (Eq.1) 

100 

   

 

PR(res)*PCI*n Eq.1 

860 
 

Onde: Cr- relação entre as quantidades de resíduos totais 

(base seca) e a massa da colheita com umidade de campo (Tabela 1); 

Cd- relação entre quantidade de resíduos disponíveis (base seca) e a 

massa total de resíduos, em (%) (Tabela 1); n – Eficiência de 

energética de conversão de 15% (para sistemas isolados); PCI(res) = 

poder calorífico inferior de cada tipo de resíduos (Kcal/Kg) 

 
Tabela 1: Coeficiente de resíduos e disponibilidade para diferentes 

culturas 

Cultura Produto final Resíduo Cr (%) Cd (%) 

Milho Grão Palha 1,00 90 

Arroz Grão Palha/ 

Casca 

1,43 – 

1,60 

90 

Feijão Grão Palha 2,10 - 

Cana-de-

açúcar 

Colmo/Açúcar Bagaço / 

Colmo 

0,43 – 

1,16 

50 - 100 

Fonte: RISSER (1985) 

 

Rd= 

 

E = 



  

2.2 A Importância da Biomassa como Combustível para o 

Estado de Rondônia 
 

A biomassa é composta, na sua maior parte, de carbono e 

oxigênio (cerca de 80%). O teor de carbono da biomassa é muito 

menor do que o do carvão mineral e do petróleo, enquanto o teor de 

oxigênio é muito maior (CORTEZ et al, 1990). Em condições 

favoráveis a biomassa pode contribuir de maneira significante para 

com a produção de energia elétrica. A biomassa subdivide-se em: 

Fitomassa energética nativa, madeira energética nativa, resíduos de 

exploração florestal e de processo produtivo, oleaginosas, resíduos 

agrícolas, cana-de-açúcar e mandioca (MORET, 2002).  

A utilização da biomassa, em larga escala, para fins 

energéticos, pode promover o desenvolvimento auto-sustentável de 

áreas rurais e regiões como a Amazônia, reduzindo o êxodo para as 

regiões urbanas. No entanto, para que a potencialidade da biomassa 

seja devidamente aproveitada, é preciso que os planejadores do setor 

energético reconheçam sua importância como vetor de 

desenvolvimento regional e sustentável. 

 
3. DISCURSSÕES E RESULTADOS  

 
3.1 Caracterização dos Resíduos Agrícolas quanto ao seu Uso 

como Suprimento Energético 

 

Os resíduos agrícolas são aqueles compostos 

fundamentalmente de celulose e podem ser preparados de forma 

relativamente fácil para obtenção de energia, principalmente devido 

à facilidade de serem pré-processados. Para aplicações energéticas, 

onde se requer a disponibilidade continua da biomassa, é preciso 

levar em conta que os resíduos caracterizam-se por sua 

disponibilidade sazonal e precisariam, portanto, de armazenamento 

por longos períodos, o que poderia alterar suas características, devido 

processos de fermentação que normalmente ocorrem durante a 

estocagem (WALTER & NOGUEIRA). 

  Os resíduos podem ser caracterizados de acordo com suas 

características físicas (densidade, tamanho, quantidade, conteúdo de 



  

sólidos), bioquímicas (demanda bioquímica de oxigênio e demanda 

química de oxigênio), químicas(presença de metais, nutrientes etc...), 

e bacteriológicas(presença de coliformes fecais, total de bactéria e 

agentes patogênicos).  

 

3.2 Oportunidades para a Substituição de Combustíveis Fósseis a 

partir de Resíduos Agrícolas (arroz e milho) 

 

A quantidade de energia da conversão energética dos 

resíduos agrícolas, para o arroz (coluna II) e o milho (coluna III), 

está demonstrada na tabela 2 para os vinte e um (21) municípios que 

são atendidos por geração termelétrica em Rondônia e que 

representam 23,3% do consumo do estado. Nessa tabela também 

estão especificados os valores de consumo de energia elétrica 

(coluna IV) e a relação (coluna V) entre a energia produzida com 

resíduos (soma das colunas II e III) e a energia consumida (coluna 

IV). Os resultados da coluna V demonstram a importância desses 

resultados para o aumento da oferta de energia, e, sobretudo na 

substituição energética de combustíveis fósseis não renováveis para 

combustíveis sustentáveis e renováveis. 

Os valores da coluna V variam de 2% até 276%, tendo cinco 

cidades com menos de 20%, quatro entre 20 e 50%, cinco entre 50 e 

100% e sete com mais de 100%. Esses resultados demonstram que a 

contribuição pode ser significativa, pois há possibilidade de 

substituição de parte do Diesel (considerando os valores superiores a 

10%) em dez cidades e em sete cidades pode substituir totalmente 

esse combustível, bem como aumentar a oferta.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desse trabalho demonstram que para o Estado 

de Rondônia o potencial energético da biomassa é significativo, que 

os resíduos agrícolas considerados (arroz e milho) podem gerar 

energia suficiente para: aumentar a oferta de eletricidade, substituir 

em parte e até totalmente o Diesel, diminuir a emissão de poluentes, 

impactar positivamente a atividade econômica local e incrementar a 

geração descentralizada de energia.  

 



  

Tabela 2: Energia gerada, consumo de energia e percentual de 

contribuição. 

Municípios Energia gerada (MWh)   

I II III IV V 

 Milho Arroz Consumo (MWh) II + III / IV 

Parecis 7,06 661,08 31422 2 

Guajará-Mirim 365,95 365,95 27681 3 

Costa Marques 2,02 272,69 4063 7 

Vilhena 5,09 4426,86 61515 7 

Rolim de Moura 32,55 3616,7 35264 10 

Buritis 17,57 903,08 4325 21 

Chupinguaia 10,60 661,08 2495 27 

Pimenteiras 6,03 295,12 811 37 

Nova Mamoré 15,54 1274,94 3384 38 

Seringueiras 7,60 963,29 1799 54 

Pimenta Bueno 5,57 713,02 1303 55 

Machadinho 

d’Oeste 

25,07 4350,13 6427 

68 

São Miguel 27,21 2834,37 3784 76 

Cerejeiras 22,60 10624,47 13033 82 

Alvorada 
d’Oeste 

92,71 8861,99 7600 
118 

Colorado 

d’Oeste 

56,51 21750,65 15480 

141 

Campo Novo 1099,63 1099,63 1427 154 

Vale do Anari 6,33 1222,40 689 178 

São Francisco 1732,97 1732,97 1377 252 

Corumbiara 30,14 4131,74 1636 254 

Nova 

Brasilândia 

40,29 2781,25 1021 

276 

Total 3609,04 73543,41 226536  

Fonte: PEREIRA, 2002. 
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo fazer um 

levantamento prévio das concentrações de metais pesados (Cd, Cu, 

Cr, Zn, Pb, Fe, Co, Mn, Hg) no Rio Madeira e afluentes através de 

análise por Espectrofotometria de Absorção Atômica nas matrizes: 

água total, água dissolvida (livre de sólidos em suspensão), 

particulado em suspensão e macrófitas aquáticas (Eichhornia 

crassipes). A realização desse levantamento se deve à expectativa de 

ampliação do potencial energético regional com a possível chegada 

do gás natural de Urucu-AM e o Projeto Hidroelétrico de FURNAS, 

que possivelmente acarretará num desenvolvimento sócio-econômico 

e industrial. Os metais encontrados dissolvidos na água e sólidos em 

suspensão, revelou baixas concentrações de (Cu, Zn e Pb) adsorvidos 

às partículas em suspensão, e altas concentrações de Fe e Mn, que 

possivelmente está relacionado à formação geológica da região rica 

nesses metais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Rio Madeira – Amazônia - Metais pesados – 

Água. 

 

ABSTRACT: The work aims to a previous survey of the heavy 

metals concentrations (Cd, Cu, Cr, Zn, Pb, Fe, Co, Mn, Hg) in 

Madeira river and its affluentes by atomic absorption 

spectrophotometer in samples: total water, dissolve water, 

suspension solids and aquatics macrofts (Eichhornia crassipes). The 

realization of this survey in the enlargement expectation of regional 

eletric potencial with the posible came of natural gas of Urucu-AM 

and FURNAS Hydroeletric Project that result in industrial and 

socioeconomic developing. The metals foud in dissolve water and 
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suspention solids, demonstrated low concentrations of Cu, Zn and Pb 

adsorver ace suspention particles, and high concentration of Fe and 

Mn, that is probably related to a geologic formations of rich region in 

this metals. 

 

KEYWORDS: Madeira river- Amazon - Heavy metals – Water. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A água não é encontrada no seu estado puro na natureza, 

encontrando-se nela várias substâncias orgânicas e inorgânicas 

dissolvidas. Os elementos metálicos encontrados nos cursos d’água 

são provenientes de duas fontes: natural e antrópica (ESTEVES, 

1998). Os metais atingem naturalmente o meio hídrico através do 

escoamento superficial da água das chuvas após lavagem e 

lixiviamento do solo da região. Sendo que no estado de Rondônia 

predominam os latossolos - correspondentes à classe ferralsolos 

(SEDAM, 2002). As principais fontes antrópicas de contaminação 

dos rios e lagos com metais são a atividade industrial através do 

lançamento de efluentes; atividades de mineração; efluentes 

domésticos; águas superficiais provenientes de áreas cultivadas com 

adubos químicos e defensivos agrícolas contendo metais como o Cd, 

Hg, Pb, Cu. Na Amazônia destaca-se o grande lançamento de 

mercúrio (Hg
0
) a partir da década de 70, usado no processo de 

mineração do ouro através de amalgamação (BASTOS et al, 1998). 

Além do lançamento de metais pesados presentes em soldas e chapas 

metálicas, tintas, entre outros produtos utilizados na fabricação de 

balsas e outras embarcações. Nos cursos d’água os metais podem se 

apresentar dissolvidos no meio ou adsorvidos a partículas (sendo 

posteriormente sedimentados), e dependendo dos fatores físico-

químicos, esses metais podem ficar biodisponíveis à biota, podendo 

bioacumular e biomagnificar na cadeia alimentar (MALM, 1986). 

 A avaliação dos cursos d’água regionais tem atraído a 

atenção por se ter uma expectativa de ampliação do potencial 

energético regional com a possível vinda do gás natural de Urucu-

AM e o Projeto Hidroelétrico de FURNAS, que possivelmente 

acarretará num desenvolvimento sócio-econômico com a projeção de 

crescimento industrial, fazendo-se necessário um levantamento 



 

 

 

 

prévio das concentrações dos elementos químicos (Cd, Cu, Cr, Zn, 

Pb, Fe, Co, Mn, Hg) em água total, água dissolvida, particulado em 

suspensão e macrófitas aquáticas (Eichhornia crassipes).  

 A área de estudo compreende parte da rede hidroviária do 

Rio Madeira, do trecho de Novo Aripuanã-AM à Itacoatiara-AM 

compreendendo os pontos: Rio Aripuanã, Igarapé Marajá, Igarapé 

Mata-Mata, Lago Preto, Lago Caiçara, Lago Tucunaré, Lago 

Bonfim, Lago Lúcio, Lago Ará e Rio Amazonas (Itacoatiara-AM). 

Este sistema hídrico garante água para consumo das populações 

ribeirinhas, bem como é responsável pelo estoque pesqueiro da 

região proporcionado pela biodiversidade da ictiofauna Amazônica.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 – Coleta e Preservação das Amostras 

 

 A coleta das amostras foi realizada em garrafões de 

polietileno, por possuir menor adsorção a íons metálicos (CETESB, 

1987), previamente descontaminados com HNO3 a 5% e enxaguado 

com água ultra-pura. Foram coletadas duas amostras em cada 

localidade, para se realizarem as seguintes técnicas: água total – 

coletou-se 10L de água, acidificadas com 50mL de HNO3 65% para 

preservação da amostra; água dissolvida e particulado em suspensão 

– coletou-se 5L, não sendo acondicionado reagentes químicos. 

Foram coletadas junto à margem de alguns lagos amostras de 

Eichhornia crassipes, aguapé flutuante típico da região. 

 

2.2 – Métodos Analíticos 

 

 Água total – evaporou-se um volume amostral de 5000 mL, até 

cerca de 3 mL. Acrescentaram-se 10 mL HNO3 65%, deixando 

evaporar e ressuspendendo com 10 mL de HCl 37% por duas vezes. 

Depois de evaporado, ressuspendeu-se com 20 mL de HCl 0,1N. 

Novamente após a evaporação ressuspendeu-se com 20 mL HCl 

0,1N deixando-se evaporar até cerca de 10mL. Filtrou-se em papel 

de filtro (Whatmam 44). Aferiu-se o volume final em tubos de teflon 

à 14ml com HCl 0,1N. 



 

 

 

 

 Água dissolvida – Utilizou-se um sistema de filtragem a vácuo 

com filtro 0,45 m, filtrando-se 1L de água, evaporando-se o filtrado 

desprovido de partículas até cerca de 3mL. Acrescentaram-se 10 mL 

de HNO3 65%, deixando evaporar e ressuspendendo com 10 mL de 

HCl 37% por duas vezes. Depois de evaporado, ressuspendeu-se com 

20 mL de HCl 0,1N. Novamente após a evaporação ressuspendeu-se 

com 20mL de HCl 0,1N, deixando-se evaporar até cerca de 10mL. 

Aferiu-se o volume final em tubos de teflon à 14mL com HCl 0,1N. 

 Particulado em suspensão – Pesou-se o filtro 0,45m livre de 

umidade, e usando um sistema de filtragem reteu-se as partículas em 

suspensão nesse filtro. Pesa-se novamente o filtro desprovido de 

umidade para se obter a peso do particulado em suspensão. Fez-se 

um ataque agressivo com 10mL de HNO3 65% em chapa quente 

(acelerador da extração), ressuspendendo-se em seguida com HCl 

37%. Aferiu-se em tubos de teflon a 14 mL com HCl 0,1N. 

 Macrófitas – As amostras de macrófitas foram submetidas à 

secagem, separação das folhas e talos, e picotagem. Pesou-se 1g da 

amostra, sofrendo mineralização em forno mufla (450ºC por 24 

horas). Depois realizou-se um ataque agressivo com HNO3 65%, 

para a total solubilização das cinzas, ressuspendeu-se com HCl 37%. 

Aferiu-se o volume final em tubos de teflon a 14 mL com HCl 0,1N. 

 Depois de solubilizadas as amostras, foram destinadas ao 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica a vapor frio (FIMS) para 

mercúrio, e a chama (GBC) para os demais metais. 

 

2.3 – Controle de Qualidade 

 

 As amostras foram analisadas em duplicatas e acompanhadas 

de um branco controle, com o qual podemos subtrair as 

contaminações do ambiente de trabalho, além do uso de amostras de 

referência certificada que faz parte da garantia analítica dos 

resultados obtidos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Observa-se nos dados contidos na tabela 1, altas 

concentrações de Fe e Mn na água total dos rios e lagos. Numa 
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média geral dos lagos, observa-se que estes apresentaram maior 

concentração de Fe, Mn, Zn, Pb e Cu em relação aos rios 

amostrados, que tiveram maiores concentrações médias de Co e Cr. 
 

TABELA 1. Concentração de metais em água total dos rios e lagos 

amostrados em (g.L
-1

). 

LOCALIDADES Cd Cu Co Cr Fe Pb Zn Mn 

Rio Aripuanã <LDT 0,23 <LDT 2,11 531,64 0,89 0,70 11,91 

Lago Lúcio <LDT <LDT <LDT 0,89 230,81 0,35 1,17 8,19 

Igarapé Marajá <LDT <LDT <LDT 0,35 3693,56 0,55 0,46 44,01 

Lago Ará <LDT <LDT <LDT 0,90 685,59 0,66 1,29 37,80 

Lago Preto <LDT <LDT <LDT 0,70 2991,38 0,22 1,61 152,78 

Lago Caiçara <LDT 0,32 <LDT 1,61 1934,31 0,41 1,48 58,17 

Lago Bonfim <LDT 1,88 <LDT <LDT 7634,44 <LDT 13,05 71,25 

Lago Tucunaré <LDT 0,03 <LDT 0,52 5602,07 2,13 1,12 134,87 

Rio Amazonas <LDT 1,11 0,32 <LDT 3281,35 <LDT 8,99 86,98 

 LDT (limite de detecção da técnica (<0,0003 g.L-1)  

  

 Para os elementos químicos que ficaram abaixo do limite de 

detecção da técnica (<0,0003 g.L
-1

), não descarta-se suas presenças 

em concentrações menores que g.L
-1 

(ppb). 
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FIGURA 1. Concentração de Fe e Mn em Água Total comparados com os índices de 

normalidade do CONAMA e FNS. 

  
 Na figura 1 observa-se que em algumas localidades os 

valores de Fe e Mn ultrapassaram os valores máximos permissíveis 

dos órgãos de controle ambiental CONAMA (1986) e FNS (2001) 

(mais utilizado, pois se baseia em dados de estudos recentes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Concentração de Fe, Zn, Pb e Mn em Água Dissolvida (AD) e 

Partículas em Suspensão (PS) g.L
-1

 (ppb).  

 

 Na figura 2 percebe-se que os elementos de ocorrência 

natural Fe e Mn se encontram adsorvidos as partículas em suspensão, 

enquanto que o elemento Zn apresenta-se na maioria das localidades 

dissolvido ao meio hídrico. Observa-se também uma relação entre Fe 

e Mn quanto à concentração no particulado em suspensão, pois na 

maioria das localidades quanto maior a concentração de Fe maior é a 

concentração de Mn. Já o elemento Pb, encontra-se adsorvido ao 

particulado em suspensão em alguns lagos, não sendo detectado a 

sua presença dissolvida no meio hídrico. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

LA-F = Lago Ára-folha LA-T = Lago Ára-talo  

LB-F = Lago Bonfim-folha LB-T = Lago Bonfim-talo  

 
 

Figura 3. Comparação entre os coeficientes de absorção dos metais 

Cu, Fe, Zn e Mn nas macrófitas aquáticas (Eichhornia crassipes). 

 

 Na figura 3 temos uma comparação entre os coeficientes de 

absorção das macrófitas analisadas, mostrando que mesmo sendo o 

elemento de maior concentração no meio hídrico, o Fe é pouco 

absorvido pelas macrófitas. Já os elementos Zn, Cu e Mn menos 

presentes no meio, possuem alto coeficiente de absorção.  

 

4. CONCLUSÕES 

 
 Relacionando as concentrações dos elementos químicos 

encontrados em água total com os valores máximos permissíveis, 

indicados pelos órgãos responsáveis pela potabilidade da água: 

CONAMA (1986) e FNS (2001), podemos observar que com 

exceção do Lago Lúcio todas as localidades ultrapassaram em alguns 

casos, até 20x o índice da FNS para as concentrações de Fe (230,00 à 

7634,44 g.L
-1

). Comparando com o CONAMA (1986) apenas o 

Lago Tucunaré (5602,05 g.L
-1

) e o Lago Bonfim (7634,44 g.L
-1

) 

ultrapassaram o limite máximo permissível. O elemento químico Zn 

teve suas concentrações muito abaixo dos índices máximos, tendo a 

sua maior concentração no Lago Bonfim (13,05 g.L
-1

). Os níveis de 

Mn ficaram todos abaixo do índice regulamentar do CONAMA 

(1986), porém os Lagos Tucunaré e Preto (132,87 g.L
-1 

e 152,78 

g.L
-1

) respectivamente ultrapassaram os índices da FNS (2001). A 

presença em níveis altos desses elementos possivelmente está 

relacionada com a formação geológica da região que é composta por 

solos ricos nesses metais. 

 Os elementos químicos considerados mais tóxicos como Cd, 

Cr, Pb e Cu tiveram concentrações baixas, que estão relacionadas 

com o pequeno potencial poluidor do parque industrial da nossa 

região. Porém, o Lago Tucunaré apresentou uma pequena, mas 

significativa concentração de Pb (2,135 g.L
-1

) quando relacionada 

com o índice máximo permissível da FNS (10 g.L
-1

). 



 

 

 

 

 Devido às características dos parâmetros físico-químicos que 

apresentam o Rio Madeira e seus afluentes, e a pequena contribuição 

de rejeitos industriais, faz com que os elementos metálicos 

apresentem-se na maioria da carga total adsorvidos ao material 

particulado em suspensão. Isso comprova o que vem sendo relatado 

por autores como Esteves (1998). 

 Comparando as concentrações de metais encontradas na água 

total com a concentração de metais em macrófitas aquáticas, não foi 

possível constatar a absorção dos metais Cr e Pb em macrófitas do 

Lago Ará, mesmo havendo pequenas concentrações desses no meio 

hídrico. Os altos níveis de absorção de Zn, Mn, e Cu estão 

relacionados com a essenciabilidade nos processos fisiológicos das 

plantas.  
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar as 

concentrações de mercúrio na atmosfera, sedimento de rua (poeira) e 

urina dos trabalhadores das lojas de comercialização de ouro no 

município de Porto Velho-RO. No Laboratório de Biogeoquímica 

Ambiental da Universidade Federal de Rondônia as amostras passam 

por uma digestão ácida em banho-maria e em seguida foram levadas 

ao espectrofotômetro de absorção atômica para determinação das 

concentrações de mercúrio. Concentrações significativas de Hg já 

foram encontradas na poeira das ruas, principalmente nas partes com 

maior declividade da cidade bem como nos pontos próximos as 

lojas.Com esses estudos esperamos poder contribuir com a melhoria 

do ambiente de trabalho nas lojas de ouro, juntamente com a 

diminuição da dispersão de vapores de mercúrio para o ambiente 

externo das lojas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mercúrio, Atmosfera, Amazônia. 

 

SUMMARY: This work has as objective to evaluate mercury' 

concentrations in the atmosphere, street sediment (dust) and gold 

shop workers urine in Porto Velho city. At the Environmental 

Biogeochemistry Laboratory of the Federal University of Rondônia 

the samples are digested in hot-baths, and after reduction the 

mercury contents are determined by means of CVAAS. Higth 

mercury levels were found in the street dust, specialy near some gold 
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shops. Whith this study we believe to contribute for a better work 

environment at the gold shops of Porto city.  

 

KEYWORDS: Mercury, Atmospheric, Amazon. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Por décadas o mercúrio vem sendo usado no garimpo em 

diversas regiões, e uma delas é a Amazônia que apesar da diminuição 

das atividades garimpeiras desde a década de 70 e 80 ainda é 

possível observar a presença do mercúrio neste bioma. 

Na Amazônia resultados de pesquisas anteriormente 

realizadas indicaram a contaminação por mercúrio em rios, florestas 

e, mais recentemente, pontos no Rio Madeira (Rondônia) com níveis 

cem vezes superiores aos naturais. E no ar altas concentrações foram 

verificadas em situações de queima de mercúrio, no campo e em 

lojas de requeima de ouro nas cidades Amazônicas (PFEIFFER e 

MALM, 1992). 

O mercúrio é um metal pesado que tem como característica 

principal a sua forma líquida nas condições normais de pressão e 

temperatura, além disso, ele possui três espécies químicas principais 

que ocorrem no ambiente: o mercúrio elementar (Hgo), o mercúrio 

inorgânico divalente (Hg+2) e o metilmercúrio (CH3Hg+) 

(LACERDA & SALOMONS, 1991). 

O mercúrio elementar é volatilizado, oxidado nos vapores 

atmosféricos através de reações catalisadas possivelmente por (O3) e 

pela energia solar. A espécie iônica Hg+2 é removida da atmosfera 

pelas águas pluviais e precipitada nos ambientes aquáticos e 

terrestres quando potencialmente reativa para formar espécies 

orgânicas assimiláveis pela biota (LINDQVIST et al, 1984). 

Sabe-se que o mercúrio pode ser encontrado de forma natural 

no meio ambiente através da evaporação de corpos hídricos e gases 

vulcânicos, mas ele pode ser emitido ao meio de maneira 

antropogênica, através da mineração, indústrias químicas, pesticidas, 

vermicidas, inseticidas e fungicidas formados por compostos 

orgânicos e inorgânicos de mercúrio. 

A emissão global de Hg através das atividades humanas a 

atmosfera está estimada em 3000t por ano (IPCS, 1991). 



 

 

 

 

Quando presente no meio ambiente o mercúrio pode causar 

sérios danos à saúde dos indivíduos expostos, além disso, os vários 

compostos de mercúrio apresentam graus de toxicologia diferentes. 

O mercúrio metálico(Hg0) quando inalado, fica retido nas 

membranas alveolares do pulmão, e em seguida se dissolve no 

plasma sangüíneo sendo distribuído a diferentes órgãos do corpo 

(SALLSTEN, 1994). 

Rondônia foi um estado que teve o auge da corrida de 

garimpagem entre os anos de 1978 e 1985 quando começou a se 

estabilizar (MALM, 1991). 

Atualmente as atividades garimpeiras ainda se fazem 

presentes no estado de Rondônia, em menor escala, e o município de 

Porto Velho apresenta uma pequena concentração de lojas de 

comercialização de ouro que ainda realizam queima do amálgama de 

ouro que vem do garimpo. 

Através deste estudo tem sido possível monitorar e mapear a 

dispersão do vapor de mercúrio metálico no centro do município de 

Porto Velho, bem como fazer uma avaliação dos trabalhadores das 

lojas de comercialização de ouro e do ambiente de trabalho destes 

funcionários.  

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Amostragem ambiental e humana. 

 

Realizou-se a amostragem de sedimento atmosférico superficial 

de rua (poeira), entre os períodos de estiagem e chuvoso na Amazônia 

em diferentes pontos no centro do município de Porto Velho-RO. 

As amostras de sedimento atmosférico superficial de rua 

coletadas foram embaladas em sacos plásticos devidamente 

identificados e posteriormente peneiradas em uma peneira de 

aproximadamente 0.074mm (200mesh) e levadas a estufa para secagem. 

Para avaliar o ambiente atmosférico das lojas de 

comercialização de ouro foram realizadas coletas de ar em 5 lojas no 

centro da cidade com um sistema de borbulhamento que permaneceu 

ligado dentro da loja durante no mínimo 3 horas. 

O sistema de borbulhamento (Figura 1.) consiste num 

recipiente contendo uma mistura oxidante (H2SO4: KMnO4) que 



 

 

 

 

retêm o mercúrio presente na atmosfera do interior da loja. O ar entra 

nesse recipiente com a ajuda de uma bomba, passando pela solução e 

em seguida por um fluxometro que mede quantos metros cúbicos de 

ar passam pelo aparelho durante o tempo de exposição.  

 

FIGURA 1. Sistema de coleta de ar utilizado o no interior das lojas 

de comercialização de ouro. 

 
 

Na avaliação ocupacional dos trabalhadores das lojas de 

comercialização de ouro, realizou-se a coleta de amostras de urina do 

final e do iniscío de uma jornada de trabalho, através da distribuição 

de frascos de polietileno a cada trabalhador, bem como a aplicação 

de um termo de consentimento esclarecido. 

 

2.2 Procedimentos Laboratoriais 

 

Para análise, as amostras de sedimento atmosférico 

superficial de rua foram devidamente pesadas (0,500g) em tubos de 

ensaio, onde posteriormente sofreram uma digestão com reagentes 

ácidos (3HCl: HNO3) durante aproximadamente 15 minutos no 

banho-maria, adicionando-se em seguida permanganato de potássio 

(KmnO4) a solução amostral que retornou ao banho-maria por mais 

30 minutos. 

Corrente 

(110v) 

Bomba de aeração 

invertida 

Fluxometro 

 

Borbulhador 

 

Dessecador 



 

 

 

 

Logo após a digestão das amostras foi adicionada hidroxilamina 

(NH2 OH HCl) a solução para neutralizar o excesso de oxidante, 

realizou-se a filtração com filtro de papel. As amostras foram aferidas 

em tubos de ensaio plástico e levadas ao espectrofotômetro de absorção 

atômica por geração de vapor frio (FIMS-400 da Perkin Elmer) para a 

determinação dos teores de mercúrio. 

Para medição das concentrações de mercúrio na amostras de ar, 

estas foram armazenadas em recipientes plásticos, adicionando-se 

hidroxilamina (NH2 OH HCl) a solução amostral para serem analisadas 

no espectrofotômetro de absorção atômica por geração de vapor frio 

(FIMS-400 da Perkin Elmer). 

Para análise, as amostras de urina foram colocadas em tubos de 

ensaio de vidro sofrendo uma digestão ácida (H2SO4: HNO3) em banho-

maria aproximadamente por 30 minutos, sendo as dosagens das 

concentrações de mercúrio feitas no espectrofotômetro de absorção 

atômicas por geração de vapor frio (FIMS-400 da Perkin Elmer). 

Toda a metodologia analítica utilizada na presente pesquisa 

foi desenvolvida por Bastos et al, 1998. 

 
3. RESULTADOS 

 

Todas as amostras de sedimento atmosférico superficial de 

ruas (poeira) analisadas apresentaram concentrações significativas de 

mercúrio, e ao compararmos os resultados encontrados no início do 

período de estiagem (agosto-fevereiro) com as do final (março-

setembro) observamos um aumento nessas concentrações, o que se 

deve a maior atividade garimpeira neste período. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Diagrama comparativo das concentrações de Hg 

encontradas no início e no final do período de estiagem do ano de 

2002. 
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As concentrações de mercúrio nos diferentes pontos 

amostrais tem apresentado uma distribuição irregular, pois ao 

compararmos o período de estiagem com o período chuvoso (Figura 

3.) notamos que em alguns pontos como o 1, 7 e 10 os valores 

encontrados no período chuvoso estão abaixo dos encontrados no 

período de estiagem, já nos demais pontos as contrações de Hg 

tiveram um aumento no início do período chuvoso. 

 

FIGURA 3. Diagrama comparativo das concentrações de Hg no 

sedimento atmosférico superficial de rua entre o início do período de 

estiagem e início do período chuvoso de 2002. 
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Foram coletadas 20 amostras de urina dos trabalhadores das 

lojas de comercialização de ouro (Tabela 1.), sendo 10 do início de 

uma jornada de trabalho e o restante do final. Do total de urinas 

analisadas, nenhuma ultrapassou o limite ocupacional sugerido pela 

Organização Mundial de Saúde que é de 50µg.L
-1

 de Hg, pois o 

maior valor encontrado foi de 41,57 µg.L
-1

. 

As coletas de ar realizadas com o borbulhador nas 5 lojas de 

comercialização de ouro (Tabela 2) que fazem a queima do 

amálgama, não apresentaram grandes concentrações de mercúrio, 

pois o valor sugerido pela Organização Mundial de Saúde é de 

50µg/m
3
 e nenhuma das amostras apresentou valor equivalente ou 

acima do sugerido. 

 

TABELA 1. Comparação das concentrações de Hg na urina dos 

trabalhadores das lojas de comercialização de ouro ao longo de uma 

jornada de trabalho em Porto Velho RO, (2002/2003). 

 

TRABALHADORES *IJT 

MÉDIA±D.P. 

[Hg] (µg.L
-1

) 

*FJT 

MÉDIA±D.P. 

[Hg] (µg.L
-1

) 

01 2,52± 0,23 16,49 ±2,87 

02 41,57±1,06 29,42±0,15 

03 2,39±0,25 14,03±1,17 

04 5,75±0,5 9,39 ±0,39 

05 3,18±0,93 0,90±0,13 

06 16,10±3,30 7,30 ±1,88 

07 9,19 ±0,83 13,10±1,73 

08 8,17 ±0,28 12,60 ±0,68 

09 4,40 ±0,92 9,82±1,23 

10 1,84± 0,24 1,26± 0,24 

*IJT-Início de uma jornada de trabalho. 

*FJT-Fim de uma jornada de trabalho. 

 

TABELA 2. Resultados das concentrações de Hg° na atmosfera do 

interior das lojas de comercialização de ouro no município de Porto 

Velho-RO.  



 

 

 

 

 

LOJAS [Hg] (g/m
3
) 

PERÍODO DE 

ESTIAGEM 2002* 

Hg] (g/m
3
) 

PERÍODO DE 

ESTIAGEM 2003* 

01 0,005 0,004 

02 0,001 0,000 

03 0,000 0,000 

04 0,000 0,001 

05 0,003 ------ 

 

 

2002* - O borbulhador permaneceu ligado na loja de 2 a 5 horas. 

2003* - O borbulhador permaneceu ligado na loja 6 horas 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O correu um aumento nas concentrações de mercúrio no 

sedimento atmosférico superficial de rua (poeira) do início para o 

final do período de estiagem, o que se deve provavelmente a 

crescente atividade garimpeira neste intervalo de tempo fazendo com 

que o trabalho nas lojas de comercialização de ouro seja mais 

intenso. 

Na análise comparativa realizada entre o início do período de 

estiagem e o início do período chuvoso, observou-se o quanto o 

mercúrio se distribui de maneira heterogênea entre os diferentes 

pontos e períodos do ano, pois todas as concentrações de mercúrio 

encontradas sofreram modificações no decorrer do tempo, e isso é 

devido à característica que o mercúrio tem de se dispersar 

facilmente agregado a partículas, podendo ser influenciado pelo 

vento e mudanças de temperatura. 

Na a avaliação ocupacional dos trabalhadores das lojas de 

comercialização de ouro foi observado que nenhuma das 

concentrações de Hg encontradas ultrapassou o valor sugerido pela 

Organização Mundial de Saúde que é de 50,00 µg.L
-1

 de Hg, pois o 

maior valor encontrado foi de 41,57 µg.L
-1

 de Hg, muito embora 

esse valor ultrapasse o limite de 30µg.L
-1

 para a população. 



 

 

 

 

 Na avaliação atmosférica no interior das lojas de 

comercialização de ouro foram encontrados somente valores abaixo 

do limite ocupacional sugerido pela Organização Mundial de Saúde 

que é de 50µg/m
3
 de mercúrio, e vale salientar que das 5 lojas 

existentes 3 fazem uso de capelas com exaustores e mesmo nas que 

não as utilizam as concentrações de mercúrio foram baixas. 
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RESUMO – O mercúrio é um metal altamente tóxico, que foi 

utilizado na década de 70 e 80 para amálgama de ouro nos rios da 

Amazônia, entre eles o Madeira, que possui grande quantidade de 

sedimentos. O metal se agrega aos sedimentos, permanecendo 

depositado ou sendo transportado. Nosso objetivo neste trabalho foi 

determinar as [Hg] por espectrofotometria de absorção atômica com 

geração de vapor frio e correlacionar os resultados com as 

características do ambiente. Os valores encontrados indicam a 

presença de Hg nos sedimentos em suspensão e do leito, o que 

ratifica a necessidade de um monitoramento ambiental. 

 

PALAVRAS CHAVE: Mercúrio; Rio Madeira; Sedimentos 

 

ABSTRACT - The mercury is a highly toxic metal, that was used in 

the decade of 70 and 80 for gold amalgam in the rivers of the 

Amazon, among them the Madeira river, that posses great amount of 

sediments. The metal if adds to the sediments, remaining deposited 

or being carried. Our objective in this work was to determine Hg 

concentration by atomic absorption spectrophotometer with cold 

vapor generation and to correlate the results with the characteristic of 

the environment. The joined values indicate the presence of Hg in the 

suspension sediments and of the stream bed. Thus, according to these 

results, we ratify the necessity of environmental monitoring. 

 

KEY WORDS: mercury; Madeira River; sediments 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nossos estudos têm como foco central, o mercúrio, um metal 

altamente tóxico e prejudicial à saúde (SILVEIRA, 1998). Na região 

Amazônica o Hg foi utilizado em garimpos para amalgamação de 

ouro aluvial. Neste processo, o metal foi depositado no meio 

ambiente, onde resiste a processos de degradação, sendo 

transformado e chegando a forma CH3Hg
-1

 (metil-mercúrio). O 

metil-mercúrio entra na cadeia alimentar e chega ao homem 

principalmente através da ingestão de pescado.  

Foi a partir da contaminação da população de uma cidade 

japonesa, que tiveram início estudos sobre a toxicologia do mercúrio. 

Foi neste período que também se descobriu que no ambiente aquático 

o mercúrio transforma-se de inorgânico para orgânico. 

MALM et al (1997) escreveram sobre o MeHg: 

“Essa forma orgânica, muito tóxica, é intensamente acumulada pela 

fauna aquática, em especial por peixes predadores, cujo consumo é a 

principal via de contaminação da população humana não envolvida 

na atividade garimpeira”. 

 

Ao chegar ao homem, o Hg pode apresentar efeitos 

citológicos, reprodutivos e até mesmo neurológicos, onde afeta o 

cérebro, cerebelo e lobos temporais. Quando ataca o sistema nervoso 

central é conhecido como “Doença de Minamata”., por causa da 

contaminação ocorrida em conseqüência do despejo de efluentes de 

uma indústria na baía de Minamata no Japão.  

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

 
O rio Madeira, importante rio da Bacia Amazônica, nasce na 

junção dos rios Beni (Bolívia) e Mamoré (Brasil) e possui uma área 

de aproximadamente 1.350.000Km² (MORTATTI, 1987). Seus 

principais afluentes são os rios Ji Paraná ou Machado, Candeias, 

Jamari, Jaci Paraná, Preto e Jacundá (no Estado de Rondônia) e 

Manicoré e Aripuanã (no Estado do Amazonas). Sua drenagem é 

caracterizada como sedimentar e meandrante. Neste rio selecionamos 



 

 

 

 

três pontos de coleta de amostra para estudos, em frente a cidade de 

Porto Velho e as Cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, 

sazonalmente (ver Tabela I). 

Na classificação de SOUZA FILHO et al (1999), a área de 

estudo situa-se no II Domínio do sistema fluvial Guaporé-Mamoré-

Alto Madeira, que numa segunda divisão classifica os pontos das 

cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio como uma planície fluvial 

pouco expressiva, decorrente das características da drenagem e da 

morfologia, que dão os aspectos encachoeirados e irregulares. 

 O rio Madeira é caracterizado como de águas brancas devido 

a sua carga sedimentar, que resulta da sua formação geológica 

(principalmente movimentação de placas no início do quaternário) e 

ainda recebe influência dos Andes. 

 A área em estudo apresenta ainda, um período de cheia e 

vazante, influenciada pelo clima da região, que tem altos índice 

pluviométricos, com média anual em torno de 1.400 a 2.500 mm e 

temperatura do ar entre 24 e 26°C.  

 
TABELA I - LOCAIS DE COLETA 

LOCALIDADES 

AMOSTRADAS 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

PORTO VELHO 63°54 ‘99”W 08°45’91”S 

SANTO ANTÔNIO 63°56’48”W 08°48’27”S 

TEOTÔNIO 64°03’25”W 08°51’35”S 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste estudo seguimos a proposta metodológica de 

LIBAULT (1971), que consiste em dividir o trabalho em quatro 

níveis: compilatório, para levantamento bibliográfico e seleção de 

dados secundários; correlativo, para seleção do material pertinente, 

assim como as coletas de amostras e análises laboratoriais. No nível 

semântico foi realizada a tabulação dos resultados analíticos e 

cruzamento com o referencial teórico, que foram apresentados no 

nível normativo. 

 



 

 

 

 

3.1 – Materiais e técnicas 

As coletas de amostras de água foram realizadas em garrafas 

de polietileno (5 litros), previamente descontaminadas com HNO3 a 

5%, enxaguadas com água deionizada, secas em estufa e 

plastificadas para evitar contaminação durante o transporte até o 

local de coleta. As coletas de sedimento do leito foram feitas com 

draga de “Ekman”.  

Em campo foram medidos alguns parâmetros (pH e 

temperatura da água) e realizada a localização geográfica com GPS 

(Global Position System).  

As amostras de sedimento do leito do rio passaram por um 

processo granulométrico onde se selecionou as partículas <200 mesh 

(<74m) e, em seguida evaporação em estufa com temperatura 

média de 50ºC. As amostras de H2O passaram por um processo de 

filtragem em membrana de celulose (0,45m) para retenção dos 

sedimentos em suspensão. Posteriormente, estas amostras foram 

secas em estufa (50C)e pesadas. 

Após esta fase de preparo, as amostras foram analisadas no 

espectrofotômetro de absorção atômica com geração de vapor a frio 

– FIMS, para determinação de mercúrio. Todas as fases de coleta, 

preparo e análise tiveram como base a metodologia desenvolvida no 

laboratório de Biogeoquímica da UFRO (BASTOS et al, 1998). 

As análise de O2 e matéria orgânica foram feitas por 

titulação. As amostras de sedimento do leito foram feitas por 

gravimetria após ficarem em combustão em forno mufla durante 24 

horas a uma temperatura de 450ºC (ELETRONORTE, s/d).  

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os sedimentos coletados no leito do rio Madeira 

apresentaram os maiores valores para matéria orgânica no ponto em 

frente a cidade Porto Velho, nos meses de fevereiro e abril, quando o 

rio apresentava-se com alto índice fluviométrico. No período de 

vazante (dezembro de 2002) a Cachoeira de Santo Antônio, 

localizada a aproximadamente 8 Km de Porto Velho, apresentou 

maior índice, 20,8%. A cachoeira de Teotônio à montante dos outros 

dois pontos apresentou os menores valores nos três períodos de 



 

 

 

 

coleta. SILVEIRA (1998), em pesquisa neste mesmo trecho, 

encontrou valores que variaram de 0,61% (mínimo) e 1,75% 

(máximo), não constando, porém, o período de coleta das amostras 

de sedimento. 

Durante o período em que coletamos amostras de água e 

sedimento do leito do rio Madeira, nos três pontos, acompanhamos 

os valores para alguns parâmetros: pH, temperatura e oxigênio 

dissolvido. Não foram identificados valores que pudessem inferir 

alteração no sistema fluvial em estudo. Apenas registramos que o pH 

e O2 variaram conforme a dinâmica do rio. 

 Não foram encontradas variações significativas na 

quantidade de sedimentos de um ponto para outro, mas observamos 

variação sazonal com redisponibilização de sedimentos no período 

em que há aumento da vazão.  
 

FIGURA I - Concentração de Sedimentos em Suspensão no rio Madeira 
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A relação mercúrio e matéria orgânica apresentaram 

correlação nos três. Esta relação aumenta porque a matéria orgânica 

tem afinidade por sedimentos de menor granulometria, 

comportamento que se aplica ao mercúrio. 

A Cachoeira de Teotônio foi palco direto de atividade 

garimpeira, o que significa que é uma área potencialmente 

contaminada. O Hg e a matéria orgânica nos sedimentos em 

suspensão e depositado no leito, apresentam características que tanto 

na água quanto no leito oferecem riscos à vida aquática e 

conseqüentemente ao ser humano. Através das figuras I, II e III 

temos uma relação direta entre estes dois elementos. 

 
FIGURA II – Correlação de Hg e Matéria Orgânica em Sedimentos Do 

Leito – Rio Madeira (Porto Velho) – 2002/2003. 
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FIGURA III – Correlação de Hg e Matéria Orgânica em Sedimentos Do 

Leito – Rio Madeira (Cachoeira de Santo Antônio) – 2002/2003. 
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Figura III – Correlação de Hg e Matéria Orgânica em Sedimentos Do Leito 

– Rio Madeira (Cachoeira de Teotônio) – 2002/2003. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

Os dados apresentados não só confirmam a presença de 

mercúrio, como são um indicativo de sua permanência no ambiente. 

Temos ainda um veículo importantíssimo para a dispersão do Hg 



 

 

 

 

para outros ambientes, os sedimentos, principalmente em suspensão, 

expressivos em nossa área de estudo e que são influenciados 

diretamente pelo regime fluviomético, que rege a vazão, 

condicionante para o percentual de sedimentos no rio em estudo. 

Com este estudo avaliamos não somente as concentrações de 

mercúrio nos sedimentos depositados no leito do rio Madeira ou em 

suspensão, mas sua variação sazonal, concentração ou dispersão. Os 

resultados confirmam a necessidade de um estudo contínuo, para 

verificar não somente os valores de Hg, mas sua relação com outros 

elementos e as características do ambiente, considerando que não 

sabemos, de forma geral, quais as conseqüências da inserção de 

mercúrio no ecossistema, mas sabemos que a atividade garimpeira 

não altera apenas fisicamente o ambiente, mas causa outros 

problemas ambientais e sociais. É necessário um monitoramento, 

pois não conhecemos o efeitos do mercúrio a longo prazo. 
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ESTUDOS PALEOECOLÓGICOS DE MAMÍFEROS DO 

PLEISTOCENO DA AMAZÔNIA  
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RESUMO: A descoberta de evidências fósseis no ecossistema 

amazônico pode ser considerado fato muito recente. Estudos na 

região despertam interesse de muitos pesquisadores, geólogos e 

paleontólogos, principalmente por que se acreditava que a Amazônia 

tinha sido um ambiente imutável, não alterando sua estrutura. Muitas 

localidades fossilíferas foram encontradas em grande parte de 

vertebrados em particular de mamíferos do Pleistoceno. Os fósseis 

foram encontrados nas margens dos rios em épocas secas do ano, 

emergindo os sedimentos fossilíferos. Em base dos estudos da Bacia 

Amazônica, conhecem-se sítios paleontológicos, onde a maior 

concentração são encontradas no rio Juruá, rio Madeira, rio Purus e 

rio Tapajós. Colocou-se em ordem as localidades juntamente com a 

composição faunística. Foram analisados caracteres da paleoecologia 

e bioestratrigrafia. A lista compilada apresenta mais de cinqüenta 

táxons, de hábitos herbívoros e indicadores de ambientes abertos. Os 

caracteres da fauna poderiam contribuir para a biodiversidade atual.  

 

PALAVRAS CHAVES: fósseis, Amazônia, mamíferos, 

paleoecologia  

 

ABSTRACT: The fossils findings in the Amazonic ecosystem can 

be considered a very recent fact. Studies in the Region have attracted 

the interested of many researchers, geologists and paleontologists, 

specially because it was believed that the Amazon rainforest had 

been an unchanging environment, which wouldn’t go through 
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significant transformation. Many fossils sites were found at a large 

number of vertebrates, specially at Pleistocenic age mammals. The 

fossils were found at rivers’ edges on dry seasons by emerging the 

fossil sediments. With base on the Amazonic Basin studies, it is 

known many palaeontological sites, specially at the Juruá, Madeira, 

Purus and Tapajós rivers. The fauna aspects were considered 

together with the locals’ aspects. Palaeoecologic and biostratigraphic 

aspects were also analyzed. The resulting list shows more than fifty 

herbivore habits taxons, which suggests open environment. The 

fauna characters could contribute for the present biodiversity.  

 

 Keywords: fossils, Amazon, mammal 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O ecossistema Amazônico apresenta uma grande 

biodiversidade fauno-florística. Sabe-se que a floresta tem em torno 

de 6-5milhões de anos, no entanto nem sempre manteve essa 

disposição (Mörner, 2001). Muito se comenta sobre a diversidade 

amazônica, mas pouco se conhece sobre sua origem. Segundo Haffer 

(1969) a floresta sofreu influência de oscilações climáticas no 

Quaternário transformando o ambiente. Essas variações 

desencadearam também a extinção dos megamamíferos da Amazônia 

(Ranzi 2000). As evidências fósseis desses mamíferos estão 

depositadas em sedimentos onde há estudos que possam desvendar e 

conhecer a sua paleoecologia e o seu paleoambiente.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Revisou-se a bibliografia especializada para ter 

conhecimento da Anatomia Comparada e dos animais fósseis 

estudados e encontrados nas pesquisas paleontológicas de campo na 

Amazônia.  

 O Laboratório de Biologia Evolutiva e da 

Conservação/UNIR pôde contribuir com registros e peças de fósseis 

encontrados no estado de Rondônia nas localidades de 

Araras/Periquitos, Taquara e Jaci-Paraná. A consulta também se 

estendeu ao acervo bibliográfico e a coleção do Laboratório de 



 

 

 

 

Pesquisas Paleontológicas/UFAC. As referências correspondem às 

notas paleontológicas retiradas dos livros de registros. Verificaram-

se as publicações regionais, como as encontradas nas referências. 

Quanto aos boletins de congressos proporcionaram poucas 

informações de interesse, justificadas pelo difícil acesso aos anais e 

também pela dispersão e ausência de correlações entre os dados 

apanhados do Quaternário. Existem na região um moderado conjunto 

de pesquisadores que multiplicam esforços para trazer à comunidade 

científica resultados de suas pesquisas, mas há o isolamento e falta 

de interação entre os núcleos.  

 A Usina Hidroelétrica de Samuel/RO, Museu do estado de 

Rondônia, LABIEV/UNIR e LPP/UFAC forneceram dados sobre 

fósseis na região. Também o diretor do Museu Paraense Emílio 

Goeldi, Prof. Dr. Peter A. Toledo, pôde fornecer informações sobre o 

material encontrado no ano de 2002 no município de Itaituba 

localizado no estado do Pará. Levantaram-se as localidades 

fossilíferas juntamente com a fauna associada. Com a aquisição dos 

dados, teve-se a necessidade de familiarizar-se com as técnicas de 

uso do software MapPad. Posteriormente, georreferenciamos as 

localidades e as plota em um cartograma (ver). Assim faremos o 

mesmo com todas os rios que apresentarem localidades fossilíferas 

expressivas, já que necessita ter uma fauna significante em cada 

região para poder estabelecer associações da comunidade e o 

ambiente. Sabe-se que não foram levantadas todas as localidades 

fossilíferas da Amazônia pleistocênica até mesmo pela sua 

grandiosidade, mas as dificuldades estão principalmente na aquisição 

de mais dados exatos, como localidade, idade e até os grupos 

presentes. Pretende-se realizar em trabalhos futuros uma organização 

dos táxons correspondentes a análises de multivariadas para uma 

visão menos superficial do espaço e tempo que esses mamíferos 

viveram. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cartograma das localidades fossilíferas 

 

Quadro faunístico por localidade 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Couto (1979) fala sobre o desenvolvimento da fauna 

sulamericana na era Cenozóica, cita vários grupos referentes ao 

Brasil pleistocênico característicos de regiões abertas e/ou fechadas, 

muitos já registrados na Amazônia. Os grupos correspondem aos 

Notoungulatas, Perissodáctylos, Artiodáctylos, Proboscideos, 

Cetáceos, Sirenios, Rodentios, Edentatas e Carnivora apesar de não 

ter nada sobre uma localidade mais específica . 
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 Os mamíferos fósseis representam uma referência básica 

para uma análise direta do paleoambiente, a bioestratigrafia 

mamiferiana e palinologia que contribuem para uma construção 

ambiental. A sequência bioestratigráfica faz-se após o levantamento 

das localidades e da fauna relacionou-se a similaridade e obsevou-se 

que há uma associação de características dentre as unidades de 

mamíferos, lugares com a composição faunística muito semelhante 

demonstrando estabelecer, entre as unidades, um perfil para a idade 

de mamífero. Os aspectos palinológicos corroboram para a 

distribuição da paleoflora por que através da análise de palinomorfos 

(polens fósseis) determina-se o tipo de vegetação presente no período 

de interesse e assim a fauna associada. Essas análises auxiliaram na 

postulação da teoria dos refúgios. 

 Os gêneros compilados trouxeram grandes contribuições 

para o contexto paleoecológico, pois se classificam segundo a 

preferência alimentar. Esta inferência torna-se possível quando 

evidenciamos a analogia da massa corpórea e meio, e constratando 

com a dieta (Ranzi, 1993).  

 A disposição da vegetação demonstra extrema importância 

principalmente no Pleistoceno, com a expansão de ambientes abertos 

equivalentes ao desenvolvimento corpóreo, observa-se a morfologia 

mastigatória adaptada ao hábito alimentar, a exemplo dos 

Notoungulatas que possuíam dentes hipsodontes, dentição de 

crescimento contínuo, comum entre animais pastadores, adaptação 

adquirida pela modificação abrasiva da vegetação. Os estudos 

morfológicos quanto a dentição e o tamanho corpóreo possibilitaram 

a reconstituição do esqueleto fóssil, e por inferir o tipo de 

alimentação e o tamanho do animal. 

 A lista faunística por localidade dos mamíferos 

pleistocênicos da Amazônia (quadro), foi elucidada a partir do 

levantamento bibliográfico e da consulta direta aos acervos do 

LABIEV/UNIR, LPP/UFAC, UHE/RO, Museu do estado de 

Rondônia e o Museu Paraense Emílio Goeldi.  

 Muitos dos registros carecem de notas mais completas, 

referentes a localidade, o depósito de origem e uma identificação 

mais clara. Listou-se somente os táxons com referências exatas a 

localidade sendo a nível de família, gênero e espécie. Estabeleceu um 

padrão de presença (1) e ausência (0), para melhor vizualização da 



 

 

 

 

distribuição da fauna. Observa-se que apesar da lista não está 

completa pelo método básico de presença e ausência apresenta uma 

similaridade quanto a fauna. Foram listadas cinqüenta e um táxons 

dentro de trinta e três unidades distribuídas entre os estados do Acre, 

Amazonas, Pará e Rondônia (Rio Juruá, Rio Madeira, Rio Purus e 

Rio Tapajós). Dentro desta lista destaca-se o Rio Alto Juruá com 

predominância de localidades fossilíferas devido ao maior estudo já 

realizado nessa área em anos anteriores. No entanto isso não 

condiciona os sítios fossilíferos somente a Amazônia sul-ocidental, 

pois se sabe de grupos que estudam a extensão do norte-ocidental e 

norte-oriental da floresta. Sendo que essas informações são de difícil 

acesso. 

 A elaboração de uma lista faunística não que é novidade para 

uma pesquisa de compilação de dados, mas a base determinante para 

o desenvolvimento da pesquisa, como a criação de um cartograma 

através do uso do software MapPad, que partiu do princípio de 

georreferenciamento a partir de latitude e longitude. O soerguimento 

da Cordilheira Andina atuou como uma barreira de correntes de ar. A 

Amazônia não sofria mais influência de massas de ar frias e secas 

vindas do Pacífico e juntamente ao término do último glacial a 

floresta ombrófila obteve ampla expansão pelo aumento da 

precipitação que o erguimento dos Andes, hoje promove reciclo, 

assimilação-evaporação-precipitação (Frailey et alii, 1988). 

 A geologia da Amazônia desperta o interesse de muitos 

pesquisadores, pois sustenta em cima do solo laterítico uma grande 

cobertura vegetal e uma camada de matéria orgânica, que dificulta 

um estudo mais profundo, tanto que somente depois de grandes 

expedições paleontológicas aceitou-se a existência de fósseis na 

região, pois se acreditava que era um ambiente, a princípio, 

desfavorável para a fossilização pela alta umidade, e também propôs 

a imutabilidade da floresta. 

 De acordo com o RADAMBRASIL, volume 12, a geologia 

da Amazônia Ocidental apresenta algumas fáceis marinhas.  

 A Amazônia sofreu influência de fatores geomorfológicos e 

de paleocorrentes marítimas que afetaram a estrutura da floresta que 

passou a ser circundada por cerrados (Ab'Saber, 1996). Segundo a 

modelagem de refúgios, existiam focos florestais que podem ter 

propiciado a grande biodiversidade amazônica hoje. 



 

 

 

 

 A Bacia Amazônica possui vários afluentes, mas dentro do 

presente estudo os de maior concentração fossilíferas são os rios 

Juruá, Purus, Madeira e Tapajós. 

 O rio Amazonas e seus tributários realizam trabalho 

geológico gigantesco, tanto de desagregação como de deposição, 

ocorrem depósitos pleistocênicos e holocenos , continuando a 

sedimentação com igual intensidade nos dias atuais (Oliveira & 

Leonardos, 1978). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Os estudos paleoecológicos na Amazônia tem sido de 

extrema importância para o entendimento da série de processos que 

definiram a estrutura contemporânea, sendo talvez uma das respostas 

para a grande biodiversidade atual. Esse trabalho fornece uma lista 

dos mamíferos fósseis do Pleistoceno da Amazônia, mas 

infelizmente não pôde abranger a totalidade das localidades 

fossilíferas da região. Não se pode fazer uma compilação mais 

concisa, pois os dados são muito desconexos e fragmentados. No 

entanto, nas unidades apresentam semelhanças quanto a geologia e a 

composição faunística. Pode-se obter também uma ampla lista de 

publicações dedicadas aos fósseis do Quaternário da Amazônia e 

relativa às características deste período.  

 Constitui-se um banco de dados das localidades, 

administradas pelo software MapPad que oferece informações sobre 

as propriedades do local e a fauna mamiferiana. Elaborou-se também 

um mapa do Alto Rio Juruá, área muito estudada pelos pesquisadores 

Couto e Simpson que produziram a maioria das obras científicas 

sobre essa região. 

 A referência das associações faunísticas por localidades pode 

estabelecer correlações e determinar a sincronia dos agrupamentos 

por tempo e ambiente, e uma homogeneidade ou não em relação 

alguns espécimes. O método dedutivo desta pesquisa oferecerá ao 

meio científico uma maior compreensão das relações da composição 

bioestratigráfica e paleoecológica da floresta Amazônica. Não só 

desejamos inserir as evidências no contexto amazônico como 

possibilitar a abertura para novos estudos de simulagem de 

paleoambiente. 
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ESTUDO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS DE Tagetes 

sp. 
 

João Francisco dos Anjos Júnior
6
 

RESUMO. O Gênero Tagetes é pertencente à família 

Compositae/Asteraceae e compreende cerca de 56 espécies. São 

plantas de pequeno porte (ervas e subarbustos) e são conhecidas pela 

medicina popular por apresentarem propriedades curativas. O 

presente trabalho como objetivo estudar os constituintes químicos de 

Tagetes sp coletado na cidade de Porto Velho, Rondônia. Foram 

elaborados os extratos etéreo e metanólico das raízes, talos e folhas. 

O fracionamento cromatográfico do extrato etéreo das raízes 

permitiu isolar duas substâncias (TGSPRH-1 e TGSPRH-2) ainda 

não identificadas. O ensaio feito com o extrato metanólico dos talos 

permitiu identificar a presença de flavonóides.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tagetes, constituintes químicos 

ABSTRACT: The genus Tagetes belongs to the 

Compositae/Asteraceae family and comprises around 56 species. The 

plants are Known by popular medicine for their healing qualities. 

The objective of this work is to study the chemical constituents of 

Tagetes sp., collected at Porto Velho, Rondônia. The plant was 

submited to etanolic and metanolic extract formation. The eter 

extract frationazing of root allowed to isolate two substances 

(TGSPRH-1 and TGSPRH-2) not identified yet. Assays showed the 

presence of flavonodes from metanolic extract of tallus.  

 

KEYWORDS: Tagetes, chemical constituents 

1. INTRODUÇÃO 
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A família Compositae/Asteraceae compreende cerca de 920 

gêneros com aproximadamente 19.000 espécies, sendo portanto a 

maior família das angiospermas. A grande maioria dos gêneros é 

constituída por plantas de pequeno porte (ervas e subarbustos) sendo 

que muitas delas são conhecidas pela medicina popular por 

apresentarem propriedades curativas (JOLY, 1993). O gênero 

Tagetes apresenta cerca de 56 espécies todas originárias do México 

(SOULE, 1996) e inclui plantas popularmente conhecidas como 

“cravo de defunto”, indicado contra as dores reumáticas, afecções 

uterinas, resfriados, bronquite, tosse.(BALBACH, s.d.)  

A análise do óleo essencial das flores de Tagetes minuta L, 

oriunda do noroeste do Himalaia, levou a identificação de 20 

componentes, sendo os principais: -ocimene (39,44%), 

dihydrotagetone (15,43%), (2)-tagetone (8,78%), (E)-ocimenone 

(14,83%) e (Z)-ocimenone (9,15%) (SOUZA , 2000).  

 O estudo da atividade biológica dos extratos de T. minuta, 

feito por vários pesquisadores, atestaram sua eficácia contra 

numerosos organismos. Macêdo e colaboradores (1997) verificaram 

que, dentre 83 extratos etanólicos de espécies de plantas da família 

Compositae, T. minuta foi a espécie que apresentou a maior atividade 

larvicida contra Aedes fluviatalis (ver tabela 1). SOUZA e col. 

(2000) avaliaram in vitro a atividade antimicrobiana do decocto de T. 

minuta, revelando grande atividade contra bactérias Gram-positivas 

e, de modo mais moderado, sobre bactérias Gram-negativas. A 

atividade moluscicida dos extratos etanólico e hexano-acético da 

parte aérea de T. minuta também foi verificada no trabalho realizado 

por LOPES e col. (1988).  

  Os componentes ativos de T. minuta têm sido descritos 

como derivados de Tiofeno em diversos estudos.(Macedo e col. 

1997) Tiofenos são heterocíclicos aromáticos cujo heteroátomo da 

cadeia carbônica é o enxofre. Dos metabólitos secundários 

investigados por HUDSON (1990) para a atividade antiviral, os 

tiofenos foram os que apresentaram a maior ação nas menores doses 

e com a menor toxidade de todas. Segundo Margl e col. (2002) sob 

condições in vitro, a raiz de T. patula se mostrou o principal local de 

biosíntese de Tiofenos. 

 Outras espécies do gênero são conhecidas por apresentarem 

propriedades nematocida. Tagetes tenuifolia se mostrou eficiente no 



 

 

 

 

controle da população de nematóides em intercultura com tomate, 

couve-flor, berinjela e repolho segundo estudos de Siddiqui e Alam 

(1988). 

No Brasil, a ressurgência de diferentes doenças transmitidas 

por mosquitos tal como a malária, a febre amarela e a dengue bem 

como o aparecimento de resistência aos atuais fármacos e aos 

inseticidas tem aumentado o interesse por plantas com propriedades 

terapêuticas (MACÊDO e col., 1997). O estudo fitoquímico do 

gênero Tagetes pode fornecer novas estruturas e ou princípios ativos 

que podem vir a ser utilizadas tanto no controle dessas endemias 

como no tratamento dos pacientes uma vez que há a presença de 

atividade biológica contra diversos organismos patogênicos e larvas 

de mosquito.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Realizar um estudo químico de Tagetes sp na busca de 

metabolitos secundários bioativos, que possam vir a ser utilizados na 

cura de doenças.  

 

2.1 Objetivos específicos 

 Coleta do material para estudo químico, confecção de 

exsicatas para a identificar botânica da planta; 

 Realizar um levantamento bibliográfico das espécies em 

estudo; 

 Isolar e caracterizar os constituintes químicos fixos e voláteis 

das espécies; 

 Publicar resultados obtidos em revistas especializadas. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta, seleção e identificação das espécies 

3.1.1 Tagetes sp. ( Asteraceae) 

A espécie foi escolhida pela abordagem etnofarmacologia, na 

qual as flores são utilizadas no combate a dengue. A planta foi 

coletada em março de 2003 na cidade de Porto Velho, Rondônia. Na 



 

 

 

 

oportunidade da coleta, foram confeccionadas excicatas e 

encaminhas para o INPA, para sua completa identificação botânica.  

 

3.2  Fracionamento e isolamento das substâncias.  

3.2.1 Fracionamento cromatográfico 

 

 O material vegetal, depois de seco em estufa a 60 ºC, foi 

triturado e submetido a extração com éter etílico por 7 dias a 

temperatura, em seguida o matétial livre de éter foi extraído com 

metanol afrio por 5 dias. Os solventes foram removidos através de 

destilação em evaporador rotativo obtendo-se desta maneira os 

extratos etéreo e metanólico das raízes, talos e folhas de Tagetes sp. 

O fracionamento cromatográfico foi realizado com auxílio de uma 

coluna filtrante de silica gel utilizando como eluentes uma mistura de 

solventes como hexano, ecetato de etila e metanol. As frações 

obtidas foram analisadas por cromatografia em camada delgada. 

 

3.3 Testes para identificação de metabólitos secundários.  

 

Através de reações características pode-se determinar a 

ocorrência de algumas classes de metabólitos secundários nos 

extratos de plantas. Foram feitos testes para identificação de 

metabólitos secundários dos extratos etéreo e metanólicos dos talos 

de Tagetes sp. Para a verificação de flavonóides seguiu-se o teste de 

ciadina ou Shinoda na qual a amostra é dissolvida com 

diclorometano, e adicionado Magnésio (Mg) em pó com algumas 

gotas de ácido clorídrico. A coloração avermelhada indica a presença 

de flavonóides. 

Para o teste de triterpeno/esteróide utilizou-se a reação de 

Liebermann-Burchard na qual dissolve-se a amostra com 

diclorometano, adiciona-se ½ ml de anidrido acético e gotas de ácido 

sulfúrico. A coloração avermelhada indica a presença de triterpeno 

enquanto a verde a presença de esteróide. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do fracionamento cromatográfico do extrato etéreo 

das raízes (3,58 g) foram obtidas 97 frações. As frações foram 



 

 

 

 

analisadas por cromatografia em camada delgada. As frações 19 e 20 

foram agrupadas em TGSPRH – 1 e submetida a purificação. Dessa 

forma obteve-se o isolamento de cristais com coloração amorfa (14,8 

mg). Da mesma forma foi feito com as frações 77 a 89 que foram 

agrupadas em TGSPRH – 2 e obteve-se um sólido insolúvel com 

coloração também amorfa (19.8 mg).  

Os ensaios para identificação de metabólitos secundários 

permitiram verificar a presença de flavonóides apenas no extrato 

metanólico dos talos de Tagetes sp. Foram negativos para o teste do 

triterpeno/esteróide os demais ensaios. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 A pesquisa referente ao estudo dos constituintes químicos de 

Tagetes sp encontra-se em fase inicial de manipulação. Amostras dos 

compostos isolados, TGSPRH-1 e TGSPRH-2, serão enviadas a 

central analítica da UFC, para obtenção de espectros de RMN 
1
H e 

13
C, com o objetivo de determinar-se sua estrutura. As demais 

frações e demais extratos encontram-se em fase de manipulação. 
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ESTUDO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS FIXOS E 

VOLÁTEIS DE PIPER BARTHINGIANUM, OTTONIA 

CORCOVADENSIS E CREPIDOSPERMUM 

RHOIFOLIUM 
 

Aline Roberta Polli
7 

 

RESUMO: Neste trabalho foram identificadas as composições dos 

óleos essenciais das folhas de Piper barthingianum e Ottonia 

corcovadensis. Os óleos essenciais foram extraídos com auxilio de 

um sistema de arraste de vapor d’água, e analisados pelo processo de 

cromatografia gás-líquido acoplado a um espectrômetro de massa 

com auxílio de um computador. Os constituintes majoritários do óleo 

essencial de Piper barthingianum foram;  -Muuroleno (32,40 %),  

- Elemeno (23,28 %), Biciclogermacreno6,63 %) e trans-cariofileno 

(5,13 %). A análise do óleo essencial de Ottonia corcovadensis, 

revelou como constituintes majoritários, trans-cariofileno (13,6%) 

limoneno (12,70 %), epi-biciclosesquifelandreno (10,30 %) e 

germacreno B (9,80 %). Da resina de Crepidospermum rhoifolium, 

foi possível o isolamento de uma mistura de dois triterpenos  e  - 

amirina. As estruturas dos dois triterpenos foram determinados por 

RMN 
1
H e 

13
C uni e bidimensional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Piper barthingianum, Ottonia 

corcovadensis, Crepidospermum rhoifolium, óleos essenciais,  e  - 

amirina. 

 

ABSTRACT: At this work it was identified the essential oils 

composition of the Ottonia Corcovadensis and Piper barthingianum 

leaves. The essential oils were extracted by means of a water steam 
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entraining system , and analyzed by the liquid-gas chromatography 

process connected to a mass spectrometer through a computer. The 

major constituent of the essential oil of Piper barthingianum were; - 

muurolene (32,40 %), - elemene (23,28 %), biciclogermacrene 

(6,63 %) and trans-cayophyllne (5,13 %). The analysis of the 

essential oil of Ottonia corcovadensis, showed as major constituents, 

trans-caryophyllene (13,6%) limonene (12,70 %), epi-

biciclosesquifelandrene (10,30 %) and germacrene B (9,80 %). From 

the Crepidospermum rhoifolium resin, it was possible to isolate a 

mixture of two triterpenes  and  - amirina. The structures of the 

two triterpenos were determined by RMN
 1

H and 
13

C uni and 

bidimensional. 

 

KEY WORDS: Piper barthingianum, Ottonia corcovadensis, 

Crepidospermum rhoifolium, essential oils ,  e  - amirina. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Dentre as plantas utilizadas com fins medicinais no estado de 

Rondônia, destacam-se as famílias Piperaceae e Burseraceae, 

principalmente as dos gêneros Piper, Ottonia e Crepidospermum. 

Este trabalho trata da identificação dos constituintes voláteis das 

folhas de duas plantas da família Piperaceae, Piper barthingianum e 

Ottonia corcovadensis, e do estudo dos constituintes fixos da resina e 

folhas de Crepidospermum rhoifolium (Burseraceae). 

O gênero Piper é caracterizado pela produção de óleos 

essenciais e as investigações fitoquímicas encontradas na literatura 

mostraram que, espécies deste gênero são produtoras de substâncias 

do tipo: fenil preonena, flavonóides, representada por flavonas, 

alcalóides, lignanas, terpenos e outros metabólitos secundários 

(MAIA,1987). 

 A espécie Ottonia corcovadensis foi escolhida para estudo 

devido ao seu largo emprego terapêutico, na forma de chá, no 

combate a amenorréia, caxumba, edema pulmonar, hemorragia, 

irritação brônquica, leucorréia, inflamação do útero, nervosismo e 

dor de dente. 



 

 

 

 

O gênero Crepidospermum caracteriza-se pela produção de 

resina, com alto percentual de constituintes voláteis e terpenóides 

existentes na sua composição. A população utiliza essa resina para os 

mais diversos fins, tais como repelentes de insetos e calefação de 

barcos (SIANI, 1999). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As folhas (2,0 Kg) de Piper barthingianum (Miq) CD.C. 

foram coletadas em novembro de 2002 na Usina Hidroelétrica de 

Samuel. A identificação botânica da planta foi realizada por 

botânicos do Herbário do Instituto Nacional de Pesquisa da 

Amazônia (INPA), onde um exemplar encontra-se depositado sob o 

número 202162. 

As folhas (1,6 Kg) de Ottonia corcovadensis CD.C. foram 

coletadas em julho de 2002 no Campus da UNIR. A identificação 

botânica, também foi realizada no INPA e seu número de herbário é 

202166. 

O material para estudo de Crepidospermum rhoifolium, foi 

coleto no sítio da União Vegetal no Município de Porto Velho, Br 

364, Km 73 sentido Cuiabá, 80g de resina e 1,1 kg de folhas, em 

agosto de 2002 A identificação botânica, também foi realizada no 

INPA e seu número de herbário é 212694.  

Os óleos essenciais foram extraídos com auxilio de um 

sistema de arraste de vapor d’água, e analisados pelo processo de 

cromatografia gás-líquido acoplado a um espectrômetro de massa 

com auxílio de um computador. A identificação dos constituintes 

químicos dos óleos essenciais foi feita por comparação dos espectros 

de massa de cada substância com padrões arquivados na espectroteca 

do computador no espectrômetro de massa, além da comparação 

visual dos espectros de massa com espectros de catálogos e 

observação dos índices Kovats (ADAMS, 1989). 

Os extratos etanólicos foram obtidos por percolação a frio e 

os extratos hexânico, clorofórmio, acetato de etila e matanólico, por 

percolação a quente, com o auxílio de um sistema de Soxhlet.  

Nas separações por cromatografia em coluna foram 

utilizadas como fase fixa sílica gel e como fase móvel os solventes 

usuais.  



 

 

 

 

As determinações estruturais dos constituintes fixos foram 

feitas através da analise dos espectros de RMN 
1
 e 

13
C uni e 

bidimensional e espectro de massa.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O cromatograma do óleo essencial de Piper barthingianum, 

apresentou quatro componentes principais, o primeiro com 

rendimento de 32,40 % ( -Muuroleno) [1], o segundo 23,28 % ( - 

Elemeno)[2], o terceiro 6,63 % (Biciclogermacreno) [3] e o quarto 

5,13 % (trans-cariofileno). Os constituintes, juntamente com os 

respectivos I.K. e percentuais relativos, encontram-se na tabela 01. 

 Foram identificados 16 constituintes no óleo essencial das 

folhas de Ottonia corcovadensis, sendo que os constituintes 

majoritários foram, o trans-cariofileno (13,6%) [4], limoneno (12,70 

%) [5], epi-biciclosesquifelandreno (10,30 %) [6] e germacreno B 

(9,80 %) [7]. Os constituintes, juntamente com os respectivos I.K. e 

percentuais relativos, encontram-se na tabela 02. 

50g da resina de C. rhoifolium foram misturadas a 120g de 

sílica gel e em seguida cromatografada em coluna de sílica gel com 

uma mistura crescente de hexano, clorofórmio, acetona e metanol, 

sendo possível o isolamento de uma mistura de dois triterpenos  e  

amirina [8],[ 9].  

O extrato hexânico das folhas (44,0g) de C. rhoifolium foi 

submetido a uma cromatografia em coluna de sílica gel, previamente 

tratada com uma solução de bicarbonato de sódio, e eluída com uma 

mistura de hexano/acetato de etila em gradiente de polaridade 

crescente, resultando no isolamento de um sólido verde que após 

várias recristalizações foi purificado. As demais frações e extratos 

encontram-se em fase de processamento. 



 

 

 

 

3.1 Estruturas das principais substâncias identificadas nesta 

pesquisa 

 

 

 

TABELA 01. Composição química do óleo essencial das folhas de 

Piper barthingianum 

Constituintes I. Kovat Teor (%) 

Sesquiterpenos não-

oxigenados 

  

 - elemeno 1339 4,23 

 - ylangeno 1372 1,97 

 - bourbureno 1384 3,04 

 - elemeno 1391 23.28 

trans – cariofileno 1418 5,13 

 - gurjuneno 1432 1,06 

 - elemeno 1433 2,15 

 - humuleno 1454 0,84 

 - muuroleno 1477 32,40 

germacreno D 1480 0,85 

Biciclogermacreno 1494 6,63 

 - muuroleno 1499 1,12 

germacreno A 1503 2,90 

 - cadineno 1524 2,20 
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Sesquiterpenos oxigenados 
  

E – nerolidol 1564 0,86 

Spatulenol 1576 0,80 

epi -  - muurolol 1641 0,91 

2Z,6E – farnesol 1697 0,98 

Total identificado  98,33 

 

TABELA 02. Composição química do óleo essencial.de Ottonia 

corcovadensis . 

Constituintes I. Kovat Teor % 

Monoterpenos não-oxigenados 
  

-pineno 937 6,40 

Fellandreno 986 7,80 

p-cimeno 1006 3,80 

Limoneno 1012 12,70 

Sesquiterpenos não-oxigenados 
  

-cubebeno 1339 1,86 

-copaeno 1364 2,50 

-elemeno 1379 1,90 

Trans-cariofileno 1406 13,6 

(Z)--farneseno 1438 5,60 

Alloaromadendreno 1443 1,20 

Epi-biciclosesquifelandreno 1462 10,30 

Biciclogermacreno 1475 7,90 

-bisaboleno 1484 1,30 

-cadineno 1490 2,00 

-cadineno 1498 2,0 

germacreno B 1528 9,80 

Total identificado  99,96 

 

 

 



 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A análise dos constituintes químicos do óleo essencial das 

folhas de Piper barthingianum revelou a presença de 14 

sesquiterpenos não-oxigenados e 4 oxigenados, enquanto que no óleo 

essencial de Ottonia corcovadensis foram encontrados 12 

sesquiterpenos não-oxigenados e 4 monoterpenos não oxigenados. 

O  - muuroleno, presente em grande concentração no óleo 

essencial das folhas de Piper barthingianum (32,40 %) foi 

identificado também no óleo essencial de mais cinco espécies do 

gênero Piper, P. argyronphylum, P. auritum, P. cubeba, P. 

marginatum e P. nigrum (PARMAR 1997). Não existe registro na 

literatura da presença de -elemeno, segundo constituinte majoritário 

(23.28 %), em outras espécies. Outra observação a ser feita quanto a 

composição do óleo essencial de Piper barthingianum,é que, 77,77 

% dos constituintes são sesquiterpenos e estes, além de apresentarem 

atividade anti - inflamatória atuam especialmente sobre o fígado 

auxiliando no processo de desintoxicação do corpo e como 

estimulantes de funções glandulares. Em 1994, descobriu-se que os 

sesquiterpenos conseguiam chegar à todas as regiões do cérebro 

aumentando assim, os níveis de oxigênio ao redor das glândulas 

pineal e pituitária (GARCÊS, 1972).  
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ESTUDOS DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS FIXOS E 

VOLÁTEIS DE PIPER CARNICONECTIVUM 
 

Amanda Lopes Sá
8
 

 

RESUMO: A presente pesquisa diz respeito ao estudo dos 

constituintes químicos fixos e voláteis de Piper carniconectivum, 

pertencente à família Piperaceae. O material de partida para o estudo 

dos constituintes fixos da espécie foi dividido em raízes, folhas e 

talos. Do óleo essencial das folhas e talos foram identificados 9 e 7 

constituintes, respectivamente. Ambos, apresentaram como 

constituintes majoritários  e -pineno, folhas, 26,36 % e 39,95 %, 

talos 34,63 % e 46,46 %, respectivamente. Do extrato etanólico das 

raízes foram isolados e identificados, 5 compostos, 3 derivados 

ciclopentenediona, 1 cumarina e 1 flavona. Os 3 derivados 

ciclopentenediona não apresentaram registros na literatura, tratando-

se, portanto, de 3 substância inéditas. A cumarina apresentou-se 

como uma substância inédita para o gênero e a flavona já havia sido 

identificada em outras espécies do gênero. Os óleos essenciais foram 

extraídos por arraste de vapor d’água e suas análises foram feitas por 

CG/MS, comparação dos índices Kovats simulados e espectro de 

massa em espectroteca, seguido de comparação visual com catálogos 

da literatura. As estruturas foram elucidadas com base em métodos 

espectroscópicos no RMN 
1
H e 

13
C, incluindo técnicas uni e 

bidimensionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Piper carniconectivum, óleo essencial, 

ciclopentenediona 

 

ABSTRACT The present research is concerned to the study of the 

fixed and volatile chemical constituent of Piper carniconectivum, 

from the sort Piper, Piperaceae family. The material from which the 
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study of the fixed constituent of the species began, was divided into 

roots, leaves and stems. From the essential leaves and stems oils 9 

and 7 constituent had been identified, respectively. Both, had 

presented as main constituent  and -pineno laeves, 26,36 % and 

39,95 %, stems 34,63 % and 46,46 %, respectively. From the 

etanolic extract of the roots 5 composites, 3 derivatives 

ciclopentenediona, 1 coumarin and 1 flavona were isolated and 

identified. The 3 ciclopentenediona derivatives had not presented 

registers in literature, being thus 3 unknown substances The 

coumarin was presented as an unknown substance and flavona had 

already been identified in other species of the gender. The essential 

oils had been extracted from water steam entraining and its analyses 

had been made by CG/MS, comparison of the Kovats indices 

simulated and specter of mass in espectroteca, followed of visual 

comparison with literature catalogues. The structures had been 

elucidated on the basis of spectroscopic methods in the RMN 1H and 

13C, including mono and bidimensional techniques.  

 

KEY-WORD: Piper carniconectivum, essential 

oil,ciclopentenediona  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A família Piperaceae compreende oito gêneros e 1400 

espécies (Yunker, 1972). Os gêneros se dividem em: Circaeocarpus, 

Lindeniopiper, Ottonia, Piper, Pothomorphe, Sarcorhaches, 

Triandeopiper e Peperomia, tendo os gêneros Piper e Peperomia (às 

vezes separados como família), sendo os mais representativos com 

cerca de 600 a 700 espécies (BARROSO, 1978). 

 Na Amazônia é encontrada uma grande variedade de 

espécies do gênero Piper, das 1400 espécies, 460 são encontradas 

nessa região. Sua distribuição geográfica ocorre em grande parte nos 

trópicos, com poucas espécies extratropicais (BARROSO,1978). 

As Piperaceaes são ervas, arbustos, pequenas árvores ou 

lianas, terrestres ou epifítas, com caule provido de nós. As folhas são 

simples, pecioladas. As flores estão reunidas em espigas e aparecem 

nos ramos plagiotrópicos, pequenas, hermafroditas ou unissexuadas. 



 

 

 

 

O fruto é uma baga séssil, que durante o crescimento 

mantém a cor esverdeada passando a verde-clara e amarela, Quando 

atinge a maturação completa, fica vermelho. O sistema radicular é 

constituído por dois tipos, o primeiro são subterrâneas e o outro é 

constituído por raízes adventícias, aéreas, que se desenvolvem no nós 

de alguns de seus ramos.  

 As investigações fitoquímicas destas espécies revelaram a 

presença de alcalóides, lignanas, terpenos, flavonóides e outros 

metabólitos secundários. È importante ressaltar que muitos dos 

metabólitos encontrados nestas espécies apresentam atividades 

biológicas. Varias amidas contendo unidades isobutil, pirrolidina, 

dihidropiridona, piperidina e derivados do ácido benzóicos, 

apresentam potentes propriedades inseticidas e antifungicidas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A espécie foi escolhida pela abordagem quimiotaxonômica 

ou filogenética, na qual são selecionadas espécies de acordo com a 

ocorrência de uma dada classe química de substâncias em um gênero 

ou família. 

As folhas, talos e raízes de Piper carniconectivum CD.C 

(Piperaceae) foram coletadas próximo ao Quartel do 5
0
 BEC em 

Porto Velho, no estado de Rondônia, em novembro de 2001. A 

identificação botânica da planta foi realizada por botânicos do 

Herbário do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), 

onde um exemplar encontra-se depositado sob o número 211718 . 

Os óleos essenciais foram extraídos com auxilio de um 

sistema de arraste de vapor d’água, e analisados pelo processo de 

cromatografia gás-líquido acoplado a um espectrômetro de massa 

com auxílio de um computador. A identificação dos constituintes 

químicos dos óleos essenciais foi feita por comparação dos espectros 

de massa de cada substância com padrões arquivados na espectroteca 

do computador no espectrômetro de massa, além da comparação 

visual dos espectros de massa com espectros de catálogos e 

observação dos índices Kovats (ADAMS, 1989). Os extratos 

etanólicos foram obtidos por percolação a frio.  

 

 



 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Foram identificados 7 constituintes químicos no óleo 

essencial das folhas, sendo os de maior concentração o -pineno com 

46,46 % [1] e o -pineno, 34,63 % [2]. Dos talos foram identificados 

9 constituintes, os dois majoritários, também foram  e -pineno, 

com 39,95 % e 26,36 %, respectivamente. Na tabela 01, que segue 

encontram-se a relação dos constituintes dos óleos essenciais das 

folhas e talos de Piper carniconectivum, com os respectivos índices 

Kovats e percentuais. 

De acordo com registros da literatura o  e -pineno foram 

identificados em outras espécies do gênero; P. argyrophylum, P. 

auritum, P. betle, P. cubeba, P. futokadsura, P. guineense, P. 

marginatum e P. nigrum. O -pineno, também foi identificado na P. 

gaudichaudianum (PARMAR, 1997). 

 
 TABELA 01. Constituintes químicos identificados nos óleos essenciais das 

folhas e talos de Piper carniconectivum.  

 

As raízes (400g), depois de secas em estufa a 60 ºC, foram 

trituradas e submetidas à extração com etanol por uma semana a 

temperatura ambiente, obtendo-se desta forma o extrato etanólico. 

Após a evaporação do solvente sob pressão reduzida forneceu 

obteve-se 19,0 g de extrato concentrado. O extrato (17,0 g) foi 

submetido a um fracionamento com coluna filtrante, utilizando-se 

sílica gel (60,0 g) como adsorvente e eluentes como hexano, 

Constituintes IK Folhas (%) Talos (%) 

-pineno [1] 939 34,63 26,36 

sabineno  976 3,45 - 

-pineno [2] 980 46,46 39,95 

mirceno  973 2,40 - 

 limoneno  1031 2,91 3,70 

-longipineno 1351 - 8,20 

-cariofileno  1405 4,59 6,02 

 aromadendreno  1439 - 5,19 

 Viridifloreno  1493 - 2,14 

 nerolidol  1564 2,83 6,39 

-eudesmol  1649 - 2,12 



 

 

 

 

clorofórmio, acetona e metanol, obtendo-se desta forma os 

respectivos eluatos. 

O eluato clorofórmico foi submetido a uma cromatografia 

em coluna de sílica gel e eluído com um mistura de 

hexano/clorofórmio em polaridade crescente, levando desta forma ao 

isolamento de cinco substâncias, três derivados ciclopentenediona , 

uma cumarina e uma flavona. Todas as estruturas foram 

determinadas através de análise de espectros de RMN 
1
H e ¹³C, uni e 

bidimensional. 

 

4. CONCLUSÕES 

 
A análise comparativa entre os constituintes químicos dos 

óleos essenciais das folhas e talos revelou a existência de cinco 

substâncias comuns,  e -pineno, limoneno, -cariofileno e 

nerolidol.  

Os monoterpenos  e -pineno são utilizados principalmente 

na síntese de outros monoterpenos como borneol, cânfora e terpineol. 

Todas estas substâncias já foram identificadas em outras espécies do 

gênero (PARMAR, 1997), porém, esta é a primeira vez que está 

sendo registrada P. carniconectivum. 

Quanto aos três derivados ciclopentenediona, os 

cromenilidenos e o hidroxifenilpropenilideneciclopentenediona não 

existem registros na literatura, tratando-se, portanto, de três 

substâncias inéditas.  

A cumarina, xantiletina já foi identificada em Zanthoxylum 

amecicamune e Z. puviatile (FACUNDO, 1999). Entretanto, esta é a 

primeira vez que este composto é identificada mo gênero Piper. 

A flavona 5-hidroxi-7-methoxi-6,8-dimetilflavona, já foi 

identificada em P. hostmannianum (ref). Entretanto, esta é a primeira 

vez que esta substância é identificada nesta espécie. 
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LEVANTAMENTO DA PRESENÇA DE DDT E SEUS 

METABÓLITOS NO PESCADO E NO SOLO DAS 

COMUNIDADES RIBEIRINHAS DA BACIA DO RIO 

MADEIRA 
 

Giselle Cavalcante Saldanha
9
 

 

RESUMO: O presente trabalho visa fazer levantamento das 

concentrações de DDT e seus metabólitos no pescado e no solo de 

comunidades da bacia do Rio Madeira entre os municípios de Porto 

Velho/ RO e Itacoatiara /AM. As matrizes foram analisadas 

utilizando-se a técnica de cromatografia gasosa. Foram, analisados 

13 pontos de coletas de solos e 56 amostras de peixes. Os resultados 

mostraram que somente dois dos pontos de solos analisados não 

apresentaram nenhum resíduo de DDT e nos demais pontos a 

variação ficou entre 0,29 ng.g-
1 

e 140,23 ng.g-
1
. Entre as amostras de 

peixes as concentrações variaram de 0,06 ng.g-
1
 e 139,94 ng.g-

1
. A 

persistência do composto vem sendo confirmada. Ocorreu uma 

diferença de percentual entre o DDT e seu metabólito DDE nas 

amostras de solo e peixes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DDT, metabólitos, solo, peixes e bacia do 

Rio Madeira. 

 

ABSTRACT: The present work aims at making concentrations 

survey of DDT and its metabolites in the fish and soil of 

communities' of Madeira river basin between the cities of Porto 

Velho/ RO and Itacoatiara /AM. The samples were going analyzed 

using the gas chromatograph method. 13 points of soils collection 

and 56 samples of fishes were analyzed. The results demonstrated 

that only 2 points of soil analyzed did not demonstrate residues of 

DDT but in the other points the minimum concentrations was 0.29 
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ng.g
-1

 and maxim 140.23 ng.g
-1

. Among fishes samples the 

concentrations varied 0.06 ng.g-1 and 139.94 ng.g-1.  

The persistence of compound has been confirmed. A difference of 

percentile between DDT and your metabolite DDE in the soil and 

fishes samples occurred. 

 

KEY WORDS: DDT, metabolites, soil, fishes and Madeira River 

basin. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) é um inseticida 

orgânico, pois faz parte do grupo dos organoclorados. Capaz de se 

bioacumular nos organismos e biomagnificar ao longo da cadeia 

trófica. Seus principais metabólitos são: o Dicloro-difenil-eteno 

(DDE) e o Dicloro-difenil-dicloroetano (DDD).  

Em locais onde foi muito utilizado para o combate do 

mosquito transmissor da malária (Anopheles sp), como é o caso da 

região amazônica, não é difícil encontrar vestígios de seu uso em 

diversas matrizes como leite materno, solo e principalmente na biota 

aquática, que absorve esse tipo de composto em seu meio e o 

armazena nos tecidos ricos em lipídeos.  

A partir de 1970 o uso do DDT foi banido em quase todos os 

países desenvolvidos devido a sua toxicidade e persistência 

ambiental (VIEIRA et al., 2001). Sabe-se que o DDT é um promotor 

de tumores, pois potencializa a divisão de células neoplásicas que já 

tenham surgido (PAUMGARTTEN, 1997). 

Em virtude de suas propriedades biológicas, físico-químicas 

e pelo fato desse composto ter sido borrifado intensamente nas casas 

da população ribeirinha amazônica o Laboratório de Biogeoquímica 

Ambiental, juntamente com o Laboratório de Radioisótopos Eduardo 

Penna Franca, vem realizando um estudo para determinação das 

concentrações de DDT e seus metabólitos no solo e no pescado da 

Bacia do Rio Madeira (trecho entre os municípios de Porto 

Velho/RO e Itacoatiara/AM). 

 

 



 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostragem 

As amostras de peixes foram adquiridas nos rios Madeira e 

Jamari nos anos de 1995, 1997 e 2002. As amostras de solo foram 

coletadas no ano de 2002 em comunidades ribeirinhas localizadas 

entre os municípios de Novo Aripuanã e Itacoatiara/AM totalizando 

13 pontos de coleta. 

Metodologia de Extração 

 Para extração dos compostos nas amostras de peixes 

utilizamos o método de extração por Soxhlet modificado, que 

consiste em uma extração contínua, com duração de mais ou menos 

duas horas, utilizando-se como solvente uma mistura de n-hexano e 

isooctano. 

 Após passarem pelo processo de extração as amostras foram 

submetidas a uma etapa de purificação, para remoção de gordura. A 

remoção de gordura pode ser realizada por dois métodos diferentes: o 

primeiro método consiste em saponificação com hidróxido de 

potássio (KOH) em etanol e o segundo método utiliza somente ácido 

sulfúrico (H2SO4) em um único passo (FAO/SIDA, 1983). 

Um dos maiores problemas na análise tradicional de DDT 

em amostras biológicas consiste no tratamento alcalino que pode 

converter parcialmente resíduos de DDT em DDE (TORRES et al., 

1999), por essa razão utilizamos o método de purificação ácida. 

No caso das amostras de solo a extração se deu com a 

utilização de colunas cromatográficas, acetona e n-hexano. Para 

remoção de toda e qualquer quantidade de água que as amostras 

pudessem conter, acrescentamos as amostras sílica gel aditivada. 

Após as extrações ambas as matrizes foram evaporadas 

utilizando-se nitrogênio líquido ultrapuro e posteriormente foi 

adicionado às amostras a mesma quantidade de padrão interno OCN 

(Octacloronaftaleno)- 0,2 mg.L
-1

. 

As análises das matrizes foram realizadas por um 

Cromatógrafo Gasoso (modelo CG-14B) acoplado a um 
63

Ni 

Detector de Captura de Elétrons (CGAR-DCE). A injeção das 



 

 

 

 

amostras foi realizada com o auxílio de um injetor automático 

(SHIMADZU AOC-17). 

As condições operacionais foram as seguintes: o gás de 

arraste foi o hidrogênio ultrapuro (99,999 %) com fluxo de 35 mL 

por minuto (purga septo) e 15 mL por minuto no injetor; o “make-

up” do detector foi feito com nitrogênio ultra puro (99,999 %) com 

fluxo de 35 ml por minuto; a temperatura do injetor foi de 300°C, e a 

operação foi feita no modo “splitless” onde todo o volume de 2µL 

foi transferido da seringa para o topo da coluna e duas colunas 

capilares de sílica foram utilizadas para esse tipo de análise: SE-30 e 

SE-52, com o intuito de confirmação dos resultados obtidos em cada 

uma delas (comprimento: 25 m, diâmetro interno: 0,2 mm e 

espessura do filme igual a 0,25µm ) (TORRES, 1998). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Peixes 

Nem todas as amostras analisadas (n=56) apresentaram 

resíduos de DDT, mas dentre as amostras que apresentaram algum 

resíduo de DDT a variação do  DDT (DDT + DDE + DDD) foi 

bastante significativa (a menor foi de 0,18 ng.g
-1 

e a maior 151,12 

ng.g
-1 

). Essas variações são decorrentes a época em que o peixe foi 

coletado e também de espécie para espécie e do tamanho das 

mesmas. 

 A tabela 1 demonstra as concentrações encontradas ( DDT) 

nos peixes que foram coletados no rio Madeira no ano de 1995. A 

distribuição percentual de DDT e seus metabólitos se deram da 

seguinte maneira: 18,74% de DDE, 40% de DDE e 41,26% de DDT. 

A pequena diferença de percentual entre as concentrações de DDT e 

DDE deve-se provavelmente ao fato de terem sido coletadas na 

época em que o DDT começou a degradar-se. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TABELA 1: DDT e seus Metabólitos no Pescado do Rio Madeira – 1995 

 

 
 Os resultados das concentrações encontradas nos peixes 

coletados no rio Jamari, em 1997, estão demonstrados na tabela 2. 

Ao observarmos o percentual dos compostos encontrados notamos 

uma mudança bastante significativa. A distribuição dos percentuais 

foi a seguinte: 7,4% de DDD, 68,5% de DDE e 24,1% de DDT, o 

que confirma a persistência do composto, pois quanto menor for à 

razão DDT/DDE mais antigo será o resíduo. 

 
TABELA 2: DDT e seus Metabólitos no Pescado do Rio Jamari – 1997 

 

Nome vulgar N Nome Científico  DDT (ng.g-1) 

Barba Chata 10 Pinirampus pirinampu 37,79 

Piranha 06 Serrasalmus ssp. 11,25 

Piranha Preta 08 Serrasalmus rhombeus 73,10 

Surubim 03 Pseudoplatystoma fasciatum 2,65 

 

A tabela 3 demonstra as concentrações encontradas nos 

peixes coletados no rio Madeira em 2002. Os percentuais 

apresentados foram: 15,05% de DDD, 51,47 de DDE e 33,48% de 

DDT, confirmando mais uma vez a persistência do composto. 

 

 

 

 

 

Nome vulgar N Nome Científico  DDT (ng.g-1) 

Aruanã 04 

Osteoglossum bicirrhosum 

21,26 

Filhote 02 Brachyplatystoma filamentosum 45,19 

Pacu 01 Myleus cf. micans 0,18 

Pescada 02 Plagioscion squamosissimus 1,51 

Piau 02 Leporinus sp. 4,10 

Piranha Caju 01 Serrasalmus nattereri 0,67 

Surubim 02 Pseudoplatystoma fasciatum 0,68 

Traíra 01 Hoplias malabarius 3,86 



 

 

 

 

TABELA 3: DDT e seus Metabólitos no Pescado do Rio Madeira – 2002 

 

Nome vulgar N Nome Científico  DDT (ng.g-1) 

Aracu 01 Laemolyta varia 8,83 

Aruanã 01 Osteoglossum bicirrhosum 4,78 

Barba Chata 01 Pinirampus pirrampu 5,64 

Jaraqui 03 Semaprochilodus theraponera 9,13 

Pescada 03 Plagioscion squamosissimus 4,44 

Piranha caju 02 Serrasalmus nattereri 3,43 

Pirará 02 Phractocephalus hemioliopterus 3,05 

Tambaqui 02 Colossoma macropomum 7,89 

 

  

Solos 
 As amostras de solos analisadas apresentaram amplas 

variações de concentrações de DDT e seus metabólitos. Em dois dos 

pontos analisados não encontramos nenhum resíduo de DDT mas em 

compensação, naqueles pontos em que foram encontradas 

concentrações de DDT e metabólitos a variação do DDT foi 

bastante significativa. 

 A tabela 4 mostra os resultados das concentrações 

encontradas (DDT) bem como a localidade de procedência da 

amostra e suas respectivas coordenadas geográficas. 

 
TABELA 4: DDT em Solos de Comunidades Ribeirinhas Amazônicas 

Localidade Coordenadas DDT 

Matamatá S 04°54'56'' W 60°14'19'' 13,06 

Vista Nova S 04°54'43'' W 60°03'33''  2,39 

Vista Alegre S 04°53'46'' W 60°01'25'' 89,87 

Espírito Santo S 04°51'46'' W 59°55'59'' 33,71 

Arapará S 04°38'33'' W 59°55'54'' 32 

Auará Grande S 04°30'09'' W 59°50'43'' 0,18 

Caiçara S 04°15'28'' W 59°25'14'' 1,31 

Borba S 04°23'47'' W 59°47'15'' 2,54 

Axinim --------- 10,03 

Rosarino S 03°40'38'' W 59°05'33'' 0,29 

 
Os resultados obtidos a partir da análise das amostras de solo 

demonstraram um maior percentual de DDT (isômeros op e pp) em 

relação ao metabólito DDE e seus respectivos isômeros o que a 



 

 

 

 

princípio nos levou a suspeitar de uma recente borrifação com DDT 

nas comunidades analisadas 

 Não podemos afirmar que isso aconteceu e nem que não 

aconteceu, pois existe a possibilidade de que o DDT seja mais 

resistente a metabolização em ambiente abiótico. Isso explicaria a 

diferença acentuada de percentual entre as concentrações de DDT e 

DDE. 

 De qualquer maneira não encontramos nada que desse 

respaldo a essa explicação na literatura e por essa razão especulações 

mais profundas serão desenvolvidas a fim de se encontrar respostas 

para tal diferença. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Anos depois de ter tido seu uso suspenso ainda é possível 

encontrar resíduos do inseticida orgânico, tanto na forma de DDT 

como na forma de DDE ou DDD, nas amostras analisadas. 

 Os fenômenos da bioacumulação e da biomagnificação 

mostraram-se evidentes ao analisarmos os resultados encontrados nas 

amostras de peixes o que comprova o referencial teórico levantado 

no decorrer da pesquisa. 

Em amostras bióticas o dde pode ser utilizado como 

estimativa preliminar de exposição de seres vivos a compostos 

orgânicos como o ddt. como nos peixes a razão ddt/dde vem 

diminuindo com o passar dos anos podemos afirmar que as 

concentrações encontradas são resultado de resíduos antigos. 

 Apesar de não ter uma explicação definitiva para a diferença 

de percentual entre DDT e DDE nas amostras de solo analisadas, 

uma coisa ficou evidente: a disponibilidade e a possibilidade do DDT 

presente no solo ser lixiviado pelas águas das chuvas e 

conseqüentemente ser carreado para os rios da bacia do Rio Madeira 

alcançando a biota aquática (principal fonte protéica da população 

ribeirinha). 

 Faz-se necessária à realização de estudos mais complexos e 

profundos a fim de encontrar explicações plausíveis e 

cientificamente comprovadas para o comportamento do DDT no 

solo.  
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ESTUDO DAS CONCENTRAÇOES DE SELÊNIO NO 

PESCADO DA BACIA DO RIO MADEIRA 
 

Davi Campos Fontes
10

 

  

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo observar as 

relações entre selênio (Se) e mercúrio (Hg) a fim de tornar possível a 

obtenção de dados para investigações, e analisar as concentrações de 

Se em amostras biológicas, deu-se início a adaptação de 

metodologias em amostras no LABIOGEOQ. Foram utilizadas 

amostras de cabelo (IAEA 85, recup.94%; IAEA 86, recup. 84%) 

solo (IAEA 356, recup.61,8%) e peixe (DORM2 recup.85%) via 

espectrofotometria de absorção atômica acoplada a geração de 

hidretos (EAA-GH). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Selênio, Mercúrio, Peixes, Amazônia. 

 

ABSTRACT: The present work aims at observing the relationships 

between selenium (Se) and Mercury (Hg) in order to make possible 

the data obtainment for investigations, and to analyze the 

concentrations of available samples. We proceed an adaptation of 

methodologies in samples in the LABIOGEOQ.They were going 

used hair samples (IAEA 85, recup.94%; IAEA 86, recup. 84%) soil 

(IAEA 356, recup.61,8%) and fish (DORM2 recup.85%) way 

espectrofotometry of coupled atomic absorption hidryde generation 

(AAS-GH). 

 

KEYWORDS: Selenium, Mercury, fishes, Amazon 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Selênio é um mineral traço essencial ao homem 

encontrado em praticamente toda a crosta terrestre, embora sua 
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distribuição seja desigual, tendo várias aplicações na fabricação de 

tintas, cerâmicas, vidros plásticos e células fotoelétricas (WHO,1987; 

1991). 

Na natureza, é encontrado na forma de compostos com 

outros elementos químicos também nas formas de Se
6+

 e Se
4+

, esta 

última considerada a mais perigosa em termos de contaminação, por 

ser solúvel em água e assim captado pelas plantas. 

No homem, a principal via de acesso é pela alimentação, 

principalmente vegetais (WHO op cit.) e também carne. 

Na região esse fato se torna ainda mais relevante, já que as 

populações locais subsistem da agricultura de subsistência e da pesca, 

sendo observado porém níveis próximos ou acima do recomendado 

(0,500g.g
-1
) em espécies piscívoras (BRASIL et.al. 2002). 

 Além de participar na formação de compostos antioxidantes; 

o Selênio possui interessantes relações com metais pesados, sendo 

sugerido, que uma das funções é a de proteger o organismo de 

intoxicações (WHO op.cit.). 

 

1.2. Selênio e Mercúrio 

Dada a sua toxidade o Hg é um elemento muito estudado, e 

sua relação com o selênio observada. Em estudos anteriores, foi 

encontrado uma razão molar de 1:1 entre o selênio e compostos 

mercuriais (YONEDA & SUZUKI, 1997; WHO, 1991), e foi 

observado que o Se retarda o aparecimento de sintomas de 

intoxicação por compostos de Hg (TSUBAKI & TAKAHASHI, 

1986; CHANG & SUBER, 1982). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Amostragem 

 

Inicialmente propôs-se a análise das amostras disponíveis de 

peixe, cabelo, solo e sedimento disponíveis (MOREIRA, 1994; 

STORELLI et. al, 1998; MACHADO et al.2000) no estoque sendo 

necessário porém uma metodologia analítica para obtenção dos 

resultados.  

Para o desenvolvimento dessa metodologia analítica foram 

utilizadas amostras certificadas IAEA 85 e IAEA 86 de cabelo, 
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DORM 2 de peixe e IAEA 356 de solo, para verificação da 

qualidade das análises nas condições específicas de análise pela 

técnica de espectrofotometria absorção atômica por chama via 

geração de hidretos.  

2.2. Metodologia 

 

2.2.1. Calibração do aparelho 

 

Inicialmente foi feitos testes com padrões de diferentes 

concentrações para verificar a precisão na determinação de valores 

na fixa de calibração. Entre a amostras,a água foi substituída por HCl 

5M para facilitar a remoção de resíduos do separador gás-líquido 

com ganho na velocidade da análise. Todas as amostras foram 

analisadas logo após a digestão com aferição a 25 mL em HCL 5M. 

  

2.2.2. Peixe 

 

  Foram utilizadas alíquotas de 0,3g de peixe liofilizado com 

dois procedimentos de digestão; um adaptado, para Banho – Maria 

empregando 10mL de H2SO4:HNO3(1:1) seguido de 1mL de H2O2 

em banho de gelo e aquecido por uma hora com uso de banho-maria 

a 70
0
C, para abertura e mais 30min. com adição de 10mL de HCL 

5M para redução do Se. Uma segunda forma de redução, com 5mL 

de HCl concentrado se mostrou mais eficiente. 

 Para evitar contaminações testou-se uma técnica adaptada 

alternativa via microondas (TORRES et al.1999) com 2mL de H2O2 

e 5ML de HNO3 e, após resfriamento aferição a 25 mL com HCl 5M 

 

2.2.3. Solo 

 

As alíquotas de 0,5g de sedimento foram digeridas por 1hora 

banho-maria a 70
0
C em meio a água-régia (3HCl:1 HNO3), com mais 

30 min. em meio a HCl 5M para redução do Se. 

 Visando evitar contaminação, foi usada também forno 

microondas para abertura com água- regia aplicando-se banho – 
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Maria de 30 min. em meio a 15mL de HCl 5M e aferindo-se para 

análise. 

 

2.3. Cabelo 

 

 Inicialmente alíquotas de 0,05g de cabelo sofreram o mesmo 

processo de abertura que as amostras de peixe, 1hora de banho – 

Maria a 70
0
C em meio a 10mL de H2SO4 :HNO3 seguido de 30min. 

em meio a 10mL de HCL 5M; entretanto com a observação de 

interferências (LAN, 1994 ) optou-se por retirar o H2SO4 fazendo a 

abertura das amostras apenas com HNO3 com obtenção de resultados 

muito bons. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro passo foi a correta calibração do aparelho, que 

passou a ler corretamente padrões dentro do intervalo de calibração 

(tabela 1). 

 

TABELA1: Calibração do espectrofotômetro. 

Amostra Dil. ppb Valor GBC Recup.% 

Br 0 0 - 

1ppb 1 -1,57 -63,86 

5ppb 5 5,20 96,00 

8ppb 8 7,99 100,00 

10ppb 10 11,53 87,00 

15ppb 15 15,20 99,00 

20ppb 20 23,32 85,78 

Amostra Dil. ppb Valor GBC Recup.% 

25ppb 25 26,35 94,86 

30ppb 30 32,21 93,00 

35ppb 35 34,66 101,00 

40ppb 40 39,50 101,00 
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3.1. Peixes 

Uma vez calibrado, começou-se o desenvolvimento da 

técnica de análise das amostras peixe com o uso de uma 

amostra certificada (DORM-2), obtendo-se resultados 

animadores (tabela2). 

 

TABELA 2: Histórico das análises de peixe (*microondas). 

DATA 
Vlr.Encont. 

-1
 

Vlr. Certificado 

 
-1

 

Recup. 

% 

12.agosto.02 0,98 1,40 70 

18.setembro.02
#
* 1,07 

 

1,40 76 

04.outubro.02* 1,11 

 

1,40 80 

10 maio.03 1,19 1,40 85 

 

3.2. Cabelo 

As amostras de cabelo demonstram resultados muito 

bons,principalmente após a retirada do H2SO4 como visto na tabela 3. 

 

TABELA 3: Resultados de certificadas de cabelo. 

 

Vlr.Encont. 

 g.L
-1 

Vlr. Certificado 

g.L
-1

 

Recup. 
% 

IAEA 85 – 16/01/03 1,01 1,00 94,44 

IAEA 86 – 16/01/03 0,82 1,07 82,18 

 

3.3. Solo 

 

Nos testes realizados, obtivemos o seguinte resultado 

(tabela 4). 

 
Tabela 4:Resultado de amostra de referência para solo 

 Vlr.Encont. 

g.L
-1

 

VALOR CERT. 

g.L
-1 

Recup. 
% 

IAEA 356  0,05 0,76
 

62 
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5. CONCLUSÕES 

 

  Foram observadas interferências consideráveis nas amostras 

de peixe, possivelmente pelo uso de H2SO4. Entretanto, obteve-se 

bons resultados com ajustes da técnica sem a necessidade de 

ferrocianeto de potássio, um mascarante de interferências analíticas, 

mas muito tóxico. As amostras de cabelo a princípio apresentaram o 

mesmo problema, contudo após ajustes chegou-se a resultados 

satisfatórios, a qual passará a ser utilizada como rotina do 

LABIOGEOQ (tab. 2). 

 Os testes com as amostras de solo até o momento, se 

mostraram insuficientes para estabelecer uma técnica plenamente 

satisfatória de digestão para análise de Se. 

No caso das amostras de peixe, o uso do forno microondas se 

mostrou aparentemente ineficaz para reduzir o valor do branco 

(controle) nas análises, fato explicado mais tarde, com a descoberta 

dos interferentes das amostras de peixe; mais tarde complementado 

pelo bom funcionamento da técnica via uso de banho-maria. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar as 

concentrações de mercúrio na ictiofauna da bacia do rio Madeira, 

correlacionar as mesmas ao longo dos anos e levantar os teores de 

mercúrio nas espécies entre 2000 e 2002. Foram realizadas coletas ao 

longo do rio Madeira e no reservatório da UHE – Samuel – 

Rondônia. Os espécimes foram coletados com biometria e retirada de 

alíquota. Para análise realizou-se abertura química com posterior 

determinação de Hg por espectrofotometria de absorção atômica 

acoplada a geração de vapor frio. Os resultados apresentaram valores 

médios de Hg entre 0,100 g.g
-1 

em espécies de hábito detritívoras e 

0,500g.g
-1 

nas carnívoras entre os anos de 1995 e 1998. Entre os 

anos 2000 e 2002 observou-se uma significativa redução dos teores 

de Hg nas espécies carnívoras e onívoras. O mesmo não ocorreu para 

as espécies detritívoras e herbívoras, destacando-se no ano de 2001 

um ligeiro aumento nos referidos hábitos alimentares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mercúrio – Peixes – Ribeirinhos – 

Amazônia. 

 

ABSTRACT: This work had as objective to evaluate Mercury's 

concentrations in fishes of the Madeira river basin, to correlate the 

same along years and assessment Mercury's concentrations in the 

species between 2000 and 2002. They were going accomplished 

collections in the Madeira river and in the UHE Samuel reservoir 

(Rondônia). The specimens were going collected with biometric and 

aliquot retreat. For analysis it accomplished chemical opening with 

Hg's posterior determination by atomic absorption spectrophotometer 

coupled the cold vapor generation. The results presented Hg's 
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average values between 0,100 g.g-1 in habit detritivorous species 

and 0,500g.g-1 in the carnivorous between the years of 1995 and 

1998. Between the years 2000 and 2002 a significant reduction of Hg 

in the carnivorous and omnivorous species was observed. The same 

didn't occur for the species detritivorous and herbivorous, 

highlighting a slight increase in the referred alimentary habits in the 

year of 2001. 

 

KEY WORDS: Mercury – Fishes – Riverine – Amazon. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 No ambiente aquático, o mercúrio pode se transformar em 

metil-mercúrio (através do processo de metilação) que é a forma 

química mais nociva do mercúrio (OTAWAY, 1982). E sua 

apresentação maléfica é resultante da estabilidade, juntamente com a 

combinação de sua solubilidade lipídica e propriedades iônicas. 

Resultando em uma grande facilidade para atravessar as membranas 

de todos os organismos vivos (SILVA, 1981). 

 A assimilação de metil-mercúrio em animais aquáticos 

acontece pelo contato direto com a água e pela digestão de alimentos 

contaminados (HYLANDER, 2002). 

 Por possuir alta afinidade por lipídeos o metil-mercúrio tem 

um trânsito preferencial e altamente estável na biota aquática, onde o 

fenômeno de biomagnificação multiplicará suas concentrações ao 

longo dos níveis tróficos, na cadeia alimentar as concentrações de 

mercúrio serão amplificadas apresentando as maiores concentrações 

nos organismos predadores localizados no topo (ALVES, 1993). 

 Uma vez absorvido o mercúrio é passado ao sangue se 

ligando às proteínas do plasma e distribuindo-se pelos tecidos. As 

intoxicações por mercúrio variam seus sinais e sintomas de acordo o 

nível de intoxicação (HANCON, 1990). 

 É necessário o monitoramento constante do nível de 

contaminação da população de peixes, como também de mamíferos 

aquáticos, aves aquáticas e répteis, que possuem estrutura muito mais 

complexa de transferência de mercúrio através da cadeia alimentar 

(MALM, 1991).  
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1.1. Mercúrio no garimpo de ouro na Amazônia 

 

 O mercúrio é utilizado para a separação de partículas finas de 

ouro através da técnica milenar de amalgamação. Após uma etapa de 

pré-concentração gravitíca da fração pesada dos sedimentos do rio, 

de solos ou de minério moído, o que depende do local do garimpo e 

do tipo de amalgamação, a ser adotado. Depois da etapa de 

amalgamação, a mistura ouro mercúrio é queimada em retortas 

(destiladores), mas freqüentemente, esta operação é feita ao ar livre 

e, portanto, emitindo vapores de mercúrio para a atmosfera. Durante 

o processo de amalgamação, uma quantidade variável de mercúrio 

metálico se perde nos rios e solos, devido ao seu manuseio em 

condições de campo precárias e devido à vaporização. Além disso, 

descartou-se diretamente para os cursos d’água rejeitos ricos em 

mercúrio na maioria dos garimpos (LACERDA, 1991). 

 No estado de Rondônia, essa atividade teve seu ápice nas 

décadas de 70 e 80 com lançamento de Hg na ordem de 200 

toneladas (PFEIFFER & LACERDA, 1988). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Amostragem 

 As coletas de peixe foram feitas em diversos locais do rio 

Madeira no período compreendido entre 2000, 2001 e 2002. Três 

expedições no rio Madeira foram realizadas pelo projeto integrado 

Hidrovia Biogeoquímica do Madeira, além de amostras coletadas no 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Samuel, totalizando 334 

espécimes. Em campo os espécimes coletados foram identificados, 

passaram por um processo de biometria, catalogados e retirada uma 

alíquota da região dorsal para análise de Hg total, sendo 

acondicionadas e congeladas até o momento da análise. 

 

2.2.  Abertura química 

 

 A amostra de peixe é pesada, usando cerca de 500 mg, sendo 

submetida, então, a um processo de digestão em Banho-Maria, onde, 

com a ajuda de reagentes ácidos oxidantes, as amostras foram 

solubilizadas, seguindo a metodologia proposta por Bastos et al 
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1998, preparando-as para a análise no espectrofotômetro de absorção 

atômica, específico para determinação das concentrações de 

mercúrio (Flow Injection Mercury System – Fims 400 – Perkim 

Elmer). 

 

2.3.  Controle de qualidade analítica 

 

 Toda vidraria utilizada passou por prévia descontaminação, 

por imersão em solução de ácido nítrico a 5% durante 48 horas e 

enxaguada com água destilada. No procedimento analítico todas as 

amostras foram analisadas em triplicata. Utilizando-se brancos para o 

controle de reagentes também em triplicata, contudo ao verificarmos 

um baixo coeficiente de variação (desvio padrão relativo) entre as 

réplicas, optou-se por analisá-las em duplicata, repetindo-se aquelas 

com coeficiente de variação acima de 20%. Para maior 

confiabilidade dos dados produzidos também foram analisadas 

amostras de referência interna de peixe liofilizado (em pó), cujas 

concentrações de mercúrio são conhecidas onde foram obtidos 

resultados próximos a 100% de recuperação (tabela 01). 

 

TABELA 01: Controle de qualidade analítico utilizando amostra de 

referência AFPX – 5130. 

 
AMOSTRA 

REFERÊNCIA 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

VALOR DO LAB. DE 

BIOGEOQUÍMICA (UNIR) 

 Média  D.P. 

Intervalo 

 Média  

D.P. Intervalo 

Recuperação 

(%) 

AFPX-5130 13,87  0,86 12,90 – 14,40  13,87  0,62 

(n= 10) 

11,74 – 15,91 95 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A tabela 02 apresenta a relação das espécies selecionadas 

coletadas no rio Madeira (n=359) com denominação científica e 

vulgar, hábito alimentar e respectivas concentrações de mercúrio e 

desvio padrão, obtidos para cada grupo, assim como valores 

máximos e mínimos. 
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TABELA 02: Espécies selecionadas com hábitos alimentares e teores de 

Hg. 

Nome científico N Hábito [Hg] g.g
-1 Máximo Mínimo 

  Alimentar g.g-1 g.g-1 g.g-1 

Serrasalmus sp. 176 Carnívoro 0,656+ 0,080 1,855 0,079 

Cichla sp. 80 Carnívoro 0,448 + 0,023 1,315 0,028 

Prochilodus sp. 65 Detritívoro 0,100+ 0,001 0,229 0,006 

Semaprochilodus sp. 38 Detritívoro 0,147+ 0,017 0,436 0,002 

 
Tabela 03: Concentração de Hg e desvio padrão com relação ao hábito 

alimentar das espécies coletadas entre os anos de 2000 a 2002. 

Hábito 

alimentar 

2000 2001 2002 

Média 

[Hg]g.g
-1

 

 

N 

Média 

[Hg]g.g
-1

 

 

N 

 

Média 

[Hg]g.g
-1

 

 

N 

Carnívoros 0,573+ 0,550 44 0,394+ 0,248 67 0,299+ 0,198 30 

Detritívoros 0,018+ 0,012 09 0,188+ 0,204 40 0,067+ 0,041 07 

Herbívoros 0,043+ 0,041 17 0,184+ 0,175 20 0,033+ 0,012 06 

Onívoros 0,286+ 0,529 58 0,200+ 0,250 30 0,113+ 0,122 06 

 

 
Tabela 04. Porcentagem das pessoas entrevistadas nas três 

expedições no baixo rio Madeira em relação à freqüência semanal do 

consumo de peixes. 

Freqüência Semanal N % Pessoas entrevistadas 
1 a 3 vezes por semana 25 14,15 

4 a 5 vezes por semana 17 5,35 

6 a 7 vezes por semana 256 80,50 

TOTAL 298 100 
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3. CONCLUSÕES 

 

Dos quatro gêneros selecionados para o estudo de correlação das 

concentrações de mercúrio com intervalo de tempo, os que possuem hábito 

alimentar detritívoro foram os que apresentaram os menores teores de 

mercúrio em seus tecidos, em contrapartida os de hábito alimentar 

carnívoros foram os que apresentaram os maiores teores do metal, o que já 

era esperado devido aos processos de bioacumulação e biomagnificação 

deste elemento ao longo da cadeia alimentar, como mostrado na tabela 02. 

Conforme apresentado na tabela 03, os dados revelam um 

comportamento semelhante com relação à concentração de mercúrio nas 

espécies carnívoras e onívoras, onde os maiores teores de mercúrio são 

encontrados no ano de 2000 com redução nos anos seguintes. 

Diferentemente, as espécies detritívoras e herbívoras apresentam uma 

elevação significativa dos teores de mercúrio em seus tecidos no ano de 

2001, com consecutiva queda no ano de 2002. 

Através da tabela 04 pode-se observar que a grande maioria das 

pessoas entrevistadas nas comunidades ribeirinhas do Madeira (n=298), 

consomem peixe de 6 a 7 vezes por semana. Para avaliá-los, deve-se utilizar 

o cabelo como bioindicador, pois o peixe é sua principal fonte protéica, 

tornando-se assim, populações potencialmente críticas a este poluente. 
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ABORDAGEM FITOQUÍMICA DO Solanum jamaicense 

Mill, Solanum crinitum Lam. e Solanum rugosum Dunal. 
 

Cristiano Andrey Souza do 

Vale
12

 

 

RESUMO: Objetivando o estudo das plantas do gênero Solanum, 

foram identificadas cinco espécies presentes no Campus da Unir: 

Solanum palinacanthum Dun.; Solanum viarum Dun., Solanum 

licocarpum St. Hill, Solanum jamaicense Mill, Solanum crinitum 

Lam. e Solanum rugosum Dunal. Dentre estas espécies está sendo 

realizado um estudo fitoquímico dos frutos do S. crinitum, S. 

jamaicense e S. rugosum, devido a sua abundância no Campus da 

Unir. Os métodos empregados para o estudo fitoquímico seguem as 

etapas de preparação dos extratos, desengorduramento, isolamento 

por coluna cromatográfica em gel de sílica, identificação das 

substâncias isoladas e realização de testes biológicos e larvicidas, 

utilizando os extratos brutos. O extrato etanólico apresentou inibição 

da ação do Trypanosoma cruzi, e do crescimento da bactéria 

Escherichia coli, do fungo Penicillium fellutanum e da levedura 

Sacaromices cerevisae. O extrato etanólico do S. rugosum 

apresentou atividade larvicida para os gêneros Aedes, Anopheles e 

Culex. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Solanum – Fruto - Fitoquímica. 

 

ABSTRACT: Objectifying the study of the plants of the gender 

Solanum, they were identified five present species in the Campus of 

Unir: S. palinacanthum Dun.; Solanum viarum Dun., Solanum 

licocarpum St. Hill, Solanum jamaicense Mill, Solanum crinitum 

Lam. and Solanum rugosum Dunal. These species are being 

accomplished a phythochemistry study of the leaves, fruits of the S. 

crinitum, S. jamaicense and S. rugosum, due to abundance in the 
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Campus of the Unir. The methods employees for the study 

phythochemistry follow the stages of preparation of the extracts, 

retreat of the fats and pigments, isolation, identification of the 

isolated substances and accomplishment of biological and larvicid 

tests using the gross extracts. The etanólico extract presented 

inhibition of the action of the Trypanosoma cruzi, and the growth of 

the Escherichia coli bacterium of fungo Penicillium fellutanum and 

the Sacaromices cerevisae. The etanólico extract of the S. rugosum 

presented larvicid activity for the sorts Aedes, Anopheles and Culex.  

 

KEY WORDS: Solanum – Fruits - Phythochemistry. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A família das Solanaceas é constituída por 96 gêneros, com 

mais de 2297 espécies (Melchor, 1964; Torres, 1995). O gênero 

Solanum tem sido de grande interesse devido sua utilização na 

medicina tradicional, por ser rico em alcalóides esteroidais (Mola, 

1997), e sapogeninas esteroidais, podendo ser transformados em 

fármacos esteroidais de demanda mundial (Sato et al, 1999), tais 

como: contraceptivos, anabólicos, antiflogísticos, antialérgicos, 

imunossupressores, diuréticos. 

Os alcalóides compõem um grupo de substâncias naturais 

com estrutura molecular bastante diversificada contendo pelo menos 

um nitrogênio básico em sua estrutura. Alcalóides freqüentemente 

apresentam atividade farmacológica pronunciada em um largo 

espectro de ação (Roberts, 1998).  

 A família das Solanaceas inclui árvores pequenas, 

principalmente arbustos, ervas ou trepadeiras. A família é conhecida 

por espécies de grande importância alimentar e condimentar; batata 

(Solanum), cubiu, pimentas em geral, pimentão (Capsicum) e tomate 

(Lycopersicon).  

O objetivo deste trabalho, dentre estas espécies, é realizar um 

estudo fitoquímico dos frutos das espécies do gênero Solanum, a fim 

de isolar e identificar as substâncias que se façam presentes e realizar 

testes biológicos e testes larvicidas utilizando larvas de mosquitos do 

gênero Aedes, Anopheles e Culex. 

 



 

 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS DESENVOLVIDOS 

 

Foram coletados 17 exemplares de Solanum presentes em 

Porto Velho - Rondônia. Realizou-se a confecção das exsicatas 

destes exemplares as quais foram enviadas ao Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (JBRJ) e ao Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA), para identificação das mesmas. 

Coletou-se os frutos das espécies identificadas como S. 

crinitum, S. jamaicense e S. rugosum, para preparação dos extratos 

destas plantas. As flores destas espécies não foram coletadas devido 

à pequena quantidade encontrada, além das folhas, pois em estudos 

anteriores foi comprovado o baixo teor de alcalóides esteroidais. A 

coleta dos frutos foi realizada no Sítio dos Jesuítas localizado a 1,5 

Km da Unir, no sentido Guajará-Mirim, na mata do Campus da 

Universidade Federal de Rondônia - Unir (8º 50’ 14’’ S; 69º 53’ 34’’ 

W) e em áreas ribeirinhas às margens do Rio Madeira.  

Após a coleta, os frutos foram cortados separadamente e 

colocados em estufa a 60°C durante três dias. Após este período, os 

frutos foram macerados separadamente até obter um pó pesando 

cerca de 700g de fruto do S. crinitum, 200,08g de fruto do S. 

jamaicense e 190 g de fruto do S. rugosum. Os frutos já secos e 

macerados foram colocados sob etanol 95% por aproximadamente 12 

dias. Posteriormente filtrados e colocados em contato com etanol, 

por mais 7 (sete) dias, sendo posteriormente evaporado, obtendo 

assim os extratos brutos (Tabela 1).  

 
TABELA 1 - Quantidade de material vegetal - filtrado e evaporado (2001). 

Materiais Obtidos 
Peso (g) 

S. crinitum S.jamaicense S. rugosum 

Material Vegetal do fruto coletado 3000 700 500 

Material Vegetal do fruto seco 700 200,08 190 

Massa do extrato bruto do fruto 58,0 21,23 12,56 

  

Após a preparação dos extratos, realizou-se o 

desengorduramento com uma solução de Éter de petróleo/Éter etílico 

(1:1), aproximadamente 100-150 ml, foram desengordurados 26,30 g 

do extrato bruto do S. crinitum, 10,05g do extrato do S. jamaicense e 

8,90g do extrato do S. rugosum. Após o desengorduramento obteve-



 

 

 

 

se um sólido de 8,67 g de material desengordurado do S. crinitum, 

7,05 g do S. jamaicense e 7,85 g do S. rugosum. 

 O material desengordurado do S.crinitum foi submetido a 

hidrólise com HCl 3,0 M (50 ml) sob refluxo por três horas. Após a 

hidrólise, o material foi filtrado e evaporado obtendo-se um sólido 

denominado (A1). O material bruto foi analisado por CCF e revelado 

com Dragendorf, apresentando-se como uma mistura de alcalóides. 

Em seguida este material foi submetido a coluna cromatográfica em 

gel de sílica eluindo-se com CHCl3/MeOH, a fim de isolar os 

alcalóides presentes. Com o material do S. rugosum foram 

dissolvidos 7,85 g do extrato bruto em MeOH e HCl concentrado 

fumegante, sob refluxo por 4 (quatro) horas para a realização da 

hidrólise. Após o término da hidrólise, obtemos 0,673 g de alcalóides 

livres.  

 O material hidrolisado foi dissolvido em MeOH e em 

seguida foi comparado em CCF com os padrões de solasodina, 

demisidina, juribidina, solanocapsina, solasodieno e tomatidenol. O 

material hidrolisado do S. rugosum apresentou um alcalóide 

semelhante a solasodina, desta forma, por comparação com padrões, 

evidenciamos a presença de solasodina no material hidrolisado, 

sendo este revelado com Dragendorf. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da coluna cromatográfica de A1, reunidas as frações 3 e 4, 

apresentado duas substâncias de comportamento cromatográfico bem 

distintos. Este material foi cromatografado em gel de sílica eluindo-

se com Hexano/EtOAc e desta coluna obteve-se uma substância pura 

(S1) como sólido branco, que pesou 46,4 mg, de p.f. 130 ºC. 

Foram reunidas as frações de 5-7 e recristalizadas em CHCl3. 

Onde obteve-se um sólido branco (S2), que pesou 61,8 mg, com p.f. 

275-280 ºC. 

Foram reunidas as frações 99-105 e submetidas a nova 

coluna cromatográfica em gel de sílica, já que observou-se apenas 

duas substâncias de comportamento cromatográfico bem distintos. A 

coluna foi eluida com MeOH/CHCl3 95% e obteve-se a substância 

(S3), que pesou 48,5 mg, cujo p.f. é 180-185 ºC. 



 

 

 

 

As três substâncias isoladas, denominadas de S1, S2 e S3, 

estão sendo identificadas pela Central Analítica do Núcleo de 

Pesquisa em Produtos Naturais (NPPN) da UFRJ, encontram-se em 

fase de análise espectroscópica de RMN de 
1
H e 

13
C, massas e 

infravermelho. 

 

4. TESTES BIOLÓGICOS 

 

Foram realizados testes biológicos utilizando os extratos 

brutos dos frutos do S. crinitum, S. jamaicense e S. rugosum. 

Inicialmente, para realização dos testes biológicos foram 

selecionados os patógenos, Leishmania mexicana amazonensis e 

Trypanosoma cruzi (cepa TY), sendo este último selecionado para a 

realização dos testes biológicos. 

Foram utilizadas culturas de Leishmania mexicana amazonensis, 

mantidas em meio LIT, à 28
o
C, na estufa. Neste experimento as 

culturas foram mantidas em tubos “nunc” estéreis, de 2,0 mL, em 

presença de 10 mg/mL dos extratos. Após 24 horas de cultivo foram 

feitas contagens do número de parasitas vivos, ao microscópio 

óptico, utilizando a câmara de Neubauer. Os procedimentos adotados 

para T. cruzi foram os mesmos adotados para Leishmania. Todavia, 

após a primeira contagem de parasitas, feita com 24 horas de cultivo, 

o experimento foi repetido somente para T. cruzi, desta vez com 

novas concentrações do extrato: 0,1µg/mL e 0,01µg/mL. Os extratos 

foram diluídos em meio LIT e neste caso, as culturas foram 

acompanhadas por 96 horas. 

 Após a averiguação da resistência (4,8% de mortalidade) do 

T. cruzi há uma dada concentração de extrato bruto, este patógeno foi 

selecionado para a realização dos testes biológicos utilizando-se 

diferentes concentrações de extrato bruto das plantas do gênero 

Solanum, para a forma não-infectante (epimastigotas) e infectante 

(tripomastigotas). 

 Ao analisar os resultados experimentais, é possível observar a 

existência de atividade tripanossomicida para plantas do gênero 

Solanum, principalmente no que se refere ao S. rugosum (Tabelas 2 e 3). 

 

 

 



 

 

 

 

TABELA 2 - Mortalidade de epimastigotas de T. cruzi nas concentrações de 0,01 

µg/mL e 0,1 µg/mL de extrato bruto (2002). 

 

 
TABELA 3 - Mortalidade de estágios T. cruzi na presença de 0.1µg/mL de 

extrato bruto (2002). 

 

Foram realizados testes utilizando a bactéria Escherichia 

coli, cultivada em meio LB líquido (Tabela 4). O experimento 

consistiu em observar a curva de crescimento da bactéria na presença 

de 10mg/mL dos extratos. O melhor resultado observado também foi 

do S. rugosum. 

 

 

 

 

Mortalidade de epimastigotas de T. cruzi na presença de diferentes 

concentrações de extratos brutos dos frutos das plantas do gênero Solanum. 

Extratos 0,01µg/mL 0,1µg/mL 

 4 Horas 24Horas 4 Horas 24Horas 

mortalidade 

(%) 

mortalidade 

(%) 

mortalidade 

(%) 

mortalidade 

(%) 

Controle - - - - 

S.crinitum 21 25,7 23,3 27,7 

S. jamaicense 23,3 19,8 27,7 26,7 

S. rugosum 18,8 38,6 100 100 

Mortalidade de estágios T. cruzi na presença de 0.1µg/mL de extrato das 

plantas do gênero Solanum. 

 Epimastigota Tripomastigota 

4 Horas 24Horas 4 Horas 24Horas 

mortalidade 

(%) 

mortalidade 

(%) 

mortalidade 

(%) 

mortalidade 

(%) 

Controle - - - - 

S.crinitum 23,3 27,7 0 2 

S. jamaicense 27,7 26,7 1,7 3,4 

S. rugosum 100 100 100 100 



 

 

 

 

TABELA 4 - Porcentagem de crescimento de E. coli na presença de 10mg/mL 

de extrato bruto a planta, após 4 horas de cultivo (2002). 

Extrato % de crescimento 

Controle 100 

S. crinitum 25 

S. jamicense 76 

S. rugosum zero 

 

Foram utilizadas duas espécies de fungos para realização de 

testes de inibição de crescimento do fungo Penicillium fellutanum e 

levedura Sacaromices cerevisae. A inibição de crescimento do fungo 

em meio líquido RT (Raulim-thum), como também a inibição de 

esporulação em meio sólido, ambos na presença de 10µg /mL dos 

extratos, tabela 5, e com a levedura que foi cultivada em meio 

líquido YPD, armazenada em meio YPAD 2% de Agar, com uma 

concentração igual a do fungo, tabela 6. 
 

TABELA 5 Crescimento do fungo Penicillium fellutanum em presença de 10µg/mL 

de extrato bruto (2002). 

 

Crescimento do fungo Penicillium fellutanum em presença de 10µg/mL de 

extrato bruto das plantas do gênero Solanum (tempo de observação de 10 dias). 

Extratos Meio líquido Meio sólido Esporulação 

 4 Horas 24Horas 4 Horas 

Controle Ótimo 

Razoável 

Ótimo 

Bom 

Ótimo 

Bom 

Bom 

Não cresceu 

Presente 

Presente/tardia 

Presente 

Ausente 

S.crinitum 

S. jamaicense 

S.rugosum 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABELA 6 - Porcentagem de crescimento de S. cerevisae em 

presença de 10µg/mL de extrato bruto da planta, após 4 horas de 

cultivo (2002). 

 

Extrato 

% de crescimento 

Controle 100 

S. crinitum 98 

S. jamicense 96 

S. rugosum 47 

 

5. TESTES LARVICIDAS 

 

Foram coletas larvas de 1º, 2º, 3º e 4º estádio de 

desenvolvimento, além de pulpas, dos gêneros Anopheles, Culex e 

Aedes em três bairros da cidade de Porto Velho – RO. Após a coleta 

e o armazenamento das larvas, estas foram transportadas para o 

Laboratório de Fitoquímica da Universidade Federal de Rondônia – 

Unir para realização dos testes larvicidas. Foram utilizados controles, 

contendo 5 (cinco) larvas em cada controle imersas no inseticida 

Temefós Fersol 1g a uma concentração de 0,01g/mL.  

Para a realização dos testes preparou-se uma solução com 

água destilada e o extrato desengordurado e não hidrolisado do 

Solanum rugosum, a uma concentração igual a do controle 0,01g/mL. 

Os testes foram realizados em triplicata com tempo de duração de 

cada teste de 3 horas e monitoramento da ação dos controles e do 

extrato sobre a larva a cada hora. A média dos resultados nos testes 

com as larvas do gênero Anopheles, Aedes e Culex estão 

representados nos gráficos 1, 2 e 3.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
GRÁFICO 1 - Média de mortalidade dos estádios do gênero Anopheles 

(2003). 

 

Média de mortalidade de larvas de 1º, 2º, 3º e 4º estádio e 

pulpa do gênero Anopheles  a uma concentração de 0,01g/mL 

de extrato do S. rugosum.
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Obs: as pulpas tiveram baixa mortalidade devido estarem em um estágio em que a larva do 

mosquito não se alimenta, ficando assim até a eclosão do mosquito.  
 
GRÁFICO 2 -Média de mortalidade dos estádios do gênero Aedes (2003).  

Média de mortalidade de larvas de 1º, 2º, 3º e 4º estádio e 

pulpas do gênero Aedes  a uma concetração de 0,01g/mL de 

extrato do S. rugosum.
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GRÁFICO 3 - Média de mortalidade dos estádios do gênero Culex (2003). 

Média de mortalidade de larvas de 1º, 2º, 3º e 4º estádio e 

pulpas do gênero Culex a uma concentração de 0,01g/mL de 

extrato do S. rugosum. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Analisando todos os aspectos apresentados neste projeto, 

pode-se concluir que as plantas do gênero Solanum apresentaram 

compostos ativos como alcalóide esteroidais entre outras substâncias 

o que confere alto poder de inibição para determinados patógenos, 

além do controle de mosquitos vetores de doenças, como malária, 

dengue e filariose. Devido à presença de substâncias de interesse 

econômico as plantas do gênero Solanum podem ser utilizadas como 

matéria-prima para obtenção de fármacos esteroidais, e por serem 

espécies nativas da região Amazônica podem ter um valor comercial 

devido à facilidade de cultivo e tamanho dos frutos. 
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ABORDAGEM FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO 

ANTIMICROBIANA DA ESPÉCIE Cipura paludosa Aubl. 
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13

 

  

RESUMO: A planta Cipura paludosa Aubl. apresenta classes de 

substâncias como: alcalóides, flavonóides e saponinas esteroidais. 

No presente trabalho foram utilizados apenas os bulbos da planta 

para o estudo fitoquímico e avaliação antimicrobiana, sendo o caule 

subterrâneo (bulbo) a parte da planta utilizada pela população 

ribeirinha no tratamento de doenças renais. A metodologia 

empregada para o isolamento das substâncias da planta constou da 

preparação de eluatos, onde foram isoladas cinco substâncias. Com o 

extrato bruto foram realizados testes biológicos, dos quais a planta 

Cipura paludosa inibiu a ação do Trypanosoma cruzi e do fungo 

Penicillium fellutanum. Foram realizados testes farmacológicos para 

nocicepção com o extrato bruto e substância isolada da planta, que 

mostrou eficácia como analgésico em cobaias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cipura paludosa - Trypanosoma curzi - 

Penicillium fellutanu - Analgésico. 

 

ABSTRACT: The plant Cipura paludosa Aubl. has substances as 

alkaloids, flavonoids and steroidals saponinas. In these work were 

just used plant’s bulbs to the phythochemistry studies and 

antimicrobeane research the subterranean stem (bulb) is the part of 

the plant used by the riverside population in the kidney disease 

treatment. The metodology used to the isolation of substances from 

Cipura paludosa consisted of preparation of the eluates, where five 

substances were isolated. With the rough extract biologic were 

achieved testes which Cipura paludosa inhibited the action of 

Trypanosoma cruzi and fungi Penicillium fellutanum. With the rough 
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extract and isolated substance from the plant, pharmacological were 

achieved testes,that showed eficacy as analgesic in cavy. 

 

KEYWORDS: Cipura paludosa - Trypanosoma cruzi - Penicillium 

fellutanum - Analgesic.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A flora brasileira é muito rica em espécimes com 

propriedades terapêuticas. As plantas têm sido amplamente utilizadas 

na medicina popular, no entanto, muitas não foram estudadas, não 

havendo comprovação sobre sua eficiência. 

Na medicina popular há vários exemplos de plantas 

utilizadas para os mais diversos fins, além de haver facilidade de 

disponibilização de recursos para serem investigados. 

Embora os avanços tecnológicos na química e na 

farmacologia tenham possibilitado a descoberta de agentes 

terapêuticos, obtidos de plantas medicinais, é de grande interesse a 

busca de novas substâncias que venham apresentar maior atividade 

farmacológica e menores efeitos adversos, visando obter fármacos 

para o tratamento de doenças sem cura. 

Considerando os aspectos mencionados, o presente trabalho 

objetiva realizar estudo fitoquímico, avaliar a atividade 

antimicrobiana da Cipura paludosa Aubl. e realizar testes biológicos 

de nocicepção com o extrato alcoólico da planta, já que existem 

relatos populares do uso da planta para o combate de doenças que 

possivelmente venham ser causadas por bactérias. 

O interesse em estudar a Cipura paludosa se deu a partir de 

uma viagem realizada na Hidrovia do Rio Madeira, em que um 

espécime deste gênero, encontrado na comunidade de Cujubim 

Grande e Itapirema, localizadas no estado de RO, foi apontado pela 

população tradicional ribeirinha no combate a doenças renais. 

A planta pertence à família Iridaceae em que a maioria dos 

representantes são plantas herbáceas possuindo alguns arbustos. Esta 

família apresenta classes de compostos químicos como: alcalóides, 

flavonóides e saponinas esteroidais (Dahlgren et al., 1985). 



 

 

 

 

A Cipura paludosa é uma monocotiledônea que apresenta 

raízes adventícias formando um sistema fasciculado, o caule é 

subterrâneo – bulbo, folhas glabras, ensiformes, estreitas, lineares 

com nervuras paralelas, do mesmo comprimento do pedúnculo 

florífero, flores alvas, amareladas, trímeras, aromáticas, dispostas 

sobre pedúnculo de 25 centímetros de comprimento em hastes que 

saem do meio de 2-3 folhas.  

O bulbo é carnoso, compacto, coberto por brácteas sendo 

interiormente amarelo, um pouco aromático de propriedades 

emenagogas e diuréticas, usado para combater escrófulas e 

gonorréia. Habita prados encharcados (Corrêa,1994; Braga, 1960). 

A Cipura paludosa é conhecida como alho do mato, alho da 

campina, alho do campo, cebolinha do campo, coqueirinho, coquinho 

e vareta Corrêa (1994). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo fitoquímico da Cipura paludosa foi realizado com 

os bulbos da planta, sendo esta a parte utilizada pela população 

tradicional ribeirinha para preparação do chá, utilizado na medicina 

tradicional. 

Para estudo fitoquímico da C. paludosa seguiram-se os 

seguintes passos DI Stasi (1996): 

 

2.1 Coleta e identificação botânica 

 O material vegetal foi coletado em uma viagem realizada na 

Hidrovia do Rio Madeira, nas comunidades de Cujubim Grande e 

Itapirema - RO, ao qual se realizou a preparação de exsicatas da 

planta e foram enviadas ao herbário do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA), sendo identificada em julho de 

2001. 

 

2.2 Preparação das amostras 

 Após a coleta de 750g de material vegetal (bulbos), foram 

cortados e secos em estufa a 40°C durante 48 h. Após este período, o 

material vegetal foi macerado e seco obtendo-se uma massa de 150 

g. 



 

 

 

 

 

2.3 Obtenção de extratos semi-puros e isolamento de substâncias 
O material vegetal seco e moído foi submetido à extração em 

Soxhlet com etanol 95% por 8 (oito) h, para obtenção do extrato 

alcoólico, de massa 17,25 g. Posteriormente, o solvente foi 

evaporado em rotaevaporador e o extrato bruto foi submetido à 

coluna filtrante com gel de sílica e gradiente de eluição, utilizando os 

solventes: hexano, clorofórmio, acetato de etila, acetona, metanol e 

metanol/água (5%, 10%). 

Realizaram-se testes com o extrato etanólico, específicos 

para alcalóides, flavonóides, terpenos e esteróides, os quais 

apresentaram-se positivos para alcalóides, terpenos , flavonóides, e 

negativo para esteróides. 

Realizaram-se colunas cromatográficas em gel de sílica para 

os eluatos hexânico, clorofórmio e acetato de etila, sendo 

acompanhadas por cromatografia de camada fina (CCD) com 

revelação na luz ultra – violeta (UV), a fim de isolar as substâncias 

presentes. 

A coluna crormatográfica do eluato hexânico apresentou 

frações muito impuras e de difícil purificação. 

Da coluna cromatográfica acetato de etila foram isoladas três 

substâncias de massa (23 mg, 145 mg, 5,5 mg) respectivamente, e da 

coluna clorofórmio foram isoladas duas substâncias puras 

apresentando-se como sólidos cristalinos amarelo intenso, de massa 

(123,9 mg, 91,3 mg) respectivamente.  

Realizaram-se testes em cultura de tripanossomatídeos e 

fungos: Penicillium fellutanum e levedura Saccharomyces cerevisae, 

os quais apresentaram resultados bastante satisfatórios. 

Realizou-se teste biológico de nocicepção com o extrato 

bruto e substância isolada da planta Santos (1999). 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na realização do estudo fitoquímico da Cipura paludosa 

foram isoladas da fração semi-pura EtOAc, três substâncias, cujos 

p.f. são (CP1) 125-127
o
C e (CP2) 144-147

o
C, (CP5) 

respectivamente, e da fração semi-pura CHCl3, duas substâncias (CP3 

e CP4). Estas substâncias apresentaram-se como sólidos cristalinos 



 

 

 

 

amarelo intenso, que foram observadas por CCD e as placas 

cromatográficas foram eluídas em EtOAc:Hex 5%, revelada em UV. 

Com esta técnica pode-se observar que estas substâncias encontram-

se em grau de pureza. 

 

3.1 Testes biológicos 

Foram realizados testes biológicos com o extrato bruto da 

planta Cipura paludosa, o qual foi solubilizado em etanol, com peso 

de 0,7185 g, para uma concentração de 1mg/mL. 

 

3.1.1. Testes em cultura de Tripanossomatídeos 

O extrato bruto Cipura paludosa foi submetido a testes 

biológicos, para os patógenos: Leishmania mexicana amazonensis e 

Trypanosoma cruzi (forma não infectante (epimastigota) e infectante 

(tripomastigota). 

Foram realizados testes biológicos com epimastigotas 

Trypanosoma cruzi, cultivadas em meio de cultura, com diferentes 

concentrações de extrato da planta ao longo do tempo. A partir das 

concentrações utilizadas, observou-se a porcentagem de mortalidade 

do parasita em intervalos de tempo (TAB. 1). 
 

TABELA 1: Mortalidade de epimastigotas de T. cruzi na presença de 

diferentes concentrações de extrato bruto da C. paludosa, ao longo 

do tempo. 
 

Extrato 0,01 mg/mL 0,1 mg/mL 

 % mortalidade % mortalidade 

 4 horas 24 horas 4 horas 24 horas 

Controle 0 0 0 0 

C. paludosa 24,4 34,6 25,5 44,5 

 

Após os testes com as formas não-infectantes 

(epimastigotas), foram utilizadas as formas infectantes 

(tripomastigotas) do Trypanosoma cruzi sendo também cultivadas 

em meios de culturas e adicionadas às concentrações de 0,001mg/mL 

e 0,1mg/mL de extrato bruto da planta. Após o período de 4 e 24 h, 

observou-se que em uma concentração alta de extrato da planta 



 

 

 

 

(0,1mg/mL), a forma infectante tripomastigota obteve um índice de 

mortalidade maior (77, 9%) do que a forma não infectante–

epimastigota (44,5%) (TAB 2). 

 

TABELA 2: Mortalidade de tripomastigotas de T. cruzi na 

presença de 0,1 mg/mL de extrato da C. paludosa, ao longo do 

tempo. 

Extrato % mortalidade:4 

horas 

%mortalidade:24 horas 

Controle 0 0 

C. paludosa 65 77,9 

 

3.1.2. Testes em cultura de fungos 

 

Foram realizados testes biológicos com a levedura 

Saccharomyces cerevisae, quanto ao crescimento da levedura 

em presença de 10 mg/mL de extrato bruto da Cipura 

paludosa. Observou-se que o extrato bruto da planta não 

interferiu no crescimento da levedura. 

O extrato da planta foi submetido a testes em meios de 

cultura contendo o fungo Penicillium fellutanum (TAB. 3), e 

foi observado a inibição total do crescimento do fungo em 

meio líquido. 

 
TABELA 3: Crescimento do fungo Penicillium fellutanum em 

presença de 10 mg/mL de extrato bruto da planta (tempo de 

observação de 10 dias). 
 

Extratos Meio líquido Meio sólido Esporulação 

 4 horas 24 horas 4 horas 

Controle Ótimo Ótimo Presente 

C. paludosa Não cresceu Razoável Presente/tardia 
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3.1.3 Teste biológico para dor e inflamação com o extrato 

da planta 
 

O extrato bruto da planta e da substância isolada (CP3) da 

Cipura paludosa foram submetidos a testes biológicos 

antinocicepção. 

A atividade antinociceptiva dos extratos estudados foi 

determinada tomando-se como base na inibição do número das 

contorções abdominais dos animais (camundongos) pré-tratados com 

a droga, via intraperitoneal, comparados com o número das 

contorções abdominais dos animais controles tratados com veículo 

(figura 1). 

Através dos resultados obtidos no teste farmacológico, pode-se 

observar que a C. paludosa apresenta eficácia como analgésico, 

inibindo aproximadamente 40% das dores induzidas em cobaias.  

 

FIGURA 1: Gráfico de inibição das contorções 

abdominais dos camundongos induzidas pelo ácido acético. 
 

 

 

4.  

CONCLUSÕES 

 
Conforme os resultados obtidos na pesquisa, estão sendo 

realizados estudos com o objetivo de identificar quais substâncias 

presentes na Cipura paludosa são responsáveis por inibir o 

crescimento do fungo Penicillium fellutanum, bem como pela 

atividade tripanossomicida. 



 

 

 

 

Foram preparados mais extratos e eluatos para a 

continuidade da realização de pesquisa como antimicrobianos da 

planta, para determinar sua eficácia contra agentes patológicos. 

As substâncias isoladas encontram-se em fase de 

identificação por métodos espectroscópicos, a fim de elucidar os 

princípios ativos da planta. 

Serão realizados outros testes biológicos para dor e 

inflamação, com o extrato bruto, semi-puro e substâncias isoladas, a 

fim de validar a informação dada por moradores da comunidade 

ribeirinha.. 
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PREPARAÇÃO DE EXTRATOS BRUTOS E SEMI-

PUROS DAS PLANTAS MEDICINAIS DO POVO 

AMONDAWA 
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RESUMO: A sociedade humana acumula um acervo de informações 

sobre o ambiente que a cerca e possibilita interagir com ele para 

prover suas necessidades de sobrevivência. Neste acervo, estão 

relacionados os conhecimentos do mundo vegetal com o qual a 

sociedade está em contato. A tribo Amondawa, a qual reside na área 

indígena Uru-eu-uau-uau, aproximadamente 45Km de distância do 

município Mirante da Serra – Rondônia, possui grande conhecimento 

sobre plantas medicinais usadas por eles em tratamento de doenças. 

No entanto, este povo está cada vez mais distante de utilizar tais 

recursos, podendo perder as informações sobre estas plantas. Sendo 

assim, o estudo etnobotânico vem levantar e restaurar estas 

informações para que não sejam perdidas ao longo do tempo. Os 

métodos empregados para o estudo fitoquímico das plantas 

medicinais da tribo Amondawa seguem as etapas de preparação dos 

extratos brutos, colunas filtrante, colunas cromatográficas em gel de 

sílica, identificação das substâncias isoladas e realização de testes 

farmacológicos para atividade analgésica. Os resultados foram o 

isolamento de três substâncias da planta denominada por eles de 

Ka’ajinhua e a atividade analgésica da planta denominada também 

por eles de Kairainha. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amondawa – Etnobotânica - Plantas 

medicinais - Atividade analgésica. 

 

ABSTRACT: – The human society accumulates a collection of 

information about the environment, which provides to this human 

society its necessity of survival. In this collection, the knowledge of 
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the plants world, which the society is in contact, are related The 

Amondawa tribe, which lived in the Uru-eu-uau-uau indigenous area, 

nearly 45 Km of distance of the municipality Mirante da Serra – 

Rondônia, have a large knowledge about medical plants which are 

used by them for treatment of sickness. However, these resources are 

so more and more distant to be used by this tribe that they can loose 

their information about these plants. So, the ethnobotanic study can 

survey and restore this information in order not to lose in the long of 

the time. The methods used for the study fitoquímico follow the 

stages of preparation of the extracts, isolation, identification of the 

isolated substances and accomplishment of pharmacology test for 

analgesic activity. The results were the isolation of three substance of 

the plant denominate by them “ka’ajinhua” and the analgesic activity 

of the plant also denominate by them “Kairainha”.  

 

KEY WORDS: Amondawa – Ethonobotanic - Medical plants - 

Analgesic activity. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia possui a maior biodiversidade do planeta e 

conta com uma grande reserva ecológica rica em plantas medicinais 

(Van den BERG, 1999). 

Os habitantes indígenas da Amazônia têm usado essas 

plantas medicinais há séculos para a cura das doenças da tribo. O 

emprego destas plantas é transmitido empiricamente de pai para filho 

e vem assim desde que o homem amazônico surgiu sobre estas terras 

(Sampaio et al 1998). 

Sendo assim, a etnociência aliada a etnobotânica, vem sendo 

uma ferramenta importante na área de química de produtos naturais e 

farmacêuticas (Singh et al, 2002), pois é através dessas ciências que 

se faz possível documentar e preservar o grande conhecimento que 

os indígenas amazônicos possuem sobre as plantas medicinais da 

região (Villegas, 1997). 

Dentre tantos povos indígenas existentes na Amazônia, que 

possuem conhecimentos múltiplos sobre o uso das plantas 

medicinais, encontra-se o povo Amondawa, também possuidor deste 

conhecimento. 



 

 

 

 

O povo Amondawa reside na área indígena Uru-eu-uau-uau, 

no Posto Indígena Trincheira, aproximadamente, 45 Km de distância 

do Município Mirante da Serra, em Rondônia. Hoje, sua população 

soma 72 índios, que por questões históricas são considerados um 

subgrupo dos Uru-eu-uau-uau. São classificados, lingüisticamente, 

pertencentes ao grupo Tupi-Kagwahib, da grande família Tupi-

Guarani, tronco Tupi (Sampaio et al, 1996). 

Desta forma, este trabalho traz uma classificação cultural e 

conhecida pelo povo Amondawa e tem como objetivo realizar um 

estudo preliminar, etnobotânico com o povo indígena Amondawa, 

bem como a realização de estudos fitoquímicos para isolar e 

identificar as substâncias ativas que se façam presentes e a realização 

de testes farmacológicos para as plantas com uma possível atividade 

analgésica. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS DESENVOLVIDOS 

 

2.1Coleta do Material Vegetal 

 

A metodologia de coleta baseou-se em métodos etnográficos, 

através de entrevistas livres e dirigidas aos informantes in loco. Após 

a coleta das plantas, foram realizadas outras entrevistas fechadas e 

dirigidas ao informante da tribo Amondawa, o cacique Tari, para 

obtenção dos nomes indígenas das plantas e informações precisas 

sobre o uso terapêutico e os métodos de aplicação e administração 

das mesmas (Tabela 1). 

Foram coletados exemplares de oito espécies de plantas 

denominadas por eles de: Bararupyangaihu, Paeryjinhua, Inabyia, 

Kairainha, Ka’ajinhua, Morajagahua, Paiaguedihua e Irayahea, das 

quais foram confeccionadas exsicatas. As amostras devidamente 

preparadas em exsicatas, contendo estruturas vegetativas e 

reprodutivas acompanhadas de etiquetas com informações de 

algumas características da planta e do local de coleta, foram enviadas 

para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), para 

identificação das mesmas.  

 

 

 



 

 

 

 

2.2Estudo Fitoquímico 

Das oito plantas coletadas iniciou-se o estudo fitoquímico em 

seis plantas, inicialmente, que foram cortadas e colocadas em estufa 

a 60ºC durante três dias. Posteriormente, foram secadas, maceradas e 

colocadas em contato com etanol 95% por aproximadamente 15 dias. 

Este material foi filtrado e evaporado, obtendo-se assim, o extrato 

bruto (Tabela 2). 

 
TABELA 2 – Quantidade de material vegetal – Coletado e evaporado 

Planta 

coletada 

1-

PAE 

2

-BAR 

3

-INA 

4

-KA 

5

-Ka’a 

6

-MO 

Massa do 

vegetal fresco  

6

30g 

8

50g 

9

0,7g 

5

00g 

7

50g 

6

00g 

Massa do 

vegetal seco 

9

5g 

1

00g 

6

0g 

9

0g 

1

00g 

9

5g 

Massa do 

extrato bruto 

1,

55g 

5

,33g 

1

,49g 

3

,41g 

5

,93g 

3

,50g 

1-Paeryjihua, 2- Bararupyangaihu, 3- Inabyia, 4- Kairainha, 5- Ka’ajinhua, 

6- Morajagahua 

 

Dos extratos brutos foram separados aproximadamente 0,15g 

para a realização dos testes farmacológicos. 

Com os extratos brutos das plantas Bararupyangaihu e 

Ka’ajinhua, foram realizadas colunas filtrante em gel de sílica as 

quais foram eluídas por ordem de polaridade – hexano, clorofórmio, 

acetato de etila, acetona e metanol – esses eluatos foram evaporados, 

obtendo-se assim, os extratos semi-puros. Com os eluatos 

clorofórmio e acetato de etila da planta Ka’ajinhua, foram realizadas 

colunas cromatográficas em gel de sílica, as quais também foram 

eluídas por ordem de polaridade. A coluna cromatográfica do eluato 

CHCl3 foi eluída com o sistema de solventes HEX:CHCl3 e 

acompanhada por CCF (Cromatografia de Camada Fina) e revelação 

em luz U.V. (Luz Ultravioleta). A coluna cromatográfica do eluato 

EtOAc foi eluída com o sistema de solventes HEX:EtOAc e 

acompanha por CCF e revelação em U.V. Da coluna cromatográfica 

do eluato EtOAc foram reunidas as frações 20 a 43, 44 a 58, 97 a 125 

e 134 a 154 as quais foram recromatografadas, a fim de isolar as 

substâncias presentes. 



 

 

 

 

Teste Farmacológico – teste das contorções abdominais 

induzidas pelo ácido acético em camundongos. 
Foram utilizados camundongos “BALB/c” fêmeas e machos 

(25 – 35g) mantidos no biotério do CEPEM. Os animais foram 

mantidos à temperatura controlada (23  3ºC), em ciclo claro/escuro 

de 12 horas e tratados com água por um período de adaptação de 

pelo menos 1 hora antes da realização do experimento. Foram 

realizados testes farmacológicos com os extratos brutos das plantas: 

Bararupyangaihua, Kairainha, Inabyia que contêm uma possível 

atividade analgésica. 

Foram utilizados quatro grupos, sendo que um deles, o grupo 

controle, foi tratado com solução salina (0,9%, 10ml/Kg via 

intraperitoneal) e os grupos testes foram tratados com extrato bruto 

das plantas diluído em solução salina. Decorridos 30 minutos, os 

grupos receberam a injeção de ácido acético (0,15 ml/Kg via 

intraperitoneal) e foram imediatamente colocados sob funil de vidro 

invertido onde os números de contorções foram quantificados e 

posteriormente analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O contato com a tribo indígena Amondawa foi de primordial 

importância para estabelecer relações, identificando assim, o 

informante da tribo. 

A partir do contato, foi possível coletar oito espécies de 

plantas utilizadas por eles na medicina tradicional, bem como os 

nomes indígenas dessas plantas, os métodos de preparação e 

administração, o tratamento e a parte utilizada. Essas informações 

podem ser observadas na tabela 1 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABELA 1 – Informações sobre as plantas medicinais da Tribo 

Amondawa 

 

 

Nome indígena 

da planta 

 

Parte 

utilizada 

 

Modo de preparação 

 

Uso 

terapêutico 

Paeryjihua Folhas Chás e banhos Gripe e febre 

Morajagahya Folhas Chás e banhos Gripe e febre 

Bararupyangah

ua 

Folhas e 

caule 

Inalação do vapor do chá; o 

sumo é passado no peito e na 

testa 

Gripe, febre 

e dor de 

cabeça 

Ka’ajinhua Folhas Inalação do sumo das folhas, 

sendo o mesmo passado na 

testa e no peito 

Gripe, 

expectorante 

Inabyia Folhas As folhas são amassadas e 

passadas sobre os ferimentos 

Antiflamatóri

o e 

cicatrizante 

Kairainha Cipó O cipó é amarrado em locais 

de dores musculares 

Dores 

musculares 

paiaguedihua Cipó Mastiga-se o cipó Limpeza 

dental 

Irayahea Folhas Chás Dor de 

barriga 

 

Da coluna cromatográfica da fração CHCl3 da planta 

Ka’ajinhua foi isolada uma substância que possui odor agradável, 

coloração amarela e aspecto oleoso, pesando cerca de 12,7mg, e 

solubilidade em CHCl3 estando contida no material das frações 67 a 

80. Desta substância, foi separado aproximadamente 5mg, e enviada 

para a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para 

identificação através de espectroscopia de massas. 

Através da recromatografia da fração 20-43, foi possível 

isolar uma substância semelhante a uma gordura de cor branca e odor 

agradável, presente nas frações 6 a 18. Esta substância inicialmente 

não solubilizou em nenhum solvente testado. 

Com a recromatografia da fração 44-58 foi isolada uma 

substância com aspecto cristalizado, cor amarela e odor agradável. 

Esta substância foi encontrada nas frações 16 a 42, pesando cerca de 



 

 

 

 

38mg, sendo a mesma solúvel em CHCl3. Desta substância foi 

separada uma amostra contendo aproximadamente 5mg, a qual foi 

enviada para a UFRJ para a sua identificação através de 

espectroscopia de massas. 

Da recromatografia da fração 97-125 foi isolada uma 

substância com aspecto cristalizado, coloração amarela e odor 

agradável. Esta substância esta presente nas frações 38 a 61, pesando 

cerca de 27,6mg, com solubilidade em EtOAc. Desta substância foi 

separada uma amostra contendo aproximadamente 5mg e enviada 

para a UFRJ para sua identificação através de espectroscopia de 

massas. 

Os resultados obtidos no teste farmacológico – teste das 

contorções abdominais induzidas pelo ácido acético – podem ser 

observadas na figura 3. 

 
FIGURA 3 – Inibição das contorções abdominais dos camundongos 

induzidas pelo ácido acético. 
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Através dos resultados obtidos no teste farmacológico, pôde-

se observar que o extrato bruto da Kairainha mostrou uma melhor 

eficácia como analgésico, inibindo 67% das dores induzidas em 

cobaias. Porém, devido ao pequeno número de cobaias utilizadas, o 

teste apresentou grande margem de erro, sendo que se torna 

necessário a realização de mais testes farmacológicos e com um 

maior número de cobaias para a obtenção de resultados mais 

precisos. 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 O primeiro contato com a tribo possibilitou conhecer a 

cultura e a medicina tradicional do povo. No entanto, foi observado 

que esta comunidade não faz mais uso das plantas no tratamento de 

doenças. 

 A realização de um estudo etnobotânico foi de primordial 

importância, pois esse povo ainda possui conhecimento em larga 

escala sobre as plantas medicinais da região, conhecimento este que 

poderá ser perdido ao longo das gerações pelo uso cada vez mais 

intensificado de remédios não-indios.  

 Os estudos fitoquímicos e farmacológicos das plantas da 

Tribo Amondawa terão prosseguimento, a fim de constatar a 

veracidade das informações. Se confirmadas as informações obtidas 

pelo povo da tribo, estas plantas poderão ser utilizadas como 

matéria-prima na obtenção de fármacos.  
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HIDROVIA DO MADEIRA: POPULAÇÕES 

RIBEIRINHAS E OS EIXOS DE INTEGRAÇÃO 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a hidrovia 

Madeira-Amazonas, seu papel indutor da produção de grãos em 

Rondônia e a relação desse empreendimento com as populações 

ribeirinhas. O estudo foi desenvolvido nesta etapa no trecho Novo 

Aripuanã-AM à Itacoatiara-AM, num percurso de 370 km. A hidrovia 

Madeira Amazonas enquanto principal eixo de integração do corredor 

extremo-oeste constitui uma política territorial, que modifica e 

dinamiza o espaço, adequando-o a uma nova espacialização. Processo 

esse que ocorre através das políticas públicas de incentivo ao 

crescimento do setor agro-industrial e consolidação do processo de 

integração com os mercados de outros países. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hidrovia Madeira-Amazonas - Populações 

Ribeirinhas - Eixo de Integração. 

 

ABSTRACT: This work has as objective to analyze the Madeira-

Amazonas Water Way its inductive paper of the production of grains 

in Rondônia and, the relation to this enterprise with the marginal 

populations. The study was developed in this stage in the New stretch 

Aripuanã-AM to the Itacoatiara-AM, in a passage of 370 km. The 

water way Madeira-Amazonas while main axle of integration of the 

running extremity-west constitutes one territorial politics, that 

modifies and adjusts the space, in a new space configuration. This 

process occurs through the public of incentive to the growth of the 

agro-industry sector and consolidations of the process of integration 

with the markets of other countries. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A consolidação da hidrovia Madeira-Amazonas permite 

elaborar uma análise relacionada ao seu papel estruturante no espaço 

Rondoniense e sua relação com as populações ribeirinhas no entorno 

do empreendimento, vez que sua proximidade pode indicar os níveis 

de inserção de conhecimento das mesmas junto ao empreendimento e 

quais as interferências no Estado de Rondônia. 

Focou-se a Hidrovia como uma expressão espacial de rede de 

poder (RAFFESTIN, 1993) no âmbito dos Eixos Nacionais de 

Integração, pois propicia a viabilidade econômica por diminuir os 

custos de transporte, identificando interesse comum para atores que 

transitam no setor do agronegócio e seus reflexos em Rondônia 

enquanto Corredor de Exportação de grãos. A análise sócio-

econômica das populações ribeirinhas refere-se ao trecho do baixo 

Madeira, especificamente entre os municípios de Novo Aripuanã-AM 

à Itacoatiara-AM. 

A Hidrovia do Madeira-Amazonas, juntamente com as Br 

364 e 174, formam o principal eixo de integração do corredor 

extremo-oeste, possibilitando então a integração da região Amazônica 

ao Centro-Sul do País. A mesma tem se consolidado no mais 

importante corredor de transporte fluvial para exportação de produtos, 

com destaque para a soja, proveniente do Norte de Mato Grosso e sul 

de Rondônia, com destino a Europa. 

O objetivo deste trabalho é entender o papel do modal 

hidroviário (Hidrovia do Madeira-Amazonas) enquanto instrumento 

indutor da produção de grãos em Rondônia e a relação desse 

empreendimento com as populações ribeirinhas a partir de sua 

implementação. Esta é a terceira e última etapa de análise, para 

verificação das tendências de relacionamento entre as comunidades 

ribeirinhas e o empreendimento hidroviário, conforme será melhor no 

tópico de amostragem. 

 



 

 

 

1.1 Aspectos Metodológicos: 

 

A metodologia adota as formulações de LIBAULT (1971) a 

partir dos Quatro Niveis da Pesquisa Geográfica: Compilatório, em 

que se faz o levantamento bibliográfico; Correlativo, consiste em 

visitas às instituições gestoras (IBGE, IDAM, SEAPES, EMBRAPA, 

SOPH, HAIMOC, HERMASA, FNS) para coleta de dados, seguido 

de levantamento de dados primários no trecho analisado, com 

aplicação de questionários sócio-econômicos junto às populações 

ribeirinhas, os quais foram posteriormente tabulados e quantificados, 

constituindo um banco de dados referentes às populações do baixo 

Madeira sobre seus aspectos sócio-econômicos e a relação com o 

empreendimento hidroviário; no nível Semântico, a interpretação dos 

dados adquiridos em campo, cruzamento com as questões teóricas 

pertinentes a temática; e por fim, o nível Normativo, em que se 

procede transformações dos resultados em gráficos, tabelas a partir 

dos quais são formuladas as conclusões. Também adotou-se, entre 

outras, as referências teóricas de RAFFESTIN (1993) sobre a noção 

de redes de poder materializada no território e a conceituação de 

políticas territorias de COSTA (1991), que apontam as 

intencionalidades. 

 

1.1.2 Amostragem 

 

Em cartas de 1: 40.000 do Atlas da Hidrovia do Madeira, 

foram localizadas 85 comunidades existentes entre Porto Velho-RO à 

Itacoatiara-AM (BRASIL, 1999), sendo escolhidas 45 comunidades 

num trecho de 1090 km, inferindo uma boa distribuição amostral no 

trecho cobrindo um pouco mais de 40% das comunidades existentes 

na área. Para essa última etapa, foram visitadas 14 comunidades no 

trecho de Novo Aripuanã-AM à Itacoatiara-AM. Conforme Quadro I. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO I - atividades de campo na área de estudo 2001/2002 

 

Expedições Trecho 
Percurso 

(Km) 

Nº de 

Comunidades 

Nº de 

Residências 

Nº de 

Quest. 

I 
Porto Velho/RO 

– Humaitá/AM 
240 10 965 193 

II 

Humaitá/AM – 

Novo 

Aripuanã/AM 

480 21 765 153 

III 

 

Novo 
Aripuanã/AM – 

Itacoatiara/AM* 

370 14 655 131 

Total 

Porto Velho/RO 

– 

Itacoatiara/AM 

1090 45 2385 477 

 

Fonte: Trabalho de Campo – LABOGEOHPA/UNIR, (2001/2002).  
Organização: Maria Leonilda do Nascimento. 

* Trecho de análise dessa etapa de pesquisa. 

 

2. HIDROVIA, EIXOS DE INTEGRAÇÃO E POPULAÇÕES 

RIBEIRINHAS 

 

Os Eixos de Integração são compostos por redes viárias: 

rodovias, ferrovias e hidrovias, seguidas de adequadas estruturações 

portuárias que juntas compõem um sistema multimodal de transporte 

chamado Corredores Estratégicos de Desenvolvimento. Os Eixos de 

Integração, grosso modo, se caracterizam como lugares onde se 

viabilizam negócios por meio de investimentos e oportunidades 

proporcionado pelo potencial existente. (GEIPOT, 1999). Podem ser 

entendidos como políticas territoriais, que são “formuladas e 

aplicadas o mais diretamente possível às modificações na estrutura 

territorial do país”. COSTA (1991), constrói um conceito que 

compreende Políticas Territoriais como: 

 
“Toda e qualquer atividade estatal que implique, simultaneamente, 

‘uma dada concepção do espaço nacional’, uma estratégia de 

intervenção ao nível da estrutura territorial e, por fim, mecanismos 

concretos que sejam capazes de viabilizar essas políticas”. (COSTA, 

1991: 13) 

 



 

 

 

MORAES (1994) agrupa as políticas públicas em três 

grandes campos: Políticas Sociais, correspondendo às ações em 

educação, saúde, previdência, por exemplo; Políticas Econômicas, as 

quais tratam da estabilidade fiscal e financeira, cambial, tributária; e 

as Políticas Territoriais, que abordam as atividades correspondentes à 

urbanização, regionalização, transportes, ambientais, colonização, 

entre outras. As políticas econômicas e sociais evidentemente têm sua 

espacialidade e expressam sua materialização em áreas 

geoeducacionais e geoeconômicas, porém, segundo MORAES (1994) 

“existem ações estatais que modulam o espaço, qualificando-o como 

condição para as outras espacializações. A estas políticas 

denominamos territoriais, isto é, as que produzem espaço”. A 

Hidrovia do Madeira-Amazonas é uma política territorial, vez que se 

tornou um modificador do espaço, através das políticas públicas 

(Programa Avança Brasil), tendo como objetivo integrar o território 

nacional na economia mundial diminuindo os desequilíbrios 

espaciais. 

Os investimentos na área de transporte abrem possibilidades 

ao surgimento de novos mercados produtores (agrícolas, industriais e 

extrativos), a exemplo do Corredor Extremo-Oeste, localizado no 

eixo de Integração “Madeira-Amazonas”. Com investimentos para 

viabilização do transporte no escoamento da soja do Norte de Mato 

Grosso houve uma expansão em larga escala do cultivo de soja nos 

cerrados dos Estados de Rondônia e Amazonas, possibilitando, assim, 

o acréscimo e a segurança do mercado consumidor através da 

disponibilidade de serviços e de acesso facilitado às exportações, 

constituídos da relação produtor/consumidor. Assim, as facilidades 

proporcionadas pelos corredores estratégicos de desenvolvimento 

oportunizam a economia circular sob as mais variadas formas, 

articulando os diversos espaços econômicos (GEIPOT, Op. Cit.).  

A integração espacial de regiões estruturam-se a partir de 

grandes sistemas de transportes, comunicação e distribuição de 

energia. Para ALMEIDA & RIBEIRO (1989), esses sistemas se 

organizam em formas de redes (i) linear materializada, como as 

rodovias, ferrovias, os oleodutos e as linhas de transmissão de energia 

elétrica; a (ii) não-linear, como exemplo, aeroportos, portos, 

instalações de telefonia e telex, e os distribuidores de combustíveis. 



 

 

 

Através dessas redes, os fluxos materiais e imateriais podem também 

ser caracterizados como rede de poder, conforme definição de 

RAFFESTIN (1993) e PAULILLO (2000), uma vez que constituem 

mobilidade para o controle das distâncias, através da circulação e 

comunicação. Os Eixos são redes que dinamizam o lugar pela sua 

integração e modernização, proporcionando a circulação de sua 

produção. (EGLER, S/D). 

A exemplo de comparação, em termos de custo e beneficio, 

temos o transporte de soja proveniente da Chapada dos Parecis com o 

destino a Rotterdã, pela Hidrovia do Madeira-Amazonas e por 

Paranaguá. 

 
QUADRO II 

CUSTO DO TRANSPORTE DE SOJA – US$/T 

 

ROTAS DE ESCOAMENTO DISTÂNCIA US$/TONELADA 

Chapada dos Parecis-Rotterdã via 

Madeira –Amazonas 

 

9.294 Km 

 

75,00 

Chapada dos Parecis-Rotterdã via 

Paranaguá 

 

10.293 Km 

 

105,00 

 Fonte: Perfil Socioeconômico e Industrial do Estado de Rondônia - FIERO, 1997. 

 Organização: Maria Leonilda do Nascimento. 

 

A cada tonelada de grãos transportada pela hidrovia do 

Madeira-Amazonas, há uma economia de mais de U$ 30 dólares, em 

comparação com o escoamento pelo porto de Paranaguá, como vimos 

no quadro acima, economia esta, que reverte-se numa expressiva 

renda tanto para o produtor como para o País. Esta viabilidade 

econômica foi o que consolidou a Hidrovia do Madeira-Amazonas 

como o Corredor da soja.  

No Gráfico (abaixo) de Movimentação de Cargas exportadas 

pelo porto de Porto Velho (porto Caiari) observa-se que nos últimos 

quatro anos houve um considerável crescimento em suas exportações.  

 

 

 

 



 

 

 

 GRÁFICO I 

 Fonte: SOPH (2003); SEAPES (2003) 

 Elaboração: Maria Leonilda do Nascimento. 

 

Com destaque para a soja em grãos, que nesse período foi 

responsável por 70% (setenta por cento) das exportações realizadas 

pelo porto, ou seja, de um pouco mais de 5 milhões de toneladas dos 

principais produtos exportados, quase 4 milhões é de soja em grãos, 

fato este de maior relevância para o porto Caiari que alcançou a meta 

prevista para o ano de 2006, já em 2001,com mais de 2 milhões de 

toneladas em movimentação de cargas. 
 

GRÁFICO II 
 Fonte: Grupo de Coordenação de Estatística Agropecuárias de Rondônia-GCEA/RO (2003). 

 Elaboração: Maria Leonilda do Nascimento. 

0

2 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0

8 0 .0 0 0

10 0 .0 0 0

Evolução da Soja no Estado de Rondônia, 1995 a 2002

P R OD U ÇÃO- t 10 .8 0 0 16 .50 2 0 .8 0 3 6 .3 9 6 8 .6 8 8 3 .78

ÁR EA  P LA N TA D A - ha 3 .6 0 0 0 5 .50 0 6 .50 0 11.8 6 2 1.8 71 2 8 .9 1

9 5 / 9

6

9 6 / 9

7

9 7 / 9

8

9 8 / 9

9

9 9 / 0

0

0 0 / 0

1

0 1/ 0

2

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

1999 2000 2001 2002

Ano

Movimentação de Cargas ( t ) no porto de Porto Velho-RO, 

1999-2000

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO



 

 

 

O município de Vilhena-RO está situado no pólo agrícola da 

Chapada dos Parecis, liderado pelo Noroeste do Mato Grosso. Com 

produtividade média de 3.000 quilos por hectare, quase mil a mais 

que o rendimento médio da região Sul, a colheita de soja em Vilhena 

e Cerejeiras, alcançou aproximadamente 65 mil toneladas na safra de 

2001, o dobro da produção de 2000 (GONÇALVES, 2001). Com o 

gráfico acima, pode-se observar que houve uma retomada do cultivo 

de soja nesta região, que em meados dos anos 90 estava 

desaparecendo por conta do alto custo do frete rodoviário. Hoje é 

perceptível que há um sucessivo aumento na produção de grãos. 

Quanto às populações ribeirinhas, nota-se que as mesmas 

desconhecem a função social e econômica do empreendimento 

hidroviário, o que se caracteriza numa quase que total desinformação 

(gráfico III). Nesta lógica, as comunidades do entorno do 

empreendimento são excluídas automaticamente como atores alvo do 

projeto hidroviário, em função das suas características sócio-

econômica (agricultura de subsistência). Todavia, essas comunidades 

sofrem impactos negativos decorrentes do empreendimento, causando 

prejuízos nas dimensões econômicas, social e cultural. A ausência de 

políticas públicas para a proteção destas comunidades lembra, 

historicamente, os grandes projetos desenvolvidos na Amazônia que 

ignoram as conseqüências para as populações tradicionais. 

Com a aplicação dos questionários sócio-econômicos, 

objetivou-se alcançar informações para estabelecer parâmetros que 

permitissem elaborar um quadro sobre a relação das comunidades e o 

empreendimento. Assim, tem-se um quadro relacional em que se 

verifica: (a) nenhuma articulação da concepção do empreendimento 

para com as comunidades, o que tende a caracterizar um processo de 

exclusão social, (b) que o nível de informação das populações sobre a 

natureza do empreendimento é quase nula e, (c) no que concerne à 

política pública (Programa Avança Brasil) não assegurar as ações que 

possam contemplar tais populações. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO III 

0%
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Nível de Informações das Populações Ribeirinhas sobre o 

Empreendimento Hidrovia do Madeira Trecho: Novo 

Aripuanã-AM à Itacoatiara-AM, 2002

Sim

Não

Nível de Informação 14% 86%

Sim Não

 
Fonte: Trabalho de Campo – LABOGEOHPA/UNIR, (2002). 

 Organização: Maria Leonilda do Nascimento. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os eixos de integração constituídos em redes, de modo geral, 

podem vir a apresentar desenvolvimento consideráveis, tratado, 

evidentemente, numa macro-escala de análise. Portanto, mesmo 

contribuindo para o desenvolvimento em escala nacional, não 

significa que tenha o mesmo efeito no local de atuação ou que atenda 

todas as expectativas. A Hidrovia do Madeira enquanto eixo de 

integração atende as perspectivas de grupos privados do setor da 

agronegócio da soja, que ainda contam com incentivos do Estado para 

desenvolvimento de suas atividades. 

Percebe-se que embora se tenha uma discussão sobre um 

desenvolvimento sustentável para a Amazônia, o empreendimento 

hidroviário e os atores envolvidos não expressam maiores 

prioridades, ainda que compensatória, para as populações ribeirinhas. 

Assim, toda a perspectiva de integração e desenvolvimento 

econômico e social que permeia a racionalidade do empreendimento 

hidroviário, não se nota qualquer atribuição do mesmo ao aspecto 

sócio-econômico no local. O que ocorre é que não há uma política 



 

 

 

governamental capaz de induzir os benefícios que as vias transitáveis 

podem gerar nas cidades e comunidades que as cercam. 

Desta forma, pode-se inferir que dentre os programas, 

objetivando o desenvolvimento para a região Amazônica, não consta 

em seu histórico uma estrutura econômica e social que prevê uma 

ruptura em seu modelo, modelo que sempre esteve presente à 

exclusão social e cultural. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo representar 

numericamente os graus de vulnerabilidade natural à erosão das 

componentes naturais geologia, geomorfologia. pedologia, vegetação 

e clima que integram a paisagem na faixa de meandramento da 

Hidrovia do Madeira, ao longo do trecho Humaita-AM a Itacoatiara-

AM, para isso foi aplicado o método indicado por BRASIL (2000). 

Ao todo foram analisadas trinta e oito unidades. Os resultados 

obtidos indicaram haver um processo de intensificação das alterações 

antrópicas, sobretudo na faixa que se estende de Novo Aripuanã-AM 

a Foz do rio Madeira-AM, sendo a maioria das unidades 

classificadas por moderadamente vulneráveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade, Erosão, Hidrovia.  

 

ABSTRACT: The present research has as objective to represent the 

degrees of natural vulnerability to the erosion of the natural 

components geology, geomorphology pedology, vegetation and 

climate that integrate the landscape in the band of the Madeira 

Water-way, to the way Humaita-AM stretch Itacoatiara-AM, for this, 

it was applied the method indicated for BRAZIL (2000). On the 

whole, thirty and eight units had been all analyzed. Results had 

indicated to have a process of intensification of the antropics 

alterations, over all in the band that stretches from New Aripuanã-

AM to estuary of theMadeira riverAM, being the majority of the 

units classified for moderately vulnerable. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O rio Madeira, consolidado enquanto Hidrovia no ano de 

1997 passou a integrar o chamado Eixo Extremo-Oeste de 

Desenvolvimento, como forma de baratear os custos do transporte 

dos grãos produzidos no Mato Grosso, mais especificamente, na 

região noroeste do Estado (BRASIL, 1999). Para permitir a 

reorganização estrutural do novo eixo, a rodovia BR-364, que liga 

Cuiabá-MT a Porto Velho-RO e a Hidrovia Madeira-Amazonas, que 

congrega os portos de Porto velho no Estado de Rondônia a 

Itacoatiara no Estado do Amazonas, receberam melhorias 

infraestruturais, o que permitiu uma eficiente interconexão entre os 

dois tipos modais de transporte. De acordo com a nova rota de 

escoamento dos grãos, foi necessária a realização de obras de 

melhoramento infra-estrutural na BR 364, bem como no rio Madeira, 

no qual destaca-se a retificação do seu leito, sinalização de suas 

margens, reestruturação dos principais portos da Hidrovia, 

permitindo-os receber maior fluxo de cargas, principalmente grãos, 

tanto no período de cheia como na vazante do rio.  

 A partir da possibilidade de maior dinâmica antrópica na 

área de estudo, bem como o possível desenvolvimento de seu 

entorno, a pesquisa propõe como objetivo geral, a caracterização da 

vulnerabilidade natural à erosão na faixa de meandramento da 

Hidrovia do Madeira, trecho compreendendo Humaitá-AM a 

Itacoatiara-AM. Os objetivos específicos do trabalho visam 

caracterizar/determinar as variáveis componentes do ecossistema ao 

longo da faixa de meandramento do rio Madeira, representadas pela 

geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e clima, a fim de 

estabelecer-lhes graus de vulnerabilidade natural à erosão. Para isso, 

segue-se o método proposto pelo Instiuto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (BRASIL, 2000), o qual fornece os procedimentos de 

aplicação dos valores de vulnerabilidade para as componentes 

ambientais geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e clima de 

acordo com seus padrões de maior ou menor instabilidade ecológica 

(TRICART, 1977). 

 



 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostragem 

 

 As Unidades Fisiográficas de Análise Básica - UFAB 

configuram-se como os pontos amostrais de coleta de dados para 

mensuração da vulnerabilidade natural à erosão do trecho em estudo. 

Por meio da análise pontual dessas unidades de paisagem natural, é 

realizado o levantamento de dados referentes aos aspectos 

fisiográficos, bem como evidências da ação antrópica na unidade.  

 Para realização da pesquisa foram plotadas em escala de 1: 

1.000.000, trinta e oito (38) UFAB’s a serem analisadas 

ambientalmente, em sua constituição pedológica, geológica, 

topográfica, fitogeográfica e climática. As coletas obedeceram a 

intervalos de aproximadamente 20 km, apenas como forma de 

melhor ordenar a espacialidade do universo amostral. 

Como forma de caracterizar a pedologia das unidades naturais 

foram realizadas coletas de perfis de solo em cada uma das 38 UFAB’s, 

totalizando, cento e setenta (170) horizontes de perfis de solo como 

universo amostral a ser analisado laboratorialmente (Quadro I). Foram 

coletados aproximadamente 2 kg de solo de cada horizonte conforme 

descrição morfológica. Essas amostras foram devidamente identificadas 

e armazenadas em sacos plásticos. A ficha de descrição morfológica foi 

preenchida de acordo com as características apresentadas em cada perfil 

de solo: profundidade, horizontes, cor, estrutura, textura, consistência, 

transição, drenagem, pedregosidade e observações gerais - parâmetros 

de análise indicados por LEMOS & SANTOS (1996). Para 

caracterização empírica do ambiente em cada UFAB, foi realizada 

descrição geral da paisagem, enfocando os seguintes parâmetros: 

localização/coordenadas, litologia, formação geológica/período, relevo 

local e regional, indícios de processos erosivos, tipo de vegetação e uso 

atual do solo. Na identificação das variáveis ambientais: geologia, 

geomorfologia e vegetação, além da análise empírica do ambiente em 

estudo por meio da descrição geral do ambiente, procede-se a 

interpretação de cartas temáticas fornecidas pelo Projeto RADAM 

BRASIL (BRASIL, 1978) e imagens de satélite, essas, fornecendo uma 

visão sinótica e holística das unidades de paisagem natural a serem 

analisadas. A representação dos níveis de vulnerabilidade segue padrões 



 

 

 

de classificação pré-estabelecidos dentro de uma escala numérica de 1,0 

a 3,0. A vulnerabilidade do clima foi determinada através da compilação 

de dados de pluviometria fornecidos pela Agência Nacional de Águas – 

ANA, de sete estações pluviométricas localizadas na área de análise.  

 
QUADRO I – Amostras dos Perfis de Solo (coletas realizadas entre 

Humaitá/AM e foz do rio Madeira/AM) – 2003 

Localidades 
Coordenadas UFAB’S 

Perfis de solo 
Horizontes Nº de Hor. 

Lat - S Long –W 

Santa Rosa 07°19’56’’ 62° 50’24’’ 01 A; B 02 

Providência 07°09’18’’ 62°54’15’’ 02 A; AB; BA; B 04 

Moanense 06°59’56’’ 62°49’38’’ 03 A; BA; B 03 

Três Casas 06°54’34’’ 62°38’45’’ 04 A; B; C; D; E; F; G; 07 

Boca do 

Carapanatuba 
06°46’59’’ 62°34’12’’ 05 A; AB; BA; B1; B2; C 06 

Santo Antônio 06°47’50’’ 62°23’00’’ 06 A; BA; B 03 

L. Santo Antônio 06°35’46’’ 62°20’58’’ 07 A; B; C; D; E; F 06 

Ilha São Rafael 06°28’48’’ 62°18’30’’ 08 A; BA; B1; B2 04 

Baiano 06°18’10’’ 62°15’00’’ 09 A; B; C; D; E 05 

Santa Rosa 06°12’26’’ 62°05’40’’ 10 A; BA; B1; B2 04 

Mondego 06°19’33’’ 61°51’08’’ 11 A1; A2; B 03 

Laranjal 06°09’56’’ 61°50’18’’ 12 A; AB; B 03 

Santa Helena 06°02’15’’ 61°41’41’’ 13 A; BA; B1; B2 04 

Ilha das Onças 05°53’57’’ 61°42’26’’ 14 A; B; C; D; E; F; G 07 

Paraíba 05°51’58’’ 61°29’53’’ 15 A; AB; BA; B1; B2 05 

*Democracia 05°49’04’’ 61°21’22’’ 16 
A; BA; B1; B2; Seringa; 

Pastagem 
06 

*Manicoré 05°44’30’’ 61°16’13’’ 17 
A; BA; B1; B2; 

Capoeira; Mandioca 
06 

Verdum 05°37’37’’ 61°08’19’’ 18 
A; C1; C2; C3; C4; C5; 

C6 
07 

Curralinho 05°36’37’’ 60°59’15’’ 19 A; BA; B1; B2; B3 05 

Cachoeirinha 05°29’51’’ 06°49’50’’ 20 A; AB; B 03 

São Pedro 05°22’00’’ 60°43’00’’ 21 A; AB; B 03 

Santa Rosa 05°18’01’’ 60°36’52’’ 22 A; BA; B 03 

Bela Vista 05°11’32’’ 60°29’38’’ 23 A; E; EB; B 04 

Novo Aripuanã 05°04’33’’ 60’20’36’’ 24 A; A1; A2; A3; B 05 

Matamatá 04°54’56’’ 60°14’19’’ 25 A; A1; BA; B; B1 05 

Vista Nova 04°55’40’’ 60°05’31’’ 26 A; A1; A2; BA; B 05 

Vila Isabel 04°48’07’’ 59°54’33’’ 27 A; A1; B1; B2; B3 05 

Ilha do Mandi 04°36’41’’ 59°54’25’’ 28 A1; A2; A3 03 

Ilha do Borba 04°25’01’’ 59°47’03’’ 29 A; AB; BA; B; B1 05 

Borba 04°23’47’’ 59°47’15’’ 30 A; A1; A2; BA; B 05 

Caiçara 04°16’45’’ 59°26’59’’ 31 A; BA; B 03 

Cannã 04°08’42’’ 59°21’04’’ 32 A; A1; BA; B; B1 05 

Nova Olinda 03°56’44’’ 59°15’56’’ 33 A; BA; B; BC; C 05 

Pacqué 03°48’56’’ 59°02’33’’ 34 A; AB; B 03 

Lago Minguai 03°41’37’’ 59°06’23’’ 35 A; A1; BA; B; B1 05 

Urucurituba 03°32’40’’ 58°55’25’’ 36 AP; AB; BA; B 04 

Faz. São Jorge 03°28’25’’ 58°48’43’’ 37 AP; A1; A2; A3; B 05 

Foz do rio Madeira 03°23’01’’ 58°44’34’’ 38 A; A1; A2; B 04 

Total de Amostras   - - 170 



 

 

 

Fonte: Conforme coleta e descrção morfológica realizada em atividade de campo 

OBS: Nas UFAB’s com asterisco foram coletadas duas amostras de solo em dois tipos de uso da 

terra para efeito de comparação granulométrica - 2003. 

 

2.2 Parâmetros avaliados 

Para dar suporte a mensuração da vulnerabilidade natural à 

erosão da pedologia, foi realizada a análise granulométrica dos solos 

coletados em campo, como forma de permitir a identificação do 

percentual de frações, que por sua vez revela o grau de erodibilidade 

do solo em análise.  

O método Dispersão Total - Pipeta, aplicado em laboratório, 

baseia-se na velocidade de queda das partículas que compõem o solo. 

Fixa-se um tempo para sedimentação das partículas, após o qual, a 

fração argila em suspensão é obtida por meio de pipetagem e as 

frações areia fina, média e grossa, por meio de sucessivas tamisações 

(peneiragem). Primeiramente adiciona-se 10 ml de dispersante 

químico (soda) em 20g de solo, deixando-o em repouso por uma 

noite, tempo durante o qual se processa o desfragmentação das 

partículas ou conjunto de partículas maiores; após o intervalo, 

adiciona-se mais 100 ml de água e a solução é agitada por 15 min; 

posteriormente a solução é tamisada em peneira de 20cm de diâmetro 

e malha de 0, 053 (n° 270) sobre funil, através da qual é obtida a 

fração areia grossa, o restante da solução é armazenada em proveta 

de 1000 ml; na proveta, a solução é agitada com bastão apropriado 

por cerca de 20 min, enquanto a prova em branco é preparada; após 

agitação, mede-se a temperatura com o termômetro da solução de 

solo e da prova em branco para efeito de comparação com o tempo 

de repouso estabelecido em tabela (BRASIL, 1997); Após repouso, 

retira-se com auxílio de uma pipeta de 50 ml, solução de 5 cm da 

extremidade superior da proveta, obtendo-se a fração argila; o 

restante da solução da proveta é tamisada novamente para obtenção 

da fração areia fina; as frações são condicionadas em béqueres de 

100 ml, secas em estufa e pesadas para determinação dos respectivos 

percentuais. O percentual do silte é determinado por meio de cálculo 

(complemento para 100 % das porcentagens de argila e areia). 

 

 

 



 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As UFAB’s analisadas quanto a sua vulnerabilidade natural 

geológica, obtiveram índices altos, variando entre 2,7 e 3,0, sendo 

todas as unidades de análise classificadas como vulneráveis aos 

processos erosivos, resultado esse induzido pelas características 

geológicas diferenciadas quanto tempo geológico de acumulação e 

consolidação dos sedimentos: Aluviões Atuais em terrenos de várzea 

(3,0) e Formação Solimões nas denominadas terras firmes (2,7) 

Os resultados da vulnerabilidade do relevo variaram entre 

unidades moderadamente estáveis, índice 1,4 e unidades classificadas 

como vulneráveis, índice 3,0. Verificou-se um total de vinte e seis 26 

UFAB’s vulneráveis à erosão natural ou cerca de 68% do total de 

unidades, por se tratarem de ambientes susceptíveis a alterações 

periódicas pela influência das águas fluviais – várzeas inundáveis. 

Essas não apresentam condições ideais ao desenvolvimento e 

maturação do solo. Doze 12 unidades de análise ou cerca de 32% do 

total de UFAB’s foram classificadas por moderadamente estáveis 

quanto ao relevo, encontram-se em área fora do alcance das águas 

altas do rio Madeira – terras firmes, fornecem ambiente menos instável 

para o desenvolvimento do solo e vegetação. 

Na mesuração da vulnerabilidade natural dos solos à erosão 

foi verificado maior predomínio da classe Plintossolos, cerca de 30 

% do total de unidades ou 258 km do total do trecho percorrido. Os 

Plintossolos são classificados como vulneráveis aos processos 

erosivos, índice 3,0. Caracterizam-se por apresentar drenagem 

imperfeita, o que dificulta a infiltração da água para os horizontes 

subjacentes ao horizonte plíntico, no entanto, as unidades de análise 

com Plintossolos apresentaram em sua maioria, textura média, com 

preponderância da fração argila, o que promove uma maior retenção 

de umidade, bem como maior coesão entre as partículas do solo, 

fator esse promotor da redução de seu transporte por ação da água. 

Os Neossolos e os Cambissolos correspondem 

respectivamente a 19%, ou cerca de 158 Km do trecho mensurado 

para cada classe. Os Neossolos, assim como os Plintossolos são 

classificados como vulneráveis aos processos erosivos, índice (3,0), 

já os Cambissolos como moderadamente vulneráveis (2,5). Os 

Argissolos (medianamente estável/vulnerável) e os Latossolos 



 

 

 

(estáveis) corresponderam respectivamente a 16 % do total de perfis 

realizados, ou 138 km para cada classe (Quadro II). 

 
QUADRO II – Graus de Vulnerabilidade Natural à Erosão das Classes de 

Solo Homogeniase sua Equivalência em km no trecho de Análise 

Grau de Vulnerabilidade Índice de Vuln. % Verificado no Trecho 
Área em 

km 

Estável 1,0 16 138 

Medianamente Estável/Vulnerável 2,0 16 138 

Moderadamente Vulnerável 2,5 19 158 

Vulnerável 3,0 49 416 

Total   850 

 Fonte: Conforme método indicado por BRASIL (2000). 

 

GRÁFICO 01 – Correlação entre a os Índices de Vulnerabilidade Natural à 

Erosão e o Percentual das Unidades Homogênias de Solo – 2003 
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 Fonte: Dados obtidos através de análise granulométrica dos perfis de solo (BRASIL, 1977). 
 

Os índices de vulnerabilidade das UFAB’s quanto ao clima 

foram classificados entre moderadamente estáveis, índice (1,7) e 

medianamente estável/vulnerável, sendo as unidades com índice 

(1,7), 39 % do total, unidades com índice (1,8), 31% e as unidades 

com índices (2,0 e 2,1) representam 29% do total de UFAB’s. O 

trecho em análise está inserido em variações de duas fácies 

climáticas, sendo elas: Úmido com 1 a 2 meses secos, onde se 

incluem as UFAB’s com índice (1,7 e 1,8) e Super-Úmido com 

subseca, UFAB’s com índice (2,0 e 2,1). 

Os Gráficos 02 e 03 expressam a correlação entre os índices 

de vulnerabilidade do clima, vegetação e solo do trecho em análise, 



 

 

 

de modo a representar as unidades com maior susceptibilidade aos 

processos erosivos indicados pelos aspectos intrínsecos do solo e 

extrínsecos do clima e vegetação/uso do solo. 

 
 GRÁFICO 02 – Correlação entre a Vulnerabilidade Natural à Erosão do Clima, 

Vegetação e solo das UFAB’s Mensuradas (Santa Rosa a Bela Vista) - 2003 
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 Fonte: De acordo com dados pluviométricos fornecidos pela ANA 

 
GRÁFICO 03 – Correlação entre a Vulnerabilidade Natural à Erosão do 

Clima, Vegetação e Solo das UFAB’s Mensuradas (Novo Aripuanã a Foz 

do rio Madeira) - 2003 
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Fonte: De acordo com dados pluviométricos fornecidos pela ANA. 

 

As UFAB’s 01-Santa Rosa a 23-Bela Vista apresentaram em 

média, altos índices de vulnerabilidade do solo, maior parte 

formados por Plintossolos e Cambissolos que são característicos de 

ambientes com alta umidade, como é o caso da planície fluvial de 



 

 

 

várzea, O maior número de unidades apresenta-se sob cobertura de 

vegetação natural, o que promove a proteção dos solos aos processos 

de erosão, a intensidade pluviométrica predominante também se 

classifica dentro da estabilidade. As exceções são verificadas 

especialmente nas UFAB’s Democracia, Manicoré e Bela Vista, nas 

quais verifica-se um alto índice de vulnerabilidade da vegetação. As 

classes de solos presentes são Argissolos na primeira e Cambissolos 

nas duas últimas. A alteração da cobertura vegetal natural predispõe 

qualquer tipo de solo aos processos erosivos, mais ainda, se os tipos 

de solo forem classificados por alta erodibilidade 

independentemente, caso das UFAB’s Manicoré e Bela Vista.  

A partir da UFAB 24-Novo Aripuanã, é verificada a 

ascendência nos índices de vulnerabilidade da vegetação, sendo 

destacadas as UFAB’s Novo Aripuanã, Pacqué, Faz. São Jorge e foz 

do rio Madeira, pois as mesmas apresentam classes de solo 

vulneráveis, Plintossolos e Neossolos Flúvicos. O índice médio geral 

da vulnerabilidade dessas unidades de análise apresentam-se como os 

mais altos de todo o trecho, altamente susceptíveis a erosão, devido a 

interação entre solos com alta erodibilidade e tipo de uso do solo 

caracterizado pelo emprego da agricultura e pecuária. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os resultados finais evidenciam a predominância de 

unidades de análise básica com grau moderadamente vulnerável aos 

processos erosivos, índice 2,3. Verificou-se maior número de 

unidades classificadas como vulneráveis a partir da UFAB Novo 

Aripuanã, fator esse induzido pelos aspectos fisiográficos 

característicos de ambientes fluvio-lacustres, relacionados a alteração 

da cobertura vegetal natural (Gráfico 04). Como anteriormente 

exposto, a erodibilidade do solo aumenta de acordo com a ação 

antrópica desordenada, traduzida pela eliminação da vegetação 

natural, sobretudo às margens dos cursos fluviais dando lugar à 

urbanização, produção agrícola ou pecuária. Assim, conforme 

constatação empírica, a ação antrópica faz-se presente, 

principalmente no terceiro e último trecho de análise, Novo 

Aripuanã/AM a Foz do rio Madeira/AM, o que determinou a 

elevação dos índices de vulnerabilidade da vegetação das UFAB’s aí 



 

 

 

inseridas. Vale ressaltar que a contribuição dos aspectos fisiográficos 

relacionados as componentes naturais pedologia e clima é de 

considerável importância para a representação do poder de 

erosividade da chuva sobre a erodibilidade do solo. Assim, foi 

possível sobrepor graficamente os resultados de cada componente 

natural, tornando cada UFAB representativa de um microssistema 

integrado de fluxos de energia, que contribuem em diferentes graus, 

para a potencialização da vulnerabilidade natural à erosão do solo.  

 
Gráfico 04 – Índice Geral da Vulnerabilidade Natural à Erosão das UFAB’s 

Situadas na Faixa de Meandramento da Hidrovia do Madeira Humaitá-AM 

a Foz do rio Madeira (2003) 
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 Fonte: De acordo com o método indicado por BRASIL (2000). 
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