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RESUMO 

 
 
 
 A água é fator de produção e elemento fundamental para o desenvolvimento 

dos povos. Com a intensificação do seu uso, a água é encarada como um recurso 

finito. Isto é causado pelo crescimento da população. Como conseqüência da 

crescente oferta do lixo gerado por bens de consumo descartáveis e resíduos 

sólidos industriais diversos. São improvisadas áreas de destino aos resíduos sólidos 

sem uma infra-estrutura adequada. Essas áreas, freqüentemente acabam se 

tornando definitivas e gerando uma série de transtornos. Essas áreas, os “l ixões”, 

são fontes do elemento mercúrio (Hg) que é considerado um poluente global com 

boa mobilidade, encontrado principalmente na água e alimentos aquáticos, capaz de 

causar disfunções no sistema nervoso deixando a população mundial em constante 

alerta. Esta poluição restringe o uso da água, devido a problemas ambientais e 

danos à saúde da população. No município de São Pedro da Aldeia, foram 

realizadas análises químicas, em água e sedimento em área de “lixão”, medindo a 

concentração de Hg e alguns outros metais (Fe, Mn e Zn), matéria orgânica, pH, 

condutividade e sulfeto, com o propósito de quantificar a concentração dos metais e 

estudar seu comportamento na região. 

 

Palavras-chave: mercúrio, “lixão”, água subterrânea, contaminação ambiental. 

 



 

ABSTRACT 

 
 
 
 The water is a factor of production and fundamental element for the 

development of the peoples. With the intensification of its use, the water becomes 

faced as a finite resource. This is caused by the population growth. As a 

consequence of the increasing offer of disposable consumption products garbage 

and industrial solid residues are generated. Destination areas are improvised to the 

solid residues often without an appropriate infrastructure. Those areas frequently end 

if turning definitive and generating a series of upsets. Those areas, the landfills, are 

sources of the element mercury (Hg) that is considered a global pollutant with good 

mobility, found mainly in the water and aquatics foods, capable to cause dysfunctions 

in the nervous system leaving the world population in alert constant. This pollution 

restricts the use of the water, due to environmental problems and damages to the 

health of the population. In the municipal district of São Pedro da Aldeia, we realized 

chemical analyses, in water and sediment in a landfill area, measuring the 

concentration of Hg and some other metals (Fe, Mn and Zn), organic matter, pH, 

conductivity and sulfide, with the purpose of quantify the concentration of the metals 

and to study its behavior in the region. 

 
Key words: mercury, landfill, ground-water, environment contamination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 
 A água é fundamental para os seres vivos. É através da água que todas as 

substâncias são absorvidas e que se dão todas as reações do metabolismo dos 

seres vivos. A água estava na Terra desde o princípio, mas encerrada no interior de 

rochas, e delas escapou por processos físico-químicos ocorridos na “infância” do 

planeta. A sua presença já foi identificada em todo o universo, mas somente na 

Terra foi comprovada sua existência em estado líquido (ASSIS, 2000). 

 O volume do planeta Terra chega a 1 trilhão de km3, mas apenas a 

milionésima parte dele é constituída de água. Cerca de 1,3 bilhão a 1,4 bilhão de 

km3 de água preenchem os vazios da crosta terrestre, cobrindo três quartos da 

superfície e integrando a atmosfera (ASSIS, 2000). 

 Embora as águas ocupem cerca de 71% da superfície do planeta, apenas 

0,63% do volume total das águas é doce e está em estado líquido (ASSIS, 2000). 

 O percentual hídrico subterrâneo é 100 vezes maior que a potencialidade dos 

rios e lagos (águas superficiais) (ASSIS, 2000). Túneis e poços construídos para 

captação de água na Pérsia e no Egito, por volta de 800 a.C., mostram que as 

águas subterrâneas são aproveitadas pelo homem desde a idade antiga (FEITOSA; 

MANOEL FILHO, 1997). 

 Considerando que os aqüíferos são corpos tridimensionais, em geral extensos 

e profundos, diferentemente, portanto dos cursos d’água, a forma da fonte poluidora 

tem nesse contexto importância fundamental para os estudos de impacto ambiental. 

Como as características químicas das águas subterrâneas refletem o meio por onde 

percolam, guardam uma estreita relação com os produtos das atividades humanas 

adquiridos ao longo do seu trajeto. Assim, o lixo enterrado em aterros produz um 

líquido contaminante e mal cheiroso, sempre colorido, característico da matéria 
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orgânica em decomposição, tendo sua origem sob o efeito das percolações dos 

excessos da água atmosférica. Esse líquido, chamado de chorume, tem um Total de 

Sólidos Dissolvidos (TDS) bastante alto, podendo conter muitos contaminantes 

inorgânicos e orgânicos (FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). Como acontece no 

“lixão” de São Pedro da Aldeia, esse líquido percolante percorre uma drenagem, se 

acumulando em pequenas lagoas, infiltrando e alcançando o lençol freático. A 

poluição capaz de atingir as águas subterrâneas pode ter origem variada. 

 Um dos grandes problemas enfrentado na gestão das águas subterrâneas 

está diretamente relacionado à má disposição dos resíduos sólidos. Todo ser vivo 

gera rejeito, oriundo da transformação da matéria em energia, absorvendo a 

biomassa e descartando o que não lhe é necessário à vida (SILVA, 2000). Lixo, 

segundo o dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 1993), é definido como 

coisa imprestável, resto. Lixo nada mais é do que resíduos sólidos provenientes das 

atividades humanas, descartadas. As atividades humanas incluam-se domésticas, 

comerciais, públicas, militares, industriais e de serviço de saúde. 

 Questão problemática enfrentada pela humanidade, a má destinação do lixo 

vem gerando um custo ambiental difícil de ser sanado. Com o aumento da 

população do Planeta, agravou-se a capacidade natural de o Planeta absorver o lixo 

(SILVA, 2000). A preocupação com os resíduos gerados ocorre desde a antigüidade. 

No século XIX, em diversas cidades européias, os moradores tinham permissão para 

esvaziar seus baldes de água suja na rua, desde que antes gritassem pela janela, 

“regarde l’eau”, para dar aos transeuntes uma oportunidade de se abrigar 

(GONÇALVES, 2001). Do século XIII até o XV, em Siena, a prefeitura contratava 

porcos e em Bolonha a disposição do lixo foi regulamentada por leis, tudo para 

manter as cidades limpas (GONÇALVES, 2001). Em Bordeaux, o lixo ao redor da 

cidade era de tal forma imenso que oferecia perigo à saúde e à segurança, pois 

oferecia uma maneira de se escalar as muralhas da cidade (GONÇALVES, 2001). 

Na medida em que as cidades cresciam, e conseqüentemente a densidade 

populacional, os regulamentos municipais tornavam-se mais severos. Quem 

praticava “ofício sujo” (açougueiros e peixeiros), negócios ruidosos (ferreiros) e 

malcheirosos (fabricantes de velas) deveria estabelecer-se nas extremidades das 

cidades. Todos esses cuidados, incluindo coleta seletiva, faziam com que os 

padrões de higiene, na Idade Média, fossem considerados altos, com declínio após 
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o ano de 1500 e drasticamente após 1800, com a ascensão da Revolução Industrial 

(GONÇALVES, 2001). 

 Nos séculos passados, acreditava-se que a sociedade produtora da maior 

quantidade de lixo seria a mais avançada e que os recursos naturais seriam 

ilimitados. Na verdade, a sociedade com menor desperdício, que produz menor 

quantidade de lixo por pessoa, será a mais avançada. Em países industrializados, 

como os Estados Unidos, o Japão e a Inglaterra são apontados como os maiores 

produtores de lixo e os menores são o Canadá, a Holanda e a Suíça. Em relação à 

geração de lixo por pessoa os maiores são os Estados Unidos, o Canadá, a Holanda 

e a Suíça sendo que os menores são a Alemanha, a Espanha e a França (O LIXO, 

2002). 

 Um caso curioso mostrou que, na década de 1980, acreditava-se na redução 

do consumo de papel à medida que a utilização dos computadores aumentasse, 

sendo que as informações seriam registradas em meios magnéticos e/ou 

transmitidas via rede, sem a utilização de papel. Nos cartórios e correios seria 

descartado o uso do papel. Aconteceu justamente o inverso, aumentando o 

consumo do papel drasticamente, devido ao uso das impressoras e 

conseqüentemente acarretando uma enorme quantidade de papel no lixo. Por isso, 

os Estados Unidos, o Japão, o Canadá e a Suécia apresentam uma porcentagem 

acentuada de papel entre os materiais destinados ao lixo (O LIXO, 2002). 

 Nos “lixões” o lixo é disposto de qualquer maneira e sem nenhum tratamento, 

o que acaba causando inúmeros problemas ambientais. O despejo de resíduos de 

diversas origens, como PVC, pilhas, lâmpadas fluorescentes, interruptores, produtos 

farmacêuticos, entre outros, é comum. Estes materiais são fontes potencias de 

mercúrio (Hg). 

 Conhecido pelas antigas civilizações, chinesa e indiana, e encontrado no 

interior de tumbas egípcias, o mercúrio (Hg) é o único metal encontrado na forma 

líquida, sob condições de temperatura ambiente, formando vapores incolores e 

inodoros. O vapor de mercúrio, na atmosfera, surge a partir da atividade vulcânica e, 

por emissão dos oceanos (CARVALHO, 2001 apud CARDOSO, 2001). O mercúrio 

ocorre no meio ambiente associado a outros elementos químicos, formando 

compostos inorgânicos ou sais. Dentre os elementos, o mais comum é o enxofre (S), 

com o qual forma o sulfeto de mercúrio insolúvel, ocorrendo na forma de cinábrio 

(HgS), que não é considerado tóxico (CARDOSO, 2001). Forma ainda outro sulfeto 
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de mercúrio, na forma de metacinábrio (HgS) e também se liga a outro elemento, o 

cloro (Cl), com o qual forma o cloreto de mercúrio, ocorrendo na forma de 

calomelano (HgCl) (BRANCO, 1987). 

 O mercúrio pode ter convertida a sua forma inorgânica em orgânica, por 

microorganismos, tornando qualquer forma de mercúrio perigosa ao meio ambiente 

(JENSEN; JERNELOV, 1969). Por isso, é considerado um poluente de alto risco. A 

preocupação a respeito da poluição por mercúrio surge dos efeitos à saúde humana 

decorrentes da exposição ao mercúrio metilado (que é extremamente tóxico) 

encontrado principalmente na água e alimentos aquáticos. De acordo com estudos 

recentes estima-se que exista de 6 000 a 10 800 t de mercúrio na troposfera e nas 

massas de água, respectivamente (LIN; PEHKONEN, 1999 apud CARDOSO, 2001). 

 As transformações químicas do mercúrio resultam em maior ou menor toxidez 

decorrente de variações nas condições ambientais tendo natureza física, química ou 

biológica. Possui três estados de oxidação: mercúrio metálico ou elementar (Hg°), 

podendo ser convertido, através da atividade bacteriana, a metilmercúrio; mercuroso 

(Hg+1) e mercúrico (Hg+2), formando duas séries de compostos. O Hg+1 quase não 

forma complexos com carbono e nitrogênio, devido sua instabilidade, que 

rapidamente passa a Hg+2 ou Hg° e tende a formar um composto Hg2
+2. O Hg+2 

forma ligações covalentes estáveis com o carbono, formando complexos 

organomercúricos de alta mobilidade (MOORE; RAMAMOORTHY, 1984 apud 

VEECK, 1999). 

 O transporte e a distribuição do mercúrio no ambiente pode ser descrito pelo 

Ciclo do Mercúrio ocorrendo de duas formas: global, compreendendo circulação 

atmosférica de vapores de mercúrio oriundos de fontes terrestres e oceânicas; e 

local, compreendendo processos que ocorrem nos compartimentos água, solo, 

sedimento e biota (VEECK, 1999). 



 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 
 
 
 Avaliar o nível de contaminação por Hg do lençol freático, na área de 

influência direta do “lixão” de São Pedro da Aldeia, avaliando alguns processos que 

possam influenciar na sua dispersão, adsorção e transporte em sub-superfície. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o comportamento do Hg total ao longo do período estudado; 

 Discutir o comportamento do mercúrio na água, em relação às variações de 

parâmetros, tais como: pH, condutividade, teores de Fe, Mn e sulfeto, dissolvidos; 

 Determinar e discutir a distribuição do Hg, Fe, Mn e Zn ao longo de um perfil 

sedimentar na principal lagoa de chorume do “lixão” do Município de São Pedro da 

Aldeia; 

 Comparar as médias e faixas de concentração obtidas na água deste estudo 

com os limites aceitáveis preconizados pela legislação e com resultados obtidos em 

outros estudos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 
 
 

 Em um “lixão” são vários os produtos contendo substâncias que conferem 

características contaminantes, entre eles os metais pesados, que interferem nas 

funções do ecossistema, com conseqüências ao meio ambiente e à saúde pública. 

Tais elementos podem entrar na cadeia alimentar por via hídrica, o que ocasiona 

prejuízos financeiros significativos (SANTOS JÚNIOR, 2002). 

 A principal via de intoxicação por mercúrio em seres humanos se dá através 

do consumo de peixe contaminado com este metal. O que ficou claro após muitos 

estudos desenvolvidos desde 1955, quando o problema ficou evidenciado no 

acidente de Minamata, Japão (CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL, 2002). 

 O mercúrio inorgânico pode ser convertido em metilmercúrio e dimetilmercúrio 

pela ação de microorganismos (bactérias sulfatorredutoras e/ou metanogênicas), 

particularmente em sedimentos. A biotransformação do mercúrio inorgânico em 

metilmercúrio representa um sério risco ambiental visto que ele se acumula na 

cadeia alimentar por um fenômeno chamado biomagnificação, isto é, a concentração 

do metal aumenta à medida que ele salta a níveis tróficos mais elevados. Portanto, 

por ter a capacidade de permanecer por longos períodos nos tecidos do organismo, 

o elemento Hg poderá ser encontrado nos peixes predadores da extremidade da 

cadeia em concentrações elevadas, culminando, finalmente, no regime alimentar dos 

humanos (BOENING, 2000; BAHIA, 1997 apud CARDOSO, 2001). 

 A bioacumulação é o processo no qual os organismos (inclusive humanos) 

ingerem contaminantes em maior quantidade que a capacidade de eliminá-los. Se 

por um determinado período um organismo não ingerir mercúrio, a taxa do metal em 

seu organismo declinará. Entretanto, se o organismo ingerir mercúrio continuamente, 

sua taxa de mercúrio poderá atingir níveis tóxicos. A taxa de declínio ou aumento do 
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acúmulo é específico para cada organismo. Para humanos, aproximadamente 

metade da quantidade de mercúrio pode ser eliminada em 70 dias se não houver a 

ingestão de mercúrio neste intervalo de tempo (ENNES et al., 2003). 

 A biomagnificação é considerada como o aumento da concentração de um 

contaminante a cada nível da cadeia alimentar. Esse fenômeno ocorre porque a 

fonte de alimento para os organismos de um nível superior na cadeia alimentar é 

progressivamente mais concentrada, aumentando assim a bioacumulação no topo 

da cadeia alimentar (CARDOSO, 2001). 

 Vários estudos têm demonstrado os efeitos neurotóxicos do metilmercúrio em 

populações expostas a este contaminante. Como exemplo podemos citar os 

resultados obtidos em uma população ribeirinha da Bacia Amazônica, vivendo na 

localidade de Brasília Legal, exposta ao metilmercúrio. Avaliando-se as funções 

visuais e motoras de tais indivíduos, através de uma bateria de testes 

neurofuncionais sensíveis, observou-se um decréscimo de tais funções relacionado 

com um aumento nos níveis de mercúrio no cabelo, sendo que estas manifestações 

se fizeram presentes com níveis de mercúrio abaixo de 50 µg/g (CARDOSO, 2001). 

Entre as funções motoras comprometidas encontravam-se: destreza manual, 

alternação da coordenação manual e fadiga muscular. As alterações na função 

visual (redução do campo de visão) são um dos mais freqüentes sinais relacionados 

à intoxicação por metilmercúrio (CARDOSO, 2001). 

 Um exemplo clássico de contaminação e dos efeitos causados por mercúrio é 

o ocorrido em Minamata. Em 1932 na Baía de Minamata, Japão, indústrias 

descarregaram toneladas de mercúrio gerado como subproduto na fabricação do 

acetaldeído (MINAMATA, 2003). Cristais de mercúrio orgânico, nos dejetos da 

Indústria Química Chisso, eram despejados em um rio que desaguava no mar, 

intoxicando a fauna marinha, principal fornecedor de alimentos à população. 

Identificou-se o Mal de Minamata em 56 pessoas, cujas dietas eram à base de 

peixes e frutos do mar (GREENPEACE, 2003). Com o acúmulo de mercúrio no 

organismo no decorrer do tempo, as conseqüências deste veneno ficavam cada vez 

mais graves, como a paralisia muscular e degeneração cerebral e, em muitos casos, 

a morte. Esta catástrofe, conhecida como o Mal de Minamata, levou o governo do 

Japão, em 1973, a proibir o consumo de peixes provenientes de Minamata, e a 

investir milhões de dólares em pesquisas de como descontaminar as áreas afetadas 

e minimizar os efeitos do envenenamento (MINAMATA, 2003). 
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 Vários episódios, envolvendo a contaminação por mercúrio, ocorrem com 

freqüência. Um desastre que entrou para a história, além de Minamata, ocorreu no 

Iraque, em 1973, quando compostos mercuriais foram usados na agricultura como 

pesticidas. O trigo foi contaminado por Hg e o conseqüente consumo de pão, pela 

população, resultou em intoxicações e mortes (BAKIR, 1973). 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 BASE TEÓRICA 

 

4.1 O LIXO 

 

 Atualmente, no mundo, a geração de resíduos sólidos está em torno de 

400.000.000 t/ano, ou seja, 1.100.000 t/dia, o equivalente a cerca de 92 estádios do 

porte do Maracanã, repletos de lixo. Na América Latina a produção de lixo doméstico 

está em torno de 250.000 t/dia. No Brasil (Tabela 1) são gerados 241.514 t/dia de 

resíduos sólidos urbanos, dos quais, 90.000 t/dia de resíduos sólidos domésticos. No 

Estado do Rio de Janeiro a produção atinge as 10 654 t/dia, com geração per capita 

de 0,80 kg/hab dia. Essas condições são favorecidas em decorrência do crescimento 

populacional, industrial e da oferta de bens de consumo descartáveis que cada vez 

mais necessitam de infra-estrutura adequada, como destino final aos resíduos 

sólidos. Na Europa, a tendência atual é queimar todo lixo produzido. Na Suíça, 80 % 

é queimado e o restante, disposto em aterros. Mas, nem sempre é possível utilizar 

as mesmas técnicas de beneficiamento para todas as situações, pois a composição 

dos resíduos sólidos nas diversas partes do mundo é influenciada por diversos 

fatores, tais como: condições socioeconômicas, políticas e climáticas, hábito cultural, 

costumes, custos de investimentos e de operação e acesso a tecnologias 

diferenciadas. Sendo que o mau gerenciamento dos resíduos sólidos gera uma série 

de transtornos que por vezes se refletem em problemas graves de saúde pública 

(AZEVEDO, 2000). 
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Tabela 1 - Porcentagens da destinação final de lixo nas Regiões do Brasil 

DESTINO (%) 

REGIÕES 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL 
CENTRO-

OESTE 

Vazadouro a 
céu aberto 

66,93 89,92 26,21 40,68 54,04 

Vazadouro 
área alagada 

22,79 0,73 0,36 0,03 0,02 

Aterro 
controlado 

3,98 5,45 24,63 51,99 27 

Aterro sanitário 3,67 2,26 40,48 4,91 13,09 

Aterro de 
resíduos 
especiais 

- 0,17 0,09 0,17 - 

Usina de 
compostagem 

2,58 0,74 4,41 0,97 5,02 

Usina de 
reciclagem 

- 0,73 3,5 1,21 0,33 

Usina de 
incineração 

0,05 - 0,32 0,04 0,5 

Fonte: Azevedo, 2000. 

 

 Atualmente, um novo conceito tornou comum o uso da expressão “passivo 

ambiental”, que é um conjunto de dívidas reais ou potenciais que o homem, a 

empresa ou a propriedade possui com relação à natureza por estar em desacordo 

com a legislação ou procedimentos ambientais propostos, estando intrinsecamente 

ligado à contabilidade. No caso de um indivíduo, desavisado, que venha adquirir 

uma propriedade, estará adquirindo um ativo contábil com valor determinado e um 

passivo que poderá levá-lo a um déficit irreversível (JACOMETO, 2003). 

 Recentemente um grande desastre envolvendo um “passivo ambiental” foi o 

destaque na imprensa nacional e internacional, quando cerca de 1,2 bilhão de 

rejeitos vazou no município de Cataguazes - MG, após o rompimento de um dique, 

contaminando o Rio Paraíba do Sul. A Indústria Cataguazes de Papel, nos anos 80, 

havia recebido seguidas multas por despejar efluentes de processo industrial no 

Ribeirão do Cágado. Resolveu, então, construir duas barragens, nas cercanias do 

ribeirão, depositando o material por mais de dez anos. E, de forma contrária à 

orientação técnica, fez crescer a quantidade de dejetos tóxicos lançados na represa, 

ao invés de aumentar o tamanho da represa. No dia 29/03/2003 o dique rompeu-se, 

inundando o Ribeirão do Cágado com uma descarga de 1,2 bilhão de rejeitos, entre 

eles metais pesados, e conseqüentemente a chegada desses rejeitos ao Rio Pomba 

e daí ao Rio Paraíba do Sul, principal rio do Estado do Rio de Janeiro (ARAÚJO, 

2003). 
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 Outro transtorno ao meio-ambiente, no Estado do Rio de Janeiro, foi o 

despejo de uma lama tóxica de metais como mercúrio e cádmio, no Rio Paraibuna, 

afluente do Rio Paraíba do Sul, causado pela Empresa Paraibuna de Metais de Juiz 

de Fora – MG, no início da década de 80 (MENDES, 2002). 

 O líquido tóxico que se denomina chorume é constituído por substâncias 

tóxicas provenientes de resíduos industriais dispostos em áreas impróprias. O Total 

de Sólidos Dissolvidos (TDS) do chorume, oriundo de depósitos de lixo, além de ser 

bastante alto, pode ainda conter muitos contaminantes inorgânicos e orgânicos 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). Na Tabela 2 estão descritas as características 

físico-químicas médias, inclusive o teor de mercúrio, em um chorume. 

 
Tabela 2 - Faixas de variação dos teores de substâncias contaminantes dissolvidas no 

chorume de aterros, no mundo 

PARÂMETRO FAIXA DE VARIAÇÃO (mg/L) 

K
+
 200 – 1000 

Na
+
 200 – 1200 

Ca
2+

 100 – 3000 

Mg
2+

 100 – 1500 

Cl
-
 300 – 3000 

SO4
2-
 10 – 1000 

Alcalinidade 500 – 10000 

Fe (total) 1 – 1000 

Mn 0,01 – 100 

Cu < 10 

Ni 0,01 – 1 

Zn 0,1 – 100 

Pb < 5 

Hg < 0,2 

NO3
-
 0,1 – 10 

NH4
+
 10 – 1000 

Carbono orgânico total dissolvido (COTD) 200 – 3000 

Demanda química de oxigênio (DQO) 1000 – 90000 

Sólidos totais dissolvidos (STD) 5000 – 40000 

pH 4 - 8 

Fonte: Feitosa e Manoel Filho, 1997. 

 

 Observa-se que o teor de mercúrio e de outros metais tóxicos não são 

elevados, porém com o aumento do uso de baterias de relógio, telefones celulares a 

partir da década de 80, do século passado, é esperado um aumento significativo 

desses metais no lixo. 
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4.2 A ÁGUA 

 

 A água é a substância mais abundante na superfície do planeta, participando 

dos seus processos modeladores pela dissolução de materiais terrestres e do 

transporte de partículas. É o melhor e mais comum solvente disponível na natureza 

e seu papel no intemperismo químico é evidenciado pela hidrólise (TEIXEIRA, 2000). 

 A água pura não existe na natureza, porque pela sua definição teórica como 

combinação química de oxigênio e hidrogênio só se encontra em laboratórios 

avançados, necessitando de sofisticadas técnicas para a sua preparação e 

conservação (FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). 

 A água é uma substância quimicamente muito ativa, que tem grande 

facilidade de dissolver e reagir com outras substâncias orgânicas ou inorgânicas. As 

substâncias dissolvidas podem estar sob a forma molecular ou iônica, porém, nas 

águas subterrâneas, esta última é predominante (FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). 

 Hoje em dia são aceitas duas teorias sobre a origem das águas subterrâneas: 

uma admite ser a água subterrânea proveniente da própria água das chuvas 

infiltrada; outra constitui uma fração muito pequena do volume total de água 

subterrânea e admite a origem magmática, também denominada juvenis (MARTINS 

et al., 2002). 

 A água subterrânea é resultado das águas das chuvas infiltradas, através de 

falhas, fraturas e diáclases, a grandes profundidades. Sua formação começa na 

atmosfera onde absorve alguns elementos do ar. Ao penetrar no solo recebe 

influência da zona não saturada até atingir as rochas onde sofreará a última etapa 

de sua mineralização. A composição química reflete a percolação em camadas 

geológicas, em seu percurso descendente, ficando submetida a temperaturas e 

pressões elevadas com aumento de 1°C para cada 30 m de profundidade, 

solubilizando produtos do intemperismo de rochas e minerais, porém resfria-se no 

caminho ascendente (MARTINS et al., 2002). 

 A água subterrânea enriquece-se em sais minerais em solução, provenientes 

da dissolução de minerais. Estas reações são favorecidas pelas baixas velocidades 

de circulação das águas subterrâneas, maiores pressões e temperaturas a que 

estão submetidas e facilidades de dissolver CO2 ao percolar o solo não saturado 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). 
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 Em adição as fontes naturais (Tabela 3), as atividades humanas têm também 

contribuído para o crescimento dos contaminantes em água subterrânea (Tabela 4). 

 

Tabela 3 - Principais minerais de rochas cristalinas que mais contribuem às águas 
subterrâneas e os íons por eles liberados 

MINERAL ÍONS 

Plagioclásio Na
+
 e Ca

+2
 

Hornblenda Na
+
, Ca

+2
 e Mg

+2
 

Calcita Ca
+
 

Moscovita K
+
 

Biotita K
+
 e Mg

+2
 

Granada Ca
+2

 e Mg
+2

 

Microclina K
+
 

Apatita Cl
-
 e Ca

+
 

Alanita Na
+
, Ca

+2
 e Mg

+2
 

Epidoto Ca
+2

 

Titanita Ca
+2

 

Clorita Mg
+2

 

Fonte: Feitosa e Manoel Filho, 1997. 
 

Tabela 4 - Fontes potenciais de contaminantes em água subterrânea 

FONTE POSSÍVEIS CONTAMINANTES 

Derramamentos acidentais 
Várias substâncias químicas inorgânicas e 
orgânicas; 

Chuva ácida Óxidos de enxofre (SOx) e nitrogênio (NOx); 

Atividades agrícolas 
Fertilizantes (especialmente NO3

-
), pesticidas, 

herbicidas; 

Esgotos domésticos 
Coliformes totais, matéria orgânica, nitrogênio, e 
fósforo; 

Degelo de rodovias Cloreto, sódio, e cálcio; 

Injeção de resíduos em poço profundo 
Variedades de componentes inorgânicos e 
orgânicos, materiais radioativos, e radionuclídeos; 

Locais de deposição de resíduos perigosos 
Variedades de componentes inorgânicos 
(particularmente metal pesado) e componentes 
orgânicos (ex.: pesticidas e poluentes prioritários); 

Resíduo líquido industrial armazenado em lagoas 
e lagunas 

Metais pesados e vários solventes de limpeza e 
componentes desengordurantes; 

Aterro industrial 
Larga variedade de componentes inorgânicos e 
orgânicos; 

Aterro municipal 
Metais pesados, gases, componentes orgânicos, 
e componentes inorgânicos (ex.: cálcio, cloreto, e 
sódio); 

Deposição de terra, de líquido e resíduos 
industriais semi-sólidos 

Componentes orgânicos, metais pesados, e 
vários solventes de limpeza e desengordurantes; 

Deposição de terra, esgoto municipal, rejeito de 
barro 

Componentes orgânicos, componentes 
inorgânicos, metais pesados, contaminantes 
microbiológicos, etc; 

Mineração Metais pesados e drenagem ácida da mina; 

Chuva Cloreto, sulfato, componentes orgânicos, etc; 

Intrusão de água salgada Sais inorgânicos; 

Tanque séptico lixiviando campos ou camadas 
(áreas de absorção do solo) 

Matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, bactéria, etc; 

Tanques de armazenamento no subsolo 
Limpeza orgânica e componentes 
desengordurantes, derivados do petróleo, e 
outros resíduos perigosos. 

Fonte: Tchobanoglous e Schoroder, 1985. 
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4.3 ORIGENS E USOS DO MERCÚRIO 

 

 O mercúrio é um metal raro de ser encontrado, no estado nativo, embora 

possam se formar gotículas nas bordas externas de depósitos de cinábrio. Ocorrem 

em filões de baixa temperatura de regiões vulcânicas, sempre associadas ao 

cinábrio. 

 O cinábrio (HgS), a mais importante fonte industrial de mercúrio, se forma 

pela ação da água fria em fraturas e em áreas de atividade vulcânica, e ao redor de 

fontes de água quente (hidrotermais). O cinábrio costuma se associar à barita 

(BaSO4), calcita (CaCO3), calcedônia (SiO2), marcassita (FeS2), mercúrio nativo, 

opala (SiO2
.nH2O), pirita (FeS2), quartzo (SiO2) e realgar (AsS). O cinábrio é 

tipicamente vermelho ou marrom–avermelhado, embora alguns espécimes possam 

apresentar coloração vermelho–alaranjada. Ele foi reconhecido como espécie 

distinta há algum tempo, e há mais de 2500 anos é explorado e explotado na 

Espanha. Foi descrito pela primeira vez pelo filósofo grego Teofrasco (c. 372 – 287 

a.C.) em seu tratado Sobre as rochas (315 a.C.). Seu nome é derivado da obscura 

palavra grega “kinnabari”, que provavelmente tenha sido derivado do termo persa 

“sangue do dragão”. O cinábrio foi a primeira fonte do vermelhão, pigmento vermelho 

usado pelos pintores (MINERAIS ..., 1996). 

 O metacinábrio, outro sulfeto de mercúrio (HgS), é um polimorfo do cinábrio. 

Pertence ao sistema de simetria cúbico e apresenta cor preta. É utilizado para 

obtenção de mercúrio (BRANCO, 1987). 

 O calomelano, um cloreto de mercúrio (HgCl), também é usado como fonte de 

obtenção desse metal, possuindo 85 % de Hg. Forma geralmente cristais tabulares, 

às vezes piramidais. Os cristais podem ser brancos, cinzentos ou amarelos, de brilho 

adamantino. Sua dureza1 é baixíssima, de 1 a 2, com uma densidade de 6,5 g/cm3 

possuindo duas clivagens sécteis. É translúcido e mostra fluorescência vermelha. 

Seu nome deriva do grego kallos (belo) + melanos (negro) pelo fato de o termo se 

aplicar, inicialmente, a um sulfeto de mercúrio de cor cinza (MINERAIS ..., 1996). 

 O mercúrio congela a –38,9°C e tem ponto de ebulição a partir dos 357°C. 

Quando em temperatura atmosférica normal, entre -20°C a 40°C, se expande e 

                                            
1
 Em 1812, o mineralogista alemão Friedrich Mohs ordenou 10 minerais numa escala de 1 a 10 (Talco, 

Gipso, Calcita, Fluorita, Apatita, Ortoclásio, Quartzo, Topázio, Coríndon e Diamante) segundo a dureza. 
Nossas unhas teriam 2,5 na escala de Mohs, e um canivete, 5,5 (MINERAIS ..., 1996). 
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contrai visivelmente, permitindo que seja empregado em tubos calibrados para medir 

a temperatura, os termômetros. Sendo muito utilizado, também, em lâmpadas 

ultravioletas (MINERAIS ..., 1996). 

 Uma das propriedades mais úteis do mercúrio é a capacidade de dissolver 

vários outros metais e formar soluções chamadas amálgamas, que é definido como 

qualquer combinação de mercúrio em outro metal. Usado na purificação do ouro e 

na restauração de dentes atacados por cáries (MINERAIS ..., 1996). 



 

 

 

 

 

 

 

5 ÁREA DE ESTUDO 
 
 
 
 A área escolhida para este estudo está localizada no município de São Pedro 

da Aldeia na Região dos Lagos Fluminense, Estado do Rio de Janeiro, e teve a sua 

origem a partir da Aldeia de São Pedro do Cabo Frio, fundada em 16 de maio de 

1617, como tentativa das autoridades do Brasil de povoar a região, salvaguardando-

a de ataques piratas, principalmente franceses, que ameaçavam colonizar a região, 

movidos pela cobiça do pau-brasil (SANTOS, 2001). 

 

5.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 

 O município de São Pedro da Aldeia (22° 50’ 21’’ S; 42° 06’ 10’’ O) está 

situado a 136 km da capital do Estado, na Região dos Lagos, com uma densidade 

demográfica de 171,33 hab/km2, área total de 358 km2 e 61.335 hab (SANTOS, 

2001). Limita-se, a Oeste, com os municípios de Araruama e Iguaba Grande, ao 

Norte, com o município de Araruama, a Leste, com o município de Cabo Frio e ao 

Sul, com a Lagoa de Araruama (Figura 1). 

 O acesso ao município de São Pero da Aldeia é feito a partir da Rodovia 

Amaral Peixoto (RJ-106), principal via que liga o município à cidade de Niterói, da 

Via Lagos (RJ-124) e da BR-101, que ligam à cidade do Rio de Janeiro (Figura 1). 

 O “lixão” de São Pedro da Aldeia está localizado na Estrada do Pau Ferro, no 

Bairro Alecrim. O “lixão” ocupa uma área de 22000 m2, com coordenadas UTM x = 

802771 e y = 7472592 (22° 49’ 37,36’’ S; 42° 03’ 01’’ W) (SANTOS, 2001). O lixo 

vem sendo disposto no topo de uma elevação do terreno que está inserido na linha 

de drenagem da área de um pequeno vale (Foto 1 e 2). 



29 
 

 O acesso ao “lixão”, já no município de São Pedro da Aldeia, é feito a partir da 

RJ-140, onde se toma, então, uma estrada vicinal (Rua Feliciano J. Maurício), no 

Bairro do Campo Redondo, com percurso de cerca de 1 km para se atingir as 

instalações de disposição final do lixo do município. 

 O “lixão” de São Pedro da Aldeia recebe lixo de diversas origens, sendo 

depositado de forma inadequada e sem controle. O lixo é disposto sobre o solo sem 

qualquer tipo de tratamento e a céu aberto (Foto 1 e 2). Segundo Santos (2001) o 

“lixão” recebe, desde 1990, cerca de 40 t/dia. E por se tratar de um município que 

tem uma grande relação com o turismo pode ter a sua população triplicada nos 

períodos de férias, conciliando com o verão e a estação das chuvas. Tudo isso 

aumenta drasticamente a geração de lixo e conseqüentemente influencia 

diretamente no “lixão”, impactando ainda mais a região em estudo. 

 O impacto que o “lixão” causa na região pode ser notado com a aproximação 

pela estrada vicinal que liga o “lixão” a RJ-140, no Bairro do Campo Redondo. As 

presenças constantes de garças e urubus denunciam a exposição do lixo. 

 A região do entorno do “lixão” abriga vilarejos e propriedades rurais que 

podem sofrer os efeitos diretos do lixo. Devido à sua proximidade com o centro 

urbano do município e ao acesso fácil, sem restrição, o “lixão” é freqüentado por 

pessoas que subsistem da cata do lixo e ainda criam animais no local. Isso agrava o 

problema da poluição visual e provoca uma cena bizarra, que é a disputa por espaço 

e comida entre pessoas e animais. 

 O chorume, oriundo da interação da água atmosférica com as impurezas 

resultantes da degradação do lixo, se infiltra diretamente nos solos e/ou se acumula 

em depressões do terreno formando “lagoas”. Essas “lagoas” funcionam como locais 

de retenção de líquidos e de sedimentos ricos em matéria orgânica. 
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Foto 1 - Vista aérea e relevo da região, onde está inserido o 

“lixão”. 
 

 
Figura 1 - Vias de acesso. 
Fonte: ReSub, 2001. 
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Foto 2 - Vista da área do “lixão”, de NE para SO. 

 

5.2 GEOLOGIA REGIONAL 

 

 O Estado do Rio de Janeiro caracteriza-se por uma complexa estruturação 

geológica e uma notável compartimentação litológica e tectônica, compreendendo 

rochas que passaram por vários eventos metamórficos, com idades que variam 

desde acima de 2500 Ma (milhões de anos) até 545 Ma; granitos pós-tectônicos, 

com idades em torno de 500 Ma; rochas alcalinas com idades entre 135 e 65 Ma; e 

sedimentos terciários e quaternários formados de 65 Ma até o presente (MARTINS 

et al., 2002). 

 A repartição tectono-magmática para o estado do Rio de Janeiro compreende 

três domínios distintos, separados por contatos tectônicos, definidos através do 

Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – Projeto Rio de Janeiro 

(MARTINS et al., 2002). 

 O DOMÍNIO JUÍZ DE FORA / PARAÍBA DO SUL; 

 O DOMÍNIO SERRA DO MAR; 

 O DOMÍNIO REGIÃO DOS LAGOS, respectivo estudo. 

 O Domínio Região dos Lagos compreende ortognaisses, cujo protólito foi 

datado em até 2700 Ma e supracrustais, paraderivadas do Cambriano. Os 

ortognaisses têm composição tonalítica a granítica, apresentando enclaves de 

metamargas e de paleodiques de anfibolitos (MARTINS et al., 2002). 
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5.3 GEOLOGIA LOCAL 

 

 No município de São Pedro da Aldeia a litologia é constituída por duas 

Unidades Geológicas (Região dos Lagos e Palmital) e pelo Grupo Barreiras. A 

Unidade Região dos Lagos, de idade pré-Cambriana, aflora nos municípios de São 

Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. É constituída por ortognaisses e migmatitos de 

coloração branca a cinza escura, granulação média a grossa e estrutura orientada 

com dobramentos. Ocorrem junto a Lagoa de Araruama e no interior do município, 

estando por vezes encoberta por sedimentos quaternários. O Quaternário é 

representado por restingas constituídas por areias quartzosas, localmente 

misturadas a argila e matéria orgânica em regiões próximas a Lagoa de Araruama e 

em áreas alagadas e pantanosas ao norte do município. A Unidade Palmital, de 

idade pré-Cambriana, aflora apenas no município de São Pedro da Aldeia e 

apresenta contato transicional com a Unidade Região dos Lagos. Ocorre em 

pequena extensão na região de Frecheiras, sendo constituída por sillimanita-biotita e 

granada-biotita gnaisses, associados a pequenos corpos calciossilicáticas e 

anfibolitos, de coloração variando de cinza claro a escuro e a granulação de média a 

grossa. O Grupo Barreiras, de idade terciária, é constituído por argilitos, siltitos e 

arenitos mal selecionados, variando de conglomerados a argilo-arenosos, com 

horizontes de concreções lateríticas próximos à superfície. Ocorre apenas no 

município de São Pedro da Aldeia, próximo a área costeira, em contato com as 

seqüências pré-Cambrianas e com as unidades quaternárias (ReSub, 2001). 

 

5.4 RELEVO 

 

 O município de São Pedro da Aldeia possui, predominantemente, duas 

unidades geomorfológicas: uma constituída por planícies fluviais e outra constituída 

por colinas e maciços costeiros. Apresenta um relevo pouco acidentado, em sua 

maioria, com áreas planas e planícies fluviais e costeiras (SANTOS, 2001). 

 As Serras de Sapiatiba (316 m) e Sapiatiba Mirim (260 m) são as melhores 

áreas de recarga de água da localidade. De declividade alta, vegetação densa e 

fontes naturais de potencial médio, constitui única área de proteção ambiental do 

município, fazendo parte da Unidade Geomorfológica de Maciços da Região dos 
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Lagos que se caracterizam por alinhamentos serranos com vertentes retilíneas a 

côncavas (SANTOS, 2001). 

 As áreas de colinas apresentam formas arredondadas muito pouco 

dissecadas, pertencentes a Unidade Geomorfológica de Superfície Aplainada da 

Região dos Lagos, estendendo-se até as margens da Lagoa de Araruama variando 

em altura (33 a 193 m) (SANTOS, 2001), caracterizada pelos morros do Frade (193 

m), dos Milagres (179 m), do Governo (74 m), Baleia (48 m) e Galo (33 m) (ReSub, 

2001). 

 A seqüência de baixadas flúvio-marinhas está em um trend estrutural no 

litoral, de direção W-E, entre Niterói e Cabo Frio e são compostas por planícies 

flúvio-lagunares e superfícies planas de terrenos mal drenados com lençol freático 

superficial (SANTOS, 2001). Tais seqüências pertencem à Unidade Geomorfológica 

de Baixadas da Região dos Lagos. 

 O “lixão” está inserido em um pequeno vale, tendo o seu entorno altitudes que 

variam entre 5 e 193 m, com o lixo sendo disposto no topo de uma ondulação dentro 

da linha de drenagem (Foto 3) (SANTOS, 2001). 

 

 

 
Foto 3 - Disposição do “lixão” em relação a linha de drenagem. 
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5.5 CLIMA 

 

 O município de São Pedro da Aldeia tem seu clima classificado como sub-

úmido com temperatura anual média de 22°C, registrando máximas de 28°C e 

mínimas de 20°C, com calor distribuído durante todo o ano (ReSub, 2001). 

 A temperatura média anual propicia um clima bastante particular. Por causa 

da topografia, quase que inteiramente plana, os ventos úmidos avançam bem 

facilmente. Os ventos, constantes, sopram durante todo o ano, favorecendo a 

ocorrência de baixos índices de pluviosidade (SANTOS, 2001). A partir de dados da 

Estação Climatológica de Iguaba, Barbiére (1984) apresenta alguns valores 

climáticos para vinte anos de observações, que estão mostrados na Tabela 5 e 

Figura 2. Observam-se significativos dados de evaporação e déficit hídrico na região. 

 

Tabela 5 - Valores anuais dos parâmetros climáticos da Estação Meteorológica de Iguaba 

 1995-1996 1970-1993 

Precipitação (mm) 847,1 937,7 

Evaporação (mm) 1131,2  

Déficit (mm) -284,1  

Temperatura (°C) 25,3 23,7 

Insolação (h) 6,7  

Fonte: Barbiére, 1984. 
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Figura 2 - Médias mensais de precipitação dos municípios de Iguaba Grande e Cabo Frio, no 
período de 1970 a 1986 INEMET – UFF (BARBIÉRE, 1984), e precipitação mensal total 
no Município de São Pedro da Aldeia, no período de 10/2000 a 07/2001. 
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5.6 HIDROLOGIA 

 

 A área em estudo está situada na Bacia Hidrográfica do Rio São João que 

possui área de drenagem em torno de 2.190 km², englobando parcialmente áreas 

dos municípios de Casimiro de Abreu (391 km²), Araruama (306 km²), Rio Bonito 

(299 km²), Cabo Frio (189 km²), Cachoeiras de Macacu (48 km²) e São Pedro da 

Aldeia (15,7 km²). Os rios Capivari e Bacaxá, que merecem destaque pela 

importância na região, apresentam área de drenagem de 510 e 195 km² 

respectivamente (ReSub, 2001). 

 No município de São Pedro da Aldeia o rio Una drena uma área de 190 km², 

atravessando em seu percurso áreas alagadas como os pântanos do Itaí, Trimumu e 

Ramalho. Os principais rios e córregos associados às áreas alagadas são: 

Frecheiras, Papicu, Pau Rachado, Ubá e Retiro (Figura 1) (ReSub, 2001). 

 A água subterrânea, único recurso disponível para abastecimento além da 

Lagoa de Juturnaíba, se coloca em uma posição estratégica. Atualmente cerca de 

1,1 m³/s das águas desta lagoa são captadas, tratadas e distribuídas para os 

municípios de São Pedro da Aldeia, Araruama, Silva Jardim, Cabo Frio, Armação de 

Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e Saquarema, beneficiando cerca de 

392.000 habitantes (ReSub, 2001) e fazendo com que o restante da população 

utilize poços tubulares ou cacimbas para retirar água para uso doméstico. 



 
 

 

 

 

 

 

 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA 

 

 Um total de três poços piezométricos foi instalado, distribuído ao longo da 

drenagem, utilizando-se de um trado manual com P14 / 1,70 m (prof.); P2 / 7,50 m 

(prof.) e P3 / 8,00 m (prof.). 

 O poço de um haras, distante cerca de 750 m do “lixão”, também foi utilizado 

no monitoramento. Do tipo cacimba, o poço atinge a profundidade de 

aproximadamente 10 m e é utilizado para suprir as necessidades do haras (Figura 

3). 

 

 

 
Figura 3 - Esquema de disposição dos pontos de amostragem em relação ao “lixão”. 
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6.2 COLETA DE AMOSTRAS 

 

6.2.1 Água 

 

 Para a realização deste trabalho, foram coletadas amostras de águas 

subterrâneas nos piezômetros (P14, P2 e P3) previamente instalados na área do 

depósito de resíduos sólidos urbanos do município de São Pedro da Aldeia (Figura 

1). Também foram coletadas amostras numa lagoa de chorume, L2, sendo a 

principal receptora do chorume gerado pelo depósito e ainda em um poço 

pertencente a um haras na região, cuja água é utilizada para dessedentação e 

limpeza dos animais, localizado ao longo da drenagem a jusante do depósito. 

 Em cada piezômetro, a amostra foi coletada (Foto 4) e armazenada em 

garrafas de água mineral do tipo PET, de 500 mL. As amostras foram armazenadas 

sob refrigeração até a chegada ao laboratório para análise. 

 Ainda no campo foram determinados a condutividade, através de um 

condutivímetro Schott-Geräte Modelo CG 859 e o pH, através do pHmetro Digimed 

Modelo DMPH-3. 

 Na coleta de amostras da lagoa a garrafa PET era submersa com o auxílio de 

luvas, rinsada com água do local e só então era preenchida com a amostra. 

 
Foto 4 - Coleta de água no P2, com 

“lixão” ao fundo. 
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6.2.2 Sedimento 

 

 Foram coletados dois testemunhos sedimentares, em tubo de acrílico, na 

“lagoa de chorume” (L2) adjacente ao “lixão” (Foto 5 e 6). Cada testemunho foi 

levado ao laboratório para ser seccionado em dezessete segmentos de 1 cm. As 

seções do testemunho 1 foram liofilizadas, maceradas e acondicionados em 

embalagens plásticas para posterior análises químicas. As fatias do testemunho 2 

foram utilizadas para determinação da densidade e do teor em água do sedimento. 

 

 

  

Foto 5 - Equipamento de proteção 
individual, para realizar a coleta de 
água e sedimento na lagoa de 
chorume. 

Foto 6 - Testemunhagem; Coleta de 
sedimento na lagoa de chorume. 
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6.3 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

6.3.1 Água 

 

 Na água, além da condutividade e pH medidos no campo, foram feitas 

determinações de concentrações de Hg, Fe, Mn e Sulfeto. A determinação do Hg 

total foi realizada em amostras não filtradas e não acidificadas, utilizando alíquotas 

de 20 mL. O método consiste na oxidação da amostra com solução de cloreto de 

bromo (BrCl), preparada a partir da mistura de 0,1 mL de solução de bromato de 

potássio (KBrO3) 1% e 0,1 mL de solução de HCl 20%. 

 Alíquotas desta solução, cujos volumes variavam de 0,1 a 15 mL, de acordo 

com a amostra, foram reduzidas com 1,0 mL da solução de SnCl2 10% contendo 

ácido ascórbico 1%, cuja função é reduzir o excesso do oxidante BrCl. 

 Após a redução de todo mercúrio presente na amostra, o vapor de Hgo 

produzido é purgado com argônio isento de Hg a um fluxo de 40 mL/min por dois 

minutos; coletado em uma armadilha de ouro, após um pré-tratamento da corrente 

gasosa contendo Hg. Este pré-tratamento consiste na lavagem dos gases por uma 

solução de NaOH 5%, em banho de gelo e tem como objetivo eliminar interferências 

de substâncias como cloro, bromo e vapor d’água, que são formadas durante o 

processo de oxidação e de geração de vapor. A linha do gás carreador apresenta 

duas armadilhas de ouro com o objetivo de retirar qualquer Hg presente no argônio. 

O sistema de geração de vapor é acoplado ao equipamento detector através de 

frascos de vidro e tubos de silicone (PARAQUETTI, 2001). 

 A determinação do Hg é realizada através de Espectrometria de 

Fluorescência Atômica com geração de Vapor Frio (CVAFS), utilizando o 

equipamento Tekran modelo 2500. O HCl utilizado foi destilado por sistema de 

difusão gasosa e posteriormente titulado, para a preparação das soluções de 

análise. 

 Para a construção das curvas de calibração foram utilizadas soluções 

padrões de 5 e/ou 10 ng/L preparados a partir de diluições sucessivas de uma 

solução padrão Merck de HgCl2 1000 mg/L. As curvas de calibração foram 

construídas em unidade de massa de Hg (pg) versus absorvância. 
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 Para determinação de Ferro e Manganês as amostras foram filtradas em 

membranas Micropore 0,45 m de diâmetro de poro e acidificadas com HCl 18,3 g/L 

até pH=1. Esses metais foram determinados por Espectrometria de Absorção 

Atômica (AAS), utilizando o equipamento Baird Atomic Modelo A3400. Sendo 

utilizadas soluções Merck 1000 mg/L para a preparação dos padrões das curvas de 

calibração e toda calibração do equipamento foi feita de acordo com o manual do 

equipamento. 

 Para o sulfeto utilizou-se acetato de zinco, nos frascos de coleta, para fixação 

em campo. Devidamente acondicionada em gelo, a amostra foi transportada para o 

laboratório e guardada em geladeira. Para a determinação do teor de sulfeto, partiu-

se de uma solução estoque (20 000 ppm) e fez-se as diluições adequadas, com 

água, para soluções padrão (50, 250 e 500 ppb). Um volume de 2 mL de cada 

padrão foi adicionado a um tubo “falco”. Em outro tubo foi adicionado 2 mL de H2O 

do “miliQ”. A cada um dos tubos foi acrescentado 0,25 mL de DMPD (N, N – 

Dimethyl – p – Phenylenbiamin Sulfat) e agitou-se para reagir. Em seguida 

introduziu-se 0,25 mL de uma solução de NH4Fe(SO4)2.12H2O agitando-se 

novamente. O mesmo procedimento foi adotado para as amostras. As medidas de 

absorbância foram obtidas utilizando-se um Espectrofotômetro 700 Plus FEMTO, 

operando o comprimento de onda de 666 nm. 

 

6.3.2 Sedimento 

 

 Nos sedimentos da lagoa de chorume foram feitas determinações de 

densidade, teor em água, matéria orgânica, Hg, Fe, Mn e Zn. 

 Para determinação do teor de água e da densidade, utilizou-se dezessete 

cubos de acrílico de 8,2 cm3, previamente pesados, preenchidos com amostra de 

cada segmento de 1 cm do testemunho 2, ainda úmido. Após o preenchimento, foi 

determinado o peso úmido das amostras e, em seguida, colocados para secagem 

em estufa a 55°C. Depois de 72h interrompeu-se a secagem e determinou-se o 

peso. Após a seqüência de pesagem que determinou a massa úmida (MU) e a 

massa seca (MS), a partir da diferença entre MU e MS, calculou-se o teor em água 

do sedimento. A densidade foi determinada através da razão da massa seca pelo 

volume úmido (MS/8,2=d) em g/cm. 
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 Foi deduzido o fator de enriquecimento para cada um dos metais analisados a 

partir da divisão da maior pela menor concentração (μg/cm³), determinada ao longo 

dos 17 cm do testemunho 1. O fator de enriquecimento é a contribuição, o 

incremento relativo, de metais do “lixão” para os sedimentos da lagoa de chorume 

ocorrendo numa ordem de magnitude durante o tempo de atividade do “lixão”, ao 

longo do testemunho 1. 

 A partir da densidade (obtida no testemunho 2) e das concentrações dos 

metais (testemunho 1) calculou-se as concentrações em µg/cm3. A faixa das 

concentrações volumétricas (μg/cm³) resultou da multiplicação da densidade (g/cm³) 

pelo teor de metal (μg/g), em cada centímetro do testemunho. A massa acumulada 

por área de sedimento (Inventário de Concentração), expressa em g/m², resultou da 

adição dos teores de cada metal distribuídos ao longo dos 17 cm do testemunho. A 

entrada de metal para o “lixão” de São Pedro da Aldeia é estimada utilizando-se do 

cálculo baseado no estudo de Machado et al. (2002), multiplicando-se os anos de 

operação (14), por 365 dias/ano, pelo despejo de 40 t/dia de resíduos sólidos e pela 

estimativa diária da entrada da concentração de metais junto aos resíduos sólidos. 

Para Hg foi usada estimativa de 0,6 – 1,8 g Hg/t (EPA, 1993; SWA, 1993) e para Zn 

de 80 – 220 g Zn/t (NRIAGU; PACYNA, 1988). Os valores assim obtidos foram 

divididos pela área reservada ao “lixão”, 22000 m2 (0,022 km2) (SANTOS, 2001). 

 A “digestão” das amostras para determinação de Hg foi realizada a partir de 

1,000 g do sedimento pulverizado, com água régia a 50%, por uma hora a 70°C em 

reator termo-cinético tipo “Cold Finger” (MALM et al., 1989). O Hg foi analisado por 

Espectrometria de Absorção Atômica com Geração de Vapor Frio (CVAAS), com o 

uso do aparelho Bacharach Coleman modelo 50D, e redução pelo cloreto estanoso 

(SnCl2). A acuracidade das análises de mercúrio foi verificada através de 

determinações rotineiras do sedimento certificado Buffalo River (SRM-2704, NIST – 

USA, 60 ng/g) valor médio medido (n=15, 586). 

 A decomposição total das amostras de sedimento foi feita com uma mistura 

ácida oxidante (HCl, HNO3 e HF) (WINDOM et al., 1989). A determinação de Fe, Mn 

e Zn foi feita utilizando-se a Espectrometria de Absorção Atômica com Chama 

(FAAS), VARIAN modelo ESPECTRAA – 300. 

 Para análise da Matéria Orgânica 1,000 g do sedimento foi calcinado, por 6h, 

a 450°C em forno mufla. 
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6.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

 O coeficiente de correlação de Spearman (não paramétrico) foi calculado com 

base nos teores dos elementos nos sedimentos e na água; através do software 

SPSS 10.0 for Windows. 



 
 

 

 

 

 

 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 ÁGUA 

 

 Na Tabela 6 estão apresentadas médias e faixa de variação das medidas de 

pH, condutividade, mercúrio, sulfeto, manganês e ferro nas amostras coletadas nos 

piezômetros, na lagoa de chorume e no poço tipo cacimba do haras.  

 

Tabela 6 - pH, Condutividade (mS/cm), Hg total (ng/L), Sulfeto (mg/L), Manganês (mg/L), Ferro 
(mg/L). Parâmetros químicos das análises em água apresentados em seus valores 
mínimo, médio e máximo 

 

 

 As correlações aferidas neste estudo, verificam uma positiva e significativa 

correlação entre os parâmetros sulfeto e Mn (n=26, p<0,05, r=0,46) e Hg e Fe (n=35, 

p<0,05, r=0,36) e uma negativa e significativa correlação entre os parâmetros Hg e 

Mn (n=35, p<0,05, r=-0,34) e Mn e Fe (n=38, p<0,01, r=-0,44). 

 Essas correlações vêm sugerir uma ligação do Hg com os óxidos e hidróxidos 

de Fe e Mn. Isso reflete o caráter competitivo por sítios de adsorção na superfície 

mineral (MELAMED; VILLAS BÔAS, 2002). Possivelmente há uma competição 

predominante entre o Fe e o Mn para com o Hg que vem interferir numa ligação 

entre o sulfeto e o Hg. As baixas concentrações do Hg nas águas e correlações não 

significativas dele com o sulfeto podem estar refletindo a associação do mesmo com 

os óxidos e hidróxidos de Fe e Mn e/ou com a matéria orgânica. 
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 Bactérias que degradam a matéria orgânica utilizam o O2 como aceptor de 

elétrons. Em ambientes como o do presente estudo, em que o O2 é escasso, essas 

bactérias utilizam O2 de óxidos e hidróxidos adsorvidos na superfície mineral, no 

caso o MnO2. Após a reação, o elemento Mn está novamente disponível em solução 

na forma reduzida desfavorecendo a associação e, conseqüentemente, a formação 

de complexos do Hg com óxidos e hidróxidos de Fe e Mn e/ou com a matéria 

orgânica, mantendo-se diluído em pequena quantidade. Isso vem explicar as 

negativas correlações do Mn para com o Hg e o Fe. 

 Com relação ao pH, os maiores valores são encontrados na lagoa de 

chorume, chegando a atingir 10,4, enquanto que no haras (distante 750 m do “lixão”) 

atingiu 7,8. Se considerarmos os poços (haras inclusive), o pH apresenta uma faixa 

de variação de 6,4 a 7,8, com uma leve tendência de aumento do valor médio em 

direção ao poço do haras. Em relação às águas dos poços, analisadas neste estudo, 

seus valores estão em conformidade com os valores encontrados por Azevedo 

(1998) nas águas subterrâneas da região de Maricá (6,5 a 7,4). 

 Das águas amostradas, somente as da lagoa de chorume não se 

enquadraram no intervalo de pH recomendado pelo CONAMA (CONSELHO 

NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986), para águas destinadas ao abastecimento 

público, de 6 à 9. 

 Na Figura 3 está mostrado que os maiores valores de pH foram registrados 

nos períodos de maior precipitação (Figura 2), para a lagoa de chorume, sugerindo 

que esta sofre quase que instantaneamente os efeitos climáticos. Provavelmente a 

maior faixa de variação, no pH, encontrada nesta lagoa esteja associada aos efeitos 

de diluição no período de chuva e concentração na época seca (MELAMED, 2002). 

 O pH é a medida da concentração de íons H+ na água. O balanço dos íons 

hidrogênio e hidróxido (OH-) determinam quão ácida ou básica ela é. Na água 

quimicamente pura os íons H+ estão em equilíbrio com os íons OH- e seu pH é 

neutro, ou seja, igual a 7. Os principais fatores que determinam o pH da água são o 

gás carbônico dissolvido e a alcalinidade. Os aumentos de pH verificados tanto na 

lagoa quanto em algumas épocas; nos poços, estão associados, provavelmente, à 

degradação da matéria orgânica, com conseqüente consumo de oxigênio e aumento 

da alcalinidade (Figura 4). 

 A grande importância do pH no estudo dos metais é porque afeta diretamente 

a solubilidade, a mobilidade e a biodisponibilidade dos metais, mas em 
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circunstâncias de pH neutro os processos como a formação de complexos e 

dessorções ficam inibidos (HATJE, 1996). 
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Figura 4 - Variação temporal mensal, em escala logarítmica, do pH nas águas dos cinco pontos 
de amostragem, ao longo do período entre 10/00 a 06/01. 

 

 A condutividade elétrica apresentou ampla faixa de variação de 1,3 mS/cm 

(no haras) até 24,8 mS/cm (no poço 14, o mais raso). Quando comparado ao haras, 

os demais pontos de amostragem (inclusive a lagoa de chorume) apresentam 

condutividade uma ordem de grandeza superior, indicativo de uma provável 

influência do “lixão” sobre essas águas. Matthess (1982) afirma que águas potáveis 

subterrâneas tem valores de condutividade de 0,03 e 2,0 mS/cm. 

 Os valores encontrados no haras situam-se dentro da faixa de condutividade 

encontrada por Azevedo (1998), para poços profundos de uso doméstico, na região 

de Maricá (0,15 a 2,73 mS/cm). Entretanto, o valor máximo encontrado no haras já é 

superior a esta faixa o que pode sugerir algum tipo de influência do lixão.   

 Com relação à variação temporal (Figura 5), exceto a lagoa de chorume que, 

provavelmente responde instantaneamente aos períodos chuvosos, nos demais 

pontos de amostragem o comportamento da condutividade é homogêneo. Este fato 

pode estar refletindo o clima seco desta região, onde a precipitação anual não 

supera os 900 mm. 

 Os sais dissolvidos e ionizados presentes na água transformam-na num 

eletrólito capaz de conduzir a corrente elétrica. Como há uma relação de 

proporcionalidade entre o teor de sais dissolvidos e a condutividade elétrica, 

podemos estimar o teor de sais pela medida de condutividade da água. A medida de 

condutividade é feita através de condutivímetro e a unidade usada é o MHO (inverso 

de OHM, unidade de resistência). Como a condutividade aumenta com a 
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temperatura, usa-se 25ºC como temperatura padrão, sendo necessário fazer a 

correção da medida em função da temperatura se o condutivímetro não o fizer 

automaticamente. Para as águas subterrâneas as medidas de condutividade são 

dadas em microMHO/cm. No Sistema Internacional de Unidades, adotado pelo 

Brasil, a unidade de condutância é siemens, abreviando-se S (maiúsculo). Para as 

águas subterrâneas o correto seria nos referirmos a microsiemens por centímetro 

(µS/cm). 
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Figura 5 - Variação temporal mensal, em escala logarítmica, da condutividade (mS/cm) nas 
águas dos cinco pontos de amostragem, no período de 10/00 a 06/01. 

 

 O Hg total compreende todas as espécies de Hg dissolvido, fortemente ligado 

a complexos solúveis orgânicos e inorgânicos e a fração de Hg fracamente ligada a 

partículas em suspensão (PARAQUETTI, 2001). 

 As maiores concentrações de Hg total encontrado nas águas foram de 1034 

ng/L (lagoa de chorume L2), no período de maior déficit pluviométrico (fevereiro), e 

de 1285,7 ng/L (poço P3), no período posterior ao regime das chuvas (abril). Para a 

lagoa de chorume, o valor médio foi de 517,1 ng/L e, para a água subterrânea a 

variação média foi de 51 – 648 ng/L (Tabela 6). Gonçalves (1999), no seu estudo 

realizado nas lagoas do litoral leste fluminense, obteve concentrações médias de Hg 

total dissolvido variando de 3,2 a 11 ng/L, sendo cerca de 47 vezes menor que o 

valor médio encontrado na lagoa de chorume L2 e de 59 vezes menor que o valor 

máximo da média encontrado nas águas subterrâneas. Machado et al. (2002), em 

seu estudo realizado no Aterro de Gramacho, encontrou uma média de 2500 a 

20000 ng Hg/L no chorume, valor acima do encontrado no chorume de São Pedro 

da Aldeia, provavelmente devido ao maior tempo de atividade do Aterro de 

Gramacho, oficialmente em atividade desde 1978, e de receber uma quantidade 

maior de resíduos sólidos, além de estar próximo de área industrializada na região 



47 
 

metropolitana do Rio de Janeiro. Santos Júnior (2002) observou que para existir uma 

contaminação significativa é necessário que o processo de propagação de 

contaminantes em aterro tenha uma ordem de grandeza de 200 metros para 7 anos, 

tendo pouco o que inferir em valores de “lixão” com pouco tempo de atividade, como 

é o caso de São Pedro da Aldeia. 

 Os níveis máximos de Hg total encontrado no piezômetro mais a juzante do 

“lixão”, P3 (distante cerca de 315 m do “lixão” e a 8,0 m de profundidade) (Figura 6), 

coincidem com o final do período de chuvas, de março a maio (Figura 2), que 

contribuem para que o Hg infiltre no solo e seja carreado pelo lençol freático até ao 

respectivo piezômetro, de 8,0 m de profundidade. Vadillo et al. (1999) em estudo 

realizado no aterro de Marbella, Espanha, afirma que a composição química do 

lixiviado depende exclusivamente da distribuição das chuvas caracterizando três 

tipos de lixiviados: os produzidos durante secas severas, com alta mineralização (o 

que acontece na lagoa de chorume no mês de fevereiro); os de altos períodos de 

chuva, com baixa mineralização e baixa concentração de componentes químicos; e 

os de períodos de chuva normais, sendo os que possuem uma composição química 

média. 
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Figura 6 - Variação temporal mensal, em escala logarítmica, dos teores de Hg total (ng/L) nas 
águas dos cinco pontos de amostragem, no período de 10/00 a 06/01. 

 
 De um modo geral, observa-se que as características físico-químicas do 

lixiviado da lagoa de chorume respondem quase que imediatamente a influência da 

chuva, como pode ser visto no período das chuvas na região (de Dezembro a 
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Março). A lagoa de chorume apresenta a menor concentração de Hg total (Figura 6), 

entre todos os pontos de amostragem, entretanto, durante fevereiro, o mês de menor 

índice pluviométrico, há um aumento drástico na concentração deste metal 

chegando a ultrapassar todos os outros pontos de amostragens. 

 Ao contrário da lagoa de chorume as águas subterrâneas (piezômetros e 

haras) apresentam resposta defasada à precipitação atmosférica, o que 

provavelmente deve estar relacionado ao tempo de infiltração das águas no “lixão” e 

só a partir daí irão formar o escoamento superficial (formação da lagoa de chorume) 

e sub-superficial atingindo o lençol. 

 O aumento no valor de pH e de concentração de Hg nas águas da lagoa de 

chorume, em fevereiro, provavelmente estão relacionados a alta mineralização 

produzida pela decomposição da matéria orgânica durante o período de estiagem. 

 Outro fator intimamente relacionado a degradação da matéria orgânica é o 

teor de sulfeto que teve seus maiores valores detectados na lagoa de chorume, 

chegando atingir 38,78 mg/L, enquanto que no haras (distante 750 m do “lixão”) 

atingiu 2,57 mg/L (Tabela 6). Considerando-se somente as águas subterrâneas (os 

poços), o sulfeto apresentou sua maior variação no piezômetro P2 (1,50 a 22,15 

mg/L), a cerca de 235 m de distância do “lixão” e com 7,50 m de profundidade. Os 

menores valores de sulfeto, em P2, estão bem superiores ao padrão de aceitação 

para consumo humano, do Ministério da Saúde (0,05 mg/L). O sulfeto apresenta 

padrão de comportamento bem marcado (Figura 7), com valores altos no período de 

novembro a janeiro, coincidindo com a época de veraneio e das festas de fim de 

ano, quando se produz mais lixo e valores baixos de março a junho. 

 Apesar da alta afinidade do mercúrio pelo enxofre os dois elementos não 

mostraram correlação significativa, nas águas. 
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Figura 7 - Variação temporal mensal, em escala logarítmica, dos teores de S (mg/L) nas águas 
dos cinco pontos de amostragem, no período de 10/00 a 06/01. 

 

 O sulfeto, presente no ambiente de estudo, origina-se das transformações 

ocorridas durante a mineralização da matéria orgânica presente nos resíduos 

sólidos. Esses por sua vez são degradados por microorganismos facultativos, 

dependendo da disponibilidade de oxigênio. No metabolismo anaeróbico a 

degradação se dá no interior do aterro, quando o oxigênio aprisionado na massa de 

lixo for totalmente consumido pelas bactérias aeróbicas (LINS, 2003). As condições 

ótimas para a vida dos microorganismos anaeróbicos são a impermeabilidade do ar, 

ou seja, nenhuma das atividades biológicas desses microorganismos, inclusive seu 

desenvolvimento, reprodução e metabolismo, exigem oxigênio, que em cuja 

presença são eles, de fato, muito sensíveis (SEIXAS, 1980). O metano (CH4) e o 

dióxido de carbono (CO2) são os principais gases resultantes da digestão anaeróbica 

(MACIEL, 2002). O metano é produzido com a diminuição dos ácidos graxos voláteis 

e com o aumento do pH, aparecendo com o decorrer do tempo uma série de 

compostos não degradados pelo processo anaeróbico (LINS, 2003). 

 Outro elemento, que via de regra, pode apresentar associação ao mercúrio e 

ao mesmo tempo com os processos de degradação da matéria orgânica é o Mn. 

Este metal apresentou em P14 (a cerca de 145 m do “lixão” e com 1,70 m de 

profundidade, o mais raso dos poços) seus maiores valores, atingindo 7,0 mg/L, 

enquanto que no haras (ponto mais distante) atingiu seu menor valor, 0,03 mg/L 

(Tabela 6). 

 O valor máximo, obtido em P14, está 70 vezes acima do padrão de 

potabilidade para águas destinadas ao consumo humano, que deve possuir 
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concentração máxima de 0,1 mg Mn/L (CONSELHO NACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE, 1986; FEITOSA et al., 2000). Feitosa e Manoel Filho (1997) estipularam 

um padrão para as faixas de variação dos teores de contaminantes em chorume de 

aterros (Tabela 2) da ordem de 0,01 – 100 mg/L, que engloba os valores 

apresentados neste estudo. 

 Na Figura 8, é mostrado o comportamento do Mn ao longo do período 

estudado. De um modo geral, nas águas subterrâneas o Mn mostra comportamento 

quase que constante, com pequenas variações. Entretanto, os baixos valores deste 

metal observados na lagoa de chorume podem estar associados a utilização dos 

óxidos de manganês por organismos na oxidação da matéria orgânica (SHAW et al., 

1990; GOBEIL et al., 1997). 
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Figura 8 - Variação temporal mensal, em escala logarítmica, dos teores de Mn (mg/L) nas águas 
dos cinco pontos de amostragem, no período de 10/00 a 06/01. 

 

 Os valores máximos de Fe são encontrados em P14 (1,04 mg/L) e os valores 

mínimos são encontrados em todos os poços, água subterrânea, (0,01 mg/L). A 

lagoa de chorume apresentou uma variação de 0,11 – 0,27 mg/L (Tabela 6). 

 Na região de Maricá, a água subterrânea apresentou uma variação média da 

ordem de 0,75 – 32,1 mg/L, em seu teor de Fe total, estando relacionado às rochas 

básicas na área de estudo (AZEVEDO, 1998). Valor bem acima do encontrado nas 

águas da região do “lixão” de São Pedro da Aldeia, que tem na origem antrópica a 

justificativa para a presença do Fe, em suas águas. Devido a influência das chuvas, 

como pode ser observado, com o crescimento das curvas seguindo o caráter 

pluviométrico, excluíndo-se a lagoa de chorume (Figura 9). 
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 O Fe é um elemento persistentemente, presente em quase todas as águas 

subterrâneas. Suas fontes são minerais escuros (máficos): hematita, magnetita, 

biotita, pirita, piroxênios, anfibólios. Em virtude de afinidades geoquímicas quase 

sempre é acompanhado pelo Mn, que para uma comparação entre os dois 

elementos não é observado essa afinidade nas Figuras 8 e 9. 
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Figura 9 - Variação temporal mensal, em escala logarítmica, dos teores de Fe (mg/L) nas águas 
dos cinco pontos de amostragem, no período de 10/00 a 06/01. 

 

 O organismo humano necessita de até 19 mg de ferro por dia. Os padrões de 

potabilidade exigem que uma água de abastecimento público não ultrapasse os 0,3 

mg/L. Os resultados (Tabela 6), verificaram que o teor de ferro, para águas 

subterrâneas, está de acordo com os padrões OMS, MS (Tabela 7) e do CONAMA 

(Tabela 8). 

 Como não há um consumo da água subterrânea, na região do “lixão”, não 

seria necessária uma comparação entre os teores da água local com os teores da 

legislação brasileira, a não ser pela presença do haras que utiliza a água 

subterrânea para a dessedentação e limpeza de animais. No caso do Mn e do Fe os 

valores estão subestimados devido a legislação brasileira ter seu teor padrão para 

consumo humano em água bruta e nas amostras de água da região do “lixão” houve 

uma filtração, em filtro de 0,45 µm, realizada durante as análises laboratoriais. 
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Tabela 7 - Padrões de Potabilidade para Consumo Humano 

Parâmetros 
Analíticos 

(mg/L) 

Valor Máximo 
Permitido 

Este Estudo 

*OMS **MS P14 L2 P2 P3 Haras 

Hg 0,001 - 
0,00253 – 
0,09956 

0,0002 – 
1,034 

0,04745 – 
0,94547 

0,01039 
– 1,285 

0,00053 – 
0,09325 

Mn 0,1 0,1 
2,88 – 
7,04 

0,07 – 
0,9 

0,48 – 
1,76 

0,36 – 
1,76 

<0,05 – 
0,05 

Fe 0,3 0,3 
0,01 – 
1,04 

0,11 – 
0,27 

<0,05 – 
0,13 

0,01 – 
0,39 

0,01 – 
0,78 

S - 0,05 
1,8 – 
16,13 

2,06 – 
38,78 

1,5 – 
22,15 

2,51 – 
8,81 

2,57 – 
8,09 

pH 6,5–8,5 - 6,4–7,4 7,8–10,4 6,5–7,1 6,8–7,7 6,9–7,8 

Fonte: *Feitosa e Manoel Filho (2000); **Ministério da Saúde (Portaria 1.469/2000). 

 

 Para assegurar o bem-estar humano e equilíbrio ecológico aquático foram 

especificados parâmetros limites e categorizados em nove classes para as águas 

doces (salinidade igual ou inferior a 0,50‰), salobras (salinidade igual ou inferior a 

0,5‰ e 30‰) e salinas (salinidade igual ou superior a 30‰), de modo a assegurar 

seus usos predominantes, em todo o Território Nacional. Conferindo suas atribuições 

ao CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), através de sua Resolução nº 

20, de 18 de junho de 1986 (Tabela 8). 

 As águas doces são classificadas, segundo o sistema de classes de 

qualidade, em: Classe Especial (abastecimento doméstico sem prévia ou com 

simples desinfecção e preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas); Classe 1 (abastecimento doméstico após tratamento simplificado, à 

recreação de contato primário, irrigação e aqüicultura); Classe 2 (abastecimento 

doméstico após tratamento convencional, à recreação de contato primário, irrigação 

e aqüicultura); Classe 3 (abastecimento doméstico após tratamento convencional, 

irrigação e dessedentação de animais); Classe 4 (navegação, harmonia paisagística 

e usos menos exigentes). 

 As águas salinas são classificadas, segundo o sistema de classes de 

qualidade, em: Classe 5 (recreação de contato primário e aqüicultura); Classe 6 

(navegação comercial, harmonia paisagística e recreação de contato secundário). 

 As águas salobras são classificadas, segundo o sistema de classes de 

qualidade, em: Classe 7 (recreação de contato primário e aqüicultura); Classe 8 

(navegação comercial, harmonia paisagística e recreação de contato secundário). 

 A Tabela 8 apresenta os valores limites para os parâmetros Fe solúvel, Mn, 

Hg e Sulfetos (como H2S não dissociado), em água, com as Classes 4, 6 e 8 sem 

especificação em teores máximos para as substâncias potencialmente prejudiciais. 
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Tabela 8 - Classificação das águas, em parâmetros limites (mg/L), estabelecida pela Resolução 
CONAMA Nº 20, de 18/06/1986, publicado no D. O. U. de 30/07/1986 

 Hg S Mn Fe 

Classe 1 
Classe 2 

0,0002 0,002 0,1 0,3 

Classe 3 0,002 0,3 0,5 5,0 

Classe 5 0,0001 0,002 0,1 0,3 

Classe 7 0,0001 0,002 - - 

 

 De acordo com os dados de outros “lixões”, em comparação ao atual estudo 

pode-se atestar que: 

 Em Fortaleza – CE, o “lixão” de Jangurussu recebe cerca de 1144 t/mês de 

resíduos sólidos urbanos e em atividade há mais de vinte anos. Exerce influência 

negativa sobre a região, pela disposição inadequada dos resíduos sólidos e nos 

períodos de seca tem esta influência intensificada. Em relação aos metais, foi 

concluído que as águas do aqüífero, constituídas pela Formação Barreiras, são de 

boa qualidade. Porém, os valores de DQO e coliformes encontrados fazem exceção 

(SANTAELLA, 1999). 

← Norte, P1 (250 m), “Lixão”, P2 (100 m), P3 (380 m), P4 (1 090 m), Sul → 
Esquema da disposição dos Piezômetros em relação ao “lixão”. 

 

 As determinações de metais indicaram, em P1, que apenas a concentração 

de Mn (0,08 mg/L) supera os valores recomendados, 0,05 mg/L, e pH 7,4. Em P2, 

apenas o Fe (27,5 mg/L) apresenta-se em concentração superior a recomendada 

pela literatura, 1 a 5 mg/L, e pH 6,3. É bem provável que o valor do Fe seja uma 

conseqüência da solubilização do deste elemento, presente na Formação Barreiras. 

Em P3, os valores das concentrações se encontram dentro dos limites permitidos e 

pH 7,2. Em P4, os teores aparecem em concentrações mínimas e pH 7,4. 

 O “lixão” de Jangurussu recebe cerca de 37 t/dia de resíduos sólidos urbanos, 

onde os parâmetros químicos analisados, em água, estão inseridos na faixa de 

variação dos valores médios do presente estudo (0,037 – 4,96 mg Mn/L; 0,08 – 0,52 

mg Fe/L; pH 6,7-9,1). A autora afirma que em relação aos metais, as águas do 

aqüífero são de boa qualidade. Afirma ainda que a alta ocorrência do elemento Fe 

se deve a influência natural da Formação Barreiras. 

 Localizado em Niterói – RJ, o “lixão” do Morro do Céu recebe cerca de 550 

t/dia, oficialmente está em atividade desde 1983. A variação dos valores médios dos 

seus parâmetros obtidos em água (0,012 – 0,075 mg Mn/L; 0,27 – 0,29 mg Fe/L), no 

“lixão” do Morro do Céu (SISINNO; MOREIRA, 1996), está na mesma faixa de 



54 
 

variação dos valores médios obtidos, em água, do “lixão” do município de São Pedro 

da Aldeia (0,037 – 4,96 mg Mn/L; 0,08 – 0,52 mg Fe/L). 

 Em seu estudo, Sisinno e Moreira (1996) verificou que apenas o Fe encontra-

se próximo do valor máximo permitido, sugerindo haver influência do solo da região 

para a qualidade das águas. A mesma hipótese encontrada para a baixa 

concentração de metais, nas águas, é ocasionada pelo tipo de solo da região, capaz 

de promover mecanismos de atenuação além de adsorção a partículas em 

suspensão na coluna d’água, baixa concentração dos elementos no chorume e da 

baixa pluviosidade na época do estudo. 

 Sabe-se que a caracterização química de águas, baseada em intervalos de 

amostragem relativamente longos, reflete apenas estados momentâneos da 

composição química do corpo d’água, portanto não é um bom indicador de um 

histórico de poluição como acontece com locais de disposição de resíduos sólidos. 

Os sedimentos, ao contrário, ao se depositarem tornam-se estáveis e têm sido 

utilizados como integradores de eventos e/ou condições que ocorreram na coluna 

d’água. 

 

7.2 SEDIMENTO 

 

 Muitos “lixões”, ao redor do mundo, funcionam como verdadeiros biorreatores 

na disponibilização de metais e de mercúrio para o ambiente (LANDFILLS ..., 2001). 

Para se entender o comportamento do mercúrio e de seus principais carreadores, 

foram coletados 2 testemunhos na principal lagoa de chorume do “lixão” de São 

Pedro da Aldeia. 

 Na Figura 10, além da matéria orgânica são mostrados os perfis de 

comportamento do mercúrio, manganês, zinco e ferro, ao longo do testemunho 1. As 

concentrações variaram de 3 a 23 % para a matéria orgânica; de 160 a 580 ng/g 

para o Hg; 0,21 a 1,8 % para o Fe; 8,3 a 145,4 µg/g para o Zn; e 11,7 a 116,1 µg/g 

para o Mn. 

 Ainda na Figura 10 está apresentado o comportamento da densidade (em 

base seca - subitem 6.3.2), ao longo do testemunho 2. Os valores, relativamente 

baixos, variaram de 0,20 – 0,75 g/cm3, apresentando comportamento inverso ao do 

teor de matéria orgânica a partir dos 4 cm de profundidade, e com os menores 
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valores na base do testemunho, provavelmente evidenciando uma maior 

compactação e menor teor de MO. 
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Figura 10 - Perfis dos elementos Hg, Mn, Zn, Fe e da MO nos 17 cm do testemunho 1 e o 
comportamento da densidade ao longo do testemunho 2. 

 

 As significativas e positivas correlações entre os parâmetros Hg e MO (n=17, 

p<0,01, r=0,70), Hg e Fe (n=17, p<0,01, r=0,70), Hg e Zn (n=17, p<0,01, r=0,65), Mn 

e Zn (n=17, p<0,01, r=0,79), MO e Fe (n=17, p<0,01, r=0,76), MO e Zn (n=17, 

p<0,01, r=0,65), MO e Mn (n=17, p<0,05, r=0,53), Mn e Fe (n=17, p<0,05, r=0,48) e 

Fe e Zn (n=17, p<0,05, r=0,60), associados ao perfil de acumulação em direção à 

superfície (todos os parâmetros), sugerem uma origem comum para os metais (o 

“lixão”). 
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 A Matéria Orgânica (MO) apresenta correlação significativa e positiva com 

todos os metais, provavelmente vindo a ser o principal carreador desses metais, do 

“lixão” para o sedimento. 

 O motivo pelo qual não há uma significativa correlação entre os elementos Mn 

e Hg, provavelmente, se deve ao MnO2 funcionar como um aceptor de elétrons 

(OKABAYASHI, 2001), liberados em conseqüência da degradação da matéria 

orgânica, para os microorganismos. Neste processo, há uma transferência de 

elétrons de um doador para um aceptor. Em condições anóxicas, como a do local, 

devem-se predominar os processos redutores dos óxidos e hidróxidos de Mn, em 

superfície, e a sulfato-redução deve predominar como o principal processo de 

oxidação da MO, em profundidade. Portanto, devido a redução pelos 

microorganismos, a correlação entre a concentração de óxidos e hidróxidos de Mn 

se reproduz de forma pouco significativa, desfavorecendo a retenção do Hg como 

precipitado. A adoção do regime heterotrófico depende das condições ambientais e 

utiliza substâncias orgânicas como fonte de carbono. Ao se ligar a pelo menos um 

átomo de carbono, o átomo de Hg dá origem à compostos de Hg orgânico 

(metilmercúrio CH3Hg+) de alta mobilidade (MOORE; RAMAMOORTHY, 1984 apud 

VEECK, 1999). 

 Em comparação com a variação do teor de matéria orgânica encontrada no 

Aterro de Gramacho, 17 – 43 %, estes valores que são bem elevados segundo 

Machado et al. (2002), estão ligeiramente acima das concentrações encontradas no 

“lixão” de São Pedro da Aldeia, 3 – 23 %. 

 O Fe apresenta correlação significativa com a MO e com o Hg e sugere uma 

associação de óxidos e hidróxidos de Fe e/ou MO com o Hg percolado do “lixão”. A 

maior parte desse Hg deposita-se nos sedimentos do fundo da Lagoa de Chorume, 

que apresenta concentrações de cerca de 450 vezes maior que as concentrações de 

Hg encontradas em água, refletindo a baixa mobilidade deste elemento no meio 

(MELAMED; VILAS BÔAS, 2002). 

 As concentrações de Hg nos sedimentos do testemunho sedimentar da lagoa 

de chorume (0,16 – 0,58 mg Hg/kg), estão acima da faixa de variação das 

concentrações encontrados nos sedimentos superficiais das Lagoas do Leste 

Fluminense (0,11 – 0,44 mg Hg/kg) (GONÇALVES, 1999), consideradas 

moderadamente impactadas e acima dos valores encontrados por Marins (1998) 
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para sedimentos superficiais da Baía de Sepetiba (0,02 – 0,16 mg Hg/kg), segunda 

maior área industrializada do município do Rio de Janeiro. 

 Considerando-se que todo metal encontrado ao longo do testemunho 

sedimentar é originado do “lixão” de São Pedro da Aldeia, pode-se deduzir que, 

durante os anos de operação desse aterro, as concentrações dos metais analisados 

sofreram incrementos da ordem de: 7,6; 36,2; 27,5 e 8,6 vezes para Hg, Zn, Mn e 

Fe, respectivamente. Isso significa que a contribuição relativa de metais do “lixão” 

para os sedimentos da Lagoa de Chorume ocorre na seguinte ordem: 

Zn>Mn>Fe>Hg, zinco, manganês e ferro, portanto, numa ordem de magnitude acima 

do mercúrio. Esses valores, com a exceção do Fe, estão de acordo com a ordem 

dos teores de contaminantes dissolvidos no chorume de aterros (Fe>Zn>Mn>Hg), 

apresentados na Tabela 2 (FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). 

 Na Tabela 9 é comparada a análise das amostras de sedimentos no “lixão” do 

Morro do Céu (Niterói – RJ), em funcionamento há mais de vinte anos e recebendo 

cerca de 13,5 vezes mais resíduos sólidos urbanos, com os dados deste estudo no 

“lixão” de São Pedro da Aldeia (SISINNO; MOREIRA, 1996). Os valores encontrados 

para Zn, Mn e Fe, neste estudo, estão abaixo dos valores observados no “lixão” do 

Morro do Céu. Atenção especial para o Fe do “lixão” do Morro do Céu que apresenta 

uma faixa de variação expressivamente acima dos valores médios do “lixão” de São 

Pedro da Aldeia, cerca de 16,6 vezes maior que os valores mínimos e cerca de 2,1 

vezes maior que os valores máximos encontrados neste estudo. Mesmo assim, o 

autor conclui haver baixa contaminação por metais, alertando apenas para a elevada 

contaminação microbiológica e orgânica. 

 Em Campos dos Goytacazes – RJ, o município utiliza inadequadamente uma 

área como depósito de lixo desde meados da década de 80 e estaria produzindo 

cerca de 244 t/dia, seguindo a estimativa da média nacional de produção de 

resíduos sólidos por habitante, 600 g/dia (SANTOS JÚNIOR, 2002). Santos Júnior 

(2002), observa uma variação na concentração de Zn no sedimento da ordem de 0 – 

89 mg Zn/kg. Essa concentração, encontrada no “lixão” de Campos, está abaixo da 

faixa de variação da concentração de Zn encontrada na área do “lixão” de São 

Pedro da Aldeia (Tabela 9). Segundo Santos Júnior (2002), os valores do seu estudo 

encontram-se dentro dos valores normais preconizados pela literatura. 

 Os resultados obtidos na análise das amostras de sedimentos deste estudo 

apresentaram variação de Hg da ordem de 0,16 a 0,58 mg Hg/kg, estando um pouco 
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abaixo dos valores apresentados no Aterro de Gramacho (concentrações de 0,26 – 

0,89 mg Hg/kg, Tabela 9). Os valores mínimos e máximos encontrados no Aterro de 

Gramacho são respectivamente cerca de 1,6 e 1,5 vezes maiores do que os valores 

de Hg, no “Lixão” de São Pedro da Aldeia. Essas diferenças provavelmente se 

devem ao fato do Aterro de Gramacho estar localizado em uma região de mangue 

as margens da Baía da Guanabara, sofrendo diretamente influência dessa região 

que é muito industrializada e recebendo uma quantidade de lixo cerca de 100 vezes 

superior e tendo o dobro do tempo de atividade que em São Pedro da Aldeia. 

 

Tabela 9 - Variações dos valores de Zn, Mn, Fe e Hg do perfil sedimentar deste estudo, em 
comparação com sedimentos no “lixão” do Morro do Céu, Niterói; no Aterro de 
Gramacho, RJ; e no “lixão” de Campos dos Goytacazes, Norte do RJ. (dados em 
mg/kg, exceto ferro em %) 

“LIXÕES”  Zn Mn Fe Hg 

Niterói 
Sed. Aterro e 

Córrego 
114 - 270,6 128,6 – 216,6 3,5 – 3,9 - 

Gramacho Test. Sedimentar 170 - 850 - - 0,27 – 0,89 

Campos Sed. Aterro 0 - 89 - - - 

São Pedro da Aldeia 
(Este estudo) 

Test. Sedimentar 8,27 – 145,4 11,65 – 116,1 0,21 – 1,82
* 0,16 – 0,58 

*
2107 – 18180 mg/kg. 

Fonte: Sissino e Moreira (1996); Machado et al. (2000); Santos Júnior (2002). 

 

 Na Tabela 10 estão apresentados o “Inventário” de concentração, a massa 

acumulada e o fluxo anual de Hg e dos outros metais, considerando o perfil 

sedimentar e o período de uso do aterro. 

 Se considerarmos a ordem de contribuição relativa dos metais 

(Zn>Mn>Fe>Hg) do “lixão” para os sedimentos da Lagoa de Chorume e a massa 

acumulada (Tabela 10), percebe-se que o Mn apresenta maior acumulação do que o 

Zn. Isso mostra que, apesar do incremento do Zn ser maior que o do Mn, em termos 

de acumulação o Mn é ligeiramente maior que o Zn. 

 Ainda na Tabela 10, a comparação com os valores máximos e mínimos de Fe 

encontrados por Wasserman et al. (2001) (2,4 – 4 %), no ambiente de mangue na 

Baía de Sepetiba, permite observar que os valores encontrados no presente estudo 

(0,21 – 1,82 % Fe) são extremamente inferiores, reforçando ainda mais a hipótese 

de que o Fe encontrado no sedimento da lagoa de chorume é exclusivamente 

antrópico, tendo sua origem no “lixão”, não expressando o nível de background 

natural da região em estudo. Segundo Rousseaux (1988), fontes antrópicas de 

metais, principalmente pilhas e baterias, são responsáveis por 90 % do Hg e 45 % 

do Zn, no lixo francês, embora só representem 0,17 % em peso total de lixo. 
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 No inventário de excesso de concentração, do estudo realizado no Aterro de 

Gramacho, os valores variaram de 9,7 – 55,7 mg Hg/m2 e de 8,2 – 46,4 g Zn/m2 

(MACHADO et al., 2002). O inventário de excesso de concentração, descrito por 

Machado et al. (2002), nada mais é do que a estocagem dos parâmetros analisados 

por área de sedimento (mg/m2). O autor refere-se à palavra “excesso” devido a 

utilizar-se de valores exclusivamente antrópicos, tendo descontado todo o valor do 

background natural, em cada amostra. Em comparação com os valores de 

“Inventário” de Concentração do sedimento da lagoa de chorume do “lixão” de São 

Pedro da Aldeia, Tabela 10, pôde-se atestar que os valores máximos de Hg e de Zn, 

encontrados no Aterro de Gramacho, estão respectivamente acima dos valores 

encontrados no sedimento da lagoa de chorume do “lixão” de São Pedro da Aldeia, 

cerca de 1,7 e cerca de 14,5 vezes acima. 

 Na Tabela 10 ainda são estimados os valores da entrada de metal para o 

“lixão” de São Pedro da Aldeia, baseado no estudo de Machado et al. (2002), que 

utilizou-se de dados como a área do aterro, os anos de operação do aterro, a 

entrada diária de resíduos sólidos urbanos e uma estimativa da entrada diária de 

concentrações de metais junto aos resíduos sólidos urbanos. Os valores 

encontrados por Machado et al. (2002), 17 – 50 g Hg/m2 e 2300 – 6200 g Zn/m2, 

estão acima dos valores estimados para o “lixão” de São Pedro da Aldeia, cerca de 3 

vezes acima, para Hg e Zn. Devendo-se levar em conta que não foi considerada a 

taxa de sedimentação, a profundidade da coluna e a faixa temporal entre os dois 

estudos. 

 Machado et al. (2002) conclui que seus valores sugerem uma retenção 

aparentemente alta de metais nos sedimentos de mangue, provavelmente derivados 

de fontes adjacentes ao local de estudo como rios contaminados, o Aterro 

Metropolitano de Lixo de Gramacho e fontes difusas na área da Baía da Guanabara. 

 

Tabela 10 - “Inventário” de Concentração (mg Hg/m
2
), (g Mn/m

2
), (g Zn/m

2
) e (g Fe/m

2
); e 

Entrada de Metal (g/m
2
), no “lixão”, dos parâmetros analisados no testemunho 

sedimentar 2 

 Hg Mn Zn Fe 

“Inventário” de Concentração 31,5 3,6 3,2 0,61 

Entrada de Metal
*
 0,005 – 0,017  0,74 – 2,04  

*
área de 0,022 km

2
, operação de 14 anos, 365 dias/ano, entrada de 40 t/dia de resíduo sólido urbano, 

estimativa de concentração no resíduo sólido urbano de 0,6 – 1,8 g Hg/t (EPA, 1993; SWA, 1993) e 
80 – 220 g Zn/t (NRIAGU; PACYNA, 1988). 



 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSÕES 

 
 
 
 Constatou-se que, próximo ao “lixão” de São Pedro da Aldeia foram aferidas 

as maiores concentrações dos parâmetros analisados neste estudo. A cerca de 

750m do “lixão”, no Haras, as concentrações de contaminantes foram baixas e 

sugerem não receber influência do “lixão”. Conseqüentemente, a pluma 

contaminante não excedeu o domínio de cerca de 300 m ao longo da drenagem, na 

qual estão dispostos os pontos de amostragem da área em estudo. 

 A precipitação da região exerce influência direta no comportamento dos 

parâmetros analisados nas águas da lagoa de chorume que, através da variação 

sazonal, contribui para a elevação da concentração em períodos de estiagem e 

decréscimo da concentração em períodos chuvosos. 

 As significativas correlações, em água, dos parâmetros Sulfeto e Mn, Hg e Fe, 

Hg e Mn e, Mn e Fe sugerem uma ligação do Hg com os óxidos e hidróxidos de Fe e 

Mn e/ou à matéria orgânica. 

 Os níveis máximos de Hg, no sedimento da lagoa de chorume, foram 450 

vezes superiores aos valores máximos obtidos em água, sugerindo que o Hg 

percolado do “lixão” deposita-se, preferencialmente, nos sedimentos da lagoa de 

chorume, associado principalmente a matéria orgânica. 

 As significativas e positivas correlações entre os parâmetros Hg e MO, Hg e 

Fe, Hg e Zn, Mn e Zn, MO e Fe, MO e Zn, MO e Mn, Mn e Fe e, Fe e Zn sugerem 

uma origem comum para esses metais, provavelmente o “lixão” de São Pedro da 

Aldeia. No testemunho sedimentar dos elementos analisados, essa hipótese é 

reforçada, com o perfil de acumulação em direção a superfície, mostrando uma 

distribuição característica de sedimentos alterados antropicamente, gerado pela 

disposição do lixo ao longo do tempo. 
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 A significativa e positiva correlação da matéria orgânica com os metais sugere 

que, provavelmente, a matéria orgânica venha ser o principal carreador desses 

metais, do “lixão” para o sedimento da lagoa de chorume. 

 As relativas altas concentrações, dos metais no sedimento anóxico da lagoa 

de chorume, sugere que estes funcionem como barreira geoquímica à migração 

desses elementos ao longo da drenagem. 

 Em comparação com outros estudos, o “lixão” de São Pedro da Aldeia 

apresentou valores na mesma ordem de grandeza, que as do Aterro de Gramacho, 

apesar deste último estar inserido numa área de mangue à beira da Baía da 

Guanabara e de receber uma quantidade superior de lixo, estando em atividade por 

muito mais tempo. 

 Apesar do “lixão” de São Pedro da Aldeia apresentar concentrações dos 

metais na mesma ordem de grandeza das concentrações obtidas no Aterro de 

Gramacho, a massa acumulada por área de sedimento no “lixão” de São Pedro da 

Aldeia foi cerca de 1,7 vezes menor, para os valores de Hg, e de 14,5 vezes menor 

para os valores de Zn. Isto vem sugerir que a taxa de sedimentação em Gramacho é 

maior que em São Pedro da Aldeia, o que é bem provável. 

 O estudo dos níveis de contaminação e poluição ambiental, na área do “lixão” 

de São Pedro da Aldeia, serve de anúncio para as questões relacionadas à 

inadequada disposição de lixo urbano. 

 Dos métodos adotados, atualmente, como solução ao destino final de 

resíduos sólidos urbanos, a incineração, a compostagem e o aterro sanitário causam 

impacto no ambiente e na saúde humana. A incineração de lixo tem sido a principal 

fonte de mercúrio liberada para o ambiente que, na temperatura de combustão, é um 

gás e escapa dos controles aumentando a área de superfície potencial de contato 

entre o mercúrio e o ambiente. Na compostagem, os resíduos sólidos não sofrem a 

segregação necessária desde a fonte geradora, existindo a possibilidade do 

composto orgânico beneficiado apresentar elevados teores de metais pesados. De 

certa forma, o método da reciclagem de materiais, implicaria numa alternativa para a 

redução do uso de matérias-primas e o consumo de energia. 
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