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RESUMO 

 

 A área da Enseada de São Lourenço, localizada no sudeste da Baía de 
Guanabara (RJ), abriga o Porto de Niterói e diversos estaleiros, além de receber aporte 
de esgotos domésticos e possíveis influências de fontes difusas do entorno da baía, 
tornando esta área contaminada por metais-traço. Este estudo mostra os resultados 
encontrados numa avaliação de acumulação de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em 
testemunhos curtos coletados em três estações de amostragem nesta enseada. Foram 
avaliadas suas possíveis correlações com granulometria e com concentrações de 
carbono orgânico total (COT), enxofre total (S), ferro (Fe) e manganês (Mn), parâmetros 
indicadores de processos geoquímicos. Fatores de enriquecimento (FEs) em relação a 
níveis naturais e inventários (estoques dos metais por área de sedimento) foram 
calculados e uma comparação com os valores orientadores internacionais adotados na 
Resolução CONAMA 344/2004 foi realizada. Os inventários (que sempre mostraram 
maior acumulação na estação mais externa) e os FEs (que mostraram tendências 
variadas entre as estações) indicaram níveis elevados de contaminação para Cu, Pb e 
Zn, enquanto as concentrações de Ni e Cr não atingiram valores preocupantes. Para 
Cr, Cu, Pb e Zn as concentrações mais elevadas foram encontradas na estação na 
área mais externa da enseada, onde as concentrações de Cd, Cr, Cu, Pb e Zn tiveram 
correlação com o Fe. Na estação da área interna da enseada, o Pb teve correlação com 
o Mn. O COT e o S geralmente não pareceram afetar diretamente a distribuição dos 
metais-traço, mas serviram como indicadores do gradiente de influência marinha sobre 
a qualidade dos sedimentos, que afeta os processos biogeoquímicos que retêm os 
metais. A comparação das concentrações de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn com critérios de 
qualidade dos sedimentos internacionais adotados pela legislação brasileira (Resolução 
CONAMA 344/2004) mostrou que as concentrações de Zn, Cu e Pb ocorrem em 
valores que geram preocupação ambiental para atividades humanas na área, como o 
gerenciamento da disposição do sedimento, no caso deste ser dragado. 
 
Palavras-chave: contaminação, sedimentos costeiros, fatores de enriquecimento, 
inventários, critérios de qualidade de sedimento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 The whole São Lourenço harbour area is located in the southeast of Guanabara 
Bay (RJ – Brazil). Furthermore, it also houses “Porto de Niterói” (Niterói Harbour), which 
is the only cargo harbour in Niterói and other several shipyards. Apart from receiving 
domestic sewage discharges and possibly other unknown contribution sources from the 
Bay’s surrounding area, the Bay is contaminated by trace metals. This study shows the 
results of an accumulation evaluation as follows: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in short 
cores collected from three different sample stations in that harbour. Possible correlations 
involving indicating parameters of geochemichal processes such as granulometry, Total 
Carbon Concentrations (TOC), total sulphur (S), iron (Fe) and manganese (Mg) were 
evaluated. Enrichment factors (EFs) in relation to background and inventories (metal 
storage per sediment area) were calculated, and a comparison with international 
sediment quality values adopted by a local jurisdiction (Resolução CONAMA 344/2004) 
was conducted. The inventories which always showed the highest accumulation were 
collected from PN3 Station and the EF showed different trends among the stations. Both 
the inventories and the EF presented high levels of Cu, Pb and Zn contamination. On 
the other hand, Ni and Cr concentrations did not reach worrying levels. Higher 
concentrations of Cr, Cu, Pb and Zn were found at the station which was located at the 
external part of the harbour. There, Cd, Cr, Cu, Pb and Zn concentrations presented a 
correlation with Fe.  At the station located at the internal area of the harbor, Pb had a 
correlation with Mn. TOC and S did not seem to affect directly trace–metal distribution, 
but they were used as a marine influence gradient indicator to sediment quality, which 
affects biogeochemical processes that retain metals. The concentration comparison of 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn levels with international sediment quality criteria adopted by 
the Brazilian jurisdiction (Resolução CONAMA 344/2004) showed that Zn, Cu and Pb 
concentrations generate environmental concerns related to human activities, such as 
the management of dredged sediment, if such sediment dredging occurs in the studied 
areas.  
  
Key words: contamination, coastal sediments, enrichment factors, Inventories, sediment 
quality criteria. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A distribuição de metais-traço potencialmente tóxicos nos sedimentos de áreas 

costeiras impactadas pode ser afetada por vários processos naturais ou alterados pela 

atividade humana, sejam eles físicos (como transporte, sedimentação, erosão e 

ressuspensão na coluna d’água) ou biogeoquímicos (como mudanças de forma química 

por reações mediadas biologicamente durante a diagênese recente) (SALOMONS & 

FÖRSTNER, 1984). Por exemplo, com um aumento na intensidade destes impactos 

humanos, os sistemas costeiros podem se tornar eutrofizados, tornando os sedimentos 

mais redutores e ricos em matéria orgânica e sulfetos (ZIMMERMAN & CANUEL, 2002), 

como se pode observar em áreas como a da Baía de Guanabara, no Estado do Rio de 

Janeiro (PERIN et al., 1997; CARREIRA et al., 2002). 

 Em sedimentos costeiros redutores, pode-se esperar que a geoquímica dos 

metais-traço seja afetada por associações com compostos orgânicos e compostos 

reduzidos, como os sulfetos metálicos, dependendo dos processos diagenéticos que 

predominarem (SALOMONS & FÖRSTNER, 1984; CHAPMAN et al., 1998).  

 Em ambientes aquáticos sedimentares, existe uma sucessão de ecossistemas 

microbianos que são formados de acordo com as vias metabólicas de oxidação da 

matéria orgânica, que seguem a ordem da disponibilidade de energia livre para esta 

oxidação, dependente do aceptor de elétrons usado (BERNER, 1980). Esta ordem é: 

nitrato, óxido de manganês, óxido de ferro, sulfato e carbonato, como está indicado na 
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Figura 1, que mostra a seqüência vertical da predominância de processos diagenéticos 

em relação sedimentos ricos em matéria orgânica e em sulfetos, segundo 

GOLDHABER (2003). Neste tipo de situação, se destaca que quando se esgota o 

oxigênio nas camadas mais superficiais dos sedimentos (zona aeróbica), existe um 

desenvolvimento muito estreito de zonas de redução de nitrato, hidróxido de ferro e 

óxido de manganês, seguido por zonas de redução do sulfato e de redução de 

carbonato mais extensas.   

 Desta forma, nas camadas mais próximas da interface sedimento-água, onde 

trocas de materiais com a coluna d’água ocorrem (WARNKEN et al., 2001; TEASDALE 

et al., 2003), a importância da sulfato-redução pode ser crítica para a dinâmica de 

metais-traço que se associem a compostos orgânicos e sulfetos, como é esperado em 

ambientes com condições mais anaeróbicas (por exemplo, MORSE & LUTHER, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Zoneamento vertical dos processos biogeoquímicos em sedimentos 
redutores ricos em matéria orgânica, modificado de Goldhaber (2003).    
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1.1 AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE METAIS-TRAÇO EM SEDIMENTOS 

COSTEIROS: A QUESTÃO DAS ÁREAS PORTUÁRIAS 

 

As áreas costeiras onde se localizam portos e estaleiros são locais 

reconhecidamente importantes em termos econômicos, onde contaminantes associados 

a sedimentos podem se acumular, constituindo um risco ambiental para a vida aquática, 

tanto por impactos físicos quanto por contaminação química, por exemplo, devido à 

incorporação de metais-traço na biota (VILELA et al., 2004; DA COSTA et al., 2008).  

Estas situações de impacto ambiental nas áreas costeiras, possibilitam efeitos 

adversos para organismos pelágicos e bentônicos, que podem ser monitorados pelas 

características físico-químicas da coluna d’água e química do material particulado em 

suspensão (BIRCH & O’HEA, 2007).  

Uma avaliação integrada completa destes ambientes requer um estudo conjunto 

de indicadores biológicos, físicos e químicos, incluindo dados como química sedimentar, 

ecotoxicologia, estrutura de comunidades bentônicas e bioacumulação (CHAPMAN et 

al., 1998; CHAPMAN & MANN, 1999), porém, este conjunto de dados está além da 

capacidade da maior parte das organizações, sendo que abordagens mais simples são 

normalmente utilizadas (BIRCH & OLMOS, 2008).  

Indicadores sedimentares em ambientes deposicionais são menos dinâmicos do 

que aqueles associados com a água e a biota, sendo que os sedimentos dão 

informação de condições naturais (background) em relação aos quais se pode 

comparar os resultados recentes, visando futuras estratégias de manejo, sendo que os 

metais-traço podem ser indicadores de baixo custo para estes estudos (BIRCH & 

OLMOS, 2008). 

Devido aos lançamentos generalizados e persistência natural, concentrações de 

metais como prata (Ag), cobre (Cu), níquel (Ni), chumbo (Pb) e zinco (Zn), são 

freqüentemente elevados em sedimentos aquáticos (ANKLEY et al., 1996). Nos 

sedimentos a concentração de metais-traço pode variar de acordo com a taxa de 

deposição dos metais, taxa de sedimentação das partículas, natureza e tamanho das 

partículas e a presença e ausência de matéria orgânica e espécies complexantes 

(JESUS et al., 2004). 
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Os mecanismos de retenção nos sedimentos para acumulação de metais são 

associações com ácidos húmicos, argilas, co-precipitação e reação com óxidos e 

hidróxidos de Fe e Mn e com sulfetos (PERIN et al., 1997; CHAPMAN et al., 1998). 

As áreas portuárias podem estar sujeitas, em alguns casos, a constantes 

dragagens caso possuam taxa de sedimentação elevada, principalmente nas 

proximidades ao canal de acesso a estes portos ou as suas respectivas bacias de 

evolução, como é o caso dos portos do Rio de Janeiro e de Niterói, na Baía de 

Guanabara (CDRJ, 2002). 

As operações de dragagens conseqüentemente causam a ressuspensão dos 

sedimentos que podem remobilizar os metais de volta para a coluna d’água  (CASADO-

MARTÍNEZ et al., 2005; KALNEJAIS et al., 2007). Estes metais remobilizados podem 

causar riscos de toxicidade a biota local, e nestes casos, pode-se utilizar as espécies 

bentônicas para se avaliar a qualidade da água (AMADO FILHO et al., 2002) e para 

avaliar o grau de toxicidade nestes ambientes (CASADO-MARTÍNEZ et al., 2007). 

  Diversos tipos de contaminantes podem ser retidos nos sedimentos ou 

incorporados as biotas próximas a estas áreas. Um exemplo é o dos metais  associados 

às tintas anti-incrustantes utilizadas no revestimento de cascos de navios, que são tidas 

como principal fonte de contaminação nas áreas de atividades navais (CAPLAT et al., 

2006). Segundo GENTIL (1996), podemos usar revestimentos metálicos para diferentes 

finalidades, como por exemplo, a proteção contra corrosão, utilizando metais como Cr, 

Ni, Cd, Sn, Zn e Al. Alguns destes metais podem ainda ser usados em tintas aplicadas 

nos cascos das embarcações para impedir incrustações de organismos marinhos, 

assim como podem fazer parte de pigmentos (zarcão e cromato de Zn) e podem ser 

empregados na proteção de píeres de atracação de navios, embarcações em geral, 

tanques para armazenamento de água de lastro, emissários submarinos e plataformas 

de petróleo (GENTIL, 1996). 

Na intenção de avaliar a qualidade de sedimentos afetados por estes impactos, 

diversos estudos se utilizam de valores orientadores internacionais (BIRCH & TAYLOR, 

2002; CASADO-MARTÍNEZ et al., 2005; HUERTA-DIAZ et al., 2008). 
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Um relatório técnico sobre valores orientadores internacionais compilados pela 

NOAA (EUA) mostra os seguintes indicadores de qualidade de sedimentos que são 

frequentemente utilizados (BUCHMAN, 1999): 

• Effect range low (“ERL”): concentração correspondente ao percentil dez inferior 

do banco de dados compilado de amostras que apresentam toxicidade. 

Representa a concentração a partir da qual o efeito tóxico pode começar a 

ocorrer em espécies sensíveis. 

• Effect range median (“ERM”): concentração correspondente à mediana das 

amostras tóxicas compiladas.  

• Threshold effects level (“TEL”): concentração correspondente à média 

geométrica entre o décimo quinto percentil do banco de dados de amostras 

tóxicas e a mediana dos dados sem efeito tóxico. Representa a concentração 

abaixo da qual efeitos adversos devem ocorrer apenas raramente. 

• Probable effects level (“PEL”): concentração correspondente à média geométrica 

entre o valor das amostras que promoveram impacto em 50% dos casos e o 

valor das amostras que não promoveram impacto em 85% dos casos. 

Representa a concentração acima da qual efeitos adversos são freqüentemente 

esperados. 

• Apparent effect threshold (“AET”): equivale à concentração observada na 

amostra de valor não-tóxico mais elevado, representando a concentração acima 

da qual impactos biológicos adversos devem sempre ser esperados em relação 

ao indicador biológico considerado, devido à exposição ao contaminante sozinho. 

 

Algumas áreas portuárias já apresentam histórico de contaminação bem 

caracterizado, como por exemplo, em Baltimore (Maryland, USA), onde mesmo nas 

camadas mais profundas dos sedimentos são encontrados altos níveis de metais-traço 

de fontes históricas (MASON et al., 2004). Este fato evidencia a necessidade de 

monitoramento e avaliação dos níveis de contaminantes de uma forma geral para estas 

áreas impactadas. A avaliação dos sedimentos pode ter um papel importante nestes 

estudos, permitindo inferir sobre o tipo de mudança causada pela ação antrópica na 

qualidade ambiental, em relação à contaminação por metais-traço. 
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IDRIS (2008) estudou os níveis de metais-traço em sedimentos dos portos de 

Sudanese (Mar Vermelho), indicando que as principais fontes foram uma refinaria, 

indústrias, atividades navais e rejeitos domésticos. Este exemplo mostra que fontes 

múltiplas podem estar se somando para explicar os efeitos na qualidade ambiental das 

áreas portuárias. 

Nos sedimentos da área portuária de New Bedford (Massashusets, EUA), 

LATIMER et al. (2003) estudaram a reconstrução histórica do aporte de substâncias 

tóxicas já que nesta área o desenvolvimento industrial data de centenas de anos atrás. 

Desta forma, estas áreas podem servir para registrar o histórico ocupacional das 

regiões do entorno dos portos. 

 

 

1.2   ESTUDOS NO BRASIL  

 

A questão da contaminação ambiental em áreas portuárias no Brasil possui 

diversas esferas a serem avaliadas sob diversas óticas e abordagens, como por 

exemplo, no estudo realizado na Baía de Guanabara por DORNELES et al. (2008), 

demonstrando que a concentração total de Sn no fígado de golfinhos pode espelhar a 

contaminação por poluentes orgânicos em ecossistemas marinhos. Aliás, esta baia vem 

tendo seus níveis de concentração de Sn aumentados, como já descrito em outros 

trabalhos que verificaram a presença de tributil-Sn e trifenil-Sn em sedimentos 

adjacentes a regiões portuárias (FERNANDEZ et al., 2005). 

 No caso específico do Porto de Niterói (RJ), existem poucos trabalhos finalizados 

até o momento. Contudo, já existem informações relevantes para esta área, inclusive 

sobre a ocorrência de anormalidades em foraminíferos, que podem representar um útil 

biomarcador para avaliação de impactos ambientais de longo termo em uma região 

costeira (VILELA et al., 2004). A contaminação por metais-traço em sedimentos de 

locais adjacentes a este porto foi verificada por Novaes (2004). Sabe-se ainda que os 

níveis de background para alguns metais como Cu, Zn e Pb foram superados nesta 

área (BAPTISTA NETO et al., 2005). 
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 Trabalhos realizados em outras localidades, que apresentem comparabilidade 

dos resultados, também podem contribuir para as discussões sobre contaminação de 

áreas portuárias, como por exemplo, o estudo de HORTELLANI et al. (2005), no 

sistema estuarino de Santos-São Vicente (SP), onde foi observada pela análise de 31 

amostras de sedimentos, incluindo as áreas de manguezais localizadas em zonas sob 

influência urbana, industrial e portuária. Neste estudo foi possível a determinação das 

concentrações de mercúrio, com provável nível de ocorrência de efeito adverso à 

comunidade biológica, indicando poluição por este metal. 

Outros casos de estudos de compartimentos ambientais diferentes também 

podem contribuir para o entendimento da dinâmica de poluentes no ambiente, como por 

exemplo, concentrações de metais-traço em materiais particulados na atmosfera, 

incluindo amostras próximas de áreas portuárias, como avaliado por PEREIRA et al. 

(2007) em Salvador (BA). Por exemplo, estes autores indicaram que a fonte 

predominante de Cu foi derivada na área provenientes de atividades portuárias, como a 

descarga de concentrados de minério e a queima de combustíveis em navios, embora 

outras fontes possam estar agindo também. 

MENEZES et al. (2008) fizeram um estudo sobre a contaminação marinha na 

área portuária de Mucuripe, Fortaleza (CE), mostrando que alguns indicadores da 

qualidade da água estiveram além dos valores orientadores da legislação brasileira 

(CONAMA 357/2005), sendo que as amostras de água das áreas estudadas 

apresentaram sinais de deterioração da qualidade como resultado da descarga de 

esgoto e rejeitos industriais e das disposições inapropriadas de rejeitos sólidos. 

No sistema estuarino de Vitória (ES), em geral, foram encontradas as maiores 

concentrações de metais nos sedimentos das regiões do Canal da Passagem e canal 

do Porto de Vitória, confirmando a influência antrópica nestas regiões, principalmente 

pelo lançamento de esgotos (DE JESUS et al., 2004). O efeito do aporte de Sn sobre a 

biota também tem sido observado nesta área portuária, na forma de imposex (DA 

COSTA et al., 2008). 

Assim, pode-se observar que, além das atividades portuárias e navais, pode ser 

comum o aporte paralelo de contaminantes de efluentes urbanos nas áreas portuárias, 

devido ao crescimento populacional ao redor destas áreas. 
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O presente estudo tem como propósito contribuir para a compreensão de como 

ocorre e quais fatores podem estar influenciando a distribuição de metais-traço 

potencialmente tóxicos (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) em sedimentos da Enseada de São 

Lourenço, que abriga o Porto de Niterói e diversos estaleiros, além de receber aporte 

de esgotos domésticos e possíveis influências de fontes difusas do entorno da Baía de 

Guanabara, que tornam esta região da baía uma área com qualidade ambiental crítica.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para a compreensão de como ocorre e quais os fatores que podem 

estar influenciando a distribuição vertical e lateral das concentrações e as estocagens 

de elementos-traço de interesse ambiental (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn) nos sedimentos de 

diferentes áreas da Enseada de São Lourenço, Baía de Guanabara. Desta forma, foi 

testada a hipótese de que a capacidade de retenção destes metais-traço pelos 

sedimentos em diferentes áreas da enseada pode ser influenciada por associações 

com compostos de C, S, Fe e Mn e com a granulometria dos sedimentos. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinação das concentrações de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn nas camadas 

próximas da interface sedimento-água em diferentes áreas da enseada.  

• Caracterização da composição granulométrica e geoquímica (concentrações de 

carbono orgânico total, S total, Fe e Mn) dos sedimentos, para avaliar suas 

relações com a distribuição de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. 
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• Caracterização da contribuição antrópica para a concentração de Cd, Cr, Cu, Ni, 

Pb e Zn, por meio do cálculo de fatores de enriquecimento em relação ao 

background local. 

• Confrontar as concentrações encontradas de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn com 

critérios de qualidade de sedimentos internacional, adotados pela legislação 

brasileira (Resolução CONAMA 344/2004). 

• Calcular os inventários (massa de metal acumulada por área de sedimento) para 

comparação das estocagens dos metais-traço. 

• Determinação das condições físico-químicas das águas superficiais (salinidade, 

pH e oxigênio dissolvido) para inferir possíveis processos físico-químicos que 

possam influenciar a dinâmica dos metais-traço.  
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

 Este estudo de caso constitui uma primeira avaliação da acumulação de 

contaminantes metálicos em perfís sedimentares da margem norte da enseada 

estudada, localizada num dos sistemas costeiros de maior preocupação ambiental na 

costa brasileira – a Baía de Guanabara.  

 

3.1  BAÍA DE GUANABARA 

 

A Baia de Guanabara é um sistema estuarino localizado no litoral brasileiro, no 

estado do Rio de Janeiro (Figura 2). Suas limitações geográficas estão entre 22º40’S e 

23º00’S de latitude e 43º00’W e 43º 20’W de longitude e possui aproximadamente 28 

km de comprimento de leste para oeste, 30 km de norte para o sul (em seu maior eixo), 

um perímetro de 131 km, uma área total de 384 km2, sendo 56 km2 de ilhas e 328 km2 

de corpo d’agua, uma média de volume de água de 1.87x109 m3 e sedimentos de fundo 

predominantemente fino (KJERFVE et al., 1997). A baía possui ainda 4080 km2 de área 

de bacia de drenagem, englobando 32 sub-bacias, sendo considerada estuário de 91 

rios e canais, sendo seis deles responsáveis por cerca de 85% da descarga de água 

doce (KJERFVE et al., 1997). 

A contaminação de sedimentos da Baía de Guanabara por metais-traço tem sido 

discutida por diversos estudos (por exemplo, PFEIFFER et al., 1982; REBELLO et al., 
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1986; BAPTISTA NETO et al., 2000; KEHRIG et al., 2003; FARIAS et al., 2007; 

MACHADO et al., 2008). Isto se torna uma preocupação grave para a baía, pois se 

ocorrerem mudanças significativas nas condições físico-químicas das águas superficiais 

os metais acumulados nos sedimentos de fundo podem ser liberados para a coluna 

d’água, causando risco para os organismos presentes (KJERFVE et al., 1997; PERIN et 

al., 1997).  

Estudos anteriores sobre metais-traço em sedimentos da Baia de Guanabara 

têm indicado que existe uma elevada contaminação por estes elementos em diversas 

áreas da baía, mas principalmente na área oeste, assim como existem associações 

destes contaminantes com constituintes sedimentares orgânicos e inorgânicos (por 

exemplo, de SOUZA et al., 1986; PERIN et al.,1997; MACHADO et al., 2004). Embora a 

área da baía tenha sido estudada nas últimas décadas, poucos trabalhos têm enfocado 

diretamente a questão da contaminação das áreas portuárias (NOVAES, 2004; 

BAPTISTA NETO et al., 2005; FERNANDEZ et al., 2005).  
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Figura 2 – Localização da Baía de Guanabara com destaque para a Enseada de São 
Lourenço, a área portuária e a desembocadura do Canal da Alameda. 

 

A Baía de Guanabara é uma Baía eutrofizada, impactada pelo descarte de 

efluentes gerados pela região metropolitana do Rio de Janeiro. A região metropolitana 

do Rio de Janeiro possui mais de 11 milhões de habitantes. Essa grande carga de 

efluentes está associada à intensa urbanização e industrialização ocorrida nas últimas 

décadas, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Niterói, Duque de 

Caxias e São Gonçalo (JICA, 1994; KJERFVE et al., 1997). 

 No gráfico de crescimento populacional das décadas de 1980 e 1990 (Figura 3), 

observa-se que os municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, São Gonçalo e Magé 

(incluídos os dados de Guapimirim), situados no lado Leste, tiveram um crescimento 

muito maior do que os municípios do lado Oeste. Isso mostra que a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro está se expandindo naquela direção, demandando 

mais moradias e mais vias de transporte, ocupando mais áreas antes cobertas de 

vegetação (IBG, 2009). 

 

 

Figura 3 – Percentual de crescimento da população nos municípios ao redor da Baía de 
Guanabara. Fonte: IBG (2009) 
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A urbanização desenfreada e a falta de políticas públicas adequadas para o 

melhor controle ocupacional desta região, afetam a qualidade das águas que fluem 

para a Baia de Guanabara, e em particular para a enseada de São Lourenço (Figura 2), 

que abriga o Porto de Niterói, diversos estaleiros, uma base naval, afetando também a 

qualidade dos sedimentos, carreando detritos, lixo orgânico e inorgânico e aumentando 

o assoreamento. 

 

 

3.2  ENSEADA DE SÃO LOURENÇO 

 

A enseada de São Lourenço, possuía no seu interior um estuário orlado por 

praias e manguezais, drenado pelo rio Vicência, que descrevia meandros de maré, 

sendo que o estuário penetrava vários quilômetros para o interior ocupando grandes 

extensões da Alameda São Boaventura, de acordo com AMADOR (1997), citado por 

CDRJ (2002). As águas do antigo rio Vicência tiveram que ser canalizadas e hoje este 

rio é conhecido como o Canal de Alameda, que lança águas e esgotos domésticos na 

enseada.  

A margem oriental da Baía de Guanabara vem sendo extremamente impactada 

após a construção da ponte Rio-Niterói e a rodovia Niterói-Manilha. Assim, a Enseada 

de São Lourenço é uma área costeira profundamente alterada, com aterros, 

implantação do Porto de Niterói e de unidades industriais, principalmente de construção 

naval e de conservas de pescado (CDRJ, 2002).  

Embora diversos estudos anteriores sobre metais-traço em sedimentos da Baia 

de Guanabara tenham sido realizados, pouco tem sido estudado sobre os processos 

que controlam a distribuição de metais-traço na enseada que abriga o Porto de Niterói, 

a Enseada de São Lourenço. NOVAES (2004) realizou um estudo da variação espacial 

e temporal das concentrações de metais-traço em sedimentos superficiais ao longo da 

Baía de Guanabara, tendo incluído uma única estação na área da Enseada de São 

Lourenço (estação 30), localizada na altura do pedágio da ponte Rio-Niterói, no centro 

da enseada. BAPTISTA NETO et al. (2005) estudaram a variação espacial das 

concentrações de metais-traço nos sedimentos superficiais das áreas próximas ao 
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Porto de Niterói. Desta forma sabe-se que a enseada de São Lourenço apresenta um 

cenário ambiental (com as atividades navais e aportes de esgotos) que favorece um 

aumento dos níveis de concentração de metais-traço acima dos naturais, de acordo 

com estes estudos. BAPTISTA NETO et al. (2005) mostraram que na área do Porto de 

Niterói a contaminação por metais-traço em sedimentos superficiais é elevada, embora 

não tenha sido encontrada uma indicação de que estes contaminantes estivessem 

biodisponíveis, pois não houve inibição da atividade bacteriana nos sedimentos.  

Entretanto, como existem impactos físicos na área de estudo, como dragagens, 

assoreamento e ressuspensão de sedimentos de fundo (devido ao ambiente ser raso e 

às atividades humanas na área, como as dragagens para a navegação), que podem 

estar influenciando a dinâmica dos contaminantes, é importante a caracterização dos 

estoques de metais potencialmente tóxicos e dos possíveis fatores que estão 

influenciando a estocagem deles nas camadas superficiais dos sedimentos da Enseada 

de São Lourenço para se compreender melhor os impactos antrópicos nesta área da 

Baía de Guanabara. Isto é importante para a avaliação da qualidade do material 

sedimentar que pode ser remobilizado para a coluna d’água. 

Segundo o estudo realizado pela JICA (1997), citado por CDRJ (2002), foi 

observado que embora com uma vazão contribuinte à Baía de Guanabara de somente 

4,91% do total, a área portuária do Rio de Janeiro contribui com 6,28% dos sólidos em 

suspensão, enquanto a zona portuária de Niterói tem a contribuição de 1,37% dos 

sólidos em suspensão e de 0,79% da vazão total para a baía. 

Atividades de dragagem em áreas que sofrem assoreamento na Baía de 

Guanabara são relativamente freqüentes, causando preocupação com a ressuspensão 

de contaminantes (BARBOSA & DE ALMEIDA, 2001; CDRJ, 2002; BARBOSA et al., 

2004; MADDOCK et al., 2007), que também deve ser considerada para a Enseada de 

São Lourenço.   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  AMOSTRAGEM 

 

Na enseada de São Lourenço, Baia de Guanabara, RJ, foram selecionados três 

pontos de coleta nas áreas adjacentes ao Porto de Niterói (Figura 4), ao longo da 

margem norte da enseada (pontos PN1, PN2 e PN3). Em 12-05-2008, as condições 

físico-químicas da coluna d’água e seis testemunhos curtos foram coletados durante a 

maré vazante, sendo dois testemunhos em cada ponto, para representar a variabilidade 

espacial de cada local (TEASDALE et al., 2003). As estações de coleta apresentaram 

uma profundidade da coluna d’água de aproximadamente 40 cm no momento da coleta. 

As medidas físico-químicas foram realizadas nos 10 cm superiores de profundidade. 
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Figura 4 – Imagem da área de estudo com a localização da desembocadura do Ca 
 

 

 

Figura 4 – Imagem da área de estudo com a localização da desembocadura do Canal 
da Alameda e das estações de coleta (PN1, PN2 e PN3).  

 

Em cada ponto de coleta foi realizada uma caracterização do pH, empregando-

se um medidor de pH ORION 210A, e dos níveis de O2 dissolvido e de salinidade das 

águas superficiais, empregando-se uma sonda YSI 55-12. Os testemunhos foram 

coletados utilizando-se tubos de acrílico de 6 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento, 

previamente descontaminados (através de lavagem com HNO3 5% V/V), transportados 

para o laboratório e fatiados sob atmosfera inerte (N2) para prevenir a oxidação dos 

sedimentos durante o processamento para as análises). Os sedimentos foram 

secionados em intervalos de 2 cm e embalados em sacos plásticos, sendo rapidamente 

congeladas após a retirada da câmara. 

Durante a coleta foi observado o borbulhamento de gases provenientes do 

sedimento de fundo no ponto PN1, sendo possível sentir o odor de H2S nos pontos PN1 

e PN2. 

Canal da 
Alameda

PN1

PN2

PN3
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4.2  ANÁLISES DOS SEDIMENTOS 

 

4.2.1 Secagem das amostras e determinação da densidade aparente dos 

sedimentos 

  

A secagem de sub-amostras de sedimento úmido, previamente pesadas, foi 

conduzida através da utilização de uma estufa a 50°C. Após 48 h, as amostras foram 

retiradas e colocadas em dessecador até esfriar e posteriormente pesadas. As 

amostras voltaram para a estufa e este procedimento foi repetido até peso constante. O 

teor de água nas amostras foi calculado pela diferença percentual entre a pesagem 

úmida da amostra e pesagem final da amostra seca. A densidade aparente foi 

determinada através da razão entre o valor da massa seca obtida para cada amostra e 

o volume da amostra úmida. 

 

 

4.2.2 Composição granulométrica dos sedimentos 

  

Para a determinação da composição granulométrica das amostras de sedimento 

utilizou-se cerca de 2 g de amostra úmida. Adicionou-se 10 mL de uma solução de um 

agente dispersante (pirofosfato de sódio, 40 g/L) em cada tubo e agitou-se a mistura 

por 24 h. A quantificação das frações granulométricas, após 5 minutos de sonicação 

para dispersão da amostra, foi realizada em um analisador de partículas a laser, modelo 

Cilas 1064. Para esta caracterização os dados foram apresentados nas classes de 

tamanho de areia (> 63 µm), silte (entre 2 µm e 63 µm) e argila (< 2 µm). 

 

4.2.3 Conteúdo de carbono orgânico total (COT) e enxofre total (S)  

 

Para a determinação de COT, fez-se um pré-tratamento das amostras 

adicionando-se 20 mL de HCl 1 mol/L a 1 g de amostra, para eliminar o carbono 

inorgânico, deixando reagir durante 2 h. Em seguida centrifugou-se, descartou-se o 

sobrenadante e adicionou-se mais HCl 1 mol/L para a eliminação total do carbonato. 
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Repetiu-se este procedimento até não mais ser observado evolução de gás CO2. Após 

eliminação do carbono inorgânico, o procedimento acima foi repetido adicionado-se 

água ultra-pura para a retirada da solução ácida. Novamente as amostras foram 

centrifugadas e o sobrenadante descartado. Em seguida, as amostras foram secas a 

50°C em estufa até peso constante.  

Para a determinação se S total, as amostras foram secas a 50°C até peso 

constante. 

Os conteúdos de carbono orgânico e enxofre total foram determinados com o 

auxílio de um analisador elementar LECO R SC632. As análises foram conduzidas no 

CETEM (Centro de Tecnologia Mineral).  

 

 

4.2.4 Concentrações de metais nos sedimentos 

 

A determinação das concentrações de metais nos sedimentos foi realizada após 

digestão de 0,4 g de amostra seca, assistida por microondas, empregando-se um forno 

de microondas modelo Provecto DGT 100 Plus. Para a digestão, foram utilizados 10 mL 

de HNO3 concentrado, conforme descrito no método EPA 3051 (USEPA, 1994). Após a 

extração dos metais das amostras, a solução resultante foi centrifugada, o material 

residual de fundo foi descartado e o sobrenadante avolumado a 25 mL. As 

concentrações dos metais foram determinadas por espectrometria de emissão ótica 

com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES), empregando-se um 

equipamento Jobin Yvon, modelo Ultima 2. As análises foram realizadas em duplicatas. 

Os resultados foram expressos em base seca.  

 

4.3  TRATAMENTO DOS DADOS 

 
4.3.1 Inventários  

 

A massa de metal acumulada por área de sedimento (denominada como 

inventario) foi calculada pelo produto: [C] x ρ x h, onde [C] = concentração do elemento 

(mg/kg), ρ = densidade aparente do sedimento (g/cm3) e h= altura da fatia do sedimento 
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(cm). Os resultados foram convertidos para mg/m2. O somatório da massa acumulada 

ao longo de cada camada nos dá o inventário dos metais na coluna de sedimento 

(COCHRAN et al., 1998). 

 

 

4.3.2 Fatores de enriquecimento 

 

O uso de fatores de enriquecimento (FE) em relação às concentrações naturais 

(backgrounds) permite identificarmos a importância relativa da contribuição de metais-

traço relacionada à atividade antrópica. Para estimar o FE dos metais-traço geralmente 

se faz uso de um elemento normalizador. 

Neste estudo, foi adotado o cálculo do FE realizado pelo único estudo anterior na 

Enseada de São Lourenço que utilizou FEs para estimar a contribuição antrópica para 

as concentrações de metais (BAPTISTA NETO et al., 2005), para possibilitar uma 

melhor comparabilidade dos dados. BAPTISTA NETO et al. (2005) utilizaram o Fe como 

elemento normalizador e os valores de background utilizados foram os da Enseada de 

Jurujuba (na margem oposta da Baía de Guanabara). Para ampliar a comparação entre 

os sedimentos de margem coletados neste estudo com os sedimentos coletados em 

estudos anteriores, os dados da dissertação de NOVAES (2004) foram usados também 

para calcular FEs para a estação da Enseada de São Lourenço amostrada no seu 

trabalho. Os FEs foram estimados conforme a equação: 

 

FE = ([Me]am/[Fe]am) / ([Me]bg/[Fe]bg), onde 

 

[Me]am = concentração de metal-traço na amostra. 

[Fe]am = concentração de ferro na amostra. 

[Me]bg = concentração de background média para a Enseada de Jurujuba. As 

concentrações de background médias usadas foram 21775 mg/kg de Fe, 40,5 mg/kg de 

Cr, 9 mg/kg de Cu, 27 mg/kg de Ni, 24,4 mg/kg de Pb, e 58,4 mg/kg de Zn (BAPTISTA 

NETO et al., 2000). 

[Fe]bg = concentração de ferro média para a Enseada de Jurujuba.  
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4.3.3 Tratamento estatístico  

 

Os resultados foram analisados por meio de comparações entre médias, 

coeficientes de variação (CV) e amplitudes em relação a todos os dados de cada 

estação de coleta (n = 42 amostras), assim como também foram analisados os perfis 

verticais (réplicas dos testemunhos; n = 2 testemunhos). As associações estatísticas 

entre as variáveis estudadas foram analisadas por correlação de Pearson. A ocorrência 

de correlações espúrias foi examinada com base em gráficos de dispersão, para avaliar 

a ocorrência de outliers, antes dos resultados serem aceitos. O nível de significância 

aceito foi de p < 0,05.   
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão apresentados os resultados referentes às estações de 

amostragem: 

• PN1 – localizado na área mais interna da enseada, próximo à saída do Canal da 

Alameda, situando-se mais próximo ao porto; 

• PN2 – localizado num ponto intermediário da enseada, na margem de uma 

planície de maré; 

• PN3 – localizado na área mais próxima à entrada da enseada, situando-se mais 

próxima dos estaleiros. 

 

5.1  CONDIÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS DA COLUNA D’ÁGUA 

 

 As medidas das condições físico-químicas no momento da coleta mostraram um 

grande contraste entre a estação PN1 e as duas outras estações (Tabela 1). As 

medidas de pH registraram na estação PN1 o menor valor, enquanto o PN2 apresentou 

o um valor ligeiramente maior que o PN3. As mensurações para oxigênio dissolvido 

(OD) e salinidade registraram uma tendência de aumento do PN1 em direção ao PN3. A 

temperatura foi ligeiramente menor no ponto PN1 e o mesmo valor foi encontrado em 

PN2 e PN3. 
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Estação  pH OD (mg/L) Salinidade T (°C) 
PN1 7,8 4,6 7,2 23,4 
PN2 8,3 8,3 16,7 24,3 
PN3 8,3 8,7 18,0 24,3 

 
Tabela 1 – Caracterização físico-química das águas superficiais das estações PN1, 
PN2 e PN3. 
 

Os resultados descritos acima tiveram a tendência de maior contraste do PN1 

com os outros pontos provavelmente pelo aporte de esgoto proveniente do Canal da 

Alameda, próximo a PN1, que gera um aporte de água doce, eutrofizada pelo aporte de 

esgotos, com menor temperatura do que as águas da enseada expostas à insolação. 

Outro fator adicional de influência sobre estes resultados é que os outros dois pontos 

em questão estão em partes mais externas da enseada, menos protegidas, que 

provavelmente possuem uma hidrodinâmica mais acentuada e condições menos 

eutrofizadas, em comparação ao ponto PN1, mais interno. Pode-se destacar, em 

relação a PN2 e PN3, a similaridade entre os valores desta caracterização para todos 

os parâmetros mensurados, principalmente pelos valores de salinidade, atestando uma 

maior influência marinha do que em PN1. 

Alguns estudos realizados na Baía de Guanabara têm mostrado uma alta 

variabilidade nos parâmetros físico-químicos, o que é típico de sistemas estuarinos 

impactados (VAN DEN BERG & REBELLO, 1986; REBELLO et al., 1986; KJERFVE et 

al., 1997; PARANHOS et al., 1998; MARQUES et al., 2006), embora nenhum deles 

tenha incluído a área do Porto de Niterói. De acordo com estes estudos, em pontos sem 

grande influência do aporte de água doce a água da baía tem salinidade acima de 30, 

enquanto áreas com maior aporte de água doce podem ter salinidade menor que 10. 

O pH da água da baía é tipicamente entre 8,0 e 9,0 (VAN DEN BERG & 

REBELLO, 1986; REBELLO et al., 1986; MARQUES JR. et al., 2006), mostrando que o 

valor de 7,8 representa influência do aporte terrestre de água fluvial, água pluvial e 

esgotos. Como o OD pode variar em valores extremos de 0 mg/L (PARANHOS et al., 

1998) a 13,4 mg/L (MARQUES Jr. et al., 2006), os resultados encontrados mostram 

condições dentro das esperadas para a Baía de Guanabara. 

Considerando que os valores de pH e OD mais elevados são encontrados no 

período fotossintético do dia nas águas da baía que são muito produtivas (REBELLO et 
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al., 1986), os valores mais elevados de pH e OD nas estações PN2 e PN3, também 

podem estar sendo um resultado da atividade fotossintética do fitoplâncton, em 

associação a uma maior influência de águas marinhas. Os resultados indicam que uma 

maior eutrofização ocorre na estação PN1, que pode influenciar o comportamento dos 

metais-traço (PERIN et al., 1997; MADDOCK et al., 2006). 

Como esta área apresenta impactos físicos fortes pela ação humana, além da 

variação na hidrodinâmica e da produtividade primária, é esperado que estes 

parâmetros variem bastante dentro da área e em diferentes períodos, mas a tendência 

de maior eutrofização na parte mais interna, perto da desembocadura do canal pode 

ser sempre esperada.  

 

 

5.2  GRANULOMETRIA E DENSIDADE APARENTE DOS SEDIMENTOS 

 

Os resultados mostrados na Tabela 2 para os Valores das frações 

granulométricas e da densidade aparente relatam que as maiores médias do conteúdo 

de areia e da densidade foram encontradas no testemunho coletado na estação PN2, 

indicando ser um local de maior energia. A localização desta estação na área 

intermediária da enseada é a menos protegida (Figura 4). Assim, esta área pode 

também ser a mais exposta a erosão, perdendo parte dos sedimentos mais finos argila 

e silte, que tiveram as menores médias nesta estação.  

Nos três pontos de coleta o sedimento apresentou predominantemente a fração 

de silte. Os resultados da Tabela 2 evidenciaram pouca variabilidade para silte e argila 

em comparação aos percentuais de areia. Os resultados percentuais para a fração 

areia apresentaram maior variabilidade para PN3.  
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Estação  Areia (%) Silte (%)  Argila (%) Densidade (g/cm3) 

PN1 Média 14,0 78,8 7,2 0,40 
 Desvio 3,8 3,3 1,1 0,06 
 CV (%) 27,5 4,2 15,6 13,7 
 Mínimo 7,7 74,7 5,5 0,29 
 Máximo 18,0 85,3 9,6 0,50 
      
PN2 Média 22,4 71,6 6,0 0,60 
 Desvio 6,2 5,2 1,4 0,05 
 CV (%) 27,6 7,3 23,2 8,3 
 Mínimo 15,1 60,7 3,3 0,51 
 Máximo 36,1 77,9 7,8 0,69 
      
PN3 Média 14,8 74,9 10,3 0,48 
 Desvio 9,1 7,0 2,4 0,15 
 CV (%) 61,3 9,4 23,2 30,8 
 Mínimo 6,0 55,0 5,0 0,24 
 Máximo 40,0 81,8 14,1 0,86 
 

Tabela 2 - Valores das frações granulométricas e da densidade dos sedimentos nas 
estações PN1, PN2 e PN3 (n = 14 por estação). 

 

O valor mínimo e o valor máximo para a areia foram encontrados na estação 

PN3. Em relação ao silte, o mínimo foi encontrado na estação PN3 e o máximo na PN1 

(valor muito próximo do encontrado na PN2), enquanto a maior média foi achada na 

PN1. Para os valores de argila, o valor mínimo foi encontrado na PN2, o máximo na 

PN3 e maior média na PN3. As densidades calculadas tiveram o valor mínimo na PN1, 

o máximo na PN3 e a maior média na PN2. 

Esta caracterização da granulometria e da densidade mostrou que a área da 

enseada pode ter uma variação elevada na dinâmica de deposição e erosão de 

sedimentos de margem, que pode afetar a sua composição e a capacidade de reter os 

metais-traço estudados. Em relação aos sedimentos de fundo da enseada, BAPTISTA 

NETO et al. (2005) indicaram que a variação na granulometria estava associada com a 

proximidade e a superposição de diferentes fontes e com a influência de sedimentos 

com fonte antrópica derivados de atividades industriais e navais. Isto deve ser 

importante também para os sedimentos aqui estudados. 

Resultados anteriores sobre uma estação de coleta na área central da enseada, 

estudados por NOVAES (2004), mostraram que 72-83% dos sedimentos apresentaram 



                                                                                                                                                     37 

granulometria <25 µm, sugerindo uma predominância de frações finas nesta área, 

assim como foi também observado nas estações PN1, PN2 e PN3.   

Devemos considerar que as áreas próximas de PN1 e PN2 estão 

frequentemente sob a ação de dragagens, pela proximidade ao Porto de Niterói, 

enquanto os pontos PN2 e PN3 estão em áreas adjacentes a estaleiros e bases navais, 

que possuem áreas de aterramento e construção de plataforma onde também 

acontecem operações de dragagens.  

A Figura 5 apresenta os perfis de profundidade vs. porcentagem granulométrica. 

Nesta Figura, pode-se observar que existem tendências opostas entre silte e areia para 

todas as estações. Comparando-se silte e areia na estação PN3, fica evidenciada essa 

tendência, mais acentuada do que nas outras estações, pela observação de imagens 

especulares entre estas frações.  

Foi observado de modo geral que os perfis apresentaram baixa variabilidade 

vertical dos valores médios com algumas exceções, principalmente na estação PN3 

onde ocorre aumento a partir da profundidade de 4-6 cm até o topo em relação a areia, 

em oposição ao silte e à argila. Nos perfis de areia e silte, analisando da base para o 

topo, podemos também claramente observar que a partir da profundidade de 4-6 cm 

ocorrem tendências opostas entre PN3 e as demais estações.  

Estes resultados indicam que as dinâmicas de transporte e sedimentação das 

três estações são contrastantes, ocorrendo aportes das três frações granulométricas 

em proporções variadas, concordando com BAPTISTA NETO et al. (2005).   

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Distribuição de areia, silte e argila nas estações de amostragem. Médias das 
duplicatas dos testemunhos de cada estação e mínimos e máximos (barras de erro) são 
apresentadas. 
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5.3  CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DOS SEDIMENTOS (COT, S, Fe e Mn) 

 

A Tabela 3 apresenta uma comparação dos resultados da composição 

geoquímica dos sedimentos. Os valores contidos na tabela indicam uma maior média 

para o COT na estação PN1, ocorrendo a menor média na PN2 e um valor 

intermediário na PN3, indicando que as estações têm diferentes aportes e preservação 

de COT. Os resultados (2,8-9,93%) concordam com a faixa de variação de 

aproximadamente 1-8% de COT, de estudos prévios da Baía de Guanabara (REBELLO 

et al., 1986; BARROCAS & WASSERMAN, 1998; BAPTISTA NETO et al., 2000; 

CARREIRA et al., 2002; FERNANADEZ et al., 2005; MACHADO et al., 2008). 

Resultados mais elevados são encontrados nas áreas de manguezal da baía que 

podem apresentar 3-20% de COT (KEHRIG et al., 2003; FARIAS et al., 2007).  

 

Estação  COT (%) S (%) C/S Fe (%) Mn (mg/kg) 
PN1 Média 8,40 1,25 7,01 1,61 97 
 Desvio 1,5 0,26 1,94 1663 16,8 
 CV (%) 17,6 20,9 27,7 10,3 17,5 
 Mínimo 4,79 0,88 3,53 1,37 77 
 Máximo 9,93 1,68 9,90 1,98 145 
       
PN2 Média 4,81 1,51 3,34 2,02 106 
 Desvio 0,8 0,23 0,50 2921 14 
 CV (%) 16,9 15,3 15,0 14,4 13 
 Mínimo 2,80 1,01 2,68 1,50 69 
 Máximo 5,93 1,83 4,54 2,44 130 
       
PN3 Média 6,16 2,17 2,84 2,60 227 
 Desvio 1,3 0,44 0,28 3125 14 
 CV (%) 21,8 20,4 10,0 12,0 6 
 Mínimo 3,70 1,44 2,57 2,20 200 
 Máximo 7,91 2,77 3,62 3,25 247 
 

Tabela 3 - Valores das concentrações de COT, S, Fe e Mn e razões C/S nas estações 
PN1, PN2 e PN3 (n = 14 por estação). 

 

Na Baía de Guanabara, como o COT tem sido considerado um indicador do nível 

de eutrofização do sistema (CARREIRA et al., 2002; MACHADO et al., 2008), pode-se 

indicar que existe um maior nível de eutrofização registrado no sedimento da estação 
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PN1, onde a maior proximidade com o lançamento de esgotos ocorre. As outras 

estações tiveram registros da eutrofização baseados no COT mais próximos entre si 

(Tabela 3).  

Em relação ao S (Tabela 3), a maior média foi encontrada na estação PN3, 

enquanto o menor valor médio foi observado na PN1 e a estação PN2 teve um valor 

intermediário. O S total encontrado em sedimentos anaeróbicos pode ser fortemente 

influenciado pela fração inorgânica (sulfetos). Sedimentos superficiais estudados por 

BARROCAS & WASSERMAN (1998) na área do rio São João de Meriti, em 10 

estações, mostraram concentrações de S total geralmente acima de 1% concordando 

com os resultados obtidos neste trabalho, indicando uma associação das 

concentrações entre Fe e S, que indicou a formação de sulfetos de Fe, como a pirita. 

WASSERMAN et al. (2000) encontraram em testemunhos nesta mesma área e 

na área leste da baía (próximo a São Gonçalo) concentrações de S total geralmente 

entre 0,5 e 2,5% em sedimentos onde predominava a fração <63µm.  

FERNANDEZ et al. (2005) encontraram concentrações de S total com variação 

maior em sedimentos superficiais de 9 áreas da baía, de 0,07-1,55%, representando 

uma maior variação de tipos de sedimentos, em relação à fração <63µm e 

concentração de COT. Desta forma, a alta concentração de S total na área de estudo 

deste trabalho, mesmo quando se compara a outras áreas eutrofizadas da baía, 

provavelmente é afetada pela acumulação de sulfetos. Todas as amostras coletadas 

exalavam odor de H2S e tinham cor cinza escuro, em todos os perfis. 

Em relação à razão C/S, a maior média foi na estação PN1 (duas vezes maior 

que nas outras estações), o valor médio mínimo foi achado na PN3 e um valor 

intermediário foi encontrado na PN1. De acordo com os dados de FERNANDEZ et al. 

(2005), as razões C/S entre áreas com grande variação da granulometria e da 

concentração de COT podem estar entre 2,9 e 18,1, com média de 9,1. Nas estações 

PN2 e PN3 os valores foram abaixo desta média e na PN1, apesar de geralmente 

estarem abaixo desta média, ocorreram valores similares à ela.  

Os valores de Fe tiveram a maior média na estação PN3, a menor na PN1 e um 

valor intermediário na PN2. Em relação ao Mn, a maior média foi para a estação PN3 e 

as médias para PN2 e PN1 foram similares. Estes dois metais sensíveis a condições 
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redox do sedimento tiveram menores valores na estação com condições mais redutoras 

e com menor valor de pH das águas superficiais. Esta tendência pode ser devida à 

maior redução dos óxidos de Fe e Mn dos sedimentos da estação PN1 do que nas 

demais. Estes óxidos podem ser consumidos em parte pela respiração anaeróbica 

bacteriana (BERNER, 1980). Além disto, os óxidos de Fe e Mn podem ser consumidos 

por reações com sulfetos dissolvidos (H2S) nas águas intersticiais (THAMDRUP et al., 

1994) e os óxidos de Mn pode ser consumido por reação com os sulfetos de Fe (FeS e 

pirita) gerados nestes ambientes redutores (THAMDRUP et al., 1994; SCHIPPERS & 

JØRGENSEN, 2001). 

A Figura 6 apresenta os perfis de COT, S e C/S para as estações PN1, PN2, 

PN3. Analisando da base para o topo, percebe-se que PN1 apresenta perfis opostos 

para C e S da camada de 4-6 cm até o topo sendo que COT oscilou ao longo do perfil 

sem mostrar tendência clara de distribuição, enquanto que as concentrações do S 

tenderam a diminuir até o topo, exceto pelos valores similares em 4-6 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Distribuição de COT, S e C/S nas estações de amostragem. Médias das 
duplicatas dos testemunhos de cada estação e mínimos e máximos (barras de erro) são 
apresentadas. 
 

A razão C/S na estação PN1 apresentou tendência de aumento até o topo, 

exceto pela diminuição na camada de 4-6 cm. Na estação PN2 existe a mesma 

tendência para COT e S de uma suave diminuição até o topo (maior em relação ao S), 

contudo um decréscimo acentuado do COT foi observado na camada de 6-8 cm. A 

estação PN3 também mostrou uma tendência de diminuição nas concentrações de 

COT e S no sentido do topo. A razão C/S foi caracterizada por um maior valor na 
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camada de 0-2 cm, para esta estação, se mantendo pouco variável nas camadas 

abaixo. Em sedimentos da PN3 foi percebida uma oscilação maior do S do que do COT, 

mas ambos tiveram uma tendência de diminuição nas camadas superficiais. 

No Anexo 8.1, estão apresentadas as análises de correlação entre 

características geoquímicas e granulométricas. Apenas na estação PN1, foi registrada 

correlação significativa do COT com uma fração granulométrica, no caso o silte (r = 

0,81), indicando que o COT esta associado à esta fração. Este fato pode ser explicado 

pelo aporte de esgoto do Canal da Alameda que contém os sedimentos. E estes 

estarem associados a um ambiente de baixa energia, que também favorece a 

acumulação de silte. Além disto, esta fração granulométrica pode estar adsorvendo a 

matéria orgânica ou pode ser em parte composta por matéria orgânica.  

Foi encontrada uma correlação significativa entre COT e S na estação PN3 (r = 

0,88), mas não nas demais. Esta correlação indica que quanto mais COT ocorre nos 

sedimentos da PN3, maior é a acumulação de S, sendo o COT um fator de influência 

para a produção de sulfeto pela microbiota, sustentando a redução do sulfato 

(GOLDHABER, 2003). Os resultados mostram um enriquecimento de C em relação ao 

S com a maior proximidade da fonte de esgoto no interior da enseada (Canal da 

Alameda), que pode ser explicado pelo aporte de esgoto provocar uma acumulação de 

COT numa taxa maior que a produção de sulfeto nos sedimentos, considerando que 

uma fração significativa do S total está na forma de sulfetos. 

O S orgânico pode ser de fonte diagenética ou formado por biossíntese 

(CANFIELD et al., 1998). Então, as correlações de COT com S podem ser também 

afetadas pela fração orgânica do S total, que pode se correlacionar com as 

concentrações de COT. 

No ponto PN1, a influência por águas marinhas é menor, pois o ambiente é 

nitidamente mais eutrofizado, apresentando menor OD e pH que os outros dois pontos. 

Existe, conseqüentemente, um menor aporte de sulfato para PN1 que pode estar 

favorecendo o enriquecimento de C em relação ao enxofre, caso a menor 

disponibilidade de sulfato cause uma menor produção de sulfetos. 
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A Figura 7 mostra a relação entre as concentrações de S total e COT nos 

testemunhos em comparação à relação entre estes elementos em sedimentos marinhos 

siliciclásticos normais (2,8 ± 0,8), indicada por MORSE & BERNER (1995).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 - Relação entre S e COT nos sedimentos. Os valores são as médias das 
duplicatas dos testemunhos das estações PN1, PN2 e PN3. A linha tracejada indica a 
relação C/S de sedimentos marinhos normais (Morse & Berner, 1995). 
 

 

Todas as amostras da estação PN3 mostraram valores de C/S (média = 2,84 ± 

0,28) similares aos esperados para os sedimentos marinhos normais. A média dos 

valores de PN2 (3,34) também foi similar, mas houve valores maiores nesta estação. 

Na estação PN1, a média foi mais do que o dobro (7,01) da média dos sedimentos 

marinhos normais, com um máximo na PN1 (9,9) de mais de três vezes o valor desta 

média dos sedimentos marinhos. Estes resultados também mostram claramente a forte 

influência marinha na estação PN3, que é diminuída na PN2 e é mais fraca na PN1 em 

relação à composição geoquímica dos sedimentos, pois a desembocadura da enseada 

está localizada próxima ao canal central da baía, onde a água oceânica tem maior 

influência (KJERFVE et al., 1997), fazendo um gradiente no sentido do interior da 

enseada. 
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Os perfis de Fe e Mn estão apresentados abaixo, na Figura 8. Na comparação 

dos perfis do Fe e Mn, foi observado que estes não apresentaram similaridade. 

Quanto ao Fe, pode-se notar o aumento nas concentrações na seguinte ordem 

PN1 < PN2 < PN3 ao longo da coluna sedimentar, com a exceção dos primeiros 2 cm 

onde os valores das estações PN1 e PN2 são similares. Não foi apresentada tendência 

clara na distribuição de Fe em PN1, mas na PN2 (com exceção da camada do topo) e 

na PN3 (com exceção da camada da base) este elemento apresentou tendência de 

aumento das camadas inferiores para as superiores.  

Nos perfis do Mn, as médias das concentrações nas estações PN1 e PN2 

apresentam aproximadamente a mesma distribuição, com apenas pequenas oscilações. 

Na estação amostral PN3, o Mn apresentou mais do que o dobro das concentrações 

dos outros perfis e teve uma distribuição oposta à do PN1, sugerindo que o balanço 

entre aporte, preservação e a mobilização de Mn variou inversamente entre as duas 

áreas localizadas nos extremos da enseada. Um dos prováveis fatores para esta 

ocorrência seria de que na estação PN3, o sedimento apresenta melhores condições de 

preservação para os óxidos de Mn, por ser menos anaeróbico que os dos outros dois 

pontos (por exemplo, WARNKEN et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 8 - Distribuição de Fe e Mn nas estações de amostragem. Médias das duplicatas 
dos testemunhos de cada estação e mínimos e máximos (barras de erro) são 
apresentadas. 
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Como foi observada uma correlação entre Fe e S por BARROCAS & 

WASSERMAN (1998) na área do rio São João de Merití, indicando a formação de pirita, 

esta possibilidade foi avaliada comparando-se as relações molares destes elementos 

nos sedimentos da enseada.  

Embora não tenha sido encontrada uma correlação significativa em cada estação 

de amostragem entre Fe e S (Anexo 8.1), foi observada uma tendência de associação 

entre estes elementos quando se considerou todas as estações de amostragem (Figura 

9). As razões molares foram muito variáveis nas estações PN1 (0,51 a 1,18; média = 

0,77), PN2 (0,53 a 1,27; média = 0,79) e PN3 (0,50 a 1,01; média = 0,71) e a 

distribuição vertical mostrou uma tendência de aproximação da razão molar Fe/S para a 

FeS2 (que é 0,5) nas camadas mais profundas das três estações (Figura 10). Esta 

tendência é esperada devido ao maior tempo de exposição ao meio redutor das 

camadas da base, permitindo uma maior contribuição da formação da pirita para a 

concentração de S total nas profundidades maiores. 
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Figura 9 – Relação molar entre S e Fe nos sedimentos das estações PN1, PN2 e PN3. 
Os valores são as médias das duplicatas dos testemunhos coletados nas estações. 
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Figura 10 – Variação da razão molar Fe/S nas estações de amostragem. Médias das 
duplicatas dos testemunhos de cada estação e mínimos e máximos (barras de erro) são 
apresentadas. 
 

 Desta forma, a tendência de aumento nas concentrações de S com a 

profundidade (Figura 6) pode ser um indicativo de contribuição da fração inorgânica 

para o S total, devido à maior acumulação de sulfetos nas camadas expostas a 

condições redutoras há mais tempo, como foi encontrado em outros sedimentos 

costeiros (OTERO et al., 2006). 

 

 

5.4  DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE METAIS-TRAÇO (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn)  

 

A Tabela 4 reporta os valores das concentrações Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. Todos 

estes metais tiveram as maiores médias na estação PN3. Para os valores de Cd a 

média encontrada na estação PN3 foi similar à da PN2, enquanto um menor valor foi 

encontrado para a PN1. Os valores de Cr tiveram a menor média encontrada na PN1 e 

um valor intermediário foi observado para a PN2. Os valores de Cu registraram a menor 

média na PN2 e um valor intermediário foi observado na PN1. Os valores de Ni, Pb e 

Zn registraram valores médios similares para PN1 e PN2. Os valores médios das 

concentrações de Cr foram os que tenderam mais claramente a aumentar de PN1 para 

PN3.  
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Estação  Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
PN1 Média 0,35 14,2 128 8,1 60,8 287 
 Desvio 0,10 2,5 33 1,7 10,3 63 
 CV (%) 27,7 17,3 26 21,4 17,0 22 
 Mínimo 0,15 10,8 67 5,2 47,9 161 
 Máximo 0,52 20,6 199 10,7 80,5 370 
        
PN2 Média 0,60 21,2 94 7,0 63,8 320 
 Desvio 0,16 3,2 15 0,7 7,6 52 
 CV (%) 26,5 14,9 16 10,2 11,9 16 
 Mínimo 0,30 11,7 72 5,8 51,5 217 
 Máximo 0,99 25,2 119 8,3 82,8 398 
        
PN3 Média 0,65 29,5 281 11,4 124,2 468 
 Desvio 0,18 5,6 115 1,9 26,3 150 
 CV (%) 28,1 19,1 41 16,3 21,2 32 
 Mínimo 0,32 23,7 114 8,4 93,5 256 
 Máximo 0,92 43,8 506 14,2 181,7 775 
 

Tabela 4 – Valores das concentrações (mg/kg) de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn nas estações 
PN1, PN2 e PN3 (n = 14 por estação). 

 

Está apresentada abaixo a Figura 11, a qual descreve os perfis de Cd, Cr, Cu, Ni, 

Pb e Zn. Os metais Cr, Cu, Pb e Zn apresentam tendências de distribuição vertical 

similares nas três estações. As estações PN1 e PN2 apresentaram valores muito 

próximos (exceto para o Cr) e os perfis da estação PN3 também foram semelhantes, 

porém, destacando-se dos demais por ter valores médios constantemente mais 

elevados em relação a Cr, Cu, Pb e Zn. Em todos esses quatro casos, a maior 

variabilidade foi registrada no ponto amostral PN3, que mostrou tendência de elevação 

nas concentrações destes metais em direção ao topo. 

No perfil das médias das concentrações de Ni, também ocorreram maiores 

valores na PN3, mas sem tendência de aumento em direção ao topo. Os valores deste 

metal foram pouco variáveis ao longo dos perfis e oscilaram sem apresentar tendências 

claras com a profundidade. 

Em relação ao Cd, destaca-se que na estação PN2 ocorreu um pico no intervalo 

de 8-10 cm, embora os valores das estações PN2 e PN3 tenham apenas oscilado, 

também sem mostrar tendências claras com a profundidade. Em sedimentos da PN3, 

houve oscilações com leve tendência de elevação da base para o topo do perfil. 
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Figura 11 - Distribuição de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn nas estações de amostragem. 
Médias das duplicatas dos testemunhos de cada estação e mínimos e máximos (barras 
de erro) são apresentadas. 
 

 Estes resultados indicam que existem aportes recentes da maioria dos metais-

traço mais elevados na estação PN3 em comparação com as outras estações, o que 

pode estar refletindo uma maior influência antrópica sobre as concentrações na área 

mais externa da enseada, onde existe maior proximidade com estaleiros, com outras 

fontes difusas na área da baía (rios contaminados da região oeste da Baía de 

Guanabara; KJERFVE et al., 1997) e para onde parte do material particulado dos 

esgotos domésticos lançados na enseada pode estar indo.  

A menor concentração encontrada na estação PN1 pode estar indicando que a 

circulação da enseada está transportando parte dos metais que vem do Canal da 

Alameda para outras áreas do sistema ou para fora da enseada. Porém, os dados 

físico-químicos, que registraram salinidades próximas e mais elevadas nas estações 

PN2 e PN3, indicaram que estas duas áreas sofrem maior influência de águas marinhas, 

sugerindo que o aporte continental proveniente do canal da Alameda e de outras 

possíveis fontes difusas possam estar sendo muito diluídos pelas águas que vêm do 

canal central da baía. 
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Outra hipótese é de que como os estaleiros são possíveis fontes de 

contaminação, a proximidade de PN3 a estes, pode favorecer uma maior deposição de 

metais neste ponto. Pode-se ainda considerar que, como os perfis de concentração 

com a profundidade do Cu, Zn e Pb nesta estação são muito semelhantes, existe uma 

mesma fonte antrópica de contaminação. 

Os perfis de Cu, Zn e Pb em PN1 e PN2 não mostraram tendência vertical de 

aumento ou diminuição de concentrações, sugerindo possíveis ocorrências de eventos 

que causem homogeneidade das concentrações, como forte enxurrada ou eventos de 

dragagem.  

Foi encontrada uma tendência diferente da mostrada por BAPTISTA NETO et al. 

(2005), pois estes autores mostraram que os pontos de coleta no interior da enseada 

tiveram um maior enriquecimento em Cu, Ni, Pb e Zn do que os pontos mais externos. 

Esta tendência pode ser explicada pela localização destes pontos em lados opostos da 

enseada aos locais das coletas deste estudo, que podem ser influenciados pelo padrão 

de circulação das águas nesta enseada, que consequentemente influenciará o 

transporte e os locais de deposição do material carreado. 

 

 

5.4.1 Correlações com a granulometria e composição geoquímica 

 

As análises de correlação entre metais, granulometria e composição geoquímica 

dos sedimentos estão reunidas no Anexo 8.1.  

Em relação às correlações significativas encontradas entre os metais-traço e a 

granulometria, a areia apresentou correlação negativa com o Pb (r = -0,80), e a fração 

de argila apresentou correlação positiva e significativa com o Mn (r = 0,85) e o Pb (r = 

0,88), na estação PN1. Na estação PN2, a areia e a argila apresentaram correlações 

negativas e positivas, respectivamente, com o Cu e o Zn. Estes resultados concordam 

com o fato esperado de que as concentrações de metais-traço sejam mais elevadas em 

associação com a fração fina e sejam menos elevadas em associação com a fração 

grossa dos sedimentos (SOTO-JIMÉNEZ & PÁEZ-OSUNA, 2001). 
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Em contraposição, foi observado na estação PN3 que a areia apresentou 

correlações significativas com o Cr, Cu, Pb e o Zn e a fração de silte apresentou 

correlações negativas com os mesmos elementos (Anexo 8.1). Apesar destas 

correlações serem consideradas espúrias, pois são afetadas por um outlier gerado pela 

camada de 0-2 cm, ficou registrado que nas camadas superiores (0-8 cm) existiu uma 

elevação concomitante da granulometria (Figura 5) e das concentrações de metais 

(Figura 11).  

Neste caso, a concentração dos metais em questão pode estar aumentando com 

a massa de areia depositada devido ao fato de que a energia neste ponto amostral não 

é suficiente para carrear a areia, mas transporta as frações mais leves, enquanto os 

metais se acumulam concomitantemente com a fração areia. Assim, pode estar 

ocorrendo um aumento gradativo da contaminação por metais-traço pela ação humana 

associado a um aumento paralelo na hidrodinâmica da estação PN3 e apesar da 

característica sedimentar do local estar se tornando mais grossa, ainda assim reflete o 

maior aporte de metais para os sedimentos. 

Porém, considerando a fato da superfície de contato da partícula de areia ser 

menor do que as do silte e da argila e tendo em vista a grande quantidade de partículas 

finas (em média, 75% de silte e 10% de argila) comparada com a de areia na estação 

PN3, é provável que, mesmo sem apresentar correlação com a fração de silte e argila, 

os metais-traço estejam se acumulando nas frações < 63µm. 

O COT apresentou correlação com o Cd (r = 0,79), na estação PN1, onde a 

maior acumulação de COT em função dos aportes de esgoto pode estar causando uma 

maior retenção deste metal.  

O Mn apresentou correlação com o Pb (r = 0,84), na estação PN2, e o Fe 

apresentou correlações com o Cd, Cr, Cu, Pb e Zn, na estação PN3 (r = 0,77 a 0,80). 

Estas correlações com Fe e Mn são esperadas, pois metais-traço são comumente 

associados aos compostos de Fe e Mn em sedimentos (FÖRSTNER & SALOMONS, 

1984). Possivelmente estes correlações com Fe e Mn podem ter sido favorecidas por 

condições menos redutoras nas estações PN2 e PN3. 

O Cu apresentou correlações com o Zn na estação PN2 (r = 0,87) e com Cr, Pb, 

Zn na estação PN3 (r = 0,96 a 0,99). O Pb apresentou também correlações com o Cr (r 
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= 0,98) e o Zn (r = 0,99) na estação PN3 e ainda nesta mesma estação o Cr apresentou 

correlação com o Zn (r = 0,94).  

 Ocorreu ausência de correlações significativas entre metais-traço na estação 

PN1 e apenas uma correlação significativa na PN2. Estes resultados com geralmente 

poucas correlações podem ser devidos a diferentes fontes (por exemplo, esgotos, 

atividades navais e outras fontes difusas na área), processos biogeoquímicos (por 

exemplo, remobilizações e redistribuições diagenéticas) e distúrbios físicos (por 

exemplo, erosão e dragagem). Estes fatores podem ter afetado a distribuição de cada 

metal de formas diferentes. Na estação PN3, parece que existiu uma maior 

concordância nestes fatores para causar tendências similares. 

 

 

5.4.2 Comparação com valores da literatura 

 

Uma comparação dos valores encontrados neste estudo com valores reportados 

na literatura para a área da Baía de Guanabara são mostrados na Tabela 5, 

considerando os seus métodos de extração. Existem contrastes entre os métodos dos 

diferentes estudos, devidos a diferentes técnicas de extração e de análises de 

diferentes frações granulométricas (algumas vezes usando-se apenas a fração de 

sedimentos finos). Estas diferenças serão consideradas abaixo e foram escolhidos para 

a comparação somente os trabalhos que usaram extrações em soluções ácidas fortes 

(mas não total) para uma melhor comparabilidade dos resultados com este estudo, que 

usou o método EPA 3051. Uma comparação com estudos que analisaram a área da 

baía em geral, usando métodos diferentes do presente estudo, é apresentada a seguir. 

Em comparação com os valores medianos encontrados para sedimentos 

superficiais por PERIN et al (1997), este estudo possui médias superiores ao estudo 

citado para o Cu e o Zn, e médias inferiores para o Cr e Ni. Porém, comparando os 

valores encontrados neste estudo com os de REBELLO et al (1986), que coletaram 

testemunhos longos em várias áreas da baía, os elementos Cd, Cr, Pb, Cu 

apresentaram valores mínimos superiores e máximos inferiores (exceção para o Cu na 

PN3, que apresenta valor máximo superior), aos destes autores. Da mesma forma, 



                                                                                                                                                     51 

comparando os valores encontrados com os de GODOY et al (1998) em testemunhos 

também coletados em diversas áreas da baía, os valores mínimos de Cu são superiores 

e máximos são inferiores ao estudo citado, a exceção de PN3 que apresenta valores 

superiores.  

Abaixo está apresentada uma comparação com estudos de áreas específicas da 

Baía de Guanabara. 

Uma comparação com um estudo na área da baía que aplicou o mesmo método 

deste estudo (NOVAES, 2004) é mostrada a seguir. NOVAES (2004) realizou um 

estudo da variação espacial das concentrações de metais-traço em sedimentos 

superficiais ao longo da Baía de Guanabara, tendo incluído uma única estação na área 

da Enseada de São Lourenço (estação 30), localizada na altura do pedágio da ponte 

Rio-Niterói, no centro da enseada, utilizando o método de extração EPA 3051 (extração 

com HNO3 concentrado assistida por microondas). 

 

Fonte Observações Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Este estudo – 
PN1 

Extração com  HNO3 
(EPA 3051) 

Testemunho 14 cm 

 
0,15-0,52 

 
10,8-20,6 

 
67-199 

 
5,2-10,7 

 
47,9-80,5 

 
161-370 

Este estudo – 
PN2 

Extração com  HNO3 
(EPA 3051) 

Testemunho 14 cm 
 

0,30-0,99 11,7-25,2 72-119 5,8-8,3 51,5-82,8 217-398 

Este estudo – 
PN3 

Extração com  HNO3 
(EPA 3051) 

Testemunho 14 cm 
 

0,32-0,92 23,7-43,8 114-506 8,4-14,2 93,5-81,7 256-775 

Rebello et al. 
(1986) 

 

Extração com HNO3 (conc) 
23 estações na BG 

0,02-5,6 3,5-438 2,4-336  3,6-266  

 
 

Perin et al. 
(1997) 

 

 
Extração com HNO3(conc) 

 
Testemunho de 40 cm. 

Valores medianos 
61 estações na BG 

 

 41,7 52,0 24,1 72,8 242 

Godoy et al. 
(1998) 

 

Extrações com HNO3(conc) 
Testemunho de 100 cm 

         5 estações na BG 
 

  2,5-228    

Baptista Neto et 
al. (2000) 

 

Fração < 63 µm 
Extração com água régia 

3HCl:1HNO3 

Sedimento superficial 
64 estações na BG 

 

 10-223 5-213 15-79 5-123 15-337 
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Machado et al. 
(2002b) 

 

Extração com HNO3+HClO4 

(concentrados) 
Testemunho 5cm 

4 estações de manguezal 
 

  18,0- 80,0 6,0-12,0 16,7-70,0 20,0-53,3 

Novaes (2004) 
 

Extração com  HNO3 

(EPA 3051) sedimento 
superficial. 

Valores do Porto de 
Niterói (estação 30) 

 

0,77-0,85 30-48 113-298 9,5-19 74-153 66-571 

Baptista Neto et 
al. (2005) 

 

Fração < 63 µm 
Extração com água régia 

3HCl:1HNO3 

Sedimento superficial 
Porto de Niterói 

 

 75-230 35-1450 30-110 45-120 115-850 

Farias et al. 
(2007) 

Extração com HCl 1M e 
HNO3 concentrado 

Testemunho de 100 cm 
3 estações de manguezal 

 
 

0,01-0,2 
 

 
 

0,01-6,3 

 
 

3,5-9,4 

 
 

6,5-19 

 
 

16-63 

 

Tabela 5 - Concentrações de metais em sedimentos da Baía de Guanabara reportadas 
na literatura. Algumas observações sobre os métodos empregados estão indicadas 
(ácidos utilizados nas extrações e quais estudos utilizaram a fração fina dos sedimentos 
para as análises). Todas as concentrações estão em mg/kg. 
 

Comparando os valores encontrados neste estudo com os de NOVAES (2004), 

no Porto de Niterói, os valores mínimos para Cd foram inferiores ao estudo citado nas 3 

estações, os valores máximos foram superiores com exceção para PN1 que foi inferior 

ao estudo citado. Em relação ao Cr todos os resultados foram inferiores, com uma 

exceção para o valor máximo de PN3, que foi similar a NOVAES (2004). O Cu 

apresentou valores mínimos e máximos de PN1 e PN2 inferiores ao estudo citado e 

valores mínimo e máximo superiores para a estação PN3. Em relação ao Ni, todos os 

valores mínimos e máximos foram inferiores aos do estudo de NOVAES (2004). O Pb 

apresentou concentrações mínima e máxima para PN2 e PN3 inferiores ao estudo 

citado, exceto para PN3 que em ambos os casos foram superiores. Em relação às 

concentrações de Zn, todos os valores mínimos foram inferiores e os máximos 

superaram somente na estação PN3. 

 Em comparação com os valores encontrados por BAPTISTA NETO et al. (2005), 

também na Enseada de São Lourenço, os valores mínimos e máximos das 

concentrações de Cr e Ni foram inferiores aos do estudo citado. Os valores mínimos de 

Zn e Cu foram superiores e os valores máximos de Zn e Cu foram inferiores aos de 

BAPTISTA NETO et al. (2005). Em relação às concentrações de Pb, o valor mínimo de 
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PN1 foi similar e o máximo inferior ao de BAPTISTA NETO et al. (2005), enquanto para 

PN2 e PN3 os mínimos foram maiores, bem como para o valor máximo de PN3. O valor 

máximo para PN2 foi inferior ao estudo de BAPTISTA NETO et al. (2005). 

Comparando os valores encontrados com os de BAPTISTA NETO et al. (2000), 

realizado na Enseada de Jurujuba, podemos observar que o Cu, Pb, Zn obtiveram 

níveis mínimos e máximos superiores ao estudo citado, com exceção de Pb na estação 

PN3, que obteve apenas valor máximo superior. No caso dos metais Cr e Ni, foram 

observados valores máximos inferiores ao estudo citado, enquanto os valores mínimos 

de Cr foram superiores e os de Ni foram inferiores. 

Comparando os valores encontrados com os de MACHADO et al. (2002), que 

estudaram quatro áreas de manguezal incluindo áreas mais poluídas na região oeste e 

mais preservada na região nordeste da baía, o Cu, Pb e Zn apresentaram valores 

acima do estudo citado. Entretanto, para o Ni apenas a estação PN3 obteve valor 

mínimo superior e os demais valores similares ao estudo citado. Nos valores máximos 

apenas PN3 obteve valor superior e as demais estações foram inferiores. 

 Na comparação com o estudo conduzido por FARIAS et al. (2007), realizado em 

três áreas de maguezal na região nordeste da baía, todos os valores de Cd, Cu, Pb, Zn 

e Ni foram superiores ao estudo referido. Entretanto, para o Ni na estação PN2 foi 

registrado valor de concentração máximo menor que o de FARIAS et al. (2007). 

Uma comparação foi feita entre os resultados das estações PN1, PN2 e PN3 e 

os resultados de estudos anteriores sobre possíveis indicadores de quais metais são 

originados de duas fontes de contaminação para a baía, que são os metais contidos 

nos esgotos domésticos e os metais contidos em sedimentos acumulados nas estradas 

que são drenados para as galerias de água pluvial e depois para a baía, mostrada na 

Figura 12. O estudo de PEREIRA & KUSH (2005), sobre lodo ativado da ETE de Icaraí, 

mostra que níveis elevados de metais-traço podem ser encontrados nos esgotos da 

área de Niterói, e os resultados de PEREIRA et al. (2007), sobre os sedimentos das 

estradas ao redor da Baía de Guanabara, mostra que estes materiais podem ser ainda 

mais ricos em metais, como Cr e Ni. 

 A Figura 12 indica que os esgotos domésticos são uma fonte potencial 

importante, capaz de explicar as concentrações encontradas nos sedimentos, em 
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relação a todos os elementos, mesmo havendo níveis de Cu e Pb maiores que os do 

lodo, pois os níveis dos sedimentos são o resultados de mais processos (físicos e 

biogeoquímicos) do que simplesmente o aporte direto de cada fonte. Os sedimentos 

transportados pelas galerias de águas pluviais podem ser uma fonte importante 

também, pois chegaram até mesmo a superar, em média, os níveis de Cr, Ni e Pb do 

lodo da ETE de Icaraí. 

Diversas fontes, como as atividades navais, os esgotos e a água pluvial 

transportada para a enseada estão certamente contribuindo para enquadrar a área de 

estudo entre as regiões muito contaminadas por metais como Cd, Cu, Pb e Zn na Baía 

de Guanabara, mas não sendo contaminadas ou apresentando pouca contaminação 

por Ni e Cr. Estes resultados concordam com os estudos anteriores de NOVAES (2004) 

e BAPTISTA NETO et al. (2005). 

 O grau desta contaminação e as implicações dela serão caracterizados nas 

seções a seguir. 
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Figura 12 – Comparação entre as concentrações médias das estações PN1, PN2 e PN3 
com os resultados de PEREIRA & KUSH (2005), sobre lodo ativado da ETE de Icaraí, e 
com os resultados de PEREIRA et al. (2007), sobre os sedimentos das estradas ao 
redor da Baía de Guanabara. As barras de erro mostram os valores máximos. O estudo 
de PEREIRA & KUSH (2005) mostra um único valor para cada metal. 
 

 

5.4.3 Comparação com valores orientadores internacionais 

   

Uma comparação dos valores médios das concentrações dos metais-traço 

encontrados neste estudo com os valores orientadores esta apresentada na Tabela 6. 

Estes valores orientadores seguem a ordem: ERM > PEL > ERL > TEL, assumindo-se 

que níveis acima do ERM e do PEL indicam elevada probabilidade de ocorrer 

toxicidade a organismos sensíveis aos elementos, enquanto que níveis apenas acima 

do ERL e TEL, mas inferiores a ERM e PEL indicam que já há concentrações que 
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podem impactar organismos expostos, porém existindo baixa probabilidade de que 

ocorra este impacto (BUCHMAN, 1999). 

 

 Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
TEL  0,676 52,3 18,7 15,9 30,24 124 
ERL  1,2  81 34 20,9 46,7 150 
PEL  4,21 160,4 108,2 42,8 112,18 271 
ERM  9,6  370 270 51,6 218,0 410 
       
PN1 Média 0,35 14,2 128 8,1 60,8 287 
 Mínimo 0,15 10,8 67 5,2 47,9 161 
 Máximo 0,52 20,6 199 10,7 80,5 370 
        
PN2 Média 0,60 21,2 94 7,0 63,8 320 
 Mínimo 0,30 11,7 72 5,8 51,5 217 
 Máximo 0,99 25,2 119 8,3 82,8 398 
        
PN3 Média 0,65 29,5 281 11,4 124,2 468 
 Mínimo 0,32 23,7 114 8,4 93,5 256 
 Máximo 0,92 43,8 506 14,2 181,7 775 

 

Tabela 6 – Comparação dos valores orientadores TEL, ERL, PEL e ERM (Buchman, 
1999) com os resultados de metais-traço deste estudo. Resultados em mg/Kg 

 

 De acordo com os critérios considerados, o Cd e o Cr não apresentaram 

concentrações médias que ofereçam riscos de impacto, estando abaixo de ERL. O Cu, 

devido à alta variabilidade das concentrações, apresentou para a estação PN2 de baixa 

a moderada probabilidade de impacto aos organismos. Nas estações PN1 e PN3 os 

riscos de impacto são elevados, principalmente nesta última onde foram registrados 

elevados picos de concentração. O Ni não apresentou concentrações médias que 

ofereçam riscos de impacto. O Pb apresentou de baixa a moderada probabilidade de 

impacto nas estações PN1 e PN2. Entretanto, na estação PN3 este metal apresentou 

alta probabilidade de impacto. O Zn apresentou alta probabilidade de impacto em todas 

as estações, alcançando na estação PN3 seus níveis de concentrações mais 

preocupantes.  

Uma forma de avaliação mais integrada do que a comparação acima baseada 

em critérios de qualidade de sedimentos (CQS) é o uso de médias dos quocientes dos 

critérios de qualidade dos sedimentos (mQCQS), como foi proposto por LONG et al. 
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(1998) e revisado mais recentemente por LONG et al. (2006). O mQCQS é um índice 

tipicamente calculado como a média das razões entre a concentração de cada 

elemento ou substância química na amostra e o seu respectivo CQS (valor orientador), 

sendo que os CQS mais frequentemente usados são os de fundamentação empírica, 

como ERM ou PEL, aos quais efeitos adversos são associados, mas não 

necessariamente causados por um agente específico (LONG et al., 2006). 

Abaixo estão apresentadas as comparações entre os valores de mQCQS 

(Tabela 7) e os percentuais dos totais das amostras de cada estação de amostragem 

que apresentaram um mQCQS superior a 1,0 (Tabela 8), quando se utiliza o ERM ou o 

ERL como critério para o cálculo do mQCQS. Estes cálculos foram comparados com o 

uso de todos os metais-traço de interesse ambiental estudados (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e 

Zn) e com o uso apenas daqueles que apresentaram valores acima dos níveis de ERL 

(Cu, Pb e Zn), para uma avaliação mais específica dos contaminantes mais importantes 

para a área de estudo. 

  mQCQS - ERM   mQCQS - ERL  
  Todos de metais Cu+Pb+Zn  Todos de metais Cu+Pb+Zn 
PN1 Média 0,28 0,48  1,31 2,33 
 Desvio 0,05 0,09  0,26 0,48 
 CV (%) 19 20  20 20 
 Mínimo 0,17 0,29  0,76 1,36 
 Máximo 0,34 0,60  1,70 3,06 
       
PN2 Média 0,28 0,47  1,23 2,08 
 Desvio 0,04 0,07  0,17 0,30 
 CV (%) 14 15  14 14 
 Mínimo 0,21 0,34  0,90 1,56 
 Máximo 0,35 0,59  1,52 2,60 
       
PN3 Média 0,52 0,92  2,58 4,69 
 Desvio 0,16 0,30  0,86 1,64 
 CV (%) 31 33  33 35 
 Mínimo 0,29 0,50  1,36 2,37 
 Máximo 0,84 1,52  4,27 7,95 
Tabela 7 – Valores das médias dos coeficientes de qualidade dos sedimentos 
(mQCQS) para diferentes grupos de metais, baseados em diferentes valores 
orientadores (ERM vs. ERL), nas estações PN1, PN2 e PN3 (n = 14 por estação). 
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 mQCQS - ERM   mQCQS - ERL  
 Todos de metais Cu+Pb+Zn  Todos de metais Cu+Pb+Zn 
PN1 0 0  92,9 100 
PN2 0 0  85,7 100 
PN3 0 28,6  100 100 
     

Tabela 8 – Comparação entre os percentuais das amostras que apresentaram as 
médias dos coeficientes de qualidade dos sedimentos (mQCQS) acima de 1,0 para 
diferentes grupos de metais, baseados nos valores orientadores ERM e ERL. 

 

Foi observado que quando se usou o ERM como critério, os valores de mQCQS 

em relação a todos os metais nunca chegaram a 1,0, em todas as estações. Mas, 

quando se calculou estes índices em relação a Cu, Pb e Zn, foi encontrado que a 

estação PN3 apresentou média dos valores próxima a 1,0 e um máximo de 1,52, tendo 

sido quase 30% das amostras acima de 1,0.  

Quando se usou o ERL, que seria um critério mais rigoroso, os resultados de 

mQCQS em relação a todos os metais geralmente foram acima de 1,0, variando entre 

85,7-100% das amostras de cada estação, em todas as estações. Quando se calculou 

os índices em relação a Cu, Pb e Zn, 100% das amostras tiveram índices acima de 1,0, 

tendo sido encontrados valores em média acima de 2,0, sendo que a estação PN3 

apresentou uma média mais do que duas vezes maior que as das outras estações. 

Destaca-se que os elementos que são contabilizados nestes índices podem 

diferir na sua possível contribuição para efeitos tóxicos associados aos sedimentos, 

considerando que os contaminantes tipicamente atuam juntos, como uma mistura que 

resulta num efeito tóxico, sabendo-se que um elemento pode ser a principal forçante 

que causa risco de toxicidade no ambiente, mas estes elementos geralmente não agem 

sozinhos (LONG et al., 2006).  

Mesmo se considerando que a causalidade esperada entre concentração e 

resposta pela biota para as regiões de origem dos critérios ERM e ERL não seja 

assegurada para outras regiões, como a área de estudo deste trabalho, estas 

observações acima indica a importância de se considerar aqueles elementos que 
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tenham maior risco de toxicidade associada como formadores de misturas que podem 

implicar em risco de toxicidade preocupante. 

 

5.5  FATORES DE ENRIQUECIMENTO 

 

A Tabela 9 apresenta os fatores de enriquecimento dos metais-traço aqui 

estudados que tiveram valores de background reportados por BAPTISTA NETO et al. 

(2000) para a enseada de Jurujuba. O fator de enriquecimento é assumido como sendo 

um parâmetro de suma importância a ser avaliado para a caracterização da 

contaminação por estes elementos. Por isto, uma comparação com os fatores de 

enriquecimento encontrados por BAPTISTA NETO et al. (2005) é mostrada e os 

resultados de NOVAES (2004) foram usados para calcular os fatores de enriquecimento 

da estação que ele estudou na Enseada de São Lourenço (Tabela 9). A partir dos 

valores de background reportados por BATISTA NETO et al (2000). 

 

  Cr Cu Ni Pb Zn 
PN1 – este estudo Média 0,5 19,2 0,4 3,4 6,6 
EPA 3051 Mínimo 0,4 11,3 0,3 2,7 4,2 
 Máximo 0,6 26,5 0,5 4,6 8,3 
       
PN2 – este estudo Média 0,6 11,4 0,3 2,8 6,0 
EPA 3051 Mínimo 0,4 7,5 0,2 2,3 4,4 
 Máximo 0,7 17,2 0,4 3,5 8,7 
       
PN3 – este estudo Média 0,6 25,5 0,4 4,2 6,6 
EPA 3051 Mínimo 0,6 12,5 0,3 3,7 4,3 
 Máximo 0,7 40,3 0,4 5,2 9,5 
       
Novaes (2004)  
Ponto 30 Média 0,7 16,7 0,4 3,6 5,9 
EPA 3051 Mínimo 0,6 10,7 0,3 2,6 1,0 
 Máximo 0,8 23,5 0,5 4,5 9,6 
       
Baptista Neto et al. (2005)  
Pontos 5 a 8 Média 1,1 27,1 2,2 4,1 5,1 
Água régia Mínimo 1,0 11,3 1,7 2,1 4,3 
 Máximo 1,2 66,0 3,3 5,3 5,7 
 

Tabela 9 - Fatores de enriquecimento de Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. Valores nas estações PN1, 
PN2 e PN3 e dos trabalhos anteriores na enseada. 
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Nas estações PN1, PN2 e PN3, no caso dos metais Cr e Ni, os fatores estão 

abaixo de 1,0 em todos os casos, não apresentando indicação de contaminação. O Cu 

apresentou fatores de enriquecimento muito elevados em todas as estações, estando 

assim altamente contaminadas por este elemento. No caso do elemento Pb, foram 

registrados níveis intermediários de fatores de enriquecimento, de 2,8 até 4,0, 

demonstrando que já existe contaminação. No caso do Zn, os níveis médios ficaram em 

torno de 6, evidenciando uma elevada contaminação.   

Comparando os valores encontrados neste estudo com os dos resultados de 

NOVAES (2004), pode-se observar que os fatores de enriquecimento do Cr e do Ni são 

praticamente os mesmos nos dois estudos, evidenciando que os possíveis aportes 

provenientes da Baia de Guanabara de outras regiões contaminadas por estes dois 

metais não estão chegando nesta enseada, ou que as potenciais fontes pontuais ou 

difusas de contaminação na enseada de São Lourenço não causam fluxo 

representativo destes metais para os sedimentos, sendo exportados para a Baía de 

Guanabara.  

O fator de enriquecimento do estudo de BAPTISTA NETO et al (2005) também é 

praticamente o mesmo para o Cr. Entretanto, são maiores para Ni, em média por 5 

vezes. Esta diferença pode ser devida à amostragem ter sido realizada em pontos mais 

próximos aos estaleiros, pelo procedimento de extração utilizado (HCl e HNO3), ou 

ainda pela fração estudada ter sido a <63µm. Portanto, o trabalho de NOVAES (2004), 

que utilizou a mesma extração aqui realizada, neste caso, tem uma comparabilidade 

maior com este estudo do que o de BAPTISTA NETO et al. (2005). 

Em relação aos níveis de Cu, o valor médio para o fator de enriquecimento 

encontrado para os dados de NOVAES (2004), pode ser considerado um valor médio 

entre a menor e a maior média encontrada neste estudo para as estações PN2 e PN3, 

respectivamente. Entretanto, o máximo encontrado por NOVAES (2004) é bem próximo 

à maior média, que foi registrada no ponto amostral PN3, sugerindo que o aporte deste 

metal está se elevando com o tempo, que pode ser confirmado pelo perfil de 

concentração descrito na Figura 11 para o Cu. Comparando com o trabalho de 

BAPTISTA NETO et al. (2005), apenas a estação PN3 atingiu um valor médio próximo 

ao destes autores. 
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Os fatores de enriquecimento dos metais Pb e Zn, quando comparados com os 

dois trabalhos em questão, mostraram médias muito próximas, indicando um aporte e 

preservação elevados para estes dois contaminantes crônicos no sistema. 

Os fatores de enriquecimento do Cu e Pb obedecem a seguinte tendência 

PN2<PN1<PN3, enquanto que os fatores de enriquecimento do Ni e Zn obedecem à 

tendência PN2<PN1=PN3 e os do Cr obedeceram à tendência PN1<PN2=PN3. Os de 

Cd apresentaram médias semelhantes. 

 

 

5.6  INVENTÁRIOS 

 

Abaixo é apresentada a Tabela 10, que compara os valores dos inventários dos 

metais para três estações amostrais. O estoque médio de Cd nos pontos amostrais 

seguiu a seguinte ordem PN1<PN3<PN2, que difere do fator de enriquecimento onde 

se manteve praticamente constante. Em relação a todos os outros metais o inventário 

variou no seguinte padrão PN1<PN2<PN3, evidenciando que o aumento da estocagem 

por metro quadrado aumenta em direção a saída da enseada. Todavia, este padrão de 

estocagem também não variou da mesma forma que o fator de enriquecimento para os 

mesmos metais. 

  Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
PN1 Média 19,7 805 7,17 463 3,42 16,17 
 Mínimo 17,4 710 7,14 446 3,34 14,97 
 Máximo 22,1 901 7,20 481 3,50 17,36 
        
PN2 Média 51,2 1794 7,85 586 5,36 26,92 
 Mínimo 43,1 1738 7,38 578 5,23 25,99 
 Máximo 59,2 1850 8,31 593 5,49 27,86 
        
PN3 Média 42,5 1987 18,67 784 8,40 31,27 
 Mínimo 39,7 1630 15,16 613 6,86 26,23 
 Máximo 45,4 2344 22,19 954 9,95 36,30 
 

Tabela 10 – Inventários de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn (mg/m2 para Cd, Cr e Ni; g/m2 para 
Cu, Pb e Zn). Valores nas estações PN1, PN2 e PN3 (n = 2 por estação).  
 

Destaca-se que estes contrastes entre estas abordagens dos fatores de 

enriquecimento e inventários são esperados, pois um mostra o grau de contaminação, 
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enquanto o outro se destaca pelo fato de que, através de cálculos de inventários, pode-

se inferir sobre como varia a quantidade de metal estocada por área de sedimento, que 

indica como varia o aporte do metal para esta área, mas que pode ser também 

remobilizada nos eventos de distúrbios físicos (naturais ou não), podendo liberar a 

carga de metais para a coluna d’água. 

Estes resultados de estocagem por área confirmam que a estação localizada na 

parte mais interna da enseada é a que apresentou um cenário menos grave em relação 

ao aporte dos metais, tendo uma menor estocagem de todos os metais-traço estudados. 

As outras estações mostraram um nível de qualidade de sedimentos inferior, de acordo 

com os critérios reunidos neste estudo.  

 A Figura 13 apresentada abaixo indica como variaram os inventários dos metais-

traço nos perfis das estações de amostragem, mostrando que, em comparação com os 

perfis de concentração da Figura 11, a principal mudança nos perfis foi o deslocamento 

do PN2, com maior densidade (Tabela 2), para mais próximo do PN1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 13 – Perfis dos inventários das concentrações de metais-traço nas estações PN1, 
PN2 e PN3. Médias das duplicatas dos testemunhos de cada estação e mínimos e 
máximos (barras de erro) são apresentadas. 
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Os metais Cd, Ni e Cu apresentam os mesmos padrões de variação nas duas 

formas de avaliação. A conversão em função da densidade aparente não alterou seus 

perfis substancialmente, indicando que para estes metais a estocagem por área é um 

reflexo mais direto da concentração nos sedimentos, do que em relação aos outros 

elementos, nas estações estudadas.  

A conversão para inventários afetou a tendência das distribuições de Cr, que 

passou a mostrar valores similares entre PN2 e PN3, indicando que as estocagens por 

área são muito próximas nestas duas estações ao longo dos perfis, enquanto as 

concentrações são diferentes (PN3>PN2). Esta tendência também aconteceu em 

relação ao Zn, mas foi menos acentuada do que em relação ao Cr, assim como em 

relação ao Pb, mas foi ainda menos acentuada, apresentando valores similares entre 

PN2 e PN3 apenas na base dos perfis.  

Estes resultados demonstram que a avaliação da estocagem como forma de 

comparação da acumulação de metais diferiu da avaliação das concentrações para 

alguns metais (Cr>Zn>Pb), indicando que a interpretação do aporte e da preservação 

dos elementos nos sedimentos na área de estudo pode não ser uma função direta da 

concentração. 

 

5.7   IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE E O MANEJO AMBIENTAL 

 

 Em relação à Baía de Guanabara existe muito pouca informação sobre as 

concentrações de metais nas águas, com poucos estudos publicados na literatura 

(REGO et al., 1993; MADDOCK et al., 2007), mas desde a década de 1980 existe a 

preocupação com a circulação de metais na baía e até mesmo com a exportação 

destes para fora dela, que pode afetar as áreas ao redor (REBELLO et al., 1986). 

 Este risco pode ser aumentado se acontecer uma maior remobilização de metais 

dos sedimentos do fundo. Alguns estudos mostram que geralmente os sedimentos de 

fundo não apresentam metais em formas biodisponíveis para acumular na biota 

(CARVALHO et al. 1991) e causar toxicidade (BAPTISTA NETO et al., 2005), mas pode 

haver exceções (MORAES et al., 2000; VILELA et al., 2004).  
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 Como existem e devem continuar existindo atividades de dragagem na área, que 

causam preocupação ambiental (BARBOSA & DE ALMEIDA 2001; BARBOSA et al. 

2004; MADDOCK et al., 2007), existe risco de que a qualidade da água seja piorada no 

local das atividades ou nos locais para onde os metais sejam transportados (KJERFVE 

et al., 1997; PERIN et al., 1997).  

Para avaliar este risco, é preciso considerar como é o comportamento químico 

dos metais diferentes nestes sistemas eutrofizados (por exemplo, MORSE, 1994; 

SIMPSON et al. 1998; MORSE & LUTHER, 1999), incluindo a interface água-sedimento, 

que vai ajudar a predizer quais são os fatores que afetam a acumulação no sedimento 

ou a liberação para a água.   

Destaca-se que os valores de ERL e ERM foram os adotados como critérios de 

qualidade pela legislação brasileira, por meio da Resolução CONAMA 344/2004, que 

dispõe sobre avaliação dos materiais a serem dragados em águas jurisdicionais 

brasileiras (Anexo 8.2). Assim, esta comparação mostrada acima apresenta implicações 

para o manejo dos sedimentos da área de estudo, no caso específico de atividades de 

ressuspensão dos sedimentos do fundo para a coluna d’água, como as dragagens, pois 

para efeito de classificação do material a ser dragado, são definidos critérios de 

qualidade, a partir de dois níveis, conforme procedimentos estabelecidos na resolução 

CONAMA 344/2004 (Anexo 8.2): 

• Nível 1 - definido como o limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de 

efeitos adversos à biota (= ERL). 

• Nível 2 - definido como o limiar acima do qual prevê-se um provável efeito 

adverso à biota (= ERM). 

Os resultados mostraram claramente que as concentrações de Zn, Cu, Pb e Cr 

ocorrem em valores que geram diferentes níveis preocupação para atividades como o 

gerenciamento da disposição do sedimento, no caso dele ser dragado.  

Porém, a Resolução indica que existindo dados sobre valores basais (valores 

naturais reconhecidos pelo órgão ambiental competente) de uma determinada região, 

estes deverão prevalecer sobre os valores usados na resolução (os Níveis 1 e 2 citados 

acima) sempre que se apresentarem mais elevados.  
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Mesmo no caso dos valores de background adotados nesta discussão 

(BAPTISTA NETO et al., 2000) serem reconhecidos por um órgão ambiental 

competente, como estes valores foram 40,5 mg/kg de Cr (< ERL de 81 mg/kg), 9 mg/kg 

de Cu (< ERL de 34 mg/kg), 27 mg/kg de Ni (> ERL de 20,9 mg/kg), 24,4 mg/kg de Pb 

(< ERL de 46,7 mg/kg), e 58,4 mg/kg de Zn (< ERL de 150 mg/kg), nota-se que apenas 

em relação ao Ni o valor de background deve prevalecer para a classificação da 

qualidade dos sedimentos, de acordo com a Resolução. Porém, este foi o metal que 

apresentou valores menos preocupantes, pois foi sempre < 15 mg/kg. Desta forma, 

devem ser mantidas as considerações acima sobre a área de estudo em relação a 

orientação da Resolução CONAMA 344. 
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6  CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os dados obtidos e as discussões aqui apresentadas, pode-se 

concluir que:  

 

• A Enseada de São Lourenço, na região sudeste da Baía de Guanabara, foi 

confirmada como um ambiente altamente impactado, com condições físico-

químicas das águas superficiais (salinidade, pH e oxigênio dissolvido) que são 

afetadas pelo aporte de esgotos, sendo que estas condições afetam a qualidade 

dos sedimentos, como a acumulação de matéria orgânica e enxofre. Isto 

favorece condições mais redutoras, que influenciarão a capacidade de retenção 

de metais-traço. 

 

• O COT e o S não pareceram afetar diretamente a distribuição dos metais-traço, 

mas serviram como indicadores do gradiente de influência marinha sobre a 

qualidade dos sedimentos, que afeta os processos biogeoquímicos que 

promovem a acumulação dos metais. 

 

• As características granulométricas e geoquímicas do sedimento (COT, S, Fe e 

Mn) foram caracterizadas como fatores que podem estar afetando a acumulação 

de contaminantes, mas somente na estação mais externa da enseada foram 
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encontrados correlações freqüentes de metais-traço com o Fe, que pode ser 

indício de que estes elementos devem estar associados a processos 

diagenéticos com este metal. 

 

• Caracterização das concentrações de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn nas camadas 

próximas da interface sedimento-água (0-14 cm de profundidade) em diferentes 

áreas da enseada (PN1 – interior; PN2 – intermediária; PN3 – externa) indicaram 

que, em média: 

- as concentrações de Cd foram: PN3 = PN2 > PN1;  

- as concentrações de Cr foram: PN3 > PN2 > PN1; 

- as concentrações de Cu foram: PN3 > PN1 > PN2;  

- as concentrações de Ni, Pb e Zn foram: PN3 > PN1 = PN2.  

 

• Fatores de enriquecimento em relação ao background e inventários (massas de 

metais acumuladas por área de sedimento) de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn 

mostraram que a contribuição antrópica para a concentração destes metais foi 

moderada a alta para Pb e Zn, chegando a ser extremamente alta para Cu e não 

mostrou contaminação para Ni e Cr. 

 

• Correlações foram observadas entre os metais-traço, todas positivas, 

principalmente na estação mais externa da enseada, podendo indicar que os 

processos diagenéticos envolvidos na retenção dos metais e/ou suas fontes 

emissoras podem ser as mesmas. 

 

• A confrontação das concentrações de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn com critérios de 

qualidade dos sedimentos internacionais adotados pela legislação brasileira 

(Resolução CONAMA 344/2004) mostraram que as concentrações de Zn, Cu, Pb 

e Cr ocorrem em valores que geram preocupação ambiental para atividades 

humanas na área, como o gerenciamento da disposição do sedimento, no caso 

deste ser dragado. 
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• Considerando que as principais possíveis fontes de contaminantes para a 

enseada são de origem antrópica (esgoto doméstico e atividades portuárias), 

estas devem ser mais bem monitoradas visto a constatação dos níveis de 

qualidade dos sedimentos estudados neste trabalho. 
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8.1 Matrizes de correlação entre as variáveis estudadas 
 

Os resultados significativos das análises de correlação para as estações PN1, 
PN2 e PN2 são destacados abaixo em negrito, mas apenas os resultados que tiveram 
correlações sem outliers que gerem correlações espúrias, foram considerados válidos, 
estando destacados por um sombreamento cinza.   
 
  Areia Silte Argila COT S Fe Mn Cd Cr Cu Ni Pb 
PN1 Silte -0.93            

 Argila -0.53 0.17           

 COT -0.58 0.81 -0.30          

 S tot 0.19 -0.39 0.38 -0.47         

 Fe -0.58 0.57 0.23 0.30 -0.37        

 Mn -0.63 0.35 0.85 0.04 0.37 0.23       

 Cd -0.27 0.59 -0.61 0.79 -0.68 0.51 -0.42      

 Cr -0.65 0.68 0.15 0.48 -0.72 0.87 0.16 0.60     

 Cu 0.37 -0.38 -0.10 -0.20 0.28 0.27 -0.21 0.09 -0.04    

 Ni -0.35 0.19 0.48 -0.01 -0.21 0.80 0.44 0.09 0.71 0.42   

 Pb -0.80 0.54 0.88 0.04 0.13 0.30 0.84 -0.33 0.33 -0.48 0.31  

 Zn -0.31 0.39 -0.09 0.49 -0.87 0.38 0.03 0.47 0.74 -0.25 0.46 0.07 

              
  Areia Silte Argila COT S Fe Mn Cd Cr Cu Ni Pb 
PN2 Silte -0.96            

 Argila -0.83 0.64           

 COT -0.45 0.34 0.54          

 S tot 0.37 -0.51 -0.02 0.54         

 Fe 0.24 -0.32 -0.04 -0.31 -0.21        

 Mn 0.02 0.08 -0.20 -0.10 -0.34 0.37       

 Cd -0.17 0.24 -0.01 0.30 0.04 0.13 0.73      

 Cr 0.06 0.07 -0.29 -0.39 -0.60 0.64 0.85 0.56     

 Cu -0.80 0.87 0.47 0.48 -0.27 -0.30 0.34 0.66 0.21    

 Ni -0.31 0.12 0.57 -0.02 0.12 0.19 -0.44 -0.10 -0.28 0.03   

 Pb -0.60 0.48 0.67 0.31 -0.17 0.37 -0.27 0.02 0.01 0.33 0.61  

 Zn -0.84 0.94 0.43 0.16 -0.69 -0.12 0.33 0.39 0.38 0.87 -0.02 0.42 

              
  Areia Silte Argila COT S tot Fe Mn Cd Cr Cu Ni Pb 
PN3 Silte -1.00            

 Argila -0.95 0.91           

 COT -0.33 0.36 0.22          

 S tot -0.68 0.68 0.63 0.88         

 Fe 0.41 -0.41 -0.37 -0.14 -0.17        

 Mn -0.30 0.25 0.45 -0.05 0.29 0.53       

 Cd 0.25 -0.21 -0.37 0.35 0.19 0.80 0.33      

 Cr 0.84 -0.85 -0.74 -0.43 -0.61 0.78 0.20 0.49     

 Cu 0.82 -0.82 -0.76 -0.52 -0.68 0.79 0.14 0.51 0.96    

 Ni 0.35 -0.40 -0.17 0.20 0.17 0.67 0.56 0.49 0.61 0.44   

 Pb 0.82 -0.83 -0.75 -0.55 -0.71 0.77 0.15 0.46 0.98 0.99 0.47  

 Zn 0.78 -0.77 -0.74 -0.58 -0.73 0.78 0.13 0.48 0.94 0.99 0.35 0.99 
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8.2 Resolução CONAMA № 344 de 2004 
 
 Segue a resolução na qual estão estabelecidos critérios de qualidade de 
sedimentos para servirem para a tomada de decisão sobre o manejo de áreas de 
dragagem, de acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente. 
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  RESOLUÇÃO CONAMA N. 344, DE 25 DE MARÇO DE 2004 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos 
mínimos para a avaliação do material a ser dragado 
em águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras 
providências. 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso de suas competências previstas na 
Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n. 99.274, de 6 de julho de 1990, e 
tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria n. 499, de 18 de dezembro de 
2002, e 

Considerando o disposto na Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de 
Resíduos e Outras Matérias (Convenção de Londres - LC/72), promulgada pelo Decreto n. 87.566, de 16 
de setembro de 1982, e suas alterações, que prevê em seu art. 2º que as partes contratantes adotarão, 
segundo suas possibilidades científicas, técnicas e econômicas, medidas eficazes, individual e 
coletivamente, para impedir a contaminação do mar causado pelo alijamento de resíduos; 

Considerando o disposto no art. 30 da Lei n o 9.966, de 28 de abril de 2000, que estabelece que o 
alijamento de resíduos e outras matérias em águas sob jurisdição nacional deverá obedecer às 
condições previstas na Convenção de Londres promulgada pelo Decreto n o 87.566, de 1982, e suas 
alterações; 

Considerando a necessidade da realização de atividades de dragagem para garantir a implantação e a 
operação de portos e terminais portuários, e as condições de navegabilidade de corpos hídricos; 

Considerando que a atividade de dragagem sujeita-se a licenciamento ambiental, nos termos da 
Resolução CONAMA n. 237, de 12 de dezembro de 1997, e, quando couber, da Resolução CONAMA n. 
001, de 23 de janeiro de 1986, com base em estudos ambientais e obrigatoriedade de monitoramento da 
atividade; 

Considerando a necessidade de subsidiar e harmonizar a atuação dos órgãos ambientais competentes, 
no que se refere ao processo de licenciamento ambiental das atividades de dragagem, resolve: 

Art. 1º. Estabelecer as diretrizes gerais e procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser 
dragado visando ao gerenciamento de sua disposição em águas jurisdicionais brasileiras. 

§ 1º Para efeito de classificação do material a ser dragado para disposição em terra, o mesmo deverá ser 
comparado aos valores orientadores estabelecidos para solos pela norma da Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental-CETESB, "Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas 
Subterrâneas no Estado de São Paulo", publicado no Diário Oficial da União; Empresarial; São Paulo, 
111 (203), sexta-feira, 26 de outubro de 2001, até que sejam estabelecidos os valores orientadores 
nacionais pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA; 

§ 2º Caso o material a ser dragado não atenda aos valores referenciados no § 1º , deverão ser 
selecionadas alternativas de disposição autorizadas pelo órgão ambiental competente. 

Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - material dragado: material retirado ou deslocado do leito dos corpos d'água decorrente da atividade de 
dragagem, desde que esse material não constitua bem mineral; 
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II - órgão ambiental competente: órgão ambiental de proteção e controle ambiental do poder executivo 
federal, estadual ou municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, responsável 
pelo licenciamento ambiental, no âmbito de suas competências; 

III - disposição final do material dragado: local onde serão colocados os materiais resultantes das 
atividades de dragagem, onde possam permanecer por tempo indeterminado, em seu estado natural ou 
transformado em material adequado a essa permanência, de forma a não prejudicar a segurança da 
navegação, não causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana; 

IV - águas jurisdicionais brasileiras: 

a) águas interiores: 

1. águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o mar territorial; 

2. águas dos portos; 

3. águas das baías; 

4. águas dos rios e de suas desembocaduras; 

5. águas dos lagos, das lagoas e dos canais; 

6. águas entre os baixios a descoberto e a costa; 

b) águas marítimas: 

1. águas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de 
base reta e da linha de baixamar, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, que 
constituem o mar territorial; 

2. águas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a 
partir das linhas de base que servem para medir o mar territorial, que constituem a zona econômica 
exclusiva; e 

3. águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites da zona econômica 
exclusiva. 

V - eutrofização: processo natural de enriquecimento por nitrogênio e fósforo em lagos, represas, rios ou 
estuários e, conseqüentemente, da produção orgânica; nos casos onde houver impactos ambientais 
decorrentes de processos antrópicos, há uma aceleração significativa do processo natural, com prejuízos 
à beleza cênica, à qualidade ambiental e à biota aquática.  

Art. 3º Para efeito de classificação do material a ser dragado, são definidos critérios de qualidade, a partir 
de dois níveis, conforme procedimentos estabelecidos no Anexo desta Resolução: 

I - nível 1: limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. 

II - nível 2: limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota. 

§ 1º Os critérios de qualidade fundamentam-se na comparação dos resultados da caracterização do 
material a ser dragado, com os valores orientadores previstos na TABELA III do Anexo desta Resolução, 
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a fim de orientar o gerenciamento da disposição do material dragado no procedimento de licenciamento 
ambiental. 

§ 2º É dispensado de classificação prévia o material oriundo de dragagens realizadas para atendimento a 
casos de emergência ou calamidade pública, decretadas oficialmente. 

§ 3º É dispensado de classificação para disposição em águas marítimas, o material a ser dragado no 
mar, em estuários e em baías com volume dragado igual ou inferior a 100.000 m3 , desde que todas as 
amostras coletadas apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%. 

§ 4º É dispensado de classificação para disposição em águas jurisdicionais brasileiras, o material a ser 
dragado em rios ou em lagoas com volume dragado igual ou inferior a 10.000 m3 , desde que todas as 
amostras coletadas apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%. 

Art. 4º Para subsidiar o acompanhamento do processo de eutrofização em áreas de disposição sujeitas a 
esse processo, a caracterização do material a ser dragado deve incluir as determinações de carbono 
orgânico e nutrientes previstas na TABELA IV do Anexo desta Resolução. 

Parágrafo único. Os valores de referência da TABELA IV não serão utilizados para classificação do 
material a ser dragado, mas tão somente como fator contribuinte para o gerenciamento da área de 
disposição. 

Art. 5º Para a classificação do material a ser dragado, os dados obtidos na amostragem de sedimentos 
deverão ser apresentados em forma de tabelas, com os dados brutos e sua interpretação, sendo que as 
amostras de cada estação deverão ser analisadas individualmente e coletadas em quantidade suficiente 
para efeito de contraprova, cujas análises serão realizadas a critério do órgão ambiental competente. 

I - as estações de coleta deverão ser identificadas e georeferenciadas por sistema de coordenadas 
geográficas, especificando o sistema geodésico de referência. 

II - as metodologias empregadas na coleta de amostras de sedimentos deverão ser propostas pelo 
empreendedor e aprovadas pelo órgão ambiental competente. 

III - as análises químicas deverão contemplar rastreabilidade analítica, validação e consistência analítica 
dos dados, cartas controle, (elaboradas com faixas de concentração significativamente próximas 
daquelas esperadas nas matrizes sólidas), e ensaios com amostras de sedimento certificadas, a fim de 
comprovar a exatidão dos resultados por meio de ensaios paralelos. 

IV - as amostras certificadas que não contenham os analitos de interesse (por exemplo, compostos 
orgânicos), os ensaios deverão ser realizados por adição padrão ou adição de reforço ("spike"), de 
maneira que fique garantido um grau de recuperação aceitável para determinação desses compostos na 
matriz. Os limites de detecção praticados deverão ser inferiores ao nível 1, da TABELA III do Anexo a 
esta Resolução, para cada composto estudado. 

V - a metodologia analítica para a extração dos metais das amostras consistirá em ataque com ácido 
nítrico concentrado e aquecimento por microondas, ou metodologia similar a ser estabelecida pelo órgão 
ambiental competente. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente estabelecerá previamente a metodologia de preservação 
das contraprovas. 

Art. 6º As análises físicas, químicas e biológicas previstas nesta Resolução deverão ser realizadas em 
laboratórios que possuam esses processos de análises credenciados pelo Instituto Nacional de 
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Metrologia-INMETRO, ou em laboratório qualificados ou aceitos pelo órgão ambiental competente 
licenciador. 

Parágrafo único. Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica implementado, 
observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 7º O material a ser dragado poderá ser disposto em águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com 
os seguintes critérios a serem observados no processo de licenciamento ambiental: 

I - não necessitará de estudos complementares para sua caracterização: 

a) material composto por areia grossa, cascalho ou seixo em fração igual ou superior a 50%, ou 

b) material cuja concentração de poluentes for menor ou igual ao nível 1, ou 

c) material cuja concentração de metais, exceto mercúrio, cádmio, chumbo ou arsênio, estiver entre os 
níveis 1 e 2, ou 

d) material cuja concentração de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos-PAHs do Grupo B estiver entre 
os níveis 1 e 2 e a somatória das concentrações de todos os PAHs estiver abaixo do valor 
correspondente a soma de PAHs. 

II - o material cuja concentração de qualquer dos poluentes exceda o nível 2 somente poderá ser 
disposto mediante previa comprovação técnico-cientifica e monitoramento do processo e da área de 
disposição, de modo que a biota desta área não sofra efeitos adversos superiores àqueles esperados 
para o nível 1, não sendo aceitas técnicas que considerem, como princípio de disposição, a diluição ou a 
difusão dos sedimentos do material dragado. 

III - o material cuja concentração de mercúrio, cádmio, chumbo ou arsênio, ou de PAHs do Grupo A 
estiver entre os níveis 1 e 2, ou se a somatória das concentrações de todos os PAHs estiver acima do 
valor correspondente a soma de PAHs, deverá ser submetido a ensaios ecotoxicológicos, entre outros 
testes que venham a ser exigidos pelo órgão ambiental competente ou propostos pelo empreendedor, de 
modo a enquadrá-lo nos critérios previstos nos incisos I e II deste artigo. 

Art. 8º Os autores de estudos e laudos técnicos são considerados peritos para fins do artigo 342, caput, 
do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

Art. 9º Esta Resolução será revisada em até cinco anos, contados a partir da data de publicação esta 
Resolução, objetivando o estabelecimento de valores orientadores nacionais para a classificação do 
material a ser dragado. 

Art. 10. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA deverá 
normatizar a forma de apresentação dos dados gerados para classificação do material dragado, 
monitoramento das áreas de dragagem e de disposição, de modo que os dados gerados pelos órgãos 
ambientais competentes sejam comparados, quando da revisão desta Resolução. 

Art 11. Aplicam-se as disposições do art. 19 da Resolução CONAMA n. 237, de 1997 às licenças 
ambientais em vigor, devendo a eventual renovação obedecer integralmente ao disposto nesta 
Resolução. 

Art 12. O enquadramento dos laboratórios aos aspectos técnicos relacionados aos incisos III e IV do art. 
5º desta Resolução, dar-se-á no período transitório de até dois anos, contados a partir da publicação 
desta Resolução. 
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Art. 13. A caracterização ecotoxicológica prevista no inciso III do art. 7º, desta Resolução poderá, sem 
prejuízo das outras exigências e condições previstas nesta Resolução e nas demais normas aplicáveis, 
ser dispensada pelos órgãos ambientais competentes, por período improrrogável de até dois anos, 
contados a partir da publicação desta Resolução, permitindo-se a disposição deste material em águas 
jurisdicionais brasileiras, desde que cumpridas as seguintes condições: 

I - o local de disposição seja monitorado de forma a verificar a existência de danos à biota advindos de 
poluentes presentes no material disposto, segundo procedimentos estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente, com apresentação de relatórios periódicos; 

II - o local de disposição tenha recebido, nos últimos três anos, volume igual ou superior de material 
dragado de mesma origem e com características físicas e químicas equivalentes, resultante de 
dragagens periódicas, e que a disposição do material dragado não tenha produzido evidências de 
impactos significativos por poluentes ao meio ambiente no local de disposição. 

Art 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MARINA SILVA 
PRESIDENTE DO CONAMA 

 

ANEXO 

1 - COLETA DE AMOSTRAS DE SEDIMENTO 

Consiste em caracterizar a seção horizontal e vertical da área de dragagem, a partir de coleta de 
amostras de sedimentos que representem os materiais a serem dragados. 

A distribuição espacial das amostras de sedimento deve ser representativa da dimensão da área e do 
volume a ser dragado. As profundidades das coletas das amostras devem ser representativas do perfil 
(cota) a ser dragado.  

A TABELA I fornece o número de estações de coleta a serem estabelecidas. 

 

TABELA I 

NÚMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTOS* 

 

* Referência: The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic 
("OSPAR Convention") was opened for signature at the Ministerial Meeting of the Oslo and Paris 
Commissions in Paris on 22 September 1992. * O número de amostras poderá variar em função das 
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características ambientais da área a ser dragada; esse número será determinado pelo órgão ambiental 
competente licenciador. 

A TABELA I não se aplica para rios e hidrovias, nos quais as estações deverão ser dispostas a uma 
distância máxima de quinhentos metros entre si nos trechos a serem dragados, medida no sentido 
longitudinal, independentemente do volume a ser dragado. 

2 - ANÁLISES LABORATORIAIS 

O programa de investigação laboratorial (ensaios) do material a ser dragado deverá ser desenvolvido em 
três etapas, a saber: 

1ª ETAPA - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  
As características físicas básicas incluem a quantidade de material a ser dragado, a distribuição 
granulométrica e o peso específico dos sólidos. 

TABELA II 

CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS SEDIMENTOS* 

 

* Referência: Escala Granulométrica de Wentworth, 1922. ** Phi ( ) corresponde à unidade de medida do 
diâmetro da partícula do sedimento, cuja equivalência em milímetros (mm) é apresentada na coluna 3 da 
TABELA II. 

2ª ETAPA - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 
A caracterização química deve determinar as concentrações de poluentes no sedimento, na fração total. 
O detalhamento dar-se-á de acordo com as fontes de poluição preexistentes na área do empreendimento 
e será determinado pelo órgão ambiental competente, de acordo com os níveis de classificação do 
material a ser dragado, previstos na TABELA III. 

As substâncias não listadas na referida tabela, quando necessária a sua investigação, terão seus valores 
orientadores previamente estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

Existindo dados sobre valores basais (valores naturais reconhecidos pelo órgão ambiental competente) 
de uma determinada região, estes deverão prevalecer sobre os valores da TABELA III sempre que se 
apresentarem mais elevados. 

 

 

TABELA III 
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NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL A SER DRAGADO 

 

# considerando os 13 compostos avaliados. 

Os valores orientadores, adotados na TABELA III, têm como referência as seguintes publicações oficiais 
canadenses e norte-americanas:  
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1 ENVIRONMENTAL CANADA. Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic 
Life.Canadian Environmental Quality Guidelines - Summary Tables, atualizado em 2002. 

2 Long, E.R., MacDonald, D.D., Smith, S.L. & Calder F.D. (1995). Incidence of adverse biological effects 
within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments. Environmental Management 
19 (1): 81-97. 

3 FDEP (1994). Approach to the Assessment of Sediment Quality in Florida Coastal Waters. Vol. I. 
Development and Evaluation of Sediment Quality Assessment Guidelines. Prepared for Florida 
Department of Enviromental Protection - FDEP, Office of Water Policy, Tallahasee, FL, by MacDonald 
Enviromental Sciences Ltd., Ladysmith, British Columbia. 1994. 

Quando da caracterização química, devem ser realizadas, ainda, determinações de carbono orgânico 
total (COT), nitrogênio Kjeldahl total e fósforo total do material a ser dragado, para subsidiar o 
gerenciamento na área de disposição.  

 

TABELA IV 

VALORES ORIENTADORES PARA CARBONO ORGÂNICO TOTAL E NUTRIENTES 

 

VALOR ALERTA - valor acima do qual representa possibilidade de causar prejuízos ao ambiente na área 
de disposição. A critério do órgão ambiental competente, o COT poderá ser substituído pelo teor de 
matéria orgânica. Ficam excluídos de comparação com a presente caracterização, os valores oriundos de 
ambientes naturalmente enriquecidos por matéria orgânica e nutrientes, como manguezais.  

3ª ETAPA - CARACTERIZAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA 
A caracterização ecotoxicológica deve ser realizada em complementação à caracterização física e 
química, com a finalidade de avaliar os impactos potenciais à vida aquática, no local proposto para a 
disposição do material dragado. 

Os ensaios e os tipos de amostras (sedimentos totais, ou suas frações - elutriato, água intersticial, 
interface água-sedimento) a serem analisadas serão determinados pelo órgão ambiental competente.  

Para a interpretação dos resultados, os ensaios ecotoxicológicos deverão ser acompanhados da 
determinação de nitrogênio amoniacal, na fração aquosa, e correspondente concentração de amônia não 
ionizada, bem como dos dados referentes ao pH, temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido. 

Os resultados analíticos deverão ser encaminhados juntamente com a carta controle atualizada da 
sensibilidade dos organismos-teste. Também deverá ser enviado o resultado do teste com substância de 
referência, realizada na época dos ensaios com as amostras de sedimento. 

Publicação: DOU, 08/01/2004. 


