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RESUMO 

 

A ressuspensão sedimentos pode alterar a biodisponibilidade dos 
contaminantes metálicos, podendo colocar em risco a biota. Esta hipótese foi 
testada em duas Baías – Guanabara e Sepetiba, no Rio de Janeiro, sendo a 
Guanabara dividida em cinco áreas. Em ambas as Baías há contaminação por 
metais-traço, na Guanabara um dos principais problemas é a contaminação 
dos sedimentos por Hg, enquanto na de Sepetiba é por Cd e Zn, ambas a 
Baías recebem efluentes domésticos e industriais. Assim, o objetivo geral deste 
estudo foi avaliar os efeitos da ressuspensão de sedimentos na região do Saco 
do Engenho (Baía de Sepetiba) e os estuários dos rios Meriti e Iguaçu, os 
Portos do Rio e de Niterói e a APA de Guapimirim (Baía de Guanabara) e o 
possível aumento da biodisponibilidade de metais-traço (Cd, Cu,Fe, Hg, MeHg, 
Mn, Ni, Pb e Zn). Em Sepetiba foram coletadas 12 amostras próximas ao Saco 
do Engenho, e foram submetidas a dois intervalos de tempo de ressuspensão 
(1h e 24h). Grandes concentrações de Zn e Cd foram encontradas na região, 
com o resultado da extração sequencial HCl 1 mol L-1 e após o método US EPA 
3051 foi aplicado o índice de mudança na biodisponibilidade (BCI) que 
mostrou-se ser uma boa ferramenta no monitoramento do risco de sedimentos 
contaminados por metais associados à atividade de dragagem. Na Baía de 
Guanabara foram cinco pontos, um para cada área com três réplicas e foram 
submetidas a seis intervalos de ressuspensão ( 30min, 1h, 3h, 6h,12h e 24h). 
O Hg e o MeHg foram determinados em duas áreas da Baía (Meriti e Porto do 
Rio) e apesar das concentrações serem maiores no Meriti, o percentual de 
metilação foi quatro vezes maior no Porto Rio em relação ao Meriti, sendo a 
matéria orgânica e a granulometria, os reguladores da dinâmica do Hg. No 
estuário do Rio Iguaçu, foi aplicado o mesmo tipo de extração sequencial 
aplicado em Sepetiba e com apenas dois intervalos de ressuspensão (1h e 
24h), e os resultados mostraram variação no gradiente estuarino e aumento na 
biodisponibilidade dos contaminantes metálicos após a ressuspensão. Foram 
realizados bioensaios terrestres com os sedimentos das cinco áreas da Baía de 
Guanabara com oligoquetas terrestres da espécie Eiseinia andrei , os 
bioensaios mostraram que os metais regulam a mortalidade das oligoquetas 
para quatro áreas, e há a influência da sazonalidade na mortalidade das 
oligoquetas, assim como a influência da espacialização dentro da Baía. 
Entretanto, na área menos contaminada houve a menor  concentração letal 
50% (CL50), que provavelmente foi provocada por outro fator, assim como 
houve o engordamento dos animais após a exposição, que pode estar 
relacionado à salinidade da região o outro fator desconhecido. Em Sepetiba, os 
resultados evidenciam que a ressuspensão afeta a biodisponibilidade de 
diferentes metais, principalmente no primeiro intervalo de tempo (1 hora), 
refletindo mudanças abruptas em função da exposição a condições oxidantes. 
Na Guanabara, houve uma oscilação entre os intervalos, entretanto para o 
MeHg no Porto do Rio houve metilação a partir do intervalo de 3h. 
 
Palavras-chave: Biodisponibilidade. Metilação. Bioensaios terrestres. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The resuspension of sediments can change the bioavailability of mettalic 
contaminants, could increase risk to biota. This hypothesis was tested in two 
bays- Gananbara and Sepetiba, in Rio de Janeiro, being the Guanabara divided 
into five areas. In both Bays there is contamination by trace metals, in the 
Guanabara, one of the main is the contamination of sediments by Hg, while 
Sepetiba, it’s for Cd and Zn, both bays receives domestics and industrial 
sewage. Therefore, the general aims of this study was evaluate the effects of 
resuspension of sediments in Saco do Engenho area (Sepetiba Bay) e and  
estuaries of Meriti and Iguaçu river, the ports of Rio and Niterói and  Protect 
Area of  Guapimirim ( Guanabara Bay) and the possible increase of 
bioavailability of trace metals(Cd, Cu,Fe, Hg, MeHg, Mn, Ni, Pb e Zn).In 
Sepetiba were collected 12 samples near to Saco do Engenho, and were 
submitted to 2 time intervals of resuspension (1h and 24h). Higher 
concentrations of Zn and Cd were found in the area, with result of sequential 
extraction  HCl 1 mol L-1 and after US EPA 3051 method was applied the 
bioavailability change index (BCI), which showed to be a good tool to monitoring 
of risk of contaminated sediments by metals associated to dredging activity. In 
the Gaunabara Bay were five points, one for each areawith 3 replicated e and 
were submitted to six time intervals of resuspension( 30min, 1h, 3h, 6h,12h e 
24h). The Hg and MeHg were analyzes in two areas of Bay (Meriti and Porto do 
Rio), and although of concentrations were higher in Meriti, the percentage of 
methylation was four times higher in port of Rio than Meriti, being, the organic 
matter and grain size the regulators of Hg dynamics. In the estuary of Iguaçu 
River, was applied the same type of extraction sequence applied in Sepetiba 
and with only two time intervals of resuspension(1h e 24h), and the results 
showed variation in estuarine gradient and increase bioavailabilityof mettalic 
contaminats after resuspension. Were performed terrestrial bioassays with 
sediments of five areas of Guanabara Bay with earthworms Eiseinia andrei, the 
bioassays showed which metals regulates the earthworms mortality for 4 areas, 
and there is the influence of seasonal in mortality, as influence of specialization 
into Bay. However, in the area the less contaminated area there was the lowest 
lethal concentration 50% (LC 50), probably was caused another factor, as there 
was fattening of animal after exposition, can be associated to salinity of region 
or unknown another factor. In Sepetiba, the results evidenced  the resupension 
affected the bioavailability of different metals, mainly in the first interval (1 hour), 
reflecting abrupt changes due to exposure to oxidizing conditions. In the 
Guanabara, there was one oscillation between time intervals, however for 
MeHg in port of Rio there was methylation from 3 hours time interval. 

 
Keywords: Bioavailability. Methylation. Terrestrial Bioasssays.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe uma crescente preocupação global com a preservação dos 

recursos naturais e com os possíveis efeitos deletérios que resultam da 

contaminação do solo, sedimento e água, pois o aumento da exploração dos 

recursos naturais e a emissão dos resíduos gerados pelas 

atividadesantrópicasestão ultrapassando, em muitas regiões, a resiliência do 

meio ambiente (OLIVEIRA; MARINS, 2011). 

O uso adequado dos recursos hídricos costeiros requer o 

desenvolvimento de políticas de monitoramento da qualidade ambiental 

consistentes com os processos físicos e biogeoquímicos, que determinam a 

disponibilidade de contaminantes para transporte e incorporação biológica. O 

que podem implicar potencialmente em danos ambientais e à saúde humana 

(EGGLETON; THOMAS, 2004). Este desenvolvimento deve ser baseado na 

evolução das linhas de evidência adotadas para a tomada de decisão quanto à 

gestão do ambiente considerado, particularmente no sentido da melhora da 

capacidade de previsão destes danos, por exemplo, em relação a metais-traço 

(EGGLETON; THOMAS, 2004). 

A dragagem é uma atividade que está relacionada às atividades 

portuárias, ao crescimento do turismo em áreas costeiras, à remediação 

ambiental e à intensificação dos transportes marítimos (WASSERMAN et al., 

2016). As dragagens periódicas remobilizam contaminantes encontrados em 

diferentes camadas da coluna sedimentar, dependendo do histórico dos 

aportes para cada local e da profundidade da dragagem. Essa remobilização 

pode afetar, por exemplo, a biodisponibilidade dos metais ligados aos 

sedimentos, pois aqueles que estavam em fases não biodisponíveis, após um 

evento de ressuspensão na coluna d’água oxidante, podem passar para fases 

dissolvidas e/ou para fases sedimentares mais biodisponíveis à biota local 

(MORSE, 1994). 

O estudo sobre os efeitos da ressuspensão de sedimentos sobre o 

comportamento de metais-traço em ecossistemas aquáticos no Brasil ainda é 

relativamente pouco difundido (por exemplo, MADDOCK et al., 2007; TORRES 

et al., 2009; URBAN et al., 2010; MACHADO et al., 2011), porém com avanço 

das técnicas analíticas, diversos estudos vêm sendo realizados nesta área de 
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conhecimento em diferentes regiões do mundo, nas últimas décadas. Entre as 

abordagens metodológicas utilizadas, destaca-se que ensaios de 

ressuspensão de sedimentos têm sido utilizados em estudos de alguns 

pesquisadores, com o objetivo de contribuir para a avaliação dos riscos para a 

biota local em decorrência da ressuspensão de contaminantes(HIRST; ASTON, 

1983; MORSE, 1994; SAULNIER ; MUCCI, 2000; CAETANO et al., 2002; 

COTOU et al., 2005; CANTWELL et al., 2008; MACHADO et al., 2011). 

No estudo de eventos de ressuspensão devem ser levados em conta os 

aspectos químicos e físicos dos sedimentos, como: granulometria e teor de 

matéria orgânica do sedimento, pH e salinidade da água e condições redox. 

Esses aspectos influenciam, notavelmente, as formas químicas dos 

contaminantes, e consequentemente, a sua biodisponibilidade (COTOU et al., 

2005). Por exemplo, a ressuspensão dos sedimentos influencia os processos 

de oxidação e redução de alguns metais associados ao sedimento 

(GERHARDT et al.,2005). 

No Brasil, estudos sobre o processo de remobilização dos 

contaminantes pela ressuspensão de sedimentos podem ser aproveitados para 

complementar, ou mesmo subsidiar a revisão dos parâmetros recomendados 

pela norma de licenciamento de dragagens (Resolução CONAMA 454/2012). A 

preocupação em relação ao efeito de distúrbios físicos sobre a mobilização de 

metais e nutrientes tem sido amplamente discutida internacionalmente 

(WARNKEN et al., 2003; NIENCHESKI;JAHNKE, 2004), mas investigações 

sobre esta forma de liberação de contaminantes para a coluna d’água e 

consequentemente para a biota local tem sido ainda pouco realizada no país. 

Na costa do Estado do Rio de Janeiro, a toxidade de sedimentos tem 

sido mostrada para algumas áreas, sendo destacadas a região oeste da Baía 

de Guanabara (MORAES et al., 2000; MARANHO et al., 2010) e a região norte 

da Baía de Sepetiba (MORAES et al., 2000; RODRIGUES et al., 2017). Além 

destas preocupações, existe também o risco dos processos de biomagnificação 

de contaminantes, como indicado no caso do metil-Hg (MeHg), analisado em 

organismos de diferentes níveis tróficos da Baía de Guanabara (KEHRIG et al., 

2009; RODRIGUES, 2010), que é a forma mais tóxica deste metal. Porém, esta 

forma de Hg tem sido pouco estudada em sedimentos e águas deste sistema 

(KEHRIG et al.,2003, 2011). Como nestas duas baías existem atividades 
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portuárias e áreas altamente contaminadas, que sofrem dragagens, elas são 

importantes exemplos de áreas costeiras que carecem de estudos dos efeitos 

da ressuspensão de sedimentos contaminados sobre a qualidade da água e do 

material dragado.  

Na Baía de Guanabara,existem evidencias de que a qualidade de 

sedimentos nas áreas de influência de atividades portuárias está afetada pelo 

aporte de metais-traço (BAPTISTA NETO et al., 2006; COVELLI et al., 2012), 

enquanto a região oeste da baía é reconhecida como a mais impactada do 

sistema (KJERFVE et al., 1997; SOARES-GOMES et al., 2016), que recebe 

aportes de efluentes domésticos e industriais da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, causando preocupação quanto à elevada contaminação por metais-

traço nos sedimentos (GODOY et al., 1998; MACHADO et al., 2002, 2010), e 

aos riscos de remobilização destes contaminantes para a coluna d’água 

(PERIN et al., 1997; MADDOCK et al., 2007; MACHADO et al., 2011). 

Na Baía de Sepetiba, a contaminação histórica de Cd e Zn por uma 

fonte pontual de emissão – a antiga metalúrgica Cia. Ingá, causa um dos piores 

cenários de contaminação costeira mostrado na literatura científica (LACERDA; 

MOLISANI, 2006; ARAÚJO et al., 2017), somado a emissões de outras fontes 

industriais e urbanas (MOLISANI et al., 2004; GOMES et al., 2009). Isto se 

torna mais preocupante por esta baía abrigar diversas atividades portuárias, 

incluindo um histórico de dragagens e de disposição de material dragado. 

Maddock et al. (2007) realizaram um primeiro estudo de experimentos 

de remobilização de metais por ressuspensão com sedimentos das Baías de 

Guanabara e de Sepetiba, mostrando que metais foram liberados dos 

sedimentos da Guanabara para a forma dissolvida, mas não foram liberados 

dos sedimentos de Sepetiba para a solução significativamente. Isto porque os 

sedimentos da Guanabara eram ricos em sulfetos, que foram oxidados e 

acidificaram o meio, causando liberação de metais para a solução, mas os de 

Sepetiba não tinham tantos sulfetos para ter este efeito.   

Desta forma, esta tese se baseia em estudos realizados em áreas 

contaminadas das Baías de Sepetiba e Guanabara, para esclarecer algumas 

lacunas no conhecimento a respeito do comportamento de diferentes metais e 

do MeHg em função de eventos de ressuspensão de sedimentos destas áreas 

de estudo. 
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 Uma abordagem foi aplicada na área mais impactada da Baía de 

Sepetiba, para avaliar a biodisponibilidade dos metais na fase sólida, que não 

foi estudada por Maddock et al. (2007). Outras três abordagens se baseiam em 

sedimentos de área portuária e de estuários altamente impactados da Baía de 

Guanabara, para esclarecer como a biodisponibilidade de metais diferentes 

responde a experimentos de ressuspensão. Estas abordagens incluem uma 

avaliação das respostas do MeHg nas ressuspensões, para as quais só temos 

informação na literatura para áreas temperadas (KIM et al., 2004, 2006; ZHU et 

al., 2017). É realizada ainda uma extensão de estudos anteriores sobre efeitos 

da disposição de material dragado da Baía da Guanabara em solos (CESAR et 

al., 2012, 2015), abordando a variabilidade dos efeitos ecotoxicológicos desta 

disposição para a fauna do solo, considerando amostragens de sedimentos em 

diferentes épocas do ano.  

A tese se estrutura em capítulos na seção de resultados e discussão, 

que são apresentados após a base teórica, divididos em:  

 

1° Capítulo - estudo publicado no periódico Sustainable water resources 

manament, intitulado “Changes in Cd and Zn bioavailability upon an 

experimental resuspension of highly contaminated coastal sediments from a 

tropical estuary”, que trata de uma análise de fracionamento geoquímico como 

indicador da biodisponibilidade, após a ressuspensão de sedimentos em  uma 

área da Baía de Sepetiba, e posteriormente a formulação de um índice de 

biodisponibilidade; 

 

2° Capítulo –estudo submetido para publicação no periódico Regional Studies 

in Marine Science, intitulado “Spatial variation of trace metals after 

resuspension in a eutrophic tropical estuary”, que trata de uma análise de 

mudança no fracionamento geoquímico e de solubilização dos metais Cd, Cu, 

Ni, Pb and Zn com a ressuspensão, em uma área estuarina impactada da Baía 

de Guanabara (Rio Iguaçu); 

 

3° Capítulo –estudo que compara as respostas das concentrações de Hg e 

MeHg em sedimentos do maior hot spot de contaminação de Hg (estuário do 
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Rio Meriti) e do Porto do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, em relação a 

eventos de ressuspensão; 

 

4° Capítulo – estudo que compara os efeitos ecotoxicológicos da disposição de 

sedimentos de cinco áreas da Baía de Guanabara (Porto de Niterói, Porto do 

Rio de Janeiro, Rio Meriti, APA  Guapimirim  e Rio Iguaçu) em solos, como 

alternativa de disposição de material dragado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Esta tese tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

metodológico das avaliações da qualidade de recursos hídricos costeiros 

afetados por atividades humanas, que causem ressuspensão de sedimentos 

contaminados, por meio de experimentos. Os experimentos podem permitir 

uma avaliação das  alterações na biodisponibilidade de metais-traço (Cd, Cr, 

Cu, Hg, MeHg, Pb e Zn) e dos possíveis efeitos ecotoxicológicos, assim como 

da alternativa de disposição de sedimentos dragados em solos. Para o estudo, 

foram utilizados sedimentos e águas das regiões mais impactadas da Baía da 

Guanabara e da Baía de Sepetiba (Estado do Rio de Janeiro) como estudos de 

casos.  

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar a alteração da biodisponibilidade na fase sólida dos poluentes 

metálicos mais importantes (Cd e Zn) na área da Baía de Sepetiba, a partir do 

uso de uma análise de fracionamento geoquímico, em função da ressuspensão 

de sedimentos;  

 

2. Avaliar a alteração da biodisponibilidade na fase sólida e de solubilização 

dos metais Cd, Cu, Ni, Pb and Zn, em uma área estuarina impactada da Baía 

de Guanabara (Rio Iguaçu), em função do tempo de ressuspensão de 

sedimentos; 

 

3. Acompanhar as variações nas concentrações de Hg e MeHg em sedimentos 

do maior hot spot de contaminação de Hg (estuário do Rio Meriti) e do Porto do 

Rio de Janeiro, localizados na Baía de Guanabara, em função do tempo de 

ressuspensão;  
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4. Comparar os efeitos ecotoxicológicos da disposição de sedimentos de 

diferentes áreas portuárias e estuários da Baía de Guanabara (Porto de Niterói, 

Porto do Rio de Janeiro, Rio Meriti, APA  Guapimirim e Rio Iguaçu) em solos. 

 

Neste sentido, serão testadas no presente estudo as seguintes hipóteses: 

1. A biodisponibilidade dos metais na fase sólida e na fase dissolvida são 

afetadas pela ressuspensão dos sedimentos na coluna d’água; 

2.  Os diferentes tempos de ressuspensão de sedimentos afetam a 

biodisponibilidade potencial dos metais-traço; 

3. A concentração MeHg e sua proporção em relação à concentração total 

de Hg será alterada com os ensaios de ressuspensão. 

4. A ecotoxicidade dos sedimentos dispostos em solos varia para 

sedimentos de áreas diferentes e coletados em épocas do ano 

diferentes. 
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3 BASE TEÓRICA 

 

3.1 POLUIÇÃO DA ZONA COSTEIRA  

 

 O gerenciamento da zona costeira vem se tornando um dos grandes 

desafios de gestão ambiental nas últimas décadas. A expansão urbana e 

consequentemente, o avanço da indústria, a crescente demanda por energia e 

matérias primas impactam diretamente na exploração dos recursos naturais, e 

consequentemente a maior descarga de contaminantes para o meio ambiente 

costeiro (OLIVEIRA;MARINS, 2011). Entre os impactos ambientais mais 

preocupantes, os metais-traço são uma das maiores ameaças à manutenção 

dos ecossistemas na zona costeira, pois têm a característica de serem 

poluentes persistentesno meio ambiente (COTTA et al., 2004). 

A ação humana tem causado o aporte de metais na biosfera via 

efluentes, que no geral, são carreados até os sistemas estuarinos através dos 

rios (HERMS; GURGEL, 2012). Os estuários podem ser definidos como corpos 

de águas costeiros semi-fechados que apresentam uma conexão livre com o 

oceano adjacente, no interior dos quais a água marinha é mensuravelmente 

diluída pela água doce derivada da drenagem continental (MIRANDA et al., 

2002; OLIVEIRA;MARINS, 2011). Estes sistemas são altamente dinâmicos 

devido a vários fatores, como: os ventos, as descargas de água doce e as 

marés, que afetam a dinâmica e o transporte de contaminantes.  

Um poluente que entre num estuário por uma fonte pontual ou difusa, 

será transportado pela hidrodinâmica resultante do encontro do rio com o 

oceano, sob a influência das marés, distribuindo-se entre duas fases, dissolvida 

e particulada, de acordo com as condições ambientais. A fase particulada está 

associada às partículas em suspensão, podendo acabar por se depositar no 

fundo, tendo aí o seu destino final, caso os sedimentos não sofram 

ressuspensão, voltando a ser mobilizados para a coluna de água 

(FERNANDES, 2001). 

Processos físico-químicos retêm no sedimento, tanto os metais mais 

fracamente ligados (“fases trocáveis”) quanto os associados a diversos 
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substratos como óxidos e hidróxidos de ferro e manganês, carbonatos, sulfetos 

e matéria orgânica (PESTANA, 1989; HERMS; GURGEL, 2012, MONTE, 

2014).  

Desta forma, os sedimentos são importantes na dinâmica de 

contaminantes no sistema estuarino, porque eles atuam como um sumidouro 

para os metais traço, mas também, dependendo das condições físico-químicas, 

eles podem ser considerados como fonte de contaminação para coluna d’água, 

liberando os metais antes estocados (MORSE, 1994; LIMA et al., 2001; 

MARINS; OLIVEIRA, 2011; MONTE et al., 2017). 

3.2 PROCESSOS DE RESSUSPENSÃO DE SEDIMENTOS 

  

A ressuspensão de contaminantes ligados ao sedimento pode ocorrer de 

forma natural, por bioturbação ou por indução por ventos, tempestades 

correntes de maré e ondas (LACERDA et al.,2007). Pode ocorrer também por 

indução antrópica, devido a eventos de dragagem, passagem de navios e 

arrastos de fundo (MONTE,2014). 

 No estudo de eventos de ressuspensão, aspectos químicos e físicos dos 

sedimentos, como granulometria e teor de matéria orgânica, além do pH e 

salinidade da água e das condições redox, podem ser muito importantes para 

explicar o comportamento dos poluentes que estão ligados aos sedimentos. 

Esses aspectos influenciam, as formas químicas dos contaminantes, logo a sua 

biodisponibilidade (COTOU et al., 2005). 

 A intensidade da ressuspensão pode variar ao longo do tempo, o que de 

acordo com as mudanças ambientais e a quantidade de sedimento 

ressuspenso, influencia na dinâmica das partículas em suspensão 

(EGGLETON; THOMAS, 2004).  

 A ressuspensão de sedimentos costeiros contaminados é capaz de 

causar uma contaminação secundária e de aumentar o perigo para os 

organismos (MALFERRARI et al., 2009). Porém, as atividades de dragagem 

são recomendadas, principalmente, para diminuir o assoreamento e garantir a 

navegabilidade. O rápido processo de assoreamento em lagoas, rios e 
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estuários são consequências do desmatamento das margens e dos usos das 

bacias de drenagem. Nas áreas portuárias a dragagem é uma atividade 

presente, principalmente para manter o tráfego dos navios (GUO et al., 2015). 

 A biodisponibilidade dos metais nos sedimentos é controlada por alguns 

processos geoquímicos, como as mudanças nas cargas dos elementos 

químicos, a formação de substâncias químicas e complexantes, adsorção a 

partículas sólidas e associações com sulfetos, matéria orgânica e/ou óxidos e 

hidróxidos de Fe e Mn (SIMPSON et al., 1998; CAETANO et al., 2003, 

MADDOCK et al., 2007; CANTWELL et al., 2008; GUO et al., 2015). Entretanto, 

a dragagem pode causar um desequilíbrio físico-químico entre a coluna d’ água 

e o sedimento (FIGURA 1), provocando a liberação de metais-traço do 

sedimento para a coluna d’ água, aumentando o biodisponibilidade potencial 

dos contaminantes (EGGLETON AND THOMAS, 2004; MONTERO et al., 

2013). 

 

 

Figura1- Esquema representando efeitos de ressuspensão de sedimentos sobre a variação na 

biodisponibilidade dos metais, que pode ser alterada na pluma de dispersão da dragagem e no 

local onde o material se deposita, devido às diferentes condições físico-químicas 

Cotou et al. (2005) utilizaram estudos de ressuspensão de sedimentos 

no Nordeste e no Noroeste do Mar Mediterrâneo para determinar o grau de 

impacto toxicológico dos sedimentos. Nesse estudo, a toxicidade dos 
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sedimentos foi quantificada no teste de bioluminescência, baseado em 

bactérias (teste Microtox). Os ensaios de ressupensão mostraram existir uma 

influência nas formas químicas dos contaminantes que podem torná-los mais 

biodisponíveis (COTOU et al., 2005). 

Estes processos podem ser importantes para os metais que formam 

complexos organo-metálicos também, como é o Hg. Kim et al. (2006) 

estudaram o impacto da ressuspensão de sedimentos contaminados por 

mercúrio, no destino e na bioacumulação desse metal em ambientes estuarinos 

rasos, utilizando amostras de sedimentos, zooplâncton e moluscos, em 

Maryland, EUA. Estes autores demonstraram que a ressuspensão pode levar a 

mudanças na associação com as fases de ligação do Hg, influenciando na sua 

metilação. Devido à importância disto e a uma quantidade relativamente 

pequena de estudos sobre os afeitos da ressuspensão sobre o Hg e o metil-Hg, 

este assunte necessita de uma maior atenção.  

3.3 TOXICIDADE E CICLO BIOGEOQUÍMICO DO MERCÚRIO 

 O mercúrio (Hg) é um metal conhecido há mais de 3500 anos pela 

civilização ocidental, entretanto há relatos do uso do metal pela civilização 

oriental desde 5000 A.C (MIRANDA et al., 2007). O Hg foi utilizado pelos 

romanos como medicamento e afrodisíaco, porém com o fim do império 

romano o seu uso decaiu (MIRANDA et al., 2007). No fim do século XIX a 

demanda por mercúrio aumentou, devido à descoberta das células eletrolíticas 

à base de Hg na indústria de cloro-soda e também o uso do mercúrio como 

detonador de bombas na segunda guerra mundial (NRIAGU, 1979; MIRANDA 

et al., 2007). 

 Os efeitos deletérios do Hg à saúde humana estão ligados diretamente 

às características do ciclo biogeoquímico do metal. A contaminação por formas 

inorgânicas do Hg pode causar danos aos pulmões e ao sistema nervoso, mas 

com o cessar da exposição os danos podem ser reversíveis. Entretanto as 

formas orgânicas do metal (dimetil-mercúrio-DMeHg e metil-mercúrio-MeHg) 

podem causar danos irreversíveis à saúde humana, podendo levar à morte 

(BISINOTI; JARDIM, 2004; MIRANDA et al., 2007). O MeHg também é 

teratogênico, havendo estudos prévios que mostraram que este composto 
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impede o desenvolvimento do embrião, atingindo diretamente a formação das 

células do sistema nervoso (CLARKSON et al., 2003). 

 Na década de 1950 ocorreu um dos principais casos de contaminação 

por MeHg no mundo, o caso de Minamata no Japão, sendo reconhecido 

apenas em 1965, no qual a empresa Chisso, antiga Nippon, produzia 

acetaldeído, usando sulfato de mercúrio como catalisador, originando o MeHg 

como subproduto da síntese de acetaldeído (AKITO et al., 2014). O efluente 

contaminado por MeHg era liberado para a Baía de Minamata contaminando o 

pescado e posteriormente os moradores que consumiam o peixe, levando à 

morte de muitos moradores da região, sendo conhecida como a Doença de 

Minamata (AKITO et al., 2014). 

 Outros casos de envenenamento por MeHg foram reconhecidos no 

mundo, como o caso de sementes de trigo contaminadas por fungicidas à base 

de etil e metil mercúrio, levando a óbito mais de 400 pessoas no Iraque, após 

consumirem pão contaminado na década de 1970 (WATANABE & SATOH, 

1996). 

O ciclo biogeoquímico deste metal altamente tóxico (Figura 2) é 

caracterizado por duas ciclagens, sendo a primeira global, a qual envolve o 

transporte atmosférico do Hg 0 e a sua deposição em diferentes 

compartimentos, e a segunda local, relacionada às fontes antrópicase que é 

regulada pela metilação do Hg+2 (MIRANDA et al., 2007). 

 

Figura 2: O Ciclo Biogeoquímico do Mercúrio. 
Fonte: a Autora. 
 

Nos sedimentos contaminados o Hg pode sofrer metilação, tornando-se 

mais perigoso, mesmo com a fonte cessada (BISINOTI;JARDIM, 2004). A 
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metilação pode ocorrer pela via biótica ou abiótica. A biótica está relacionada à 

atividade microbiana, principalmente às sulfato-redutoras (SRB) e ferro-

redutoras em ambientes pobres em oxigênio (NAGASE et al., 1982; BISINOTI; 

JARDIM, 2004). A abiótica pode ser dividida em química ou fotoquímica, 

entretanto depende da liberação do radical metil por ácidos fúlvicos e húmicos, 

e posteriormente associação com Hg+2 (BISINOTI; JARDIM, 2004). O balanço 

entre a metilação e a desmetilação do Hg regula o conteúdo de MeHg no 

ambiente (GUIMARÃES, 1992). 

A metilação do Hg está relacionada a alguns fatores, como a 

disponibilidade de matéria orgânica dissolvida (LACERDA & MALM, 2008), mas 

também outros fatores ambientais, como o pH baixo, baixa salinidade, 

disponibilidade de microorganismos metiladores e condições redutoras 

(MIRANDA et al., 2007). 

No Brasil, as principais fontes de Hg para o meio ambiente estão 

relacionadas à atividade garimpeira, indústria de cloro-soda, queimadas,tintas, 

lâmpadas flourescentes, queima de combustível fóssil e esgoto industrial 

(LACERDA, 1997) e a Baía de Guanabara é um dos sistemas estuarinos 

brasileiros mais afetados pela contaminação de Hg. O Rio Meriti, que faz parte 

da bacia de drenagem da Baía de Guanabara, recebe efluentes contaminados 

de uma fábrica de cloro-soda localizada próximo a um dos seus afluentes 

(RÊGO et al., 1993). Além disso, a Baía recebe 25% de esgoto industrial da 

região Metropolitana do Estado do Rio (JICA, 2003). 

As concentrações de Hg na fase sólida e dissolvida são bastante 

estudadas na Baía de Guanabara. KHERING et al. (2003) avaliariam as 

concentrações de THg e MeHg em três pontos da Baía de Guanabara, em 

amostras de água (particulado e dissolvido), em organismos filtradores e peixes 

carnívoros e planctívoros. Os autores encontraram baixas concentrações de 

THg e MeHg nos organismos, que relacionam a grande eutrofização das 

águas, visto que o Hg tem forte afinidade com matéria orgânica. 

Kherig et al. (2003) analisaram HgT e MeHg em sedimentos coletados 

no mangue de Jequiá na Baía de Guanabara, eles encontraram baixas 

concentrações de MeHg no sedimento, as quais atribuíram aos sulfetos e à 

grande quantidade de matéria orgânica encontrada no ecossistema. O Hg é um 
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metal que também tem grande afinidade com os sulfetos, que atuam como 

reguladores da biodisponibilidade (COVELLI et al., 2012). 

Covelli et al. (2012), avaliaram a especiação do Hg em sedimentos 

superficiais e testemunhos coletados em vários pontos na Baía de Guanabara. 

Os autores concluíram que a distribuição do Hg e suas frações estão também 

diretamente ligada ao componente orgânico, aos sulfetos e composição 

granulométrica dos sedimentos. 

 

3.4 ECOTOXICOLOGIA  TERRESTRE  

3.4.1 Ecotoxicologia 

 O lançamento no ambiente de substâncias nocivas ao Homem e aos 

ecossistemas despertou o conhecimento para desvendar os possíveis efeitos 

desta exposição, assim nascendo o termo ecotoxicologia. A ecotoxicologia, 

segundo Truhaut (1969), é “ o ramo da Toxicologia que estuda os efeitos 

tóxicos das substâncias, naturais e artificiais sobre os organismos vivos, 

animais ou vegetais, aquáticos ou terrestres, que constituem a biosfera”. O 

objetivo da ecotoxicologia seria entender e prever efeitos de substâncias 

químicas em seres vivos e comunidades naturais (CHAPMAN, 2002).Avaliar a 

ecotoxicidade de uma substância é obter respostas específicas de 

determinadas espécies a produtos tóxicos (WILLIAMS et al., 2002). A Tabela 1 

mostra uma comparação entre as aplicações da toxicologia e da 

ecotoxicologia. 

 

Tabela 1 -Aplicações da toxicologia e da ecotoxicologia 

Toxicologia  Ecotoxicologia 

Organismos  Ratos, 

coelhos, 

macacos etc. 

Organismos Aquáticos:  

Daphia, Litechinus, Nitocra etc. 

Terrestres: colêmbulos, 

oligoquetas, ácaros etc. 

Possível efeito Homem Possível efeito Ecossistema 

Objetivo Proteção 

indivíduos 

(Homem) 

Objetivo Manutenção das estruturas e 

funções naturais  

 Fonte: a autora 
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Segundo Rand et al. (1995), a toxicidade é uma propriedade que reflete 

o potencial de uma substância em causar um efeito danoso a um organismo 

vivo. Ela depende da concentração e das propriedades da substância química 

à qual o organismo é exposto e também do tempo de exposição.  

 No Brasil, houve avanços na legislação federal na última década e a 

Resolução CONAMA 344/2004 incorporou o uso de testes ecotoxicológicos 

para os sedimentos dragados contaminados por algumas substâncias que 

ultrapassaram os níveis pré-determinados pela legislação, o que foi sendo 

incorporado posteriormente pela CONAMA 454/2012, com a revisão da norma 

anterior em 2012. A CONAMA 357/05 instituiu o uso de testes ecotoxicológicos 

na avaliação da qualidade de efluentes. 

 

3.4.2 Testes de toxicidade ou bioensaios  

 Os testes de toxicidade com organismos, podem ser chamados também 

de bioensaios. Este tipo de teste mede os efeitos de diferentes concentrações 

de uma amostra em indivíduos de uma determinada espécie. Estes testes 

podem ser agudos ou crônicos, de acordo com a sua duração e o efeito 

observado. A concentração da amostra responsável por causar efeito em 50 % 

dos organismos testados (CE50), ou por causar a letalidade em 50 % dos 

organismos testados (CL50), é comumente usada. O teste é feito através de 

comparação experimental do efeito da substância testada com efeitos 

causados por uma substância conhecida, em uma cultura de células vivas ou 

em um organismo-teste (CÉSAR et al., 1997). 

 Os bioensaios são divididos quanto ao tempo de exposição do 

organismo-teste à substância testada, logo podem ser agudos ou crônicos. Os 

testes agudos são aqueles que determinam um efeito adverso após a 

observação num curto prazo de tempo, após única dosagem da substância 

testada ou múltiplas dosagens. Os testes crônicos observam o organismo-teste 

em relação a um grande período do seu ciclo de vida (DUFFUS, 1993). 

 Os bioensaios têm ampla aplicabilidade, podem ser utilizados para 

controlar a eficiência e fiscalização de uma estação de tratamento de esgoto, 

avaliar o risco potencial de substâncias químicas ao meio ambiente, 

monitoramento da qualidade dos solos e águas, determinação da 
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biodegradabilidade das substâncias,entre outras aplicações (KNIE;LOPES, 

2004). 

 

3.4.2.1Bioensaios terrestres 

 Os bioensaios terrestres utilizam indicadores biológicos, como plantas e 

fauna de solo para predizer ou quantificar as mudanças na qualidade do solo 

resultantes da poluição química persistente (BARTLETT et al., 2010). 

A ecotoxicologia de solos é a ciência que utiliza indicadores biológicos 

para prever e/ou quantificar as mudanças na qualidade do solo resultantes da 

poluição química persistente, tendo como objetivo o desenvolvimento de 

estratégias da International Organization for Standardization (ISO) e 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (SISINNO 

et al., 2004). Muitos autores utilizaram organismos terrestres para estimar os 

efeitos de substâncias químicas à fauna de solo, como Natal da Luz et al. 

(2011), que utilizaram lodo de esgoto e César et al. (2014) que utilizaram 

material dragado da Baía de Guanabara.  

 

3.5 PROCESSOS DE DRAGAGEM 

A dragagem é uma intervenção usada desde a época dos Sumérios 

(5.000 a.C.) para a abertura de canais para a navegação, como, por exemplo, 

na abertura do canal da Babilônia, para unir os rios Tigre e Eufrates, 

determinada por Nabucodonosor em 600 a.C. (BRAY, 1997). 

Bray (1997) considera que a dragagem é um processo dividido em dois 

grupos, sendo o primeiro a dragagem inicial, caracterizada pela formação de 

um canal artificial com material virgem e o segundo grupo seriam as dragagens 

de manutenção para retirar material sedimentar depositado recentemente, com 

o objetivo de manter a profundidade do canal. Um terceiro tipo é aquele 

chamado de dragagem ambiental, usada principalmente no desassoreamento e 

na retirada de lodo de esgoto de corpos hídricos (BRAY, 1997;SILVA et al., 

2015). A Figura 3 mostra um esquema representando a dispersão do material 

dragado num corpo hídrico. 
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Figu

ra 3 - Modelo Conceitual temporal e espacial da a pluma de sedimentos após a dragagem.  

Fonte:  a autora,adaptado de Clarke, D.  
 

A atividade de dragagem causa alguns impactos ambientais, que estão 

associados, principalmente aos processos de dragagem em si e de despejo do 

material dragado, provocando efeitos diretos e/ou indiretos sobre organismos,  

habitats e na qualidade da água (KENNISH, 1994; SILVA;GOMES., 2012). 

Desta forma, um grande problema em relação à dragagem portuária seria o 

nível de contaminação dos sedimentos dragados e a escolha do local de 

despejo, que pode provocar danos à biota local (THEODORO, 2005; 

CASTRO;ALMEIDA, 2012). 

O material dragado é aquele que é retirado ou deslocado do leito dos 

corpos d’água pela atividade de dragagem, desde que não constitua bem 

mineral (CONAMA, 2012). Na sua composição predominam partículas 

minerais, que variam de areia grossa a fina, silte e argila; também matéria 

orgânica e diferentes tipos de materiais como pedras, madeira, pedaços de 

metais, vidros etc. (CASTIGLIA, 2006; MONTEIRO, 2008; CASTRO;ALMEIDA, 

2012). Os resíduos de dragagem contém diversas substâncias que podem ser 

nocivas à biota, como compostos orgânicos halogenados, metais-traço, 

incluindo mercúrio, hidrocarbonetos, plásticos, nutrientes, pesticidas e até 

substâncias radioativas(LONDON [DUMPING] CONVENTION, 1972; CASTRO; 

ALMEIDA, 2012). 

 Segundo Castro & Almeida (2012) as alternativas para a disposição 

desses resíduos são: i) em corpos hídricos abertos, como oceanos, estuários, 
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rios e lagos, que não estejam isolados das águas adjacentes durante o 

processo;  

(ii) em mar aberto, são consideradas duas opções: em água profunda, além da 

plataforma continental, e na própria plataforma continental; (iii) em locais 

confinados ou áreas de disposição confinadas, sejam em corpos hídricos, 

como depressões na região costeira ou retidos entre diques, sejam em terra, 

destinado, principalmente, ao sedimento dragado contaminado, que necessita 

de controle, monitoramento ou manejo da área de estocagem ou mesmo 

aterro; (iv) o tratamento de sedimentos contaminados através de técnicas de 

tratamento de materiais perigosos. 

 

 

3.5.1 Despejo em mar aberto e na zona costeira 

 É o tipo de despejo mais comum e o mais barato dos métodos. Neste 

tipo de despejo, são consideradas duas regiões principais. A primeira é fora da 

plataforma continental, onde o material é despejado em águas profundas, após 

a plataforma. A segunda área compreende a plataforma continental entre 40 m 

a 200m de profundidade. O risco ambiental é maior nessa área, devido ser uma 

região de alta energia, com incidências de ondas e correntes de maré, 

aumentando o potencial para o deslocamento e maior chance de ressuspensão 

dos sedimentos (SILVA ;GOMES,  2012). 

 Os resíduos também podem ser despejados em rios, lagos,lagoas, 

estuários e baías. Porém, com a influência de correntes de maré, alguns tipos 

de estruturas construídas para canalizar o fluxo destes corpos d’água e 

irregularidades nestes fluxos, podem resultar padrões multidirecionais de ondas 

e correntes (SILVA ; GOMES,  2012). 

Segundo Silva & Gomes (2012), existem três métodos de despejo e 

manejo deste material dragado, sendo eles:  

 

1. Não confinado, representando o método mais utilizado no mundo. Consiste 

apenas no despejo do material limpo (sem contaminantes);  

2. Confinado, no qual o material dragado é despejado em depressões na região 

costeira, ou retido entre diques;  
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3. Formação de ilhas, também considerado como uso benéfico de material 

dragado. 

 

3.5.2 Despejo em terra 

 

 O despejo em terra dos resíduos dragados pode ser caracterizado de 

duas maneiras: não confinado e confinado. Na maioria dos casos, este despejo 

é realizado pelo bombeamento do material dragado diretamente no sítio de 

despejo e pode ser uma opção para grandes áreas com pequeno valor 

imobiliário, próximas às regiões dragadas. Se o sedimento dragado estiver 

contaminado, o despejo confinado torna-se a principal opção. Tanto para o 

despejo não confinado como para o confinado, alguns aspectos ambientais 

devem ser observados como a contaminação do lençol freático, o odor 

provocado pela deposição de material  e decomposição de matéria orgânica, o 

impacto visual e o impacto sobre a flora e a fauna da região onde o material é 

depositado (SILVA ; GOMES, 2012). 

 

3.5.3 Aterros 

 Silva & Gomes (2012) também elencaram o aterramento como forma de 

despejo dos rejeitos. Os resíduos podem ser utilizados para construir aterros, 

tornando uma alternativa mais barata e significativa devido a:  

 ser mais barato dispor o material dragado numa área de aterro do que 

dispô-lo em mar aberto ou em terra;  

 Ser ambientalmente mais aceitável a utilização deste material em aterros 

do que o seu despejo no mar ou em terra;  

 Existir, hoje em dia, uma necessidade da construção de aterros para o 

desenvolvimento de áreas portuárias, industriais e residenciais, assim 

como para uso em áreas recreativas ou na agricultura.  

 

3.5.4 Tratamento do material dragado 

 O resíduo de dragagem também pode ser tratado após a sua remoção 

com vários métodos como mostra o quadro 4. 
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Quadro 4. Quadro de tratamento do resíduo dragado 

Fonte: adaptado de: Castro & Almeida (2012) 
 

 

3.6 NORMAS NO PAÍS 

3.6.1 CONAMA 452/2012 

 A resolução CONAMA 454/12dá diretrizes sobre materiais a serem 

dragados, e sua disposição final, substituindo a resolução CONAMA 344/2004. 

A nova resolução difere em alguns critérios sobre a disposição de materiais 

dragados. Os valores orientadores adotados pela resolução CONAMA 454/12 

(Tabela 2), para a classificação dos materiais dragados, são: 

Nível 1- limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à 

biota;  

Nível 2 - limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à 

biota. 
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Tabela 2- Valores orientadores de substâncias químicas no sedimento, 

adotados para materiais dragados conforme CONAMA 454/12. 

Metais e semi metais (mg/kg) 

   

Nível de classificação do material a 

ser dragado (em unidade de material 

seco) 

Água salobra/salina 

Nível 1 Nível 2 

Arsenio (As) 193 701 

Cádmio (Cd)  1,21 7,23 

Chumbo (Pb) 46,71 2181 

Cobre (Cu) 342 2701 

Cromo (Cr) 811 3701 

Mercúrio (Hg) 0,33 1,02 

Níquel (Ni) 20,91 51,61 

Zinco (Zn) 1501 4101 

1. 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.  
2. 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.  
3. Environmental Canada and Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs du Québec. Criteria for the Assessment of Sediment Quality in Quebec and Application 
Frameworks: Prevention, Dredging and Remediation. http://www.planstlaurent.qc.ca, atualizado 
em 2008. 
Fonte: adaptado de CONAMA 454/12 

 Segundo esta resolução, para que o material dragado possa ser 

dispensado de caracterização química e ou ecotoxicológica, ele deve atender 

aos seguintes padrões (Art. 7º, Resolução CONAMA 454/2012): 

I - for 100% composto por areia e granulometrias superiores;  

II - for composto por areia grossa, muito grossa, cascalho ou seixo 

em fração igual ou superior a 50%;  

III - material dragado no mar, em estuários ou em baías, a ser 

disposto em águas sob jurisdição nacional, cujo volume dragado 
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seja inferior a 100.000 m³ e desde que as amostras apresentem 

porcentagem de areia igual ou superior a 90%;  

IV - material dragado em cursos de água, lagos e reservatórios, a 

ser disposto em solo ou em águas sob jurisdição nacional, cujo 

volume dragado seja inferior a 10.000m³ e desde que as amostras 

apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%;  

V - material dragado até 100.000 m³, em cursos de água, lagos e 

reservatórios, a ser disposto em solo ou em águas sob jurisdição 

nacional, dependendo da vazão ou do volume do corpo hídrico, 

desde que justificado pelo empreendedor e aceito pelo órgão 

ambiental licenciador. 

 

 Amostras que não se enquadrarem no Art. 7° da Resolução, deverão ser 

caracterizadas quimicamente, seguindo os critérios:apresentar concentrações 

de substâncias químicas dentro dos valores estipulados para o Nível 1 e 

apresentar concentração de metais entre os Níveis 1 e 2, exceto para arsênio, 

cádmio, chumbo e mercúrio. 

Se os resultados da caracterização química não estiverem enquadrados 

nos critérios acima a empresa responsável pela dragagem, deverá realizar 

teste de toxicidade ou de bioacumulação como é expresso no artigo 20 da 

Resolução.  

Art. 20. Quando o material dragado apresentar o resultado da 

análise ecotoxicológica maior que 50% do efeito tóxico medido ou 

concentração de qualquer uma das substâncias acima do Nível 2, 

serão necessários estudos específicos de viabilidade técnica e 

locacional para definir a disposição adequada em águas sob 

jurisdição nacional ou, eventualmente, em uma unidade de 

confinamento. 

A Resolução 454/12 utilizou os valores orientadores de contaminação de 

metais-traço em sedimentos dragados os mesmos valores adotados como 

Effects Range Low (ERL) e Effects Range Medium (ERM) por Long et al. 

(1995). ERL e ERM correspondem aos Níveis 1 e 2, respectivamente, exceto 

quanto ao Nível 2 de Cd, que na Resolução 454/12 é de 7,2 mg/kg, enquanto 



40 
 

no ERM é de 9,6 mg/kg. Os valores orientadores são auxiliares para a tomada 

de decisão, pois é preciso avaliar diversos outros parâmetros para a gestão de 

recursos ambientais (RODRIGUES, 2013). 

Os valores de ERL (efeitos de baixo efeito na biota) e ERM (efeitos de 

médio efeito na biota) foram elaborados pelo NOAA (National Oceanic and 

Atmosferic Administration, EUA), tomando-se como base áreas da costa norte-

americana e seus históricos de toxicidade, avaliados através de guias de 

qualidade de sedimentos – SQG’s (LONG et al., 1995). 

Assim como ERL e ERM, também foram criados os valores orientadores 

TEL (Threshold Effect Level) e PEL (Problable Effect Level) a partir de uma 

compilação de dados de efeitos ecotoxicológicos de sedimentos, feita por 

MacDonald et al. (1996). Os níveis de TEL e PEL são mais baixos do que os 

encontrados em ERL e ERM, ou seja, são mais restritivos. 

3.6.2 Normas para a disposição em solo 

 Para a avaliação da alternativa de disposição de materiais dragados em 

meio terrestre, a Resolução CONAMA 454/2012 remete à norma federal que dá 

as diretrizes para a avaliação de qualidade do solo – a Resolução 420/2009 do 

CONAMA. Esta norma dispõe sobre valores orientadores para a qualidade 

natural de solo (Valores de Referência de Qualidade – VRQ), risco de perda de 

funções do solo (Valores de Prevenção – VP) e risco à saúde humana (Valores 

de Investigação – VI), quanto à presença de substâncias químicas e o 

gerenciamento ambiental das áreas contaminadas. A Resolução CONAMA 

460/2013 alterou o artigo 8° da resolução CONAMA 420/2009, a qual 

estabeleceu que os órgãos ambientais dos estados da federação, juntamente 

com o distrito federal dispusessem sobre o VRQ’s, entretanto o órgão 

ambiental do estado do Rio de Janeiro (INEA) não dispõe de nenhum VRQ 

próprio e segue os valores orientadores da CONAMA 420/2009.A Tabela 3 

mostra os VRQ’s adotados para solos nesta norma. 
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Tabela 3- VRQ’s adotados pela resolução 420/09 (mg/kg-1 solo seco) 
 

 

Inorgânicos Valores de 

Prevenção 

Investigação 

Agrícola Residencial Industrial 

Alumínio - - - - 

Antimônio 2 5 10 25 

Arsênio 15 35 55 150 

Bário 150 300 500 750 

Boro  - - - - 

Cádmio 1,3 3 8 20 

Chumbo 72 180 300 900 

Cobalto 25 35 65 90 

Cobre  60 200 400 600 

Cromo  75 150 300 400 

Ferro - - - - 

Manganês - - - - 

Mercúrio 0,5 12 36 70 

Mobilidênio 30 50 100 120 

Níquel 30 70 100 130 

Nitrato (N) - - - - 

Prata 2 25 50 100 

Selênio 5 - - - 

Vanádio - - - 1000 

Selênio 300 450 1000 2000 

Fonte: adaptado da Resolução CONAMA 420/09 

  

 

Segundo a Resolução 420/2009, as principais funções do solo são: 

I - servir como meio básico para a sustentação da vida e de habitat 

para pessoas, animais, plantas e outros organismos vivos; 

II - manter o ciclo da água e dos nutrientes; 

III - servir como meio para a produção de alimentos e outros bens 

primários de consumo; 
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IV - agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, 

degradação e transformação de substâncias químicas e 

organismos; 

V - proteger as águas superficiais e subterrâneas; 

VI - servir como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, 

histórico e cultural; 

VII - constituir fonte de recursos minerais; e 

VIII - servir como meio básico para a ocupação territorial, práticas 

recreacionais e propiciar outros usos públicos e econômicos. 

 

O Art. 13º da Resolução 420/2009 estabelece as classes de qualidade 

de solo, segundo a concentração de substâncias químicas: 

 

I - Classe 1 - Solos que apresentam concentrações de substâncias 

químicas menores ou iguais ao VRQ; 

II - Classe 2 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos 

uma substância química maior do que o VRQ e menor ou igual ao 

VP; 

III - Classe 3 - Solos que apresentam concentrações de pelo 

menos uma substância química maior que o VP e menor ou igual 

ao VI; e 

IV - Classe 4 - Solos que apresentam concentrações de pelo 

menos uma substância química maior que o VI. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

4.1 BAÍA DE GUANABARA 

 A Baía de Guanabara tem 381 km2 e uma bacia de drenagem de 4081 

km2 (Figura 5), localizada entre as latitudes 22°40’00’’ e 23°05’00’’ S e 

longitudes 43°00’00’’ e 43°20’00’’W. Classificada pelo Instituto Estadual do 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA) como região V (Figura 6), a 

região hidrográfica da Baía engloba 16 municípios da região metropolitana do 

Estado Do Rio de Janeiro (Cachoeiras de Macacu, Niterói, Nova Iguaçu, 

Petrópolis, Rio Bonito e Rio de Janeiro e os municípios que se incluem 

inteiramente são: Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Duque 

de Caxias, Guapimirim, Magé, Itaboraí, Tanguá e São Gonçalo–Tabela 4) 

(COELHO, 2007). No caso de Petrópolis, apenas uma pequena parte.  É a 

segunda maior baía brasileira e uma das mais urbanizadas do mundo, com 

cerca de 11 milhões de habitantes ao seu redor (IBGE, 2010; FISTAROL et al., 

2015). 

 

Figura 5- Baía de Guanabara.  
Fonte: Google Earthpro acessado em 19/10/2017 
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Figura 6 – Região Hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: adaptado de INEA 

 

Os esgotos sanitários contribuem com 75% do volume de poluição 

orgânica na baía; os despejos industriais com 25%. A carga de esgotos 

domésticos lançada para a baía é de aproximadamente 17m3/s, sendo 

equivalente a 465 toneladas diárias (COELHO, 1997). Atualmente, esse 

ecossistema complexo sofre com diversos problemas de degradação, inclusive 

a contaminação por metais tóxicos (MACHADO et al, 2011; MADDOCK et al., 

2007), provenientes de intensas atividades industriais em torno da Baia.  

 

Tabela 4 – Munícipios que compõem a rede hidrográfica da Baía de 

Guanabara  

Municípios  População Total 

(habitantes) 

Área 

(Km2) 

Participação dos municípios 

na Região Hidrográfica (%) 

Rio de Janeiro  6.163.817 1.264,2 30 

São Gonçalo 981.389 251,3 100 

Duque de Caxias 862.762 475,7 100 

Nova Iguaçu 851.997 517,8 54 

Niterói  478.347 131,8 60 

São João de Meriti 468.703 34,9 100 

Belford Roxo 434.316 80,0 100 

Petrópolis 321.650 776,6 5 

Magé 240.037 386.6 100 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3ornA-_zWAhXDgZAKHYgvB98QjRwIBw&url=http://cecna.blogspot.com/2014/09/cecna-no-plenario-do-comite-de-bacia_2.html&psig=AOvVaw0LxeDvE2Mk7WOaqzI5ot8T&ust=1508511938090473
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Itaboraí 224.247 428,6 100 

Mesquita 
188.813 41,6 100  

Nilópolis 153.542 19,2 100 

Cachoeiras de Macacu 54.379 958,2 94 

Rio Bonito 52.614 463,3 42 

Guapimirim 46.705 361,7 100 

Tanguá 28.998 143,7 100 

Fonte: Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE), 2009. 

 

As regiões portuárias da Baía (portos do Rio de Janeiro e Niterói) têm 

sabida contaminação (BAPTISTA NETO et al., 2006), assim como os estuários 

do rio Iguaçu que é um dos rios mais importante da bacia de drenagem da Baía 

e está próximo ao aterro sanitário de Gramacho e à refinaria Reduc (BARBOSA 

et al., 2001), que são fonte de metais-traço para a Baía, e do rio Meriti que 

recebe esgoto doméstico e industrial, inclusive da empresa de cloro-soda 

Panamericana que lançou, por muitos anos, efluentes contaminados com Hg 

no leito do rio Acari, que é um afluente do rio Meriti (BARROCAS; 

WASSERMAN, 1993; RÊGO et al., 1993).   

Em todos os casos a dragagem é algo recorrente, pois as áreas 

portuárias precisam ser periodicamente dragadas, para manter os canais de 

navegação, assim como os rios que estão assoreados e precisam de 

dragagem não só para manter o canal de navegação, mas também para 

manter a vazão.Nesses casos, comumente a dragagem é utilizada como uma 

estratégia de remediação para retirada dos sedimentos contaminados 

acumulados (CAPPUYNS et al., 2006).Entretanto, a dragagem causa a 

ressuspensão destes, o que pode afetar a mobilidade dos metais neles 

adsorvidos, os quais podem entrar em diferentes fases sedimentares (JESUS 

et al., 2004). 

 

4.1.1 Rios Iguaçu e Meriti 

A porção noroeste da bacia hidrográfica da Baía recebe os efluentes da 

maioria das indústrias do polo industrial da região Metropolitana do Estado do 

Rio de Janeiro, sendo os rios Meriti, Iguaçu e Estrelas, os principais receptores. 
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Essa região da Baía é assoreada e tem pouca renovação de água 

(BARROCAS;WASSERMAN 1993). 

O rio Meriti tem 20.79 km de extensão e sua bacia de drenagem cerca de 

650 km2 de área (FIGURA 6). (BARROS et al., 2016), contribuindo com 12,3% 

da descarga anual de água doce para a Baía de Guanabara, passando por três 

municípios (São de Meriti, Duque de Caxias e Rio de Janeiro)  (COELHO et al., 

2007). Além de receber esgoto sanitário dos municípios que banha, o rio 

recebe efluente de uma indústria de cloro-soda que está localizada no Rio 

Acari, que é o seu principal afluente, provocando grande contaminação por 

mercúrio no Meriti (BARROCAS; WASSERMAN 1993). 

O rio Sarapuí (Figura 7) nasce na serra de Bangu  no município do Rio 

de Janeiro, numa altitude de aproximadamente 900m. De sua origem à foz, no 

rio Iguaçu, tem cerca de 36 km. O rio Sarapuí passou a pertencer à bacia do rio 

Iguaçu, formando o sistema Iguaçu-Sarapuí no início do século XX, por ocasião 

das primeiras grandes obras de saneamento na Baixada Fluminense, quando 

seus cursos médio e inferior foram retificados e sua foz desviada para o curso 

inferior do rio Iguaçu (COELHO, 1997). 
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Figura 7– Bacias Hidrográficas do setor noroeste da Baía de Guanabara 
Fonte: Adaptado de INEA.  
*Em vermelho a bacia hidrográfica do Iguaçu-Sarapuí em amarelo a bacia hidrográfica do 
Meriti. 
 

4.1.2 Portos do Rio de Janeiro e Niterói 

 O porto do Rio de Janeiro é uma área de ocupação antiga da cidade do 

Rio de Janeiro (Figura 8), datando da época do Brasil colônia, passando por 

várias modernizações, inclusive no século XIX. Atualmente o porto recebe em 

média 2000 navios comerciais por ano e é o terceiro maior porto brasileiro 

(BAPTISTA-NETO et al., 2006). 

 Um dos principais contribuintes de contaminação na região do porto do 

Rio de Janeiro é o Canal do Mangue (BAPTISTA-NETO et al., 2006). O Canal 

do Mangue foi construído na segunda metade do século XIX com o objetivo de 

melhorar a drenagem de um manguezal nos bairros da Cidade Nova e Santo 

Cristo (CANHOLI, 2014). No começo do século XX houve a extensão do canal, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiClLaNsP3WAhWEjpAKHcGaD5wQjRwIBw&url=http://estudosregionaisbaixadabg.blogspot.com/2013/01/mapa-das-bacias-hidrograficas.html&psig=AOvVaw3uNSOrfAWzlmCUZFKfR4EG&ust=1508526126177912
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que antes chegava apenas ao viaduto dos marinheiros, até ao mar. Assim, o 

Canal do Mangue recebe o deságue de vários rios da zona norte do Rio de 

Janeiro, como o Joana e o Rio Comprido, aumentando a carga de esgoto 

doméstico no Canal (CANHOLI, 2014).  

 

Figura 8- Localização dos Portos do Rio e Niterói na Baía de Guanabara . 
Fonte: Adaptado de Google Earth, acessado em 19/10/2017 
 

 O Porto de Niterói foi construído em 1930, numa área aterrada do bairro 

do São Lourenço, movimentava, principalmente, gêneros alimentícios, madeira 

e celulose entre 1958/1962. Entretanto a partir da década de 1960 entrou em 

decadência, devido à ampliação do sistema rodoviário no estado e também ao 

assoreamento do canal, passando de 8m para 3m de profundidade (COSTA, 

2010).  

 Após decretar falência na década de 1980, as atividades do porto foram 

retomadas em 2001, quando empresas ganharam licitações para trabalharem 

com apoio aos barcos na Baía, levando, principalmente suprimentos (COSTA, 

2010). A região do porto também é bastante poluída e recebe esgoto 

doméstico, além da poluição devido às atividades navais (BAPTISTA-NETO et 

al., 2005). 
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4.1.3 APA de Guapimirim  

A APA de Guapimirim localiza-se no Recôncavo da Baía de Guanabara 

(Figura 9), no Estado do Rio de Janeiro. Área também conhecida como “Fundo 

de Baía”, com coordenadas geográficas entre 22o39’30”e 22o46’50” latitude sul 

e 42o57’00” e 43o06’40” longitude oeste, é parte da Região Hidrográfica da Baía 

de Guanabara, que por sua vez integra, em parte, a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro (IBG, 2001). 

Os principais problemas da APA estão relacionados ao seu entorno, a 

pressão antrópica, devido à expansão urbana dos municípios de Guapimirim e 

Magé, além das atividades industriais contribuem para o aumento da 

contaminação das águas e sedimentos dessa parte da Baía. Dois acidentes 

(1975 e 2000) com vazamento de óleo contaminaram a região, entretanto os 

manguezais da APA não foram contaminados nessas ocasiões. O principal rio 

que deságua na região é o Guapi-Macacu (IBG,2001). 

 

 

Figura 9– APA de Guapimirim.  
Fonte: Adaptado de ICMBio 
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4.2 Baía de Sepetiba  

A Baía de Sepetiba está localizada no litoral Sul do estado do Rio de 

Janeiro, na região sudeste do Brasil (Figura 10), entre as latitudes 22º53’ e 23º 

05’ S e longitudes 44º 01’ e 43º 33’ W, possui 447 km2 de área interna e 2.617 

km2 de bacia de drenagem (WASSERMAN, 2005), que compreende 

parcialmente ou totalmente 14 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

ocupando 6 % do Estado (SEMA, 1998), sendo limitada a norte pela Serra do 

Mar, a nordeste pela Serra de Madureira, a sudeste pelo Maciço da Pedra 

Branca, a sul pela Restinga da Marambaia e a oeste por uma cadeia de ilhas 

até a ponta da restinga (ROCHA et al., 2012; SILVA-FILHO, 2015).  

 

Figura 10- Mapa da Baía de Sepetiba, com a localização dos principais rios que deságuam nas 
margens da baía e o zoneamento  
Fonte: Adaptado de SANTOS et al. (2007). 
 

A  bacia de drenagem da Baía é responsável pela transferência anual de 

7,6 x 109 m³ de água doce para a baía, sendo o canal de São Francisco o 

principal contribuinte, com 86% do aporte fluvial (LACERDA et al., 2007, 

SILVA-FILHO,2015). Além da água proveniente da própria bacia de drenagem 

dos rios, o Rio Guandu recebe 160 m3.s-1 de água bombeada do Rio Paraíba 

do Sul que vão alimentar a represa de Ribeirão das Lages e desaguar no 

Guandu. Desta água, quase 50 m3 s-1 são utilizados pela estação de tratamento 
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de água do sistema Guandu para abastecer os habitantes da cidade do Rio de 

Janeiro e baixada fluminense. A represa de Ribeirão das Lages dispõe ainda 

de uma usina hidroelétrica de médio porte (da concessionária Light) 

(WASSERMAN, 2005, MONTE, 2014). 

O padrão de circulação da baía é determinado pela amplitude de maré, 

morfologia costeira, batimetria, ventos e aporte de água doce, sendo o regime 

de maré semidiurno. Correntes mais intensas são formadas no canal central de 

maior batimetria, por outro lado, nas porções mais internas, onde as 

profundidades são menores, há uma perda progressiva da circulação, o que 

auxilia nos processos de mistura entre as águas oceânicas e interiores 

(FEEMA, 2006; SILVA-FILHO, 2015), entretanto ainda tem alta oxigenação, 

devido ao baixo tempo de residência de suas águas – 100 horas (LACERDA et 

al., 1994). 

A ocupação industrial da Baía começou na segunda metade do século 

XX, quando em 1962 a Cia Empresa Ingá Industrial Mercantil se instalou na 

Ilha da Madeira, em Itaguaí, produzindo zinco, extraído de outros minérios que 

continham impurezas, como cádmio e chumbo. Um dos principais minérios 

utilizados era a calamina, rica em cádmio, vinda da mina de vazante em Minas 

Gerais (VELEZ, 2012; MONTE, 2014). 

A Cia Ingá, desde a sua implantação depositou os rejeitos de sua 

atividade numa área próxima à indústria, entretanto por determinação da 

Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA) foi obrigada a 

construir uma lagoa de contenção (Figura 11), entretanto nos períodos de 

fortes chuvas havia o transbordamento dos rejeitos que contaminavam o 

mangue do Saco do Engenho e posteriormente a Baía (VELEZ, 2012). 

 O acidente mais grave foi em fevereiro de 1996, quando houve um 

vazamento de 50 milhões de litros de água e lama, HERMS; GURGEL, 2012), 

Este vazamento provocou uma das maiores contaminações de Cd e Zn em 

regiões estuarinas no Brasil.Estima-se que a empresa tenha descarregado 

cerca de 24 ton ano-1 de cádmio e 3660 ton ano-1 de zinco para a Baía de 

Sepetiba até o encerramento das suas atividades em 1998  (ALVES-NETO et 

al., 2014). 
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Figura 11- rejeitos da Cia Ingá Mercantil em 2008.  
Fonte: Google Earthpro acessado em 24/11/2017. 

 

Em 1998 , a empresa decretou falência e na década de 2000 houve 

vários transbordamentos na época das chuvas, liberando parte dos rejeitos 

para a Baía, causando mortandade de peixes nesta região da Baía (MONTE, 

2014). Após dez anos da decretação de falência houve um leilão público, no 

qual um consórcio liderado pela USIMINAS, juntamente com a Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro, o governo dos Estados do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais e a União, ganharam o leilão e firmaram um projeto de remediação do 

passivo (MONTE,2014).  

Após a aprovação do projeto, houve uma parceria entre duas instituições 

do Rio de Janeiro para descontaminar o local, usando a técnica de tratamento 

dos rejeitos líquidos e o envelopamento do solo com geomanta (ROCHA et al., 

2012) (FIGURA 12). Atualmente, a empresa construiu um terminal portuário no 

local, como mostra a figura 13.  

 

Figura 12- retirada da pilha de rejeitos pela empresa USIMINAS em 2014. 
Fonte: GoogleEarthpro acessado em 24/11/17. 

 

. 
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Figura 13: Situação atual da antiga área da pilha de rejeitos da Cia Ingá com a expansão do 

terminal portuário. Fonte: Google Earthpro acessado em 24/11/17 

 

Em 1982, foi inaugurado o Porto de Sepetiba, atualmente, Porto de 

Itaguaí, um importante terminal de exportação de produtos siderúrgicos, e 

também outros terminais marítimos e empresas particulares, assim como o 

novo terminal da Marinha, além disso, está situada no principal eixo 

geoeconômico do país, (ROCHA et al., 2012; VELEZ, 2012; MONTE, 2014). 

Nas últimas décadas, vários empreendimentos foram construídos na 

Baía, como Nuclep, Usiminas, Gerdau/Cosigua, Vale, TKCSA (Thyssen Krupp 

Companhia Siderúrgica do Atlântico), CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), 

Petrobras e LLX, que fazem parte do polo industrial de Santa Cruz, o que 

aumentou o aporte de esgoto industrial para a área, despejado, principalmente, 

no Rio da Guarda, recebendo 78% dos efluentes líquidos industriais do polo  e 

desaguando na área do Saco do Engenho (HERMS ; GURGEL, 2012, MONTE, 

2014). 

Outra preocupação é o aumento da carga orgânica, devido à expansão 

populacional das últimas décadas, não acompanhada pelo avanço de obras 

sanitárias, despejando grande quantidade de esgoto in natura (SILVA-

FILHO,2015).Em 2007, já haviam 1,8 milhão de habitantes (LACERDA et al., 

2007), superando a estimativa feita por Cunha et al. (2002), que era de 1;6 

milhão de habitantes para o ano de 2010, para 2014, foi estimada 1,9 milhão 

de habitantes para a área, segundo (CKC/COBRAPE, 2012ª) 
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Estudos prévios mostraram que a principal entrada de metais na Baía é 

via efluentes líquidos, lavagem superficial e via atmosférica (MOLISANI et al., 

2004; HERMS&LANZILLOTTA, 2012).Os frequentes episódios de 

ressuspensão descritos por Barcellos et al. (1997), assim como as longas 

distâncias percorridas pelo material em suspensão contaminado por metais-

traço provocam a remobilização e a dispersão desses elementos na Baía. Além 

disto, a ressuspensão é importante na dinâmica interna sedimentar e pode 

provocar a liberação de metais para a coluna d’água (ALVES-NETO et 

al,2014). 
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4.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.3.1Amostragem 

4.3.1.1 Baía de Guanabara 

 As campanhas de coleta de sedimentos e águas superficiais para os 

estudos desta tese foram realizadas entre 8 de setembro de 2014 e 27 de 

março de 2015, em cinco pontos da Baía de Guanabara (Figura 14). Estudos 

diferentes utilizaram diferentes pontos de amostragem para verificar a 

susceptibilidade de remobilização de metais em função da ressuspensão de 

sedimentos. 

 A cada amostragem, as coletas foram realizadas com 3 réplicas 

verdadeiras de cada ponto. As datas escolhidas estão relacionadas ao fim do 

inverno (está seca) e ao fim do verão (estação chuvosa). As coordenadas 

geográficas de cada ponto estão na Tabela 5. 

 

 

Figura 14- Localização dos pontos de coleta na Baía de Guanabara.  
Fonte: Google Earthpro acessado em 20/10/2017. 
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Tabela 5- Coordenadas Geográficas do pontos de coleta na Baía de 

Guanabara 

Pontos Latitude Longitude 

Porto do Rio de Janeiro 22°53'46" 43°12"38" 

Porto de Niterói 22°52'42" 43°7'7" 

APA de Guapimirim 22°44'09" 43°04'44" 

Rio Iguaçu 22°44'53" 43°14'28" 

Rio Meriti 22°48'11” 43°16'17" 

Fonte: a autora 

 

4.3.1.2 Baía de Sepetiba 

A campanha de coleta de sedimentos e águas superficiais foi realizada 

em 24 de março de 2011, na região do Saco do Engenho. Esta campanha 

corresponde à amostragem de verão de um projeto maior de avaliação da 

susceptibilidade de remobilização de metais em função da ressuspensão de 

sedimentos da Baía de Sepetiba. 

A amostragem foi dividida em 4 transectos com 3 pontos cada, num total 

de 12 pontos, como é visto na figura 15. A escolha da data está relacionada ao 

fim da estação chuvosa na região, que corresponde ao fim do verão. As 

coordenadas geográficas dos pontos estão na Tabela 6. 
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Figura 15- Localização dos pontos de coleta de água e sedimento superficiais na Baía de 
Sepetiba.  
Fonte: adaptado de Monte, (2014). 

 

Tabela 6- Coordenadas dos pontos de amostragem na Baía de 

Sepetiba. 

Pontos Latitude Longitude 

1 -22,9236 -43,8174 

2 -22,9261 -43,8208 

3 -22,9291 -43,8264 

4 -22,9331 -43,8260 

5 -22,9309 -43,8220 

6 -22,9275 -43,8167 

7 -22,9336 -43,8136 

8 -22,9336 -43,8180 

9 -22,9356 -43,8222 

10 -22,9381 -43,8223 

11 -22,9376 -43,8186 

12 -22,9361 -43,8137 

Fonte: adaptado de Monte (2014) 

 

As variáveis físico-químicas (pH, salinidade, condutividade, oxigênio 

dissolvido, sólidos totais dissolvidos) em água foram mensuradas in situ 

usando a multisonda YSI. As amostras de água superficial foram coletadas 

utilizando-se frasco âmbar, previamente descontaminada, sendo mantidas 



58 
 

refrigeradas, e assim mantidas até a análise (SILVEIRA et al., 2010, MONTE, 

2014). 

As amostras de sedimento superficial foram obtidas com auxílio de 

amostrador do tipo van Veen, sendo armazenadas em sacos plásticos. 

4.4 Ensaios de ressuspensão 

Para os ensaios de ressuspensão em laboratório foram pesadas 20 g de 

sedimento úmido homogeneizado em erlenmeyer de 125 ml, sendo 

adicionados 100 ml de água não filtrada coletada na área do canal da Baía de 

Guanabara. O uso das quantidades citadas de sedimento e água provêm de 

uma adaptação do estudo de MORSE (1994) que deu origem a este estudo e 

outros realizados pelo mesmo grupo (MACHADO et al.,2011).  

 O ensaio de ressuspensão foi realizado em seis intervalos de tempo: 

30min, 1h, 3h, 6h, 12h e 24h. A escolha dos dois intervalos foi baseada em 

estudos anteriores os quais mostraram que é durante a primeira hora que 

ocorre mudanças na biodisponibilidade (MORSE, 1994; MACHADO et al., 

2011). O intervalo de 24 horas foi usado como em outros estudos 

(MORSE,1994), para comparar a estabilidade dos contaminantes em 

detrimento dos intervalos menores e simular eventos de ressuspensão de 

maior duração. Todas as amostras foram feitas em duplicatas (MONTE,2014). 

Após os ensaios de ressuspensão, a água foi filtrada e o sedimento 

separado por centrifugação. Este sedimento foi seco em estufa por 3 dias a 

temperatura moderada (< 40o C), sendo homogeneizado para posterior 

extração química, para determinação de metais, como descrito abaixo. 

4.5 DETERMINAÇÃO DE METAIS 

4.5.1 Sedimentos Baía de Sepetiba 

Os sedimentos foram submetidos à extração sequencial envolvendo 3 

extratos:  em água salgada não filtrada (ensaio de ressupensão), extração de 

frações fracamente ligadas (solução de HCl 1mol/L-1) e extração de frações 

fortemente ligadas com ácido nítrico concentrado (método US.EPA 3051 A). 

Para a extração HCl 1mol/L-1 as amostras de sedimento seco foram 

pesadas diretamente  em tubo de polipropileno (falcon) de 50mL, onde 

adicionou-se 40 mL de solução HCl 1mol/L-1. A mistura foi agitada durante 16 
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h. Em seguida, a amostra foi centrifugada (3.000rpm/5min) e o sobrenadante 

foi filtrado (filtração lenta, com filtro de porosidade 0,45 µm) e armazenado em 

tubos de acrílico de 30mL para determinação de metais.  

Após esta segunda etapa de extração, as amostras de sedimento foram 

lavadas para retirada da solução ácida de HCl 1Mol/ L-1, adicionando-se água 

destilada ao tubo falcon, seguido de rápida agitação em vórtex, centrifugação 

(3.000rpm/5min-1) para separação do sedimento/água (procedimento repetido 

três vezes). Após lavagem, o sedimento foi novamente seco e homogeneizado.  

A fração fortemente ligada foi determinada com a adição de 10 ml de 

ácido nítrico concentrado a 0,5 g de amostra de sedimento em um tubo de 

fluorcarbono (PFA) ou em tubo de quartzo que é selado e aquecido no em 

forno de micro-ondas por 5 min. O extrato obtido foi centrifugado e armazenado 

em tubo de acrílico de 30 mL para posterior determinação dos metais.  

As extrações com HCl 1 Mol/L-1 e US EPA 3051A também foram 

realizadas nas amostras de sedimentos não utilizados nos ensaios de 

ressuspensão, para fins comparativos (tempo zero, ou seja, amostra in natura). 

Todas as determinações dos metais foram realizadas por Espectrometria de 

Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) com visão 

radial, marca Horiba Jobin Yvon, modelo Ultima 2 (Longjumeau, França), 

equipado com câmara de nebulização ciclônica, nebulizador do tipo MiraMist 

(Mira Mist CE, Burgener Research Inc., Ontario, Canadá), amostrador 

automático modelo AS 421 e software operacional Analyst 5.4 para aquisição 

dos dados.  (Figura 16).A tabela 7 mostra o limite de detecção do aparelho 

para a extração US.EPA 3051 A. 

Na calibração as soluções de Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn foram 

preparadas a partir de diluição de soluções-padrão estoque SpecSol de 

concentração 1.000 mg L-1 (Quimlab Química ; Metrologia®, Jardim Califórnia, 

Jacareí, São Paulo, Brasil), até obtenção das concentrações desejadas 

utilizando água ultrapura obtida de um sistema Elga, modelo PURELAB Ultra 

Analytic (Elga, High Wycombe, Bucks, UK). 
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Figura16- ICP OES marca Jobin Yvon Horiba modelo Ultima 2 (Longjumeau, França). 
Fonte: a autora 

 

Tabela 7 - Limites de detecção do aparelho em mg/kg -1 na extração 

US.EPA 3051A e sua respectiva amostra certificada. 

Extração EPA 
3051A 

Cd* Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Limite de detecção 0,0
1 

0,02 3,00 0,02 0,01 0,02 0,01 

CRM NIST 2782 - 2435 ± 
47 

254000 ± 
16000 

258 ± 
15 

95,9 ± 
4,7 

554 ± 
36 

1167 ± 
57 

 Fonte: a autora. 
*Para o material de referência utilizado não há valores de comparação para o elemento cádmio. 
 

4.6 GRANULOMETRIA 

Para caracterizar a granulometria, 1,5 g de amostra de sedimento úmida  

foi colocada em um tubo falcon de 50 mL, e adicionados 40 ml de agente 

dispersante hexametosfato (40 g/L), seguido por agitação por 24h. A 

determinação da granulometria foi realizada no analisador de partículas a laser 

(CILAS Shimadzu 1064) .Os resultados foram obtidos com auxílio do programa 

GRADSTAT versão 8. 
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4.7 MATÉRIA ORGÂNICA 

 A matéria orgânica foi caracterizada a partir do método de perda térmica, 

o qual utilizou 1g de amostra e submeteu à mufla por 4 horas e meia  numa 

temperatura de 450 °C (HEIRI et al., 2001).  

 

4.8 MERCÚRIO TOTAL 

4.8.1 Ensaio de ressuspensão 

 O ensaio de ressupensão do mercúrio foi realizado com os sedimentos 

coletados na campanha de 2015, apenas para os pontos do Rio Meriti e Porto 

do Rio. A escolha foi devido à contaminação dos sedimentos do Rio Meriti por 

efluentes da empresa de cloro soda, já reportado anteriormente na literatura 

(REGO et al., 1993; BARROCAS & WASSERMAN, 1993; LACERDA, 1997; 

COVELLI et al., 2012), e no caso do Porto do Rio foi uma escolha dos autores 

de uma área portuária no estudo.  

Em agosto de 2015 foi realizado um outro experimento de ressupensão 

para evitar perdas do MeHg por fotólise (BISINOTTI & JARDIM, 2004; 

MIRANDA et al., 2007), logo este experimento foi realizado no escuro, mas 

com os mesmos parâmetros dos outros experimentos de ressuspensão deste 

estudo. 

 Para a determinação de mercúrio total (HgT) foi empregado o método 

proposto por Malm et al. (1989), no qual foi utilizado 1g de amostra de 

sedimento seco, adicionando 5ml de água mili- Q posteriormente 5 ml de água 

régia em erlenmeyers de 125 ml, aquecendo por 20 minutos num banho de 

areia a 60°C com um reator cinético (dedo frio), para não haver perda por 

volatilização. Após o resfriamento adiciona-se 60 ml de água milli-Q, 15 ml de 

permanganato de potássio, e 15 ml de cloridrato de hidroxilamina . A  leitura foi 

realizadanum especfotrômetro de absorção atômica de vapor à frio (LUMEX – 

915A) (Figura 17) adicionando 1ml de cloreto estanoso.  
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Figura 17 – Aparelho para a determinação de HgT – Lumex 915A  
Fonte: a autora 
 

O material certificado utilizado para o controle da qualidade da análise 

foi o NIST PACS 3, com recuperação de 92,2% sendo obtida. O material é 

referente ao sedimento marinho para metais traços e outros constituintes e foi 

disponibilizado pela empresa canadense National Research Council Canadá. A 

quantidade de mercúrio total presente na amostra e 3 respectivamente é de e 

3,0 ± 0,5 mg.Kg-1.  

O limite de resultado do limite de detecção foi calculado através do 

desvio padrão das amostras branco, multiplicado por 3. O limite de 

quantificação foi calculado pelo desvio padrão das amostras branco, 

multiplicado por 5. Os resultados encontrados na Tabela 8 representam um 

valor baixo quando comparado à média de mercúrio encontrada nas amostras, 

representando então, a sensibilidade do aparelho para concentrações baixas e 

que não houve nenhuma contaminação das amostras no período de extração. 

 

Tabela 8 – Limites de detecção e de quantificação – Lumex 915 A 

 

Parâmetro  

 

HgT (ng.g-1) 

Limite Detecção 

 

04 

 

Limite Quantificação 

 

06 

                            Fonte: a autora 
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4.9 METIL MERCÚRIO 

Para a análise de metil mercúrio (MeHg) foi adicionado 3 ml de  KOH 

metanol 25%(4ml/g-1), deixando na estufa por 6 horas numa temperatura de 

68°C. Para a quantificação do MeHg foi usada derivatização por etilação 

aquosa com tetra etil borato de sódio (NaBEt4). A determinação foi realizada 

por fluorescência atômica (AFS) acoplada a um cromatógrafo à gas (GC) 

(Merx-Brooks) (Figura 18). Os resultados foram fornecidos no software no 

MERX-M Guru 4.01 (TAYLOR et al 2011).  O material de referência utilizado foi 

o IAEA 433 com recuperação de 109%. 

 

 

 

Figura 18- Cromatógrafo à gás MERX  
                                       Fonte : a autora 

 

4.10 BIOENSAIO TERRESTRE 

O bioensaio terrestre foi realizado de acordo com método desenvolvido 

por César et al. (2014). Foi coletado latossolo da região de Duque de Caxias 

(FIGURA 19) e levado ao laboratório. A escolha do latossolo está relacionada à 

sua ampla distribuição pelo território brasileiro, foi realizada a mineralogia da 

fração argilade acordo com Alamino et al. (2007) e Cesar et al. (2008). Este 

solo apresentou 79% de caulinita, 8% de gibsita e 12% de goetita. 
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Figura 19- Perfil de latossolo coletado no município de Duque de Caxias RJ.  
         Fonte : César, R.G 
 
No laboratório foi  realizada a capacidade de retenção de água para o 

solo e para cada dose da  mistura de solo com sedimento. As doses de mistura 

entre latossolo e o sedimento foram: 0%, 6%, 12%, 18%, 24% e 30%. Após 

esse procedimento para cada ponto de coleta nas duas campanhas, foram 

pesadas as minhocas da espécie Eisenia andrei ( Figura 20) e agrupadas por 

peso a cada 10 exemplares em quatro réplicas para cada dose.  
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FIGURA 20- Pesagem de em exemplar de Eiseinia andrei. 
Fonte : a autora 
 
Após a pesagem, os anelídeos ficaram 24 horas num processo de purga 

para eliminar os restos de alimento no trato intestinal. Após 24 horas eles foram 

introduzidos nos potes contendo 500g de  solo artificial, latossolo ou as 

misturas separadamente (Figura 21). O teste durou 14 dias, caracterizando um 

teste agudo. Após o período, as minhocas que sobraram foram retiradas e 

congeladas para análises posteriores. Para a validação do teste, foi feito ensaio 

num solo artificial contendo areia quartzosa, caulim e fibra da casca do coco. 

 

 

                        FIGURA 21- Bioensaios com Eiseinia andrei 
                       .Fonte : a autora 
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4.10.1 Determinação de Metais no sedimento  

A digestão para a determinação das concentrações dos metais (Cr, Cu, 

Ni,Pb e Zn) foi realizada de acordo com o método empregado por César et al. 

(2015), no qual  foi pesada 1g de amostra no num bécker de platina, sendo 

solubilizada posteriormente em 40 mL de uma solução de ácido fluorídrico 

(HF), ácido clorídrico (HCl) e ácido perclórico (HClO4) (2:1:1). Após a 

solubilização, a solução é aquecida em chapa a 120°C,recuperada com ácido 

nítrico (HNO3 ) a 5%. A determinação foi realizada em espectrometria de 

emissão ótica com fonte de plasma acoplado (ICP-OES) da marca VARIAN, 

modelo VISTA-MPX. O mercúrio total foi determinado no espectrofotômetro de 

absorção atômica da marca LUMEX modelo RA 915+. O material certificado 

utilizado foi NIST 2709 San Joaquin Soil e o erro absoluto máximo aceito foi de 

10%. 

 

 Índice de Geoacumulação de metais (IGEO) 

 O índice é calculado numa escala logarítmica a qual compara a 

concentração do metal obtida no sedimento com aquela indicada no folhelho 

médio (folhelho padrão) (MULLER,1979) ou utiliza um background da 

geoquímica local, como mostra a equação abaixo.  

 

IGEO = Log2Me/NBNMeX 1,5 

 Onde Me é aconcentração do metal no sedimento  e NBNMe é o 

background encontrado. O índice pode ser agrupado em 7 classes, que variam 

de 0 a 6, que revelam o incremento do metal em relação ao background e os 

respectivos graus de poluição descritos na tabela 9. 

 

Tabela 9- Índice de acumulação de metais pesados em sedimentos (IGEO) 

Intensidade da Poluição  Valor do IGEO Classe do IGEO 

Muito fortemente poluído  >5 6 

Fortemente a muito poluído >4-5 5 

Fortemente poluído  >3-4 4 

Moderado a fortemente poluído  >2-3 3 

Moderamente poluído >1-2 2 
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Pouco a moderamente poluído  >0-1 1 

Praticamente não poluído  
<0 0  

Fonte : adaptado de César et al.(2015) 

 

 Neste trabalho foi utilizado o background local determinado por Monteiro 

et al. (2012), que utilizou dados da base de testemunhos sedimentares da área 

da APA de Guapimirim, na Baía de Guanabara, datados do final do século 

XIX.Segundo os autores, os backgrounds para Pb,Ni,Zn e Cu são: 15, 60, 6 e 1 

mg.kg-1, respectivamente. Para Hg e Cr foram utilizados os valores do folhelho 

médio, que correspondem a 0,04 e 90 mg/kg, respectivamente (TUREKIAN & 

WEDEPOHL, 1961) e (CÉSAR et al., 2015). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1CHANGES IN CD AND ZN BIOAVAILABILITY UPON AN EXPERIMENTAL 
RESUSPENSION OF HIGHLY CONTAMINATED COASTAL SEDIMENTS 
FROM A TROPICAL ESTUARY (I) 
 
 
ABSTRACT 
 
Bioavailability evaluations can be an important tool to determine the quality of 
dredging sediments. Sequential extractions are commonly used to assess the 
different chemical forms of trace metals in coastal sediments; however, 
sometimes they are expensive and time consuming. Additionally, these 
analyses do not represent possible changes due to resuspension during and 
after dredging activity. Newer, easier options to evaluate bioavailability are 
necessary to understand and preview bioavailability changes resulting from 
trace metals in dredging and disposal areas. This study aims to evaluate 
changes in Cd and Zn bioavailability due to sediment resuspension in a highly 
contaminated area in Sepetiba Bay, Brazil.Twelve surface sediment samples 
from this location were submitted to a resuspension experiment during two 
different time intervals (1 and 24 h). The extraction of potentially bioavailable (1 
mol L-1 HCl-extractable) fractions and strongly bound (concentrated HNO3-
extractable) fractions were sequentially carried out. More than 50 % of the 
concentrations were in potentially bioavailable fractions. Bioavailability change 
indexes were proposed; these were estimated as relative changes in 
bioavailability percentage after resuspension. However, two of these stations 
presented increases in the Cd and Zn HCl-extractable fractions after sediment 
resuspension above effects range lowand effects range medium National 
Oceanic and Atmospheric Administration which are the same limits adopted for 
Brazilian environmental jurisdiction. Positive correlation of Zn and Cd with TOC 
in strongly bound fractions evidenced the importance of organic matter binding 
to preserve metals in this fraction. Fe and Mn partitioning was a major 
geochemical control on bioavailability of Cd and Zn upon short-time 
resuspension periods. 
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(I) Artigo publicado no periódico Sustainable 
Water Resources Management por Monte et al. (2015). 

 

5.1.1 Introduction  

Sediment resuspension events in coastal environments can occur due to 

natural processes or be induced by human activities, which are known as 

factors affecting trace metal bioavailability and their associated environmental 

risks (EGGLETON AND THOMAS 2004; ROBERTS 2012). This concern is 

particularly important for areas that combine metal contamination  with frequent 

sediment resuspension events, such as harbors, where periodical sediment 

dredging occurs to support navigation.  

Assessments of environmental risks associated with metal contamination 

in these areas can involve the use of sediment resuspension experiments 

combined with extraction techniques that allow metal bioavailability estimation 

(CAETANO et al. 2003; MACHADO et al. 2011). Studies comparing strong 

chemical extraction data with sediment quality guidelines (SQGs) have been 

frequently done in sediments from dredging areas (HUERTA- DIAZ et al. 2008; 

BURUAEM et al. 2012). However, the use of resuspension experiments can 

improve results and be a useful tool for the management of dredging sediments. 

Assessment of sediment quality is recognized as a critical step for 

estimating the risk associated with man-made pollution in aquatic systems 

(CASTILLO et al. 2013). Environmental regulatory agencies from many 

countries recognize the importance of sediment quality evaluation before 

dredging activities begin at an area or any other remediation activity at aquatic 

ecosystems (e.g., CHAPMAN and MANN 1999). In Brazil, trace metals SQGs 

used for the licensing process of dredging activities were established in 2004 

(CONAMA 2004), adopting the safety levels proposed by Long et al. (1995), 

where Level 1 corresponds to 1.2 and 150 mgkg-1 for Cd and Zn, respectively 

(ERL). In 2012, the Brazilian legislation was reviewed and incorporated rules for 

the final disposal of dredged material (CONAMA 2012). The new restrictions 

drove environmental authorities to demand safer dredging procedures 

(WASSERMAN et al. 2013) and include new tests, such as bioaccumulation 

tests, when the sediment has total concentrations of trace metals above the 



70 
 

safety levels. However, bioavailability tests or geochemistry mobility tests were 

not included in the legislation. 

The effects of dredging on geochemical mobility of contaminants and 

their availability to biota are poorly known, especially in tropical ecosystems. To 

improve this knowledge, changes in metal geochemical mobility can be 

measured in resuspension assays, which simulate the dredging effects using 

different time intervals (MORSE 1994; VAN DEN BERG et al. 2001; CAETANO 

et al. 2003; CAPPUYNS et al. 2006; CANTWELL et al. 2008; MACHADO et al. 

2011; ACQUAVITA et al. 2012). 

It is known that trace metals which typically undergo high incorporation 

into pyrite are  susceptible to changes in their geochemical partitioning upon 

sediment resuspension in oxidizing water. The pyrite can become a source of 

these elements to the water column if oxidized (MORSE 1994; SAULNIER and 

MUCCI 2000). However, potential changes in the bioavailability of trace metals 

that generally do not present elevated pyritization degree (such as Cd and Zn; 

HUERTA-DIAZ and MORSE 1992), can be also an issue of concern in areas 

strongly contaminated by these elements. This is the case with sites affected by 

metallurgical activities, as observed in Sepetiba Bay (SE Brazil), a tropical 

coastal system influenced by combined effects of severe Cd and Zn 

contamination (principally due to past activities of a Zn smelting plant), 

urbanization and harboring activities (BARCELLOS et al. 1991; MACHADO et 

al. 2008; RIBEIRO et al. 2013). Cd and Zn emissions from this major industrial 

source were estimated as 24 and 3660 t year-1, respectively, until 1997 when 

the metallurgical plant was closed. Contaminants were mainly transferred to the 

bay by a tidal creek, Saco do Engenho Creek, which received the drainage from 

a large refuse pile of the past metallurgical plant (MOLISANI et al. 2004). 

This study aimed to evaluate possible changes on trace metal 

bioavailability in coastal sediments due to resuspension events by simulating a 

scenario of final disposal of dredging material in which the highly contaminated 

sediment would be exposed to an oxidant water column. This exposure of 

anoxic sediment to an oxidant water column can increase the mobility and, 

consequently, the potential bioavailability of trace metals which could be a 

threat to local biota. The hypothesis was that the trace metals become more 

bioavailable after resuspension in an oxidant water column in a laboratory 
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assay using Cd and Zn contaminated sediments samples from Sepetiba Bay as 

consequence of geochemical partitioning changes. 

 

 

5.1.2 Materials and Methods  

The study area is highly impacted by Cd and Zn contamination, located 

between Saco do Engenho Creek (SEC) and Itaguaí Harbor, northern region of 

Sepetiba Bay, Rio de Janeiro Brazil. In March 2011, surface sediment samples 

(nearly 0–10 cm depth) were collected using a Van Veen grab at 12 sampling 

stations (Figure22), while surface estuarine water was sampled in station 12 at 

approximately 15 cm depth, using acid-cleaned glass bottles. Sampled water 

salinity was 32, pH was 8.1 and dissolved oxygen concentration was 5.77 mg L-

1, as measured using an YSI probe. Resuspension experiments were carried 

out at room temperature (25ºC). The experiment compared short and long time 

periods of resuspension (1 h vs. 24 h). Wet sediment subsamples (7 g) were 

transferred to 125-mL Erlenmeyer flasks and were shaken in 100 mL of 

unfiltered estuarine water in contact with atmosphere. The experiment was 

made in duplicate. As blanks, two Erlenmeyers containing only  unfiltered 

estuarine water were used for each time period. Reactive geochemical phase of 

Cd and Zn were extracted by 16-h agitation in 1 mol L-1 HCl solution, a usual 

approach for metal bioavailability evaluation (HUERTA-DIAZ and MORSE 

1990). HCl-extracted subsamples were washed with deionized water and 

centrifuged three times to remove HCl residues prior to a second-step 

extraction of strongly bound metal fractions, as previously carried out by 

MACHADO et al. (2011).  
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Figure 22-  Study area and sampling stations in Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, 
SE Brazil. SEC, Saco do Engenho Creek 

 

 

 

The strongly extraction bound metals method chosen was a microwave 

assisted digestion in concentrated HNO3 (USEPA method 3051A) (USEPA 

1994). Cd, Zn, Mn and Fe concentrations were determined by ICP OES. The 

accuracy was checked using certified samples of NIST 2782. The detection 

limits were: Cd: 0.01 mg/kg, Fe: 3.00 mg/kg, Mn: 0.02 mg/kg and Zn: 0.01 

mg/kg. Sediment grain size was characterized using a particle size analyzer 

CILAS 1064. After carbonate removal by acidification, total organic carbon 

(TOC) contents were determined using a Shimadzu TOC analyzer. Possible 

associations between studied variables were evaluated using correlation 

analysis. A significance level of 0.05 was accepted. 

For the evaluation of possible differences in bioavailability after 

resuspension, the relative change in the percentage of trace metals in HCl-

extractable fractions was calculated, hereafter called as bioavailability change 

index (BCI), as expressed by the formula: 

 

BCI=((%HClAR - %HClBR)/ % HClBR)*100 
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where %HClAR is the percentage in the HCl-extractable fraction after 

resuspension, while %HClBR is the percentage in HCl-extractable fraction before 

resuspension. Contamination factors (CF) were calculated in relation to mean 

background values (Hakanson 1980). These values were obtained from 210Pb-

dated sediment cores sampled in Sepetiba, as reported by Gomes et al. (2009) 

and Marques et al. (2006). The averages of background levels derived from 

these two studies were 0.27 and 72.5 mg/kg for Cd and Zn, respectively. 

 

5.1.3 Results  

Sediment grain size and TOC content results are presented in Table 

10,while metal concentrations observed before and after resuspension 

experiments are shown in Table 11. Studied sediments are essentially 

composed of fine particles (upper 70 % of the silt and clay), while TOC contents 

ranged from 1.66 to 4.23 %. There was a clear trend of higher Cd and Zn 

concentration at the stations closer to the shore and to SEC (reaching values 

one order of magnitude above concentrations found in other stations), partly 

coinciding with a generally higher HCl-extractable concentration of Mn in 

stations 1 and 2. These trends were not observed for Fe; that was the only 

metal showing lower concentration at station 6, which had a more relevant sand 

content, suggesting sand dilution effect.  

There was no significant correlation of Cd and Zn concentrations with 

grain size data. Cadmium and Zn HNO3-extractable phases were significantly 

correlated with sediment TOC content (r = 0.62 to 0.78), while Cd HCl-

extractable phases were significantly correlated with HCl-extractable Mn (r = 

0.63 to 0.82) for all datasets. Zinc HCl-extractable phases were significantly 

correlated with HCl-extractable Mn before resuspension and after 1-h 

resuspension (r = 0.64 and 0.80, respectively). Cadmium HCl-extractable 

phases were correlated with Fe HCl-extractable before resuspension (r = 0.59) 

and after 1-h resuspension (r = 0.64). 
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Table 10- Grain size and total organic carbon (TOC) contents of 
sediments, per sampling station 

 

Station  Sand (%) Silt (%) Clay (%)  TOC (%) 

1  5.0  87.3  7.6  4.23 

2  0.0  79.7  20.3  2.84 

3  1.3  87.3  11.4  2.85 

4  0.3  81.2  18.4  3.28 

5  0.3  83.0  16.7  3.03 

6  20.5  70.6  8.9  1.66 

7 2.4  86.5  11.1  1.69 

8  0.4  82.1  17.6  3.07 

9 0.9  80.8  18.2  2.64 

10  1.2  81.2  17.6  2.60 

11  0.3  80.5  19.2  2.75 

12  0.4  82.3  17.3  2.81 

 

The relative contributions of HCl-extraction phase to the total 

concentration are presented in Table 12. All metals presented a general 

tendency of slight increases in the relative contributions of HCl-extractable 

phase after sediment resuspension for both time intervals. There was a 

decreasing tendency in contributions from the closest stations to SEC. Cd 

showed percentages in HCl-extraction phase above 55 % after resuspension, 

whereas these estimates were above 80 %. 
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Table 11- Concentrations of Fe (mg g-1) and trace metals (mg kg-1) before 
and after sediment resuspension, per sampling station 
 

Station HCl-extractable fraction HNO3-extractable Sums of the two fractions 

 Fe Mn Cd  Zn Fe Mn Cd  Zn Fe Mn Cd  Zn 

Before Resuspension 

1  13.6  285  15.72  1982  22.7  70  1.40  212  36.3  354  17.1  2194 

2 11.9 234 17.77 3854 25.8 85.1 1.41 193 37.6 319 19.2 4047 

3 11.6 194 8.80 1614 23.3 85 1.28 163 34.9 280 10.1 1777 

4 10.5 159 2.59 443 26.2 127 1.10 89 36.7 287 3.69 532 

5 12.0 184 4.31 713 27.1 105 1.27 128 39.1 289 5.58 841 

6 7.6 119 4.12 580 16.1 52 0.62 64 23.6 171 4.74 644 

7 7.9 104 4.10 419 23.4 87 0.66 40 31.3 191 4.76 459 

8 12.8 190 2.73 409 27.5 116 0.82 66 40.3 306 3.54 475 

9 8.9 150 1.26 205 24.9 166 0.83 82 33.8 317 2.09 287 

10 7.7 165 0.78 124 26.0 146 0.70 50 33.7 311 1.47 174 

11 9.2 169 0.84 135 24.4 120 0.63 38 33.6 289 1.47 173 

12 10.5 195 1.28 199 26.6 115 0.81 47 37.1 310 2.09 246 

After  1h Resuspension 

1  14.4 295 16.74 2103 20.9 48 1.61 169 35.3 343 17.9 2273 

2 13.5 305 22.08 4772 23.8 47 0.97 93 37.3 352 23.0 4865 

3 11.6 202 7.99 1424 21.3 50 0.86 89 32.9 253 8.85 1513 

4 10.4 158 2.02 333 19.9 80 0.54 39 30.3 238 2.57 372 

5 12.1 194 4.81 775 24.5 73 0.79 71 36.5 267 5.60 846 

6 10.9 164 6.59 778 16.8 46 0.53 44 27.8 210 7.12 822 

7 9.9 128 4.72 486 18.7 49 0.47 21 28.6 177 5.19 506 

8 13.2 202 2.91 425 23.9 70 0.72 44 37.1 272 3.63 469 

9 10.6 168 1.47 250 21.3 137 0.66 42 31.9 305 2.14 292 

10 9.9 193 0.83 150 20.9 97 0.57 27 30.9 289 1.41 177 

11 11.1 187 0.92 153 19.2 79 0.46 19 30.4 266 1.37 171 

12 13.0 209 1.49 212 23.0 72 0.63 20 36.1 280 2.12 242 

After 24h Resuspension 

1  13.1 263 14.72 1845 18.7 44 1.18 169 31.8 307 15.9 2014 

2 12.3 280 19.13 4215 24.5 60 0.93 106 36.8 340 20.1 4321 

3 10.2 176 7.79 1424 23.7 58 1.00 125 33.9 234 8.79 1549 

4 10.4 153 2.02 326 21.1 82 0.73 51 31.6 235 2.75 377 

5 11.0 169 4.34 682 24.5 72 0.99 86 35.5 241 5.32 767 

6 7.6 118 3.97 532 12.5 30 0.42 44 20.1 147 4.39 576 

7 7.6 110 4.04 408 19.1 52 0.48 19 26.7 162 4.52 428 

8 17.4 269 3.56 579 23.4 69 0.74 54 40.8 338 4.30 633 
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9 10.0 166 1.42 229 23.0 134 0.69 53 33.1 300 2.11 282 

10 9.3 189 0.81 138 19.4 93 0.55 26 28.7 281 1.36 164 

11 9.8 170 0.82 148 20.4 85 0.57 24 30.1 255 1.40 172 

12 11.7 196 1.39 194 23.1 72 0.64 33 34.8 268 2.03 227 

 

Relative changes in metal bioavailability are represented in Table 

13estimated as BCI values. These values were up to 16 % for Cd and 20 % for 

Zn after 1-hr resuspension, and up to 13 % for Cd and 18 % for Zn after 24-h 

resuspension, which indicate a low relative susceptibility of Cd and Zn to 

become more bioavailable after resuspension. The spatial distribution, 

according to the study, were characterized by a clear trend of increasing values 

with thedistance from SEC for Zn. Cadmium followed this trend to a less 

accentuated extent. Zinc bioavailability changes were correlated with those of 

Fe after both resuspension times (r = 0.62 and 0.67 for 1- and 24-h 

resuspension times, respectively). Cadmium bioavailability changes were also 

correlated with Fe bioavailability changes after 24-h resuspension (r = 0.63), but 

not for the 1-h resuspension experiment. 

 

Table 12- Percent contribution of HCl-extractable phase to determine the 
sums of HCl extractable and HNO3 extractable phases, before and after 
sediment resuspension, per sampling station 

 

Station Before Resuspension After 1h resuspension After 24h resuspension 

 Fe Mn Cd  Zn Fe Mn Cd  Zn Fe Mn Cd  Zn 

1  37.4 80.4 91.8 90.3 40.8 86.1 93.5 92.6 41.3 85.6 92.6 91.6 

2 31.6 73.4 92.6 95.2 36.3 86.5 95.8 98.1 33.4 82.5 95.4 97.5 

3 33.2 69.5 87.3 90.8 35.3 80.0 90.3 94.1 30.1 75.3 88.6 91.9 

4 28.6 55.5 70.1 83.3 34.4 66.4 78.8 89.6 33.0 65.1 73.3 86.4 

5 30.7 63.6 77.3 84.8 33.0 72.6 86.0 91.6 31.0 70.0 81.5 88.8 

6 32.0 69.3 87.0 90.0 39.4 78.2 92.6 94.6 37.9 79.9 90.5 92.4 

7 25.3 54.4 86.1 91.4 34.7 72.4 90.9 95.9 28.3 67.8 89.3 95.5 

8 31.7 62.1 76.9 86.0 35.6 74.2 80.2 90.6 42.7 79.5 82.7 91.5 

9 26.3 47.4 60.2 71.4 33.2 55.1 68.9 85.7 30.3 55.3 67.4 81.1 

10 22.8 53.0 52.6 71.3 32.2 66.6 59.3 84.6 32.4 67.0 59.3 84.1 

11 27.4 58.5 57.3 77.9 36.7 70.4 66.7 89.1 32.4 66.6 59.1 86.3 

12 28.3 63.0 61.3 81.0 36.1 74.5 70.3 87.8 33.6 73.2 68.3 85.5 
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The anthropogenic contribution of Cd and Zn were calculated as the ratio 

between metal concentrations insuperficial sediments from the sampling 

stations and the respective background levels. The results obtained for these 

contamination factors (CF) can be classified, according to Hakanson (1980), as 

follows: 

 

CF < 1 = there is no contamination or it is low. 

CF 1 >3 = moderate contamination. 

CF 3 >6 = considerable high contamination. 

CF >6 = very high contamination. 

 

 
Table 13- Percent changes in metal bioavailability after sediment 
resuspension, per sampling station 
 

Station After 1h resuspension  After 24h resuspension 

 Fe Mn Cd  Zn Fe Mn Cd  Zn 

1  9.2 7.1 1.8 2.5 10.5 6.5 0.8 1.4 

2 14.9 17.9 3.4 3.0 5.7 12.3 3.0 2.4 

3 6.4 15.1 3.5 3.6 9.1 8.4 1.5 1.2 

4 20.2 19.5 12.5 7.5 15.4 17.3 4.6 3.6 

5 7.7 14.2 11.2 8.0 1.1 10.1 5.4 4.8 

6 23.1 12.8 6.5 5.1 18.6 15.2 4.0 2.7 

7 37.4 33.1 5.5 4.9 12.1 24.6 3.8 4.5 

8 12.4 19.5 4.3 5.3 34.5 28.0 7.6 6.3 

9 26.4 16.2 14.4 20.0 15.2 16.6 12.0 13.5 

10 41.3 25.8 12.7 18.7 42.1 26.6 12.7 18.1 

11 33.8 20.3 16.4 14.4 18.0 13.8 3.1 10.7 

12 27.5 18.2 14.7 8.4 18.7 16.2 11.5 5.6 

 

Table 14 presents CFs results. For Cd, the maximum CF was found to be 

71 (very high contamination) at station 2, and the minimum was 5.4 

(considerable high contamination) at station 11. There was a trend of decreased 

CF values with the distance from SEC mouth. Zinc showed a similar pattern, 

with the maximum CF value found at station 2 (55.8; very high contamination) 

and the minimum found at station 11 (2.4; moderate contamination). Stations 10 

and 11 were classified as moderate contamination and stations 9 and 12 were 
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(classified as considerable high contamination; all the other stations showed 

very high contamination. CFs were significantly correlated with relative 

contributions of potentially bioavailable phases for Cd (r = 0.78) and Zn (r = 

0.67). 

 
 
Table 14 - Contamination factors (CF) and Hakanson (1980) classification. 
 

Station  [Cd] CF Cd Classification  [Zn] CF Zn Classification 

1  17.1 63.4 Very High 2194.3 30.3 Very High 

2 19.2 71.1 Very High 4046.7 55.8 Very High 

3 10.1 37.3 Very High 1776.8 24.5 Very High 

4 3.7 13.7 Very High 531.5 7.3 Very High 

5 5.6 20.7 Very High 840.9 11.6 Very High 

6 4.7 17.5 Very High 644.3 8.9 Very High 

7 4.8 17.6 Very High 458.8 6.3 Very High 

8 3.5 13.1 Very High 474.9 6.6 Very High 

9 2.1 7.8 Very High 287.4 4.0 Considerable High 

10 1.5 5.5 Considerable High 173.8 2.4 Moderate 

11 1.5 5.4 Considerable High 173.2 2.4 Moderate 

12 2.1 7.8 Very High 245.8 3.4 Considerable High 

 

5.1.4 Discussion 

Considering the severity of this contamination, bioavailability-based data 

can be additional tools to identify management priorities related to activities that 

promote sediment resuspension, since relatively small changes in high 

concentrations can imply in ecological risks and increasing biological metals 

uptake. For example, during resuspension events, metals may become partly 

available in the dissolved phase (which may often be of short duration; e.g., 

MADDOCK et al. 2007) and metals recently associated to the solid phase can 

present a weaker association than occurred before resuspension (e.g., by 

adsorption to particles surfaces; e.g., CAETANO et al. 2003).  

The mechanisms involved in such transition between geochemical 

phases are frequently related to the production of metal oxides and  hydroxides 

upon sediment resuspension, e.g., as a consequence of sulfides oxidation 

(SIMPSON et al. 2000; CANTWELL et al. 2008). The observed correlations 

between Cd and Zn data with Mn and Fe data support that these mechanisms 
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were important geochemical controls on the behavior of studied metal 

contaminants. MORSE (1994) and MACHADO et al. (2011) showed also in their 

results after resuspension that the Cu in sediments was in a bioavailable phase. 

The study of trace metals bioavailability is of great interest for 

management decisions concerning dredging activities and the final disposal of 

their residuals. However, high trace metals concentrations in sediment will not 

always be a consequence of dredging activity. Many other physical–chemical 

factors might capture metals from the water column. Carvalho and Lacerda 

(1992) found very 

low trace metals concentrations on biota of Guanabara Bay, despite the 

extremely high trace metal contamination due to anthropogenic activities in this 

ecosystem. The authors also compared the results with trace metals found in 

organisms from other two non-contaminated areas, Arraial do Cabo and Angra 

dos Reis, both located in Rio de Janeiro State. Here, higher concentrations 

were described to both uncontaminated areas. The reasons pointed by the 

authors for this difference are the high organic matter which regulates the 

bioavailability of trace metals in Guanabara Bay. The same result was found by 

Kehrig et al. (2002) when they analyzed MeHg and THg in fish species in 

Guanabara Bay. Rodrigues et al. (2011) have found similar results to Carvalho 

and Lacerda (1992), where Guanabara Bay had lower mercury concentrations 

in fish species than Ribeira bay, an uncontaminated site. 

Considering that environmental legislations are revised periodically, the 

coupled use of different lines of evidence has been recognized as important 

tools to be incorporated, e.g., toxicity tests and bioavailability (TORRES et al. 

2009). The results discussed above also evidence that additional studies 

concerning geochemical partitioning may improve risk assessment, such as 

utilizing conventional uses of total (or near-total) metal concentration 

comparison together with SQGs. While fluctuations in environmental physical–

chemical characteristics which influence metal bioavailability can be used to 

adapt SQGs (Hübner et al. 2009), the use of bioavailability-based sediment 

quality analysis in addition to current uses of SQGs would be an alternative and 

advantageous approach. 

 

5.1.5 Conclusions 
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Low relative changes in the bioavailability of studied trace metals were 

found in the study site. Two of twelve sampling stations presented relevant 

increases in the Cd and Zn HCl-extractable fractions after sediment 

resuspension, being above SQGs adopted in the ERL and ERM. The positive 

correlation of Zn and Cd with TOC in strongly bound forms evidenced the 

importance of organic matter. binding to preserve metals in this fraction. Fe and 

Mn partitioning was a major geochemical control on bioavailability of Cd and Zn 

upon short-time resuspension periods, but this role seems to be dependent on 

resuspension time, as observed for Cd. The formation of oxy-hydroxides after 

resuspension regulated the bioavailability of trace metals in bioavailable 

fraction. 

The use of BCI showed an important and efficient tool for showing 

changes in bioavailability of trace metals before and after resuspension and can 

be used in evaluation of ecological risk of sites. The prediction of behavior of 

trace metals in sediment on site is a form for relatively quickly assessing the 

risks associated with dredging before the activity occurs. Good planning can 

decrease the environmental problems associated with bioavailability of trace 

metals in sediment or in water column after dredgingactivities. The use of 

different tools for bioavailability prediction in contaminated areas susceptible to 

resuspension is a way to improve the SQGs, to support the management 

decisions for contaminated areas and to bring new possibilities for reviewing 

regulatory legislation. 
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5.2 SPATIAL VARIATION OF TRACE METALS AFTER RESUSPENSION IN A 

EUTROPHIC TROPICAL ESTUARY, RIO DE JANEIRO, BRAZIL (II) 

 

ABSTRACT 

Studies involving sediment resuspension due to anthropogenic activities have 

shown that trace metals could be released to the water column as a 

consequence of the changes in physical-chemical conditions. However, if 

environmental agencies do not require sediment resuspension tests as part of 

the licensing studies and adopt screening protocols with insufficient evaluations 

of contaminant mobilization for a given area, the prediction of environmental 

impacts caused by dredging may be severely limited. Therefore, this work aims 

to investigate the influence of spatial variation on the geochemical mobility of 

the toxic metals Cd, Cu, Ni, Pb and Zn after artificial resuspension, using a high 

spatial definition of sampling for a small area within the Iguaçu River estuary 

(Guanabara Bay, Brazil). Twelve surface sediment samples were collected and 

submitted to resuspension experiments in an open system, during two intervals 

of time (1h and 24h). There were important changes in metal bioavailability after 

resuspension, for both time intervals, in relation to metal solubilization and solid-

phase changes in the proportion between weakly and strongly bound metals. 

Average dissolved concentrations of Cu, Zn and Mn reached values above 

Brazilian guidelines, though evaluations of water concentrations are not 

requested by the Brazilian legislation on the licensing of dredging activities.The 

combination of assessing both changes in dissolved concentrations and solid 

phase partitioning was demonstrated to be a very promising tool for predicting 

environmental risks of dredging. 
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5.2.1 Introduction 

Dredging activities are commonly used as a basic operation to maintain 

navigation channels and to remove contaminated sediments from aquatic 

ecosystems (Cappuyns et al., 2006). However, it is one of the human activities 

that causes sediment resuspension to the water column, which can change the 

geochemical mobility of trace metals, affecting the potential bioavailability of 

these toxic elements (Morse, 1994; Machado et al., 2011). 

Resuspension experiments of contaminated sediments constitute 

important methods for evaluation of the effects of dredging in aquatic 

environments (Morse, 1994, Cappunys et al. 2006, Machado et al., 2011, Monte 

et al., 2015) and they have been used to contribute to the assessment of 

ecological risks linked to resuspension events (Cotou et al., 2005; Torres et al., 

2009; Urban et al., 2010; Monte et al., 2015). For example, an increase in the 

copper (Cu) content in the potentially bioavailable geochemical phase by more 

than 10 times after resuspension of coastal sediments has been reported 

(Morse, 1994; Machado et al., 2011). Therefore, understanding the behavior of 

contaminants in dredged sediments is essential to manage their final disposal 

(Cappuyns et al., 2006). 

The metal bioavailability assessment, however, is not easily incorporated 

as criteria for environmental licensing of dredging activities, as occurs in Brazil. 

The Brazilian legislation that establishes the rules for dredging activities 

(CONAMA, 2012) demands a screening protocol suggested for the 

environmental impact evaluation, without considering the possible spatial 

variation of metal bioavailability.  

There are currently several large dredging projects underway for rivers 

and port areas (harbors) in Brazil. Among these projects, some are held in 

Guanabara Bay, due to the presence of two harbors, and also as part of the 

projects for water quality recovery of its watershed that was part of the 

preparation for the Olympic Games of 2016. The Guanabara Bay is one of the 

largest bays of the country, with an area of 381km2. Domestic sewage 

contributes 75% of its organic pollution and 25% comes from industrial wastes. 

This complex ecosystem suffers from several impacts, including contamination 
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by toxic metals that threaten the bay organisms (Bidone and Lacerda, 2004; 

Maddock et al., 2007). Therefore, dredged bay sediments are usually very 

contaminated (Barbosa et al., 2001). 

The Iguaçu River (drainage area of 726 km2) is one of the most important 

rivers of the Guanabara Bay drainage basin, because it drains several heavily 

industrialized municipalities of the metropolitan area of Rio de Janeiro State, 

besides agriculture areas (JICA, 2003).The biggest oil refinery in Brazil is 

located at the mouth of Iguaçu River – the Duque de Caxias Refinery (REDUC). 

The Iguaçu-Sarapuí river system receives a significant load of non-treated 

domestic wastewater due to absence of sanitation (Silveira et al., 2011). 

The estuarine region of the Iguaçu River is silted, frequently showing 

areas with a maximum of just 50 cm of depth during high tide. In such cases, 

dredging is used as a remediation strategy for removal of accumulated 

sediments (Cappuyns et al., 2006). The Iguaçu Project, which is part of the 

Restoration Program of Guanabara Bay, dredged 5.58 million tons of 

contaminated sediment from tributaries of the Iguaçu River drainage area (SEA-

RJ, 2012).  

In this context, the present study aimed to evaluate the spatial variation 

of toxic metals bioavailability in estuarine sediments and waters from the Iguaçu 

River (Guanabara Bay, Rio de Janeiro) after laboratory resuspension tests, 

simulating sediment resuspension events in an in vitro open system. The first 

hypothesis tested is that the dissolved concentration of trace metals in the water 

column increases with sediment resuspension, and the second hypothesis is 

that spatial variation exists in the solid phase geochemical partitioning of metals 

and other sediment characteristics between sampling stations, which can cause 

variation in the metal bioavailability responses to sediment resuspension. 

 

5.2.2 Material and methods 

5.2.2.1 Sampling 

Sediment and water sampling was carried out in March 2011 (wet 

season, during ebb tide), using four transects with 3 sampling points each, 

starting from the Iguaçu River and going in the direction of Guanabara Bay 

(Figure 1), composing a total of 12 sampling points. The quantity of sampling 

points was determined following the environmental impact evaluation procedure 
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described by CONAMA Resolution 455/2012 (CONAMA, 2012). This Brazilian 

legislation specifies the number of samples to be analyzed according to the 

sediment volume that is intended to be dredged. Applying this protocol to the 

current study, we formulated the following dredging scenario: the study area in 

the Iguaçu estuary, measuring 900m in length and 100m in width, a dredging to 

2 m depth would yield a total of 180,000m3 of sediments to be removed. Using 

the resolution scale for dredging activities that involve volumes between 

100,000 and 500,000 m3 of sediments, 7 to 15 sampling points would be 

required. 

 The assessment of spatial variability in sediment quality and metal 

responses to resuspension was performed for surface sediment samples 

obtained using a van Veen sampler, which were stored in sealed plastic bags 

during the transport to the laboratory. For the resuspension experiments, 

surface water samples were collected nearby the transects (Figure 23),where 

oxic conditions were found (with a dissolved oxygen level as high as 11.5 mg L-1 

recorded in this sampling). The distance of this water sampling station from 

sediment sampling points is explained by the need to have oxidizing water for 

resuspension experiments, to simulate oxidizing conditions of disposal. 

Dissolved oxygen (DO) and pH were monitored before and after resuspension 

experiments. DO was measured using a YSI probe, and pH using a 300M 

Analyzer. These parameters were also measured in surface water at each 

sediment sampling station. 
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Figura 23- Location of surface sediment sampling stations along the four transects (T1 to T4) in 

the estuary of the Iguaçu River (Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil), and station R 

(indicated by a star), where surface water was collected for performing resuspension 

experiments. 

 

5.2.2.2 Resuspension experiments 

The resuspension experiment was performed in a 125 mL Erlenmeyer 

flask by adding 7.0g of wet sediment and 100 mL of unfiltered water. The 

resuspension was performed by agitation in two intervals (T1 = 1h; T2 = 24h), 

using a mechanical shaker, with a speed of 200 rpm, at 20°C. The 

sediment:water proportion was chosen based on Morse (1994) and Machado et 

al. (2011), wherein the authors performed laboratory studies on trace metal 

bioavailability changes after resuspension events  

 

5.2.2.3 Metals determination in water and sediment 

After agitation, samples were transferred to 50 mL polypropylene tubes 

for centrifugation at 3,000 rpm, during 5 min. The supernatants were filtered and 

stored acidified until the determination of metals (cadmium (Cd), copper (Cu), 

iron (Fe), manganese (Mn), nickel (Ni), lead (Pb) and zinc (Zn)) concentrations, 

using a Jobin Yvon Horiba inductivelycoupled plasma optical emission 

spectrometer (ICP OES).  
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The sediment samples were dried at 40oC and homogenized prior to be 

submitted to a sequential extraction. Ametal potentially-bioavailable fraction was 

extracted in a 1 mol/L HCl solution, after agitation of 3.0 g of dried sediment in 

40 mL of this solutionduring 16h. After this period the samples were centrifuged 

(3,000 rpm, 5min), the supernatant was separated for metals determination and 

the sediment was washed three times with distilled water to remove the acid 

solution. This extraction was chosen based on previous investigations on solid-

phase metal bioavailability in sediments (Morse, 1994; Machado et al., 2011; 

Monte et al., 2015). Furthermore, Peña-Icart et al. (2014) compared metal 

bioavailability estimates using extractions in acetic acid 0.11v/v, acetic acid 25% 

and 1 mol/L HCl with and without trypsin and pepsin solutions,and concluded 

that 1 mol/L HCl yielded the most efficient extraction. 

After drying at 40°C and subsequent homogenization, the second 

extraction step was performed using the USEPA 3051A extraction method (US 

EPA 1994), in which 0.5g of dried sample is submitted to a microwave-assisted 

digestion in 10 mL of concentrated HNO3. Metal determinations in both extracts 

(1 mol/L HCl and USEPA 3051A) were also performed by ICP-OES. A certified 

reference material was also analyzed (CRM NIST 2782). The detection limits for 

Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn were: 0.01, 0.01, 0.53, 0.01, 0.01, 0.03 and 0.31, 

respectively, and the recovery of CRM concentrations ranged from 95 to 107%. 

The metals concentrations were also determined in sediments samples before 

resuspension (T0 in natura sediments) to quantify the initial sediment quality. 

 

5.2.3.4 Grain size, organic carbon contents and acid volatile sulfides 

 Factors that possibly influence the geochemical mobility of metals, such 

as grain size, total organic carbon (TOC) and acid-volatile sulfide (AVS) 

contents were evaluated. Grain size was determined in a CILAS model 1064 

particle size meter, after sample disaggregation by agitation of approximately 1g 

of wet sample added to 40mL of a sodium hexametaphosphate solution, during 

24h. After stirring, the particle size was determined and the results were 

calculated using the software GRADSTAT 1.0. The determination of TOC was 

performed on a Shimadzu TOC-V with a SSM-5000A module, using 20mg of 

decarbonated sediment, obtained after 1 mol/L HCl extraction. The AVS 

contents were measured only forin wet samples,after a cold-distillation 
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procedure according to Allen et al. (1991). A 6 mol/L HCl solution was added to 

wet sub-samples of sediments and the H2S released under agitationwas 

trapped in a 0.5M NaOH solution. The AVS concentrations were determined by 

a spectrophotometric method (Cassella et al., 1999). 

 

5.2.2.5 Bioavailability Changes after resuspension  

A bioavailability change index (BCI) was estimated, as proposed by 

Monte et al. (2015), determinedaccording to this calculation:  

 

BCI = ((%HClAR - %HClBR) / %HClBR) x 100, 

 

where %HClAR is the percentage of metal concentration in the HCl-extractable 

fraction after resuspension, and %HClBR is the percentage in HCl-extractable 

fraction before resuspension, in relation to the sum of HCl-extractable and 

HNO3-extractable concentrations.  

An estimate of metal transfer to dissolved phase after resuspension was 

also assessed, using the following equation:  

 

PRI = ((MeAR –MeBR) / MeBR x 100),  

 

where PRI is the potential remobilization index, MeAR is metal concentration in 

water after resuspension (mg L-1) and MeBR is metal concentration in water 

before resuspension (mg L-1). 

 

5.2.2.7 Data analysis 

Statistical analysis was performed using STATISTICA release 7.0 and 

SPSS release 19. A Mann–Whitney test was applied to evaluate differences 

between intervals of resuspension. A Spearman correlation was used to verify 

possible relationships between toxic metals and grain size, organic carbon 

contents, AVS, Fe, and Mn concentrations. Nonparametric tests were chosen 

since our data did not follow a normal distribution. 
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5.2.3Results 

5.2.3.1 Sample characterization 

In the field, surface water pH ranged from 6.58 to 8.66, and  salinity 

ranged from 2.0 to 11.0. The gradient of dissolved oxygen concentrations 

indicated primary production (ranged from 2.4 to 11.46 mg L-1). Surface 

sediments were composed mainly by fine fractions (silt + clay), which generally 

corresponded to more than 80% (dry weight) of each sample (Table 15). Sand 

was present in all samples, but always in low percentages. The strongly-bound 

concentrations of Cd, Ni, Fe and Mn were correlated positively to clay contents 

(Spearman p<0.005, n=12). In the case of Ni, the potentially-bioavailable phase 

was negatively correlated with clay contents (Spearman, -0.61, p<0.05, n=12). 

TOC contents in sediments were above 4.0% at almost all sampling points 

(ranged from 3.34 to 6.91%). AVS concentrations ranged from 6.0 to 59.3 µmol 

g-1. These moderate to high AVS concentrations indicate reducing conditions of 

these surface sediments. The AVS were correlated negatively with the 

bioavailability of Mn concentrations in in natura samples (Spearman, -0.69, 

p<0.05, n=12), which may be attributed to AVS consumption in reaction with 

HCl-extractable Mn oxides (Gueiros et al., 2003). 

Table 15. Characterization of the surface sediment from the mouth of the 

Iguaçu River at Guanabara Bay-RJ, Brazil. 

Sampling 
Points 

Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

TOC 
(%) 

AVS 
(µmol g

-1
) 

DO* 
(mg L

-1
) 

pH* 

1D 0.6 86.3 13.1 4.6 13.26 2.4 6.8 

1E 3.5 87.5 9.0 5.4 17.18 2.7 6.9 

1M 9.0 81.1 9.9 6.0 13.22 1.8 6.6 

2D 1.9 84.8 13.3 4.4 18.5 4.8 7.5 

2E 24.7 68.5 6.8 3.9 14.6 3.0 7.2 

2M 2.4 85.8 11.8 5.0 39.7 5.3 7.3 

3D 2.9 86.4 10.7 6.9 34.5 4.8 7.4 

3E 0.3 83.1 16.6 4.1 17.2 5.7 7.5 

3M 0.3 81.5 18.2 5.4 54.6 7.9 7.9 

4D 0.6 86.4 13.0 5.1 59.3 8.2 7.9 

4E 3.2 84.8 12.0 4.6 59.3 7.8 7.9 

4M 1.1 79.9 19.0 3.3 6.0 11.5 8.7 

*measured in water 
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5.2.3.2 Resuspension experiments: changes in metal concentrations in 

sediment 

 

Potentially-bioavailable concentrations of Fe (Mann-Whitney, U=33.0, 

Z=2.25, p<0.05, n=12), Pb (Mann-Whitney, U=38.0, Z=1.96, p<0.05, n=12) and 

Zn (Mann-Whitney, U=33.0, Z=2.25, p<0.05, n=12) decreased after 1h of 

resuspension, and in the case of Zn, it continued to decrease, with the lowest 

concentrations found after 24h of resuspension (Mann-Whitney, U=25.0, 

Z=2.71, p<0.01, n=12). The decrease in this geochemical phase was also 

significant for Cd in T2 (Mann-Whitney, U=25.0, Z=2.71, p<0.01, n=12). The 

strongly bounded fraction showed no significant differences in trace metals 

concentrations before and after resuspension.  

The TOC ranged from 3.34 to 6.91% in T0, 3.48 to 5.97% in T1 and 3.62-

6.05% in T2 (Table 16), and presenteda trend ofslightly higher concentrations 

after resuspension, but no significant differences were found. Also, there was 

no correlation between the TOC contents and metal concentrations in sediment 

before resuspension, although in T1, TOC contents were correlated with 

potentially-bioavailable concentrations of Cd (Spearman, 0.92, p<0.001, n=12) 

and both geochemical phases of Mn (Spearman, -0.6, p<0.05, n=12). 

Additionally in T2, TOC contents were correlated with Cd (Spearman, -0.60, 

p<0.05, n=12) and Zn (Spearman, 0.59, p<0.05, n=12) concentrations in the 

strongly-bound phase and also with both fractions of Mn (Spearman, p<0.05, 

n=12). 
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Table 16. Total Organic Carbon (%) in surface sediments at the estuary of 

Iguaçu River, Guanabara Bay-RJ, Brazil, before and after 1h (T1) and 24h 

(T2) of resuspension in oxic water. 

 

Sampling Points T0 T1 T2 

1D 4.56 2.46 5.08 

1E 5.35 5.19 5.81 

1M 6.00 5.97 6.51 

2D 4.43 4.42 4.92 

2E 3.93 4.54 5.22 

2M 5.02 4.93 5.69 

3D 6.91 4.49 6.01 

3E 4.06 4.09 4.57 

3M 5.40 5.29 6.05 

4D 5.05 5.83 5.92 

4E 4.62 5.37 5.39 

4M 3.34 3.48 3.62 

 

With respect to a possible influence of Fe and Mn on bioavailability of 

trace metals, before resuspension, the Fe concentrations in the potentially-

bioavailable fraction were positively correlated with Ni and Zn (Spearman, 

p<0.05, n=12). After the resuspension, for both intervals, Cd, Cu and Zn 

correlated negatively with bioavailability of Fe and Mn concentrations 

(Spearman, p<0.05, n=12). Additionally, positive correlations between strongly-

bound Fe and Mn and trace metals were found for Cu (only in the T1 interval), 

and for Cd and Ni (Spearman, p<0.05, n=12) for both time intervals. 

BCI showed 8 negative and 59 positive results, suggesting a potential 

remobilization of trace metals (Table 17). Ni seemed to be the less potentially 

bioavailable metal (3 negative results in T1), suggesting that the increase in 

organic matter can influence its bioavailability, due to significant correlation 

between trace metals and organic matter. Cu showed the most positive results 

for both intervals (3 positive results in T1 and all samples in T2), thus making 

Cu a possible cause for concern for environmental management. The sampling 

point 3E showed the highest number of positive results (3 in T1 and 5 in T2). In 

general, the experimentshowed higher potential of bioavailability at the 
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sampling points from transects 3 and 4, more distant from the river’s mouth and 

in the shallowest parts. 

 

Table 17. Bioavailability Change Index (BCI) (%) in metal concentrations in 

surface sediments from Guanabara Bay-RJ, after 1h (T1) and 24h (T2) of 

resuspension in oxic water. 

Samples T1 T2 

Cd Cu Ni Pb Zn Cd Cu Ni Pb Zn 

1D -25.1 -10.9 -4.4 -6.8 -1.2 -25.5 -13.7 -3.3 -3.8 -0.5 

1E -3.9 1.9 -0.2 -1.0 -2.8 -26.7 -3.5 -24.4 -6.5 -11.8 

1M -8.9 5.5 -3.6 -1.9 -2.9 -30.5 -0.6 -14.5 0.1 -14.2 

2D -13.5 -25.3 -15.3 -11.0 -10.2 -20.4 -19.3 -11.7 -8.1 -4.3 

2E -12.8 17.4 -2.1 -1.8 -2.1 -24.6 10.4 -21.4 -2.8 -7.6 

2M -12.6 -18.0 -21.9 -7.0 -4.4 -14.5 -1.7 -9.3 -7.2 -4.2 

3D -24.7 166.1 -14.3 -3.3 0.1 -25.1 149.9 -16.1 -1.1 -6.1 

3E 19.7 808.0 7.3 28.5 -6.8 34.6 1228.8 61.6 66.6 15.0 

3M -9.1 -6.5 -8.6 -3.5 -1.8 -6.6 -3.8 1.4 -1.2 -2.6 

4D 1.3 27.7 -22.0 -10.3 -5.1 -31.0 21.5 -27.4 -7.1 -13.7 

4E 8.9 -13.0 -16.0 -11.9 -5.0 -22.5 -9.8 -9.7 -7.0 -3.5 

4M -22.5 7.8 -4.7 -2.9 -3.7 -2.5 20.6 7.8 4.2 -1.5 

Note: the bold values correspond to results at least 15% different from metal concentrations 

before resuspension. This criterion was established in Monte et al. (2015). 

 

In Brazil, sediment quality guidelines (SQGs) were defined for the 

licensing process of dredging activities in 2004 (CONAMA 2004), adopting the 

safety levels proposed by Long et al. (1995), where Level 1 is similar to the ERL 

(Effects Range Low), which represents the minimum effect range (Long et al., 

1995). Level 2 is similar to ERM (Effects Range Medium), representing the 

range where possible effects could be found (Long et al., 1995) (Table 18). For 

ERL and ERM definition, Long et al. (1995) used the strongly-bound extraction, 

however, in the current study we also compared the potentially-bioavailable 

fraction with the safety levels, since this reactive phase represents the risks 

associated with biota exposure to bioavailable metals. 
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Table 18- Trace metal concentrations adopted as sediment quality 

guidelines for dredging activities in Brazil (CONAMA 454/2012). 
 

Metals Level 1 (mg kg-1) Level 2 (mg kg-1) 

Cadmium 1.2 7.2* 

Copper 34 270 

Lead 46.7 210 

Nickel 20.9 51.6 

Zinc 150 410 

Notes: Levels 1 and 2 of CONAMA 454/12 use the same values of ERL and ERM (Long et al., 

1995), respectively. 

* Environmental Canada and Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 

Parcs du Québec. Criteria for the Assessment of Sediment Quality in Quebec and Application 

Frameworks: Prevention, Dredging and Remediation. 

 

In 2012, the Brazilian legislation was reviewed and incorporated rules for 

the final disposal of dredged material (CONAMA, 2012), including the obligation 

of ecotoxicological tests when the concentrations of trace metals are higher 

than the SQGs of Level 1. The new restrictions caused environmental 

authorities to demand safer dredging procedures (Wasserman et al., 2013) and 

include new tests, such as bioaccumulation tests. However, chemistry 

bioavailability tests or geochemistry mobility tests were not included in the 

legislation (Monte et al., 2015), which represents a key weakness in this 

legislation since some samples showed results above ERL for T0, T1 and T2 

(Figure 24). For example, samples registering above the ERL at T0 were eight 

for Cu, two for Pb and nine for Zn, at T1 the values were ten samples for Cu 

and nine for Zn, and at T2 nine samples for Cu and four for Zn. 
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Figure 24-Extraction by HCl (1M) and by USEPA 3051 A methods.  Metal concentrations in 

superficial sediment before (T0) and after the resuspension experiments (1h - T1 and 24h - T2) 

(mg Kg 
-1

) 

 

5.2.3.3 Resuspension experiments: dissolved metal concentrations 

An increase in metal concentrations in water after resuspension was 

generally found, except for Pb which did not show significant variation. Metal 

concentrations varied along the sample points. After 1h of resuspension, Fe 

concentrations ranged from 301.2 to 2,665 µg L-1 (Figure 25) and Mn ranged 

from 35.8 to 758.8 µg L-1. In the time interval of 24h, the variation was more 

expressive, where Fe concentrations ranged from 276.4 to 15.38 µg L-1, Mn 

from 52.2 to 2.84 µg L-1 and Zn ranged from 72.4 to 2.01 µg L-1. These results 

express the heterogeneity of sampling points.  

.  
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Figura 25-. Metal concentrations in water before (T0) and after the resuspension experiments 

(1h - T1 and 24h - T2) (µg L
1
) 

 

The main increase was found after 24h of resuspension for Cu, Fe, Mn, 

Ni and Zn (Mann-Whitney, p<0.05, n=12). Cd concentrations were higher in T1 

(Mann-Whitney, U=24.0, Z=-2.77, p<0.001, n=12), suggesting that through time, 

Cd concentrations in water tended to return to lower values, but are still different 

from initial concentrations (Mann-Whitney, U=12.0, Z=-3.46, p<0.01, n=12). 

TOC contents in sediment were correlated to Fe concentrations in water after 

1h of resuspension (Spearman, 0.74, p<0.01, n=12) and to Cd, Fe, Mn and Zn 

after 24h (Spearman, p<0.05, n=12). No correlation of trace metals in water with 

AVS or grain size was found. 

The criteria adopted for surface water quality in Brazil is described in 

CONAMA Resolution n. 357/05. This resolution includes three classes of 

estuarine waters based on their possible uses. If the water quality is classified 

as class 1, the following uses are allowed: recreation, aquiculture and fishing. If 

it is class 2, the water could be used only for indirect contact through recreation 

and angling. In class 3 waters, only navigation and landscaping are allowed. 

However, only classes 1 and 2 have definitions of physical-chemical 

characterization, trace metals and organic pollutant concentrations. The class 1 

safety limits are: 5.0, 5.0, 300, 100, 25, 10 and 90 μg L-1 for Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, 
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Pb and Zn, respectively. The class 2 safety limits are: 40, 7.8, 74, 210 and 120 

μg L-1 for Cd, Cu, Ni, Pb and Zn, respectively. Fe and Mn do not have 

established safety limits for class 2. 

Comparing the observed concentrations in water with those established 

as thresholds for surface water quality in Brazil (CONAMA resolution 357/05), 

the samples exceeded these limits after both agitation intervals (Figure 25). 

After 1h of resuspension, Fe and Mn concentrations were above class 1, and 

Cd and Cu were above class 2. After 24h of agitation, Cu and Zn were above 

class 2; Fe and Mn were above class 1 in all sampling points. 

The potential remobilization index (PRI) showed fewnegative results 

(Table 19) after both agitation intervals, but 27 positive results were obtained 

after 1h agitation and 31 after 24h, indicating a release of these metals from 

sediments to water, with concentrations about 100 times higher after 

resuspension. Some results were 200 times higher than T0, suggesting high 

metal remobilization, with the highest remobilization found in T2. PRI results for 

Cd, Fe, Mn and Pb were above 200 at many sampling stations, suggesting their 

dissolution process in the water column. 

When BCI and PRI are used together, it may allow for the visualization of 

the exchange between these environmental compartments. Comparing the 

same points using the BCI and PRI, there is an exchange between sediment 

and water for some points. At T1, the BCI for Cd (sample 4M) was negative, 

while the PRI for the same sample presented a positive result, and for Cu the 

BCI presented a result above 800, while the PRI was below the detection limit. 

At T2, for Cd, the sample 4M presented a positive result for BCI, while for the 

PRI it was negative, and in the sample 3E for Cu, the BCI was above 1,000 and 

the PRI was below the detection limit.  

This transfer was better observed when the proposed integration was 

applied. Considering the respective contributions of water and of sediment to 

the metal concentrations in the resuspension system (Erlenmeyer with sediment 

+ water), it is clear that sediment has the most important role / contribution, 

containing more than 90% of the metal concentrations in this matrix. Also, 

important modifications in the contribution of water to the concentrations in the 

system highlighted the transfer of metals from sediment to water after 

resuspension (Tables 1 - 7, in the appendix material). 
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Table 19- Potential remobilization index (PRI) for metals to the water column after 1h (T1) and 24h (T2) of sediment 

resuspension. 

Samples 
T1 T2 

Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

1D 48 80 -5 -52 258 203 NA 29 78 18 -17 879 -56 51 

1E 199 124 36 908 466 393 23 228 124 1074 3674 2829 -67 2305 

1M -5 8 703 531 162 2 NA 273 155 4532 1379 1939 -49 2777 

2D -5 22 8 217 242 -22 NA 38 217 13 357 940 -60 3 

2E 23 185 4 379 360 7 29.4 146 295 1654 3038 4354 -55 2715 

2M 6 NA 33 17 40 -25 NA 36 54 31 62 513 -66 43 

3D 30 NA 405 92 161 -16 NA 205 113 1811 434 1507 -50 2396 

3E 5 NA -9 148 60 -5 NA 6 30 -6 325 255 -76 NA 

3M 11 26 29 98 71 18 NA 45 20 6 554 391 -69 430 

4D 21 65 871 197 329 16 NA 270 59 2151 548 1658 -49 2606 

4E 5 NA 31 2 37 -10 NA 26 18 -17 -13 356 -73 4 

4M 14875 285 12 -13 203 43 NA -3 NA -15 -31 273 -78 80 

The bold values correspond to results at least 15% different from the results obtained before resuspension. 

 

94 
94 
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Most of these changes was observed clearly after 24h of resuspension, 

especially for Mn, Ni and Zn, which were transferred to water at more than 8 of 

the 12 sampling points (>67% of the samples). However, Cd presented the 

most representative change after 1 hour of resuspension, with almost 14% 

transfer to water at sampling point number 4M. Fe did not show alterations after 

resuspension for any time interval or sample. The sampling point 1E presented 

changes for 5 of the 7 studied metals, followed by the sampling points 3D and 

4D, with changes in 4 metals. These results reinforce the effect of spatial 

variation on the metals’ geochemical response to resuspension events, even in 

a small scale study.  

 

5.2.4 Discussion  

In this study, all samples presented fine grain size predominance (Table 

10) and this fraction was correlated with trace metal concentrations in the 

strongly bounded phase, suggesting the occurrence of metal complexation 

processes. Silt and clay have a particularly important influence on the transport 

and storage of heavy metals within fluvial sediments (ZHANG et al., 2014), and 

fine fractions play a significant role in water and sediment quality, especially in 

the dynamics of adsorption/desorption of metals, and even in biological 

accumulation (DE JONGE et al., 2009; ZHANG et al., 2014). Trace metals 

adsorbed on surface sediments can return to the water column, due to 

dissolution process caused by physical-chemical changes after resuspension 

(Machado et al., 2011). 

This experiment showed correlations between trace metals and Fe and 

Mn, which may have led to oxidation of sulfides and precipitation of Fe and Mn 

oxides, which are important regulators of metal bioavailability due to sorption or 

co-precipitation (CALMANO et al., 1994, GUERRINGA, 1995, SAULNIER ; 

MUCCI, 2000, CAETANO et al., 2003). This suggests that Fe and Mn 

precipitation is an important process affecting metal mobility. 

Another process that may explain the increase of trace metals in reactive 

forms or even in the dissolved phase in water is the oxidation of metal mono-

sulfides (CAETANO et al., 2003). The same observation was described by 

Maddock et al. (2007) who carried out the first experimental study on 

contaminated sediments resuspension in Guanabara Bay. These authors 
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suggested a combination of trace metal inputs characterization and retention 

mechanisms with the assessment of its potential remobilization to better 

understand the processes that determine the metals´ partitioning between solid 

and dissolved phases.  

Furthermore, the majority of metals showed higher concentrations in the 

sediment at T0 in the potentially-bioavailable fraction (Figure 3). However, there 

were changes in bioavailability (negative and positive) after resuspension, for 

both intervals. After one hour of resuspension, most samples showed relevant 

changes and after 24h all samples showed changes in bioavailability (Table 12). 

The oxidation of sulfides and precipitation of Mn and Fe oxides suggest the 

release of metals into water (SIMPSON et al., 1998, CAPPUYNS et al., 2006). 

Van der Berg et al. (2000) indicated that trace metals were released into water 

during oxidation in laboratory experiments.  

The changes in trace metals concentrations were significant only in the 

bioavailability fraction (no changes in strongly-bound concentrations were 

observed). This may be related to TOC contents after resuspension. Organic 

matter complexation with trace metals such as Cd, Cu, Ni and Zn is well known 

and described in the literature for eutrophic regions such as the present study 

area (KEHRIG et al., 2003, COVELLI et al., 2012). Organic carbon is well 

known as an efficient binder of metals, and its concentrations have been 

demonstrated to reduce the solubility and toxicity of metals (ZHANG et al., 

2014). It is important to highlight that the potentially-bioavailable methodology 

used in this work is not able to extract metals linked to organic matter (MORSE, 

1994). 

In general, the results of BCI (Table 17) showed no expressive 

remobilization. The sampling station 3E showed remobilization for three metals 

in T1 (Cd, Cu and Zn), and in T2, for all trace metals. A possible explanation for 

these specific results may be the fact that the sampling points are close to two 

channels that come from the oil refinery, which may be a source of more 

bioavailable phases of metals for this area. Also, Silveira and co-workers 

studied the Iguaçu-Sarapuí River system and conclude that the Sarapuí River is 

responsible for most trace metals found in the Iguaçu River's mouth, using a 

mass balance methodology. 
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The possible explanation for negative results for the BCI (Table 17) is the 

influence of oxidation of contaminants adsorbed to sediment, causing their 

mobilization to the water column, mainly at T1 (1h). Monte et al. (2015) 

observed positive results of BCI using surface sediments from Sepetiba Bay 

(Rio de Janeiro, Brazil), a mesotrophic system, indicating a remobilization of 

trace metals to the bioavailable phase, in other words, an increase in 

potentially-bioavailable fraction concentrations after resuspension, what was not 

observed in this work, where the concentrations actually decreased, suggesting 

that the potentially-bioavailable trace metals were possibly oxidized and 

dissolved in water. The concentrations in water had an important increase, and 

no changes in the strongly-bound phase were observed, which may be due to 

the high TOC contents in sediments of Guanabara bay (Table 15) (LACERDA; 

GONÇALVES, 2001, COVELLI et al., 2012), an eutrophic environment 

(KJERFVE et al., 1997), forming complexes with strongly-bound trace metals.  

Moreover, the heterogeneity of sampling points contributed to the results 

for water and sediment. The effects of resuspension on the water column was 

distinct between samples, suggesting the influence of hydrodynamics, since the 

northwest sector of Guanabara bay has low water renovation, with high 

influence of continental inputs (KJERVE et al., 1997). Monte et al. (2017), 

showed the difference between the central channel and sediment banks of the 

Iguaçu River in the distribution of contaminants. 

 Acquavita and co-workers (2012) tested the effects of resuspension 

using an open system and contaminated sediments from Grado and Marano 

Lagoons (Italy), which are knownfor their high levels of mercury pollution due to 

a chlor-alcali plant that discharges its effluents to the drainage basin. An 

increase in methylmercury in water after resuspension was related to Fe and 

Mn oxides and hydroxides formation, releasing mercury in solution. The same 

pattern seemed to occur in our experiment, where negative correlations were 

observed, suggesting that when there is less bioavailable iron and manganese, 

there are higher trace metals in strongly-bound forms. Monte et al. (2015) 

showed positive correlations between trace metals and Fe and Mn 

concentrations, which were found in our study only for trace metals and Fe and 

Mn in strongly-bound forms.  
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Moreover, it was clear that, even in a small scale, different patterns of 

trace metals remobilization were observed, with dissolved concentration results 

that were above the Brazilian guidelines. We suggest that temporal variability in 

the metal bioavailability should be incorporated in the planning and monitoring 

of dredging activities, coupled with spatial variability assessments. 

 

5.2.5 Conclusion 

  

The sampling points presented large differences in remobilization of trace 

metals, mainly in relation to the metal release into water column. Considering 

the small area of 90,000 m2 sampled in this estuary, a great heterogeneity can 

exist in the composition and physical-chemical process. The necessity of 

integrate the use of current guidelines in the legislation with analyses of 

dissolved concentrations and solid phase bioavailability evaluations in the 

environmental assessments of dredging impacts was evidenced. The results 

showed, in some cases, concentrations above ERL and ERM levels after 

resuspension, suggesting possible risks to biota. The BCI and PRI indices 

showed significant changes in bioavailability of trace metals and can be 

important tools for trace metals behavior prediction after resuspension. The 

different behavior between samples, mainly in the water column, reflects the 

high heterogeneity of metal behavior in sediments and water even in a small 

area in the estuary, which should be considered in assessing the risks to 

aquatic biota. 
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5.3 COMPORTAMENTO DO METIL MERCÚRIO APÓS A RESSUSPENSÃO 

5.3.1 Ensaio de ressuspensão 

 Os parâmetros físico-químicos foram mensurados no ensaio de 

ressuspensão dividido em seis tempos, 30 min (T1), 1 hora (T2), 3 horas (T3), 

6 horas (T4), 12 horas (T5) e 24 horas (T6) para ambas as áreas, conforme 

mostra a tabela 20. 

Tabela 20- Parâmetros Físico-químicos do ensaio de ressupensão do 

mercúrio 

 

 Porto do Rio Meriti 

Tempo Condutividade  

ϻS/cm 

Temperatura °C pH Condutividade 

ϻS/cm  

Temperatura°C pH 

T0 68,22 19 8,22 68,22 19 8,22 

T1 68,98±0,2 22,53±0,2 8,22±0,03 66,58±0,5 22,57±0,12 7,91±0,13 

T2 68,95±0,45 22,5 ±0,06 8,20±0,03 66,58±0,29 22,57±0,15 7,91±0,11 

T3 69,15±0,41 23,68±0,18 8,17±0,06 66,53±1,17 23,55±0,2 8,01±0,11 

T4 69,32±0,36 24,63±0,08 7,62±0,17 66,74±1,14 24,93±0,27 7,66±0,42 

T5 68,42±0,87 20,87±0,16 7,88±0,1 66,23±0,66 21,17±0,3 7,88±0,08 

T6 70,95±0,67 22,22±0,08 7,69±0,14 67,09±0,63 22,50±0,2 7,68±0,42 

Fonte: a autora 

 Os parâmetros físico-químicos mostraram pouca variação, entretanto os 

pontos mostraram uma leve tendência de decréscimo do pH após a 

ressuspensão, entretanto não foi significativa estatisticamente, mas pode ser 

atribuída à oxidação parcial dos sulfetos ou da matéria orgânica (PRIGYEL et 

al., 2015). 

5.3.2 Matéria Orgânica 

 A matéria orgânica (MO) foi mensurada antes e após o experimento, 

conforme mostra a Figura (26). Os percentuais de MO no Meriti (ME) 

mostraram uma tendência de declínio após a ressuspensão T0 (19,9%), e após 
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a ressuspensão variou de 10,9 a 11,7%, entretanto os resultados encontrados 

neste estudo estão de acordo com os resultados encontrados por Rego et al. 

(1993), o qual encontrou o percentual de MO, no Rio Meriti, entre 8,2 a 21,4%. 

 Os resultados encontrados para o Porto Rio (PR) oscilaram muito e não 

tiveram uma tendência determinada, porém em T0 o resultado foi menor (1,6%) 

que o encontrado por Baptista-Neto et al. (2006) (>6%), provavelmente está 

ligado ao fato dos sedimentos deste estudo serem mais arenosos, contribuindo 

para uma menor adsorção de MO (ZHANG et al. 2014). 

 

 

Figura 26 – Percentual de Matéria Orgânica nos pontos Porto do Rio e Rio Meriti antes e após 
a ressuspensão (%) 
Fonte: a autora 
 

5.3.3 Mercúrio Total 

 A concentração de HgT  em ME encontrada antes da ressuspensão foi 

13,076.9 ± 7,560 ng g-1 (Figura 27), esses valores são similares aos 

encontrados na Baía de Guanabara  por Rego et al.(1993) e Barrocas & 

Wasserman (1993) e também em áreas estuarinas com despejo de efluentes 

de indústrias de cloro soda, conforme encontrado por Faganelli et al. (2012) e 

Acquavita et al.(2012). As concentrações de HgT após a ressuspensão 

oscilaram, variando de 11,254.9 ± 8962.8 ng g-1 a  14,375.4 ± 9,695.4 ng g-1, 

entretanto mesmo após a ressuspensão os resultados ficaram de acordo com 

os encontrados no mesmo ambiente por  autores citados anteriormente. 

 No Porto do Rio, a concentração de HgT  antes da ressuspensão (50.2± 

27.9 ng g-1) foi similar ao encontrado por Covelli et al. (2012) na mesma Baía e 
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por outros trabalhos realizados em áreas portuárias ao redor do mundo (GUO 

et al. 2010; CHOI et al. 2012; HARIS et al.,2017). Após a ressuspensão, a 

concentração apresentou uma tendência de aumento  indo de  87.7 ± 74.6 ng 

g-1 a 166.0 ± 136.7 ng g-1 , conforme mostra a figura 26. 

 

 

 

Figura 27– Concentração de Hg total antes e após a ressupensão (ng g
-1

) 
Fonte: a autora. 

 

As altas concentrações de HgT em sedimentos da estação ME são 

típicas de áreas impactadas por indústrias de cloro soda (REGO et al., 1992; 

BARROCAS & WASSERMAN, 1995; FAGANELLI et al., 2012; ACQUAVITA et 

al., 2012). A oscilação após a ressuspensão pode ser explicada pelo 

decréscimo de MO após a ressuspensão, a qual regula a complexação do HgT 

em estuários eutróficos, e consequentemente a sua biodisponibilidade 

(LACERDA;MALM, 2008), o que pode também ser explicado em relação ao 

PR, pois a tendência de aumento de HgT neste ponto após a ressuspensão a 

complexação do HgT pode ser regulada pela MO em sedimentos 

(LACERDA;MALM, 2008) ou pela a oxidação dos sulfetos como falado por Kim 

et al. (2006). 

 

5.3.4 Metil Mercúrio 

A concentração de metil mercúrio no Meriti antes da ressuspensão foi de 

3.4 ± 0.3 ng g-1, conforme mostra a Figura 28, oscilou após a ressuspensão, 

variando de 2.7 ± 0.3 a 3.5 ± 1.1 ng g -1, entretanto está de acordo com o 
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encontrado por Kehrig et al. (2003), que encontraram concentrações entre 1,11 

a 11,44 ng g -1 na região do mangue de Jequiá, na Ilha do Governador, na Baía 

de Guanabara. Em sedimentos do PR, a concentração de MeHg foi baixa em 

T0, entretanto, houve uma tendência de aumento após a ressuspensão (r2 = 

0.66), variando entre 0.4 ± 0.2 ng g-1 a 1.2 ± 0.5 ng g-1 (Figura 28).  

 

 

 

Figura 28- Concentração de metil mercúrio antes e após a ressuspensão no Meriti e no Porto 
do Rio  
Fonte: a autora . 

 O percentual da metilação também foi calculado (Figura 29) para ambos 

os pontos antes e após a ressuspensão. Em relação a sedimentos da estação 

ME o percentual foi baixo, variando entre 0,03% e 0,04% (antes e após a 

ressuspensão). Entretanto em sedimentos do PR houve uma tendência de 

aumento após a ressuspensão em relação ao T0 (0,31% ±0,17), variando de 

0,47±0,22% a 1,35 ±1,42% (r2 = 0.75; Figura 28). Um baixo percentual de 

metilação foi previamente observado na Baía de Guanabara, por Kehrig et al. 

(2003), que encontraram valores para o percentual entre 0,1 a 1,0%. 
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Figura 29 – Percentual de MeHg nos sedimentos do Rio Meriti e do Porto do Rio (%) 

Fonte: a autora 

  

Devido à heterogeneidade dos dados de MeHg e à esperada influência 

da matéria orgânica sobre as concentrações deste composto organo-metálico, 

foi feita a normalização da concentração do MeHg pela matéria orgânica, 

conforme proposta por Benoit et al. (1998) (Figura 30). Este procedimento tem 

o objetivo de remover os efeitos da matéria orgânica sobre estas 

concentrações (HISSLER & PROBST, 2006). No Rio Meriti, a razão foi 21.0 ± 

10.1 ng gMO-1 antes da ressuspensão e após variou entre 25.4 ± 9.1 ng gMO-1 

para 39.9 ± 20.8 ng gMO-1. No Porto do Rio, foram encontrados 27.7 ± 13.0 ng 

gMO-1 no T0 e após a ressuspensão os resultados variaram entre 22.4 ± 2.1 e 

116.2 ± 98.5 ng gMO-1, havendo uma correlação significativa com o tempo de 

ressuspensão (r2 = 0.95). 
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Figura 30 – Razão de MeHg/MO dos sedimentos do Rio Meriti e do Porto do Rio (ng g
-1

) 
Fonte: a autora 

 

As concentrações de MeHg em ME foram altas em relação a baixa taxa 

de metilação após a ressuspensão, isso pode estar relacionado à aeração ,que 

transforma formas de Hg estáveis em íons, como o Hg+2 (HINES et al., 2013). 

Outro fato pode ser a relação entre MO e o MeHg, que mostrou uma correlação 

negativa (r = -0.74, p < 0.05), mostrando que a MO regula o as concentrações 

de MeHg neste ponto. O Porto do Rio teve menores concentrações de MeHg 

comparada ao Meriti, entretanto o percentual de metilação foi maior 46 vezes 

em relação ao Meriti, sugerindo que a área do Porto do Rio é um ambiente que 

tem maior metilação. Kim et al. (2006) observaram um aumento das 

concentrações de MeHg após a ressuspensão de sedimentos com sedimentos 

do Porto de Baltimore, atribuindo ao fato o aumento da MO após a 

ressuspensão. 

 A normalização do MeHg/MO, em ambas áreas, apresentou valores 

similares para o tempo inicial, entretanto após o T3 (Figura 30) mostrou 

aumento no Porto do Rio, dando suporte à hipótese de metilação após a 

ressuspensão (Benoit et al., 1998). Além disso, o resultado do Porto do Rio 

está de acordo com a hipótese apresentada por Acquavita et al. (2012), o 

encontrou aumento na concentração do MeHg , devido à mobilização da MO 

biodisponível durante a ressuspensão. Por outro lado, o aumento das 

concentrações de MeHg podem estar relacionadas à atividade metabólica das 

bactérias sulfato-redutoras (GILMOUR et al., 1992; ACQUAVITA et al., 2012). 
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5.4 BIOENSAIO TERRESTRE 

 O uso de bioensaios terrestres é uma ferramenta na avaliação de risco 

de solos e sedimentos contaminados (FERNANDÉZ et al., 2006). A fauna de 

solo funciona como biomarcadora, e o uso de anelídeos como biomarcadores é 

uma alternativa utilizada em alguns trabalhos (AAMODT et al., 2007; 

REINECKE & REINECKE,2007, GESTEL et al., 2009; CÉSAR et al., 2014). As 

minhocas participam no funcionamento do ecossistema e participam do ciclo da 

matéria orgânica e modificam a estrutura do solo (EDWARDS & BOHLEN, 

1996; GESTEL et al., 2012), entrando em contato direto com água intersticial e 

os contaminantes biodisponíveis. (GESTEL et al., 2009). 

 Alguns estudos prévios utilizaram minhocas como biomarcadores dos 

efeitos de contaminantes em áreas contaminadas (LOUREIRO et al., 2005; 

GESTEL et al., 2009) foram realizados, e mostraram a importância do uso 

desses biomarcardores como avaliadores de risco de áreas contaminadas. 

César et al., 2014 e 2015, realizaram estudos com sedimentos dragados de 

áreas da Baía de Guanabara, tendo como resultado baixos percentuais da LC 

50 em seus ensaios, mostrando alta toxicidade desses sedimentos. 

 Na literatura há poucos estudos sobre o efeito da sazonalidade de 

sedimentos contaminados que seriam dragados e dispostos em solo, assim 

como o efeito da espacialidade de uma área.  

Neste capítulo serão apresentados os resultados dos testes bioensaios 

terrestres com sedimentos das cinco áreas, utilizando o anelídeoEiseinia 

andrei.  Os bioensaios foram realizados com os sedimentos coletados nas duas 

campanhas, entretanto apenas com sedimento in natura, com amostras 

compostas. Foram realizadas análises físico-químicas da água, carbono 

orgânico total (TOC) e análises de metais. 

 

5.4.1Caracterização do latossolo utilizado nos bioensaios 

 O latossolo utilizado nos bioensaios apresentou maior percentual na 

fração fina (acima de 50%), com baixa capacidade de troca catiônica (CTC), pH 
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ácido e baixo percentual de matéria orgânica conforme encontrado por Alamino 

et al. (2007) e César et al. (2012) (Tabela 21). 

 

Tabela 21- Propriedades físico-químicas do latossolo utilizados nos 

bioensaios terrestres  

Parâmetros do solo Latossolo 

Textura 

(%, n = 3) 

Argila 58 

Silte 6 

Areia 36 

pH (n = 3) H2O 4.2 

KCl 3.6 

Complexo 

sortivo  

(cmolc/dm3, n 

= 3) 

Mg+2 

+ 

Ca+2 

0.2 

K+ 0.02 

Na+ 0.03 

CTC 2.3 

Concentração 

Total  

(%, n = 3) 

Al  26.4 

Fe 11.3 

Matéria 

Orgânica  

(%, n = 3) 

 0.22 

CTC = Capacidade de troca catiônica 

Fonte: a autora 
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5.4.2 Caracterização química e concentração de metais. 

 Nos sedimentos coletados foram realizadas análises físico-químicas e 

também a determinação de metais, apresentados na Tabela 22, além disso 

também foi realizada a razão entre inverno e verão para ver o efeito da 

sazonalidade. A razão positiva indica que as concentrações no inverno foram 

maiores do que no verão. 

 Os resultados mostraram que na maioria dos pontos, exceto Iguaçu em 

alguns parâmetros e metais  na APA de Guapimirim, que na campanha de 

verão (março de 2015) foram inferiores comparados com o  inverno (setembro 

de 2014).  

 As áreas portuárias e o estuário do rio Meriti apresentaram alta 

toxicidade dos sedimentos e uma diferença entre a LC 50 entre inverno e verão 

(TABELA 23), indicando o efeito da sazonalidade nessas áreas. As razões 

Inverno/Verão (I/V), mostradas na tabela 23 para Cr, Cu, Ni, Pb e Zn foram 

positivas nesses três pontos, indicando que as concentrações desses metais 

foram maiores no inverno. 

Uma das possibilidades para explicar o  efeito da sazonalidade sobre a 

concentração de poluentes é a descarga de água doce na Baía, visto que no 

período de inverno a descarga de água doce no sistema é menor. O fluxo 

médio de água doce para a Baía é de 100 m3 s-1, sendo o mínimo na estação 

seca de 33 m3 s-1 (inverno)  e o máximo na estação chuvosa de 186 m3 s-1  

(verão) (OLIVEIRA, 2009). O maior fluxo de água doce para a Baía no verão 

pode ter contribuído para a possível diluição dos metais. 

 No caso do Rio Iguaçu e na APA de Guapimirim, que tiveram valores 

maiores no verão pode estar ligado à circulação da Baía, pois o setor Noroeste 

e Norte tem circulação reduzida (KJERVE et al ., 1997), podendo prevalecer o 

aporte de água que drena áreas industriais, como no caso do Iguaçu e com 

adensamento populacional para ambas as áreas (SILVEIRA et al., 2011; 

FISTAROL et al., 2015).  

 Alguns metais, ficaram acima dos valores de prevenção da  CONAMA 

420/09 ( Tabela 15 ) no Porto do Rio, no Porto de Niterói e no Rio Meriti, neste 
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caso incluindo o Hg, entretanto a maioria dos resultados foram pontuados na 

campanha de inverno. O Zn mostrou acima do limite de prevenção da norma 

no Porto do Rio (inverno) e no Meriti em ambas as campanhas, no caso do 

Porto do Rio a diferença na concentração entre inverno e verão foi de mais de 

50%. O Zn é um bom traçador de esgoto doméstico e resíduos metalúrgicos 

(CÉSAR et al., 2014). 

 O cobre apresentou valores acima do limite de prevenção no Porto de 

Niterói (inverno e verão), Porto do Rio (inverno) e Meriti (inverno e verão), 

entretanto é reportada na literatura a contaminação por Cu nos sedimentos 

superficiais da Baía de Guanabara (REBELLO et al., 1986; MARANHO et al., 

2009; MACHADO et al., 2011). O Cu está relacionado à queima de 

combustíveis fósseis, efluentes industriais, agricultura, mineração, águas 

residuais e esgoto não tratado (BAPTISTA-NETO et al., 2013). 

 Pb também mostrou valores acima do limite de prevenção da CONAMA 

420/09  no Porto do Rio e no Porto de Niterói (inverno) e no Meriti em ambas 

as campanhas. Os sedimentos contaminados por Pb são típicos de áreas que 

recebem efluentes oriundos de áreas de mineração, queima de combustível 

fóssil e o contato com tintas de navios (BAPTISTA-NETO et al., 2006; 

BAPTISTA-NETO et al., 2013.;CÉSAR et al., 2014). 

 O Níquel e Cr apresentaram resultados acima do limite de prevenção da 

CONAMA no Porto do Rio e no Meriti, ambos no inverno. Em ambos os pontos, 

a drenagem passa por áreas densamente povoadas e o Cr pode estar 

associado à peças de carro e óleo, além disso o Cr e Ni estão associados à 

efluentes urbanos e industriais (BAPTISTA-NETO et al., 2006; BAPTISTA-

NETO et al., 2013). 

 As concentrações de Hg acima do limite de prevenção no Meriti eram 

esperadas, devido à descarga de efluentes da indústria de cloro-soda, já 

reportadas anteriormente. 

 Os valores acima do limite de prevenção da CONAMA 420/09 para 

Cr,Cu, Ni,Hg, Pb e Zn nas áreas portuárias e no estuário do rio Meriti indicam 

alta toxicidade desses sedimentos por metais-traço, que pode levar efeitos 

deletérios à fauna de solo após exposição numa situação de disposição em 

solo. 
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Tabela 22 –  Valores de pH, carbono orgânico total (COT, em %) , condutividade elétrica(µS/cm),  e a concentração total de 

metais e metalóides (mg/kg)  nos sedimentos da Baía de Guanabara, incluindo a razão entre os valores no inverno (I) e 

verão (V)  e a sazonalidade (I/V). * =  valores acima dos limites estabelecidos pela CONAMA 420/2009 para disposição 

terrestres de sedimentos dragrados e qualidade do solo (As = 15 mg/kg; Cd = 1.3 mg/kg; Zn =.300 mg/kg; Cu = 60 mg/kg; 

Pb = 72 mg/kg; Ni = 30 mg/kg; Cr = 74 mg/kg; Hg = 0.5 mg/kg).  

Parâmetro Porto de Niterói Porto do Rio de Janeiro Meriti  APA  Guapimirim Iguaçu 

I V I/V I V I/V I V I/V I V I/V I V I/V 

pH 7.49 6.65 1.1 6.5 5.73 1.1 7.02 6.87 1.0 4.6 4.4 1.0 3.44 5.58 0.6 

COT 2.9 1.5 1.9 7.1 1.8 3.9 3.7 3.9 0.9 4.6 4.4 1.0 2.5 4.5 0.6 

Cond. 95200 33630 2.8 91600 38070 2.4 89232 50670 1.8 110580 108180 1.0 51925 67760 0.8 

As <0.4 <0.4 - <0.4 <0.4 - 3.4 3.9 0.9 5.8 5.0 1.2 12.50 3.5 3.6 

Cd <0.10 <0.10 - <0.10 <0.10 - 2.90* 1.10 2.6 0.15 0.15 1.0 <0.10 0.69 - 

Zn 297 192 1.5 453* 203 2.2 791* 551* 1.4 105 100 1.1 106 331* 0.3 

Cu 129.0* 100.0* 1.3 114.0* 32.0 3.6 134.0* 70.5* 1.9 18.5 18.2 1.0 12.5 62.2* 0.2 

Pb 87.0* 59.4 1.5 86.7* 42.9 2.0 145.0* 96.9* 1.5 33.2 53.2 0.6 35.9 70.9 0.5 

Ni 14.8 10.6 1.4 48.0* 15.4 3.1 45.1* 25.6 1.8 17.0 18.2 1.0 17.2 18.8 0.9 

Cr 42.0 26.4 1.6 104.0* 26.4 3.9 507.0* 112.0* 4.5 47.8 47.6 1.0 68.8 140.0* 0.5 

Hg 0.064 0.021 3.0 0.052 0.032 1.6 0.856* 0.466* 1.8 0.006 0.006 1.0 0.019 0. 006 3.2 11

0 
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Fe (%) 2.8 1.8 1.6 2.5 1.8 1.4 3.4 3.9 0.9 5.0 5.1 1.0 6.1 4.2 1.5 

Al (%) 6.3 5.2 1.2 4.8 5.2 0.9 9.6 9.3 1.0 8.6 9.3 0.9 8.1 9.4 0.9 
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5.4.3 Índice de Geoacumulação (IGEO) e fator de enriquecimento  

 A aplicação do índice de Geoacumulação (Tabela 23) mostrou que os 

maiores valores foram no inverno, devido às maiores concentrações de metais, 

principalmente, para o Porto do Rio, Porto de Niterói e Meriti, reforçando o 

efeito da sazonalidade 

O Cu mostrou valores de  6 (IGEO) , que representam de muito a 

fortemente poluído, seguido por Pb e Zn, que apresentou valores entre 2 e 4 

(de moderadamente poluído a fortemente poluído) nesses 3 pontos no inverno. 

O Níquel apresentou um valor 4 (fortemente poluído) no inverno no Porto de 

Niterói, sendo o restante entre 1 e 2. (pouco poluído a moderadamente 

poluído).  

Os pontos Iguaçu e APA de Guapimirim apresentaram valores entre 0-3 

para todos os metais em ambas as campanhas.Apesar do Cr ultrapassar o 

limite de prevenção da CONAMA 420/09 no Porto do Rio (inverno) no IGEO ele 

se mostrou sem poluição. 

Os resultados do fator de enriquecimento mostraram que parte está 

relacionada ao aporte de fontes antrópicas para os metais (>2), principalmente 

para Cu,Pb e Zn, em todos os pontos e o Hg no Meriti (SZAFER, 1996). Os 

altos valores do fator de enriquecimento para Cu,Pb e Zn nas áreas portuárias 

e no Meriti, incluindo o Hg para essa área, mostram o aporte antrópico desses 

metais nessas áreas, vindos dos efluentes domésticos e industriais (REBELLO 

et al., 1986, RÊGO et al., 1992; KJERVE et al., 1997; BAPTISTA-NETO et al., 

2006; MACHADO et al., 2011), e também apresentou diferença entre as 

estações do ano, sendo o inverno a estação com os valores mais altos 

Apesar do  IGEO neste estudo, para a maioria dos metais, ficar  dentro 

do esperado e encontrado por estudos prévios na Baía de Guanabara, como 

de César et al. (2015), os resultados apresentados mostraram uma diferença 

na sazonalidade, sendo maior no inverno  em relação ao verão, e também na 

espacialidade na Baía, pois as áreas portuárias e do Meriti apresentaram 

maiores valores de acumulação de metais em detrimento do Iguaçu e da APA 

de Guapimirim. 
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Tabela 23 – Classes do Índice de geoacumulação (Igeo), fator de enriquecimento (FE) e a media da concentração letal (CL 

50) da Eisenia andreiexposta a mistura de latossolo com sedimentos das cinco áreas de estudo em ambas as campanhas.  

Valores tóxicos (CL50) são expressos em percentual de sedimento adicionado ao solo.  

 Porto de Niterói Porto do Rio de Janeiro Meriti APA de Guapimirim Iguaçu 

 Inverno Verão Winter Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão 

 Igeo FE Igeo FE Igeo FE Igeo FE Igeo FE Igeo FE Igeo FE Igeo FE Igeo FE Igeo FE 

As a a a a a a a a 0 0,3 0 0.3 0 0.4 0 0.5 0 0.7 0 0.3 

Cd a a a a a a a a 3 14,3
b
 2 4.1

b
 0 0.5 0 0.7 a a 1 2.8

b
 

Zn 3 6,3
b
 2 6,4

b
 3 10,8

b
 2 6,7

b
 4 13,9

b
 3 8.5

b
 1 1.3 0 1.2 1 1.0 3 4.7

b
 

Cu 6 71,7
b
 6 86,4

b
 6 70,9

b
 4 27,7

b
 6 61,3

b
 5 28,1

b
 3 5,8

b
 3 5,6

b
 3 3,2

b
 3 23,0

b
 

Pb 3 8,8
b
 2 9,3

b
 3 9,8

b
 2 6,7

b
 4 12,0

b
 3 7,0

b
 2 1,9 1 2,9

b
 2 1,7 1 4,8

b
 

Ni 4 2,7
b
 1 0,1 3 9,7

b
 1 0,1 3 6,7

b
 2 1,2 2 1,7 0 0,6 2 1,4 2 1,6 

Cr 0 0,7 0 0,7 0 1,9 0 0,7 2 7,0
b
 0 1,3 0 0,4 0 0,4 0 0,5 0 1,6 

Hg 1 2,4
b
 0 1,2 0 2,2

b
 0 1,9 4 26,4

b
 3 12,5

b
 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0,2 
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LC50 

(%) 

12,3 

N=4 

17,5 

 

7,71 19,58 6,64 11,3 

 

4,60 3,99 12,66 11,65 
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a –  concentrações abaixo do limite de detecção, b–  valores representando grande 

contribuição antrópica (EF > 2; Szafer, 1996). 

  

As áreas que apresentaram as maiores concentrações de metais (Portos 

e Rio Meriti) tiveram a CL 50% maior em relação ao ponto APA de Guapimirim, 

entretanto esses resultados estão de acordo com os encontrados em César et 

al. (2015) e César et al. (2014). 

Os trabalhos do autor citado foram realizados com mistura de dragados 

em latossolo, entretanto as CL 50 dessas áreas  (Portos e Rio Meriti) foram 

menores no inverno em relação ao verão, mostrando o efeito da maior 

concentração de metais no inverno, na sobrevivência das oligoquetas, 

sugerindo maior toxicidade dos sedimentos nessa estação para essas áreas da 

Baía. 

O ponto na APA de Guapimirim teve a menor CL 50 (3,99%) na mistura 

do sedimento com o solo em ambas as campanhas (Tabela 23), entretanto na 

concentração de metais esse não foi o ponto que apresentou os maiores 

IGEO’s e  os maiores fatores de enriquecimento, exceto para Cu, Uma 

possibilidade para as mortes das oligoquetas poderia ser a salinidade, que foi a 

maior nessa região, de acordo com a condutividade (Tabela 22), entretanto 

esse teste ainda está em fase de término. 

 

5.4.4 Bioensaios com Eisenia andrei 

 

5.4.4.1 Áreas portuárias 

 As áreas portuárias tiveram a CL 50 na campanha de inverno 

menor em relação à campanha de verão (FIGURAS 31 e 32), entretanto o 

Porto do Rio apresentou uma CL 50 tanto para o verão quanto para o inverno 

menor que a CL 50 do Porto de Niterói 7,71 e 12,3 %, respectivamente, 

sugerindo maior toxicidade no Porto do Rio. 

Uma possibilidade pode ser a diferença nas concentrações de Cr,Ni e Zn 

que foram maiores no Porto do Rio, visto que a salinidade é parecida em 

ambas as áreas, de acordo com a condutividade apresentada na Tabela 23. Os 

metais podem agir como limitantes à vida, sendo que os três metais citados 
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estão acima do limite de prevenção da CONAMA 420/09 no Porto do Rio no 

inverno. 

 No caso do Porto do Rio além da questão da sazonalidade entre 

verão e inverno, já comentada anteriormente, há o fato dos sedimentos no 

inverno serem arenosos como discutido anteriormente, mas também pode ter 

contribuído para maior disponibilidade de metais.  

 A biomassa das oligoquetas mostrou uma tendência de aumento no 

verão no Porto do Rio, provavelmente, devido à matéria orgânica contida no 

sedimento dragado, mas não foi significativamente diferente do controle, 

entretanto no Porto de Niterói não houve mudanças significativas na biomassa 

no verão, porém no inverno na dose de 12% (FIGURA 32)  a biomassa foi 

significativamente diferente do controle, indicando que emagrecimento foi 

provocado durante o ensaio, provavelmente pela toxicidade do sedimento. 

 

Figura 31. Mortalidade e mudança na biomassa das minhocas (Eisenia andrei) (n = 40) 

expostas ao latossolo tratado com diferentes dosagens de sedimento do Porto do Rio, Baía de 

Guanabara. + = sobrevivência significativamente diferente do controle  (p < 0.05). * = biomassa 

significativamente diferente do controle (p < 0.05). 
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Figura 32. Mortalidade e mudança na biomassa das minhocas (Eisenia andrei) (n = 40) 

expostas ao latossolo tratado com diferentes dosagens de sedimento do Porto de Niterói, Baía 

de Guanabara. + = sobrevivência significativamente diferente do controle  (p < 0.05). * = 

biomassa significativamente diferente do controle (p < 0.05). 

5.4.4.2 Rios 

 Os resultados dos rios Iguaçu e Meriti (FIGURAS 33 e 34) mostraram 

que a CL 50 menores em diferentes estações, enquanto o Meriti foi no inverno, 

o Iguaçu apresentou a CL 50 menor no verão. Entretanto o rio Meriti teve maior 

diferença entre as duas estações 6,64% no inverno e 11,3 % no verão, a 

diferença entre as estações no Meriti pode estar relacionada à concentração de 

metais no inverno que é maior neste rio. No rio Iguaçu, as maiores 

concentrações de metais (Tabela 24) foram observadas no verão.  

Apesar de ambos os rios drenarem áreas densamente povoadas com o 

despejo de efluentes domésticos e industriais (RÊGO et al, 1993; BARROCAS 

e WASSERMAN, 1993; SILVEIRA et al., 2011; MONTE et al., 2017), o Iguaçu 

apresentou apenas três metais (Cu,Cr e Zn) acima do limite de prevenção da 

CONAMA (420/09) no verão, enquanto o Meriti apresentou no inverno todos os 

metais acima do limite de prevenção e no verão quatro metais acima do limite 

da norma, explicando a CL 50 menor em relação ao Iguaçu, sendo mais tóxico 

No Meriti apenas nas doses próximas à CL 50 tiveram uma diferença 

significativa na biomassa em relação ao controle, mostrando perda significativa 
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após a exposição ao sedimento contaminado no verão. O Iguaçu não mostrou 

resultados significativos quanto à biomassa. 

 

 

Figura 33 -Mortalidade e mudança na biomassa das minhocas (Eisenia andrei) (n = 40) 

expostas ao latossolo tratado com diferentes dosagens de sedimento do rio Meriti, Baía de 

Guanabara. + = sobrevivência significativamente diferente do controle  (p < 0.05). * = biomassa 

significativamente diferente do controle (p < 0.05). 
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Figura 34- Mortalidade e mudança na biomassa das minhocas (Eisenia andrei) (n = 40) 

expostas ao latossolo tratado com diferentes dosagens de sedimento do Rio Iguaçu,Baía de 

Guanabara. + = sobrevivência significativamente diferente do controle  (p < 0.05). * = biomassa 

significativamente diferente do controle (p < 0.05). 

5.4.4.3 APA de Guapimirim  

 A CL 50 foi menor no inverno (3,66%) (FIGURA 35), apesar do Ni 

apresentar menores concentrações no inverno, em geral não houve grandes 

diferenças entre inverno e verão nas concentrações de metais, entretanto a CL 

50 do verão foi superior ao inverno. Entretanto nenhum metal passou do limite 

de prevenção da norma em ambas as estações. 

 A biomassa mostrou resultados significativamente diferentes do controle 

em ambas as estações, mostrando que o aumento de peso foi significativo 

após a exposição, uma das hipóteses que esse peso não seja ganho real de 

massa, e sim inchaço, devido à retenção de líquido causado pelo sedimento 

salino. Outra explicação seria a matéria orgânica adsorvida ao sedimento.  
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Figura 35. Mortalidade e mudança na biomassa das minhocas (Eisenia andrei) (n = 40) 

expostas ao latossolo tratado com diferentes dosagens de sedimento da APA de Guapimirim, 

Baía de Guanabara. + = sobrevivência significativamente diferente do controle  (p < 0.05). * = 

biomassa significativamente diferente do controle (p < 0.05) 

 Os resultados apresentados mostraram uma boa relação entre a 

exposição aos sedimentos contaminados e os efeitos causados nas 

oligoquetas. As áreas com maiores concentrações de metais e os maiores 

indicadores geoquímicos (IGEO e FE), foram as áreas que tiveram as menores 

CL 50, exceto a APA de Guapimirim. Além disto, o efeito da sazonalidade 

testado foi provado, pois os sedimentos da campanha de inverno apresentaram 

maiores concentrações em relação ao verão, consequentemente maior 

toxicidade aos oligoquetas, provocando maiores efeitos deletérios. 

 A APA de Guapimirim apresentou CL 50 tanto para o verão quanto para 

o inverno menores do que no resto da Baía, uma das possíveis causas pode 

ser a salinidade que é maior neste ponto, entretanto ainda está sob 

investigação dos pesquisadores do grupo liderado pelo professor Dr Ricardo 

Gonçalves César da geografia da UFRJ. 

 Os ensaios com E.andrei são uma ferramenta útil na tomada de decisão 

sobre a disposição terrestre do sedimento dragado, mas também mostraram 

neste trabalho a influência da sazonalidade e da espacialização na toxicidade 

dos sedimentos e os efeitos causados à biota. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A conclusão será realizada de acordo com os capítulos apresentados. 

Podemos afirmar que os ensaios de ressuspensão permitiram uma visão sobre 

um possível comportamento dos metais em eventos de ressuspensão, que 

podem acontecer de forma natural e de forma antrópica, como no caso das 

dragagens. O emprego de índices, aliados às extrações sequenciais e ensaio 

ecotoxicólogicos em amostras ambientais mostraram-se  boas ferramentas 

com instrumentos de avaliação de riscos ambientais associados aos 

contaminantes metálicos. 

 No Capítulo 5.1 foram realizados estudos utilizando a integração dos 

efeitos no gradiente estuarino, juntamente com a mudança da 

biodisponibilidade dos metais após a ressuspensão em amostras diferentes, 

mostrando que o uso integrado dessas informações pode ser uma ferramenta 

útil no monitoramento dos riscos associados à atividade de dragagem. Além do 

comportamento diferente entre as amostras identificou-se heterogeneidade 

num pequeno espaço, o que pode refletir numa nova abordagem integradora 

para a avaliação de risco.   

No capítulo 5.2, o uso do índice BCI  mostrou-se uma boa ferramenta na 

avaliação de riscos associados à dragagem. Apesar de apresentarem poucas 

mudanças na biodisponibilidade, alguns fatores regulam a biodisponibilidade, 

neste experimento em estuário mesotrófico, óxidos e hidróxidos de ferro 

regularam a biodisponibilidade podem ser um bom instrumento de avaliação de 

riscos 

No capítulo 5.3, foram observados diferentes comportamentos do HgT e 

MeHg após a ressuspensão, mostrando a influência das características do 

sedimento na dinâmica do mercúrio. Na área mais arenosa, ocorreu a 

metilação após a ressuspensão, entretanto não era a área com maior 

concentração de Hg. A matéria orgânica se mostrou como o principal 

complexante e regulador do HgT e MeHg após a ressuspensão. 

No capítulo 5.4, os bioensaios terrestres mostraram que possivelmente 

alguns metais sejam os reguladores da mortalidade dos anelídeos. Além disso, 

mostraram também o efeito da sazonalidade na concentração de metais, 

consequentemente na toxicidade dos sedimentos e os efeitos à biota. Os 
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indicadores geoquímicos empregados apresentaram uma boa relação entre os 

efeitos causados pela exposição ao sedimento contaminado. Outro fato foi 

observado na área  menos contaminada, com menor risco, entretanto com a 

menor CL 50, que pode ser atribuído a outros fatores, como no caso da 

salinidade ou qualquer outro fator.  

São necessários estudos mais complexos, sobre os ensaios de 

ressuspensão, com o uso de outros parâmetros, como o estudo sobre a 

dinâmica dos nutrientes, salinidade, orgânicos entre outros. Além disso, ampliar 

o entendimento do efeito da ressuspensão na forma mercurial, utilizando 

paramentos, como sulfetos, atividade bacteriana, óxidos e hidróxidos de Fe e 

Mn entre outros.  

Há a necessidade de ampliar os estudos com outros tipos de 

contaminantes, como orgânicos, hidrocarbonetos, fármacos e a relação dos 

seus possíveis efeitos após à exposição da biota, assim como a necessidade 

de novos estudos sobre a influência de fatores físico-químicos na toxicidade. 

Os bioensaios se mostraram importantes no processo de tomada de decisão 

sobre a disposição de sedimentos dragados em áreas terrestres, assim como 

no monitoramento dessas áreas receptoras. 
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