
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CENTRO DE ESTUDOS GERAIS  
INSTITUTO DE QUÍMICA  
PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS – GEOQUÍMICA  
 
 
 
 

 

 

 

DANIEL DIAS LOUREIRO 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DO MERCÚRIO EM LAGOAS COSTEIRAS URBANAS: DAS 

MUDANÇAS PALEOAMBIENTAIS AO BALANÇO DE MASSA (ESTUDO DE CASO: 

LAGOA RODRIGO DE FREITAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2010 



 

DANIEL DIAS LOUREIRO 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO DO MERCÚRIO EM LAGOAS COSTEIRAS URBANAS: DAS 

MUDANÇAS PALEOAMBIENTAIS AO BALANÇO DE MASSA (ESTUDO DE CASO: 

LAGOA RODRIGO DE FREITAS) 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação 

em Geociências da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito final para a obtenção de Grau de 

Doutor. Área de concentração: Geoquímica Ambiental 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. LUIZ DRUDE DE LACERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2010 



DANIEL DIAS LOUREIRO 

 

COMPORTAMENTO DO MERCÚRIO EM LAGOAS COSTEIRAS URBANAS: DAS 

MUDANÇAS PALEOAMBIENTAIS AO BALANÇO DE MASSA (ESTUDO DE CASO: 

LAGOA RODRIGO DE FREITAS) 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 

Geociências da Universidade Federal Fluminense, como requisito 

final para a obtenção de Grau de Doutor. Área de concentração: 

Geoquímica Ambiental 

 

Aprovada em Fevereiro de 2010.  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. LUIZ DRUDE DE LACERDA – Orientador 

UFF 

_____________________________________ 

Prof. Dr. EDISON BIDONE 

UFF 

_____________________________________ 

Prof. Dr. WILSON TADEU VALE MACHADO 

UFF 

_____________________________________ 

Prof. Dr. JOSE ANTÔNIO BAPTISTA NETO 

UFF 

_____________________________________ 

Prof. Dr. MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERNANDEZ 

UERJ  

_____________________________________ 

Prof. Dr. MAURICIO MUSSI MOLISANI 

UFRJ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha Avó Conceição 

(in memoriam) 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Para os familiares, que sempre acreditaram no meu potencial: 

À minha companheira, Camila, que me incentivou todos os dias e esteve 

comigo nos momentos difíceis, sempre me apoiando e entendo o sacrifício pelos momentos 

perdidos para concretização desta tese, sem esquecer do grande auxílio nas saídas de campo. 

À minha filha querida, Gabriele, por simplesmente existir e ser o meu 

combustível, pois sem ela, nada faria sentido. 

Ao meu avô, Romeu, por me ensinar a fazer de tudo um pouco, e se hoje me 

chamam de Prof. Pardal, com certeza é graças a ele.  

À minha mãe pelo carinho e conforto. 

Ao meu pai pelo apoio psicológico e conversas técnico-científicas. 

À minha tia Cristina, pelo exemplo de força e dedicação. 

Ao meu irmão Moysés, pelos momentos vividos. 

 

Aos mestres: 

Ao Prof. Luiz Drude de Lacerda, pela orientação e possibilidade de trabalho, e 

mesmo estando longe, mostrou-se extremamente presente e fundamental no decorrer do 

estudo. 

Aos Professores Wilson Machado e Renato Campello, que são um grande 

exemplo de amizade, cumplicidade e companheirismo, e possuem ainda um grande papel na 

elaboração desta Tese. 

Aos Professores Bruno Turcq, que foi altamente solícito durante a campanha 

do testemunho longo. 

Ao Professor Gilberto Dias, do Lagemar, que auxiliou no levantamento sísmico 

 

Às instituições de fomento, CNPq e FAPERJ, pelo apoio financeiro para execução de todas 

as etapas desta tese. 

 

Aos amigos que me ajudaram nesta caminhada: 

 

Aos grandes amigos da UFF e UERJ, que muito me ajudaram nas análises 

laboratoriais e nas muitas coletas na Lagoa, principalmente nas de 48 horas. Não quero citar 



 

os nomes para não correr o risco de esquecer alguém, mas saibam que vocês são muito 

especiais. 

À todos do clube Naval, que foi a nossa base de apoio noturna, Comte. 

Drusedau, Amanda, Fábio, Feijão, Ivan, Joca, PC, Rato, Rola, por todas as risadas nos 

momentos de frio intenso. 

A todos os companheiros de trabalho do ex-laboratório de biogeoquímica (409) 

Gisele, Marcelo e Heloísa por me apresentarem as técnicas para análise de Hg e todas as 

demais discussões sobre a dinâmica do elemento. 

Ao pessoal da UFC, em especial a Talita e Breno, que fizeram todas as análises 

de água, pois sem eles esta tese seria focada no sedimento. 

Aos meus grandes orientandos e amigos, que participaram do grupo e ajudaram 

no entendimento dos compartimentos específicos e/ou comparações com outras regiões, além 

da amizade e carinho especial que eu tenho por cada um de vocês: Bruno, Clarissa, Eduardo e 

Erick. 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este estudo apresenta uma estimativa do balanço de massa de Hg na lagoa costeira 

urbana que apresenta a maior concentração deste contaminante no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro (Lagoa Rodrigo de Freitas), avaliando as concentrações deste elemento nos 

sedimentos (superficial e em testemunhos sedimentares), nas águas (da coluna d’água da 

Lagoa, do canal de ligação com o mar, do rio que drena para lagoa, das galerias pluviais, do 

escoamento superficial e na chuva) e na biota marinha (macrófitas e peixes). Análises de 

perfis sísmicos realizadas na lagoa demonstraram a presença de um paleocanal de ligação da 

lagoa com a Baía de Guanabara. A partir de um testemunho longo (5 m), foram definidas as 

variações no nível de base de Hg no sedimento, que variou de 70,6 ± 17,2 ng.g-1 no intervalo 

de profundidade de 80-100 cm e chegando a 187,2 ± 25,4 ng.g-1 no intervalo de 420-440 cm. 

As principais alterações na dinâmica do Hg devido a eventos naturais (passagem de frentes 

frias) e antrópicos (dragagem) foram avaliadas. Os resultados indicaram que a passagem das 

frentes frias contribui para o aporte de Hg devido a lavagem dos solos, ruas e galerias 

pluviais. Já as alterações no ambiente devido a um evento de dragagem mostraram um 

aumento dos níveis de Hg no sedimento superficial da Lagoa, apresentando uma atenuação 

dos valores de concentração ao longo de 2 anos, chegando aos valores iniciais encontrados. 

Foram quantificadas as entradas antrópica e natural de Hg, bem como os principais fluxos de 

saída de Hg do sistema, através da sedimentação (1839 ± 611 g.ano-1) e da saída de água pelo 

único canal de comunicação com o mar (54,4 ± 29,3 g.ano-1). O compartimento que possui 

maior quantidade de Hg armazenada é o sedimento, e o que a sedimentação é o principal 

processo de remoção de Hg da coluna d’água. A exportação do Hg pela remoção de biomassa 

vegetal (macrófitas) e animal (pescado) foi estimada em 1,38 ± 0,03 e 0,47 ± 0,17 g.ano-1, 

respectivamente, não afetando significativamente o balanço. Os principais processos de 

entrada de Hg para Lagoa são oriundos dos resíduos sólidos (1005 g.ano-1), águas servidas 

(174 g.ano-1), consultórios odontológicos (156 g.ano-1) e escoamento superficial (113 ± 85,7 

g.ano-1). Os resultados sugerem uma forte acumulação de material na Lagoa, não ocorrendo 

exportação significativa para o balanço na Lagoa, mas pode representar um risco de 

contaminação da zona costeira. 

 

Palavras-chave: Fluxo, Sedimento, Água, Biota, Poluição 



 

 

ABSTRACT 

 

This study is quantified the main mercury fluxes to Rodrigo de Freitas Lagoon (RJ), 

evaluating the concentrations of this element in the sediment (surface and corer), water (in 

Lagoon, a canal to the sea, the river that drains into pond in storm sewers, runoff and rainfall) 

and marine biota (macrophytes and fish). Analysis of seismic profiles showed a paleochannel 

connecting the lagoon with the Bay in lagoon. In a long sediment corer (5 m) were defined as 

variations in background of mercury in the sediment, which ranged from 70.6 ± 17.2 ng.g-1 in 

80-100 cm of depth range and reaching to 187.2 ± 25.4 ng.g-1 in 420 440 cm. The main 

changes in the dynamics of Hg due to natural (passage of cold fronts) and anthropogenic 

(dredging) events were evaluated. The results indicated that the passage of cold fronts 

contribute to the uptake of Hg due to washing of the soil, streets and storm sewers. Since the 

changes in the environment due to a dredging event showed increased levels of Hg in surface 

sediments of the Lagoon, with an attenuation of the concentration values over 2 years, 

reaching the initial matches. We quantified inputs of natural and anthropogenic Hg and the 

main outflow of Hg from the system by sedimentation (1839 ± 611 g.ano-1) and output of 

water by single channel of communication with the sea (54 , 4 ± 29.3 g.ano-1). The magazine 

that has a higher amount of Hg stored in the sediment, and that sedimentation is the main 

process of removing mercury from the water column. The export of Hg by the removal of 

plant (macrophytes) and animal (fish) biomass was estimated at 1.38 ± 0.03 and 0.47 ± 0.17 

g.ano-1, respectively, not significantly affecting the balance sheet. The main processes of Hg 

input to come from the lagoon solid waste (1005 g.ano-1), wastewater (174 g.ano-1), dental 

(156 g.ano-1) and runoff (113 ± 85.7 g.ano-1). The results suggest a strong accumulation of 

material in the lagoon and there was no significant export in the balance of lagoon, but may 

represent a risk of contamination to coastal zone. 

 

Key-Words: Flux, Sediment, Water, Biota, Pollution 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os metais, incluindo o mercúrio, são elementos amplamente distribuídos pela crosta 

terrestre e, juntamente com os outros elementos, fazem parte da estrutura cristalina das 

rochas. São essenciais para a sobrevivência do homem e para o funcionamento da sociedade 

moderna, onde as transformações de matérias primas em produtos manufaturados tornaram-se 

uma condição necessária para a vida e o desenvolvimento do homem (KJELLSTROM, 1984).  

Entre os metais pesados, um dos mais preocupantes é o mercúrio, que pode reagir com 

outras substâncias no meio ambiente, transformando-se em espécies altamente tóxicas, como 

o metil-mercúrio (LACERDA, SALOMONS, 1992). 

O mercúrio pode ser encontrado na sua forma elementar ou metálica (Hg0), e sempre 

despertou no homem grande curiosidade, talvez por se tratar de um metal líquido à 

temperatura ambiente. Também pode ser encontrado na sua forma iônica associado a 

estruturas orgânicas ou inorgânicas, em dois estados de oxidação: o íon mercuroso (Hg2+2) e 

o íon mercúrico (Hg+2), sendo este último a forma mais estável, sob as condições ambientais 

predominantes da biosfera (PARAQUETTI, 2005). 

No ambiente, o mercúrio se destaca por possuir características únicas, apresentando 

comportamento nos sistemas biológicos distinto e uma grande tendência a formar fortes 

ligações covalentes. Os principais grupos de ligação do mercúrio são os grupos SH- de 

proteínas e carbonos de radicais alquil, formando compostos organometálicos, tais como metil 

e dimetilmercúrio, que são espécies muito tóxicas (MOORE, RAMAMOORTHY, 1984; LIN, 

PEHKONEN, 1999). 
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O mercúrio difere dos outros metais, pelo fato de se manter na coluna d’água sob 

diversas espécies químicas de reatividade diferente, possibilitando assim o seu transporte ou 

migração para áreas adjacentes (MURESAN et al., 2008). 

A contaminação de organismos por Hg pode-se dar de várias maneiras, dependendo da 

espécie mercurial em questão. Para o Hg metálico a contaminação é possível através da 

inalação de seus vapores que podem ser oxidados nos alvéolos pulmonares. Os sintomas da 

contaminação são tremores, irritação das mucosas, perda de memória, insônia, excesso de 

timidez, nervosismo, entre outros (LANGFORD, FERNER, 1999). Ainda segundo os mesmos 

autores, a eliminação ocorre através das vias respiratórias, suor, saliva e principalmente pelas 

fezes. Já as espécies de Hg inorgânico, presentes na água e em alimentos contaminados, são 

pouco absorvidas pelo organismo, porém uma vez absorvidas, atingem a corrente sangüínea e 

se distribuem uniformemente pelo plasma, causando irritação no intestino e severos danos aos 

rins. Sua principal via de excreção é através da urina.  

Os compostos mais perigosos são as espécies de Hg orgânico, que por serem 

lipossolúveis, permeiam com grande facilidade o organismo, pelas vias digestivas e 

epidérmicas. No caso do metil-mercúrio (CH3Hg+), os locais de maior acumulação são o 

cérebro e o fígado. Este composto tem a capacidade de atravessar facilmente a barreira 

hematoencefálica e a placenta, contaminando o feto e causando neuropatias congênitas 

(GALVÃO, COREY, 1987;). 

Esses compostos lipossolúveis de Hg que permeiam a membrana celular podem sofrer 

bioacumulação e biomagnificação ao longo da cadeia alimentar, ou seja, um aumento da 

concentração do metal na biomassa nos níveis mais altos da cadeia alimentar e é uma das 

grandes razões para a preocupação sobre a emissão e a mobilização do Hg na biosfera 

(SCHROEDER, MUNTHE, 1998). A toxicidade desses compostos está relacionada com à 

capacidade de interferência em mecanismos fundamentais que ocorrem na superfície da 

membrana celular como: respiração, fotossíntese, condução nervosa e contração muscular. No 

caso dos compostos orgânicos de Hg, a principal via de contaminação humana é através da 

ingestão de peixes de alto nível trófico contaminados (NELSON; DONKIN, 1985). 

As principais fontes de mercúrio para o meio ambiente podem ser divididas em 

naturais e antrópicas, conforme destacado a seguir: 

 

1. Fontes naturais: erupções vulcânicas, degaseificação da crosta terrestre, erosão e 

dissolução das rochas e a evasão oceânica. Os mais importantes minérios naturais 

de Hg são o cinábrio (HgS vermelho) e o metacinábrio (HgS preto), porém são 
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encontrados em poucos lugares da superfície terrestre (PIRRONE et al., 1986 apud 

PORCELLA, 1996; WHO, 1989; EPA, 2007).  

 

2. Fontes antrópicas: combustão de carvão, produção de cloro-soda, atividades de 

mineração, fundição, garimpo, incineração de lixo hospitalar, combustão de lixo 

doméstico, combustão de derivados de petróleo, o uso de tintas e tratamento 

dentário (PIRRONE et al., 1986 apud PORCELLA, 1996; WHO, 1989; EPA, 

2007). 

 

As emissões antrópicas de Hg para o meio ambiente podem ainda ser divididas em 

pontuais e difusas. As fontes pontuais são aquelas concentradas localmente devido a despejos, 

tais como descargas de efluentes industriais e/ou urbanos. Já as fontes difusas podem estar 

associadas à produção de energia, às queimadas, aos veículos automotores. O escoamento 

superficial dos centros urbanos também pode contribuir para o incremento de Hg no ambiente 

aquático, pois estudos pretéritos (PEREIRA et al., 2007) já identificaram o importância desta 

fonte para outros metais pesados. 

A partir da revolução industrial, o Hg começou a ser intensamente utilizado na 

confecção de lâmpadas, baterias, pilhas, retificadores, termômetros, barômetros e também em 

pesticidas, inseticidas, fungicidas, bactericidas e tintas (GONÇALVES, 1999; LACERDA, 

GONÇALVES, 2001; MELAMED, VILLAS BOAS, 1997; LACERDA, 2003; EPA, 2007), 

devido as suas principais propriedades físico-químicas (líquido à temperatura ambiente, 

expansão de volume uniforme numa larga faixa de temperatura, alta tensão superficial e alta 

condutividade elétrica). Este aumento no uso do Hg nos processos industriais intensificou 

fortemente a contribuição antrópica ao aporte de mercúrio no meio ambiente. Devido a sua 

característica de formar amálgamas com vários metais, o Hg também é muito aplicado na 

metalurgia, em obturações dentárias e principalmente na extração de ouro em áreas de 

garimpo, o que vem causando sérios danos ao ambiente (LACERDA et al., 1990; HACON, 

1996; LACERDA, 2003). Ressalta-se ainda, que, atualmente, o tratamento dentário com 

utilização de mercúrio já esta sendo substituído pela resina dentária. 

Foi constatada sua grande capacidade deletéria à saúde humana, após o primeiro 

acidente ambiental em 1956, ocorrido na Baía de Minamata – Japão. Este acidente resultou 

em milhares de pessoas contaminadas, além de mais de mil óbitos através do consumo de 

pescado (HARADA, 1995 apud HARADA 2005). 
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No Brasil, diversos setores industriais utilizam o mercúrio em seus processos. 

Atividades como a mineração do ouro, indústria de cloro-soda, papel, eletrônica, 

farmacêutica, química, contribuíram para a contaminação dos mais diversos ambientes 

principalmente nas décadas de 70 e 80. Atualmente, apesar da redução destas atividades, 

somado às regulamentações do governo mais restritivas, as emissões antrópicas no Brasil 

ainda são elevadas (LACERDA, 2003). 

Com isso, os ambientes deposicionais costeiros, como as lagoas, se tornam 

vulneráveis a estes impactos, devido à intensa acumulação de materiais tanto de origem 

terrestre quanto marinha. Nestes ambientes, a pesca artesanal é um recurso frequentemente 

difundido pelas populações locais, e a contaminação de seu pescado pelo mercúrio constitui 

um alto risco socioeconômico e ambiental.  

 

1.1 LAGOAS COSTEIRAS 

 

As lagoas costeiras são corpos d'água conectados ao oceano e formados como 

resultado da elevação do nível do mar durante o Holoceno/Pleistoceno e da construção das 

restingas arenosas através dos processos marinhos, isolando parcialmente ou totalmente os 

corpos lagunares do oceano (AMADOR, 1997; Patchineelam, 2000). 

De modo geral as lagoas costeiras possuem pequena taxa de renovação de águas, com 

longo tempo de residência, são efêmeras na escala de tempo geológico e sua existência 

depende principalmente das flutuações do nível do mar e da interferência humana (Fernandez, 

1994). Também podem ser caracterizadas como áreas de rápida acumulação de sedimentos de 

granulometria fina, ricas em materiais orgânicos de origem autóctone e alóctone, em razão da 

minimização de fontes de energia como marés, ondas e correntes (Martens, 1982 apud 

Machado, 1989). 

As lagoas, ou lagunas, costeiras são feições comuns ao longo das costas da maior parte 

dos continentes. Em termos globais ocupam de ambientes tropicais a polares (FERNANDES, 

1996), correspondendo a 13% dos ambientes costeiros do mundo, com uma área média de 

78 km2, apresentando uma área total de aproximadamente 332.000 km2 ao longo do globo 

(Knoppers, 1994). 

A ligação das lagoas costeiras com o mar é feita através dos canais ou barras. Sua 

quantidade e tamanho dependem da quantidade de água que flui por eles em um certo 

intervalo de tempo, sendo o volume de água controlado pela variação das marés, número de 

marés diárias e descarga de águas introduzida pelos rios (Rosman, 1990). Uma outra conexão 
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com o mar pode ocorrer através das águas subterrâneas, que são mais significativas em lagoas 

costeiras cujo canal encontra-se assoreado durante longos períodos e/ou em casos que a barra 

da lagoa apresenta porosidade elevada. 

Segundo Kjerfve, Magil (1989) as lagoas costeiras podem ser geomorfologicamente 

classificadas pelas características dos canais que as conectam com o oceano: 

a) Lagunas sufocadas são caracterizadas por uma única ligação estreita com o mar, 

dissipando a força da maré dentro do canal, sendo sua dinâmica definida 

essencialmente pelos ventos, alto potencial de acumulação de sedimentos, de 

eutrofização e de poluição, devido à limitada troca de água com o oceano e dos 

impactos antrópicos. 

b) Lagunas restritas têm normalmente dois ou mais canais de ligação que permanecem 

conectados com o mar em tempo integral. Tais sistemas são, desta maneira, mais 

submetidos a variação das marés do que as lagoas sufocadas. 

c) Lagunas abertas são caracterizadas pela presença de numerosas enseadas e a 

presença de um ou mais canais que permitem uma troca intensa da água da laguna 

com o oceano, resultando num menor tempo de residência da água de todos os 

sistemas e a salinidade próxima da oceânica e relativamente constante. 

O padrão de circulação nas lagunas costeiras é pouco afetado pelo aporte de água 

doce. Devido à sua comunicação com o mar estar restrita pela presença de algum tipo de 

barreira física (restingas), os principais movimentos de água na laguna ocorrem na forma de 

correntes de maré ou ondas geradas por ventos (Boggs, 1995, apud Rangel, 2002). 

Segundo Patchineelam (2000) as lagunas são ambientes extremamente sensíveis, que 

sofrem diretamente com as atividades humanas como: a) construção de barragens e 

reservatórios de água na bacia de drenagem, que servirão de armadilha para os sedimentos 

necessários à formação da barreira/restinga; b) agricultura e urbanização dos solos, que 

aumentarão o grau de erosão e conseqüentemente a chegada de sedimentos às lagoas, que 

sofrerão assoreamento e diminuição da qualidade das águas em função do aumento da 

turbidez das águas; c) Lançamento de esgotos domésticos sem tratamento. 

Segundo Stumm, Morgan (1981), a composição da água nas lagoas costeiras depende 

da pluviosidade, intemperismo das rochas, agricultura nos solos da bacia de drenagem e 

despejos de esgotos domésticos e industriais. O fluxo de massa dos constituintes reflete a 

extensão da poluição e muitos outros processos que atuam na bacia de drenagem. Usando 

informações da geologia, composição da água dos rios, uso dos solos e densidade 
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populacional, e considerando os efeitos de concentração e do fluxo dos poluentes, vários 

processos podem ser identificados e estudados. 

 

1.2 COMPORTAMENTO DO MERCÚRIO NO AMBIENTE LAGUNAR 

 

Nas lagoas costeiras, os principais mecanismos que controlam a distribuição de 

mercúrio no meio ambiente são os processos de metilação / demetilação na coluna e no 

sedimento; incorporação e excreção pela biota; oxidação / redução devido principalmente ao 

potencial de oxi-redução do meio (Eh); e de sorção / desorção contorlados pela força iônica da 

água (LACERDA, 1997; TENA, 1981 apud AYRES, 2004; SANDERS, 2005). 

As espécies de mercúrio lançadas na atmosfera são precipitadas (via umida ou seca) e 

posteriormente carreadas pelas drenagens fluviais. Estas espécies são carreadas 

principalmente como Hg+² e Hg particulado (PARAQUETI, 2005), e possuem caráter 

altamente reativo e são disponíveis para metilação e acumulação pela biota, depois de sua 

chegada nos ambientes lagunares. 

A deposição atmosférica pode ser uma fonte natural importante de Hg para ambiente, 

devido a caraterística deste elemento, que pode ser transportado pela atmosfera por longas 

distâncias. A chegada do Hg via atmosférica pode ainda ter importante papel na contaminação 

dos organismos aquáticos (SILVA-FILHO, et al., 1998). 

Na coluna d’água as formas inorgânicas se transformam principalmente por reações de 

oxidação / redução. O mercúrio inorgânico Hg+2 é gerado pela oxidação do vapor de Hg por 

processos físico-químicos, em água e na presença de oxigênio. Esta oxidação é favorecida 

quando existem substâncias orgânicas no meio. Em condições redutoras apropriadas, ou por 

intervenção de bactérias em meio anaeróbio, o Hg+2 pode se reduzir para Hgº (LACERDA, 

1997). 

Já os sedimentos dos estuários e lagoas costeiras são cumumente considerados como 

sumidouros dos poluentes, inclusive do Hg, na zona costeira. Entretanto, longe de se 

constituírem em depósitos permanentes, os sedimentos estão constantemente liberando 

poluentes para coluna d’água através de difusão. Ainda podem atuar de maneira aguda, onde 

em determinados eventos de ressuspensão de sedimento (p.e. frente frias, dragagens), podem 

disponibiliar grande quantidade de contaminantes acumulados por longos períodos de 

deposição. 

Nas camadas sedimentares superiores, regiões biologicamente ativas, o Hg+2 é, em 

parte, metilado por bactérias sulfatoredutoras (NEWBERNE, 1974) a metilmercúrio, podendo 
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se transferir na cadeia trófica e/ou volatizar gerando dimetilmercúrio (TENA, 1981 apud 

AYRES, 2004; PARAQUETI, 2005). Ainda no sedimento, verifica-se uma correlação entre o 

diâmetro médio dos grãos do sedimento e a concentração de mercúrio, sendo as concentrações 

superiores encontradas em sedimentos de menor granulometria e ricos em matéria orgânica 

(MOORE; RAMAMOORTHY, 1984). Kudo, Hart (1974 apud KUDO, 1984) indicaram que 

o mercúrio contido no sedimento pode atingir concentrações da ordem de mil a dez mil vezes 

maiores do que as espécies presentes na água.  

Nos peixes, o Hg pode ser incorporado por mecanismos de adsorção à superfície do 

tegumento, via respiração através das brânquias e tegumento, e via alimentação. A capacidade 

de acumulação também varia de acordo com a espécie, o tamanho, hábito alimentar, idade e 

peso das espécies (FERREIRO, 1976; MIRLEAN et al., 2005). Além disso, segundo Boldrini, 

Pereira (1987) os peixes também podem sintetizar metilmercúrio no fígado, a partir de Hg2+. 

Dessa forma os peixes possuem potecial de acumular  metilmercúrio através da cadeia 

alimentar, através da síntese que ocorre no próprio fígado e através das brânquias. 

O mercúrio que não é excretado, ao ser incorporado pelo peixe, combina-se aos 

aminoácidos sulfurados e estes compostos alquimerais são fixados aos radicais sulfidrilas das 

proteínas, o que dificulta a sua eliminação (MARIÑO, MARTÍN, 1976). 

O acúmulo de mercúrio nos tecidos aumenta com o tempo de vida dos animais e 

concentrações mais elevadas são geralmente encontradas nos indivíduos adultos e com 

desenvolvimento corpóreo maior. Podem afetar os níveis de metilmercúrio no pescado o nível 

na cadeia trófica e a idade do animal, fatores como atividade microbiana e concentração de 

mercúrio no sedimento, carbono orgânico dissolvido, salinidade, pH e temperatura da água e 

potencial redox (WHO, 1976; MITRA, 1986; WHO, 1989). 

As macrófitas aquáticas também podem desempenhar um importante papel na 

remobilização de metais nos sedimentos lagunares, através da acumulação seletiva e liberação 

destes de acordo com suas necessidades fisiológicas e ou por mudanças no sedimento e 

condições físico-químicas da água. Em clima tropical, as raízes de macrófitas apresentam um 

maior potencial de metilação que outras matrizes aquáticas, como o sedimento, por exemplo 

(GUIMARÃES et al., 2003). 

O balanço de massa de Hg pode ainda ser afetado pela retirada da biota do ambiente, 

onde estudos pretéritos com macrófitas (MOLISANI, et al., 2006) e peixes (PADOVANI et 

al., 1996) já salientaram que frações de Hg acumulado nos organismos podem sair do sistema 

tanto por medidas de manejo ambiental como por explotação econômica. 
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Mudanças nas condições ambientais como, pH e potencial redox, também podem 

alterar a biodisponibilidade de mercúrio no ambiente. Os fenômenos alternados de 

fotossíntese e respiração de microorganismos contribuem para alterações na variação do pH. 

Já fenômenos relacionados ao aporte excedente de matéria orgânica, como input e 

degradação, contribuem para variações no potencial redox. 

Nriagu (1979), com relação aos fluxos entre os diversos compartimentos, indica que a 

maior parte do mercúrio transportado para os rios é depositada nas regiões estuarinas e nas 

plataformas continentais. Estes fluxos entre os continentes e o oceano envolvem 

principalmente o mercúrio inorgânico associado à matéria orgânica dissolvida ou particulada. 

De uma forma geral, o comportamento do mercúrio no ambiente aquático se 

caracteriza pelo fato de que este metal pode passar do sedimento para a fase aquosa, ser 

acumulado pela biota, perdido para atmosfera e transportado como material particulado para 

locais adjacentes ainda não contaminados (KUDO, 1979). 

Diversos estudos já foram realizados para determinação dos fluxos na zona costeira 

(KEHRIG et al., 2003; GUENTZEL et al., 2007; MOLISANI et al., 2007; MURESAN et al., 

2007; COVELLI et al., 2008; PATO et al., 2008). Contudo ainda existe a escassez de estudos 

que quantificam de forma integrada o balanço de massa do Hg nos diferentes compartimentos 

(água, sedimento, biota e atmosfera). 

Um diagrama conceitual do ciclo do mercúrio em lagoas costeiras está sendo 

apresentado na figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama conceitual do comportamento do mercúrio no ambiente lagunar. 
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2 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE DE TRABALHO 

 

Os ambientes lagunares desempenham um importante papel na zona costeira, tanto do 

ponto de vista socioeconômico quanto ambiental. Neste contexto inseri-se a Lagoa Rodrigo de 

Freitas, que vem sofrendo diversas alterações físicas, químicas e biológicas devido 

principalmente às alterações no uso e ocupação do solo da bacia de drenagem. Dentre as 

alterações ambientais antrópicas, a introdução de Hg para Lagoa possui destaque, pois sua 

presença em níveis elevados deste elemento pode acarretar em danos ecológicos e até mesmo 

a saúde humana. Por possuir área de drenagem pequena e ausência de indústrias em seu 

entorno, a Lagoa Rodrigo de Freitas sofre, ainda, uma contaminação ambiental típica de área 

altamente urbanizada, sem atividade industrial, tornando-se importante a compreensão da 

geoquímica do Hg nesta lagoa. 

A abordagem deste estudo possui extrema relevância, pois além de possuir aplicações 

para o manejo da Lagoa, pode ainda servir de modelo comparativo para as demais lagoas da 

região metropolitana do Rio de Janeiro, e até mesmo para outras lagoas costeiras tipicamente 

urbanas. Estudos anteriores de contaminação ambiental por Hg no sedimento da Lagoa 

(LOUREIRO, 2006) já indicaram a presença de níveis de concentração elevados, onde o 

entendimento dos processos na coluna d’água e na biota, além da identificação das principais 

fontes de Hg para o ambiente, ainda não foram realizados. Ressalta-se ainda a necessidade um 

estudo integrador, que considere a presença de Hg nos principais compartimentos (água, 

sedimento e biota), bem como suas inter-relações. 

Assim, foi considerada como hipótese deste trabalho, que (i) os principais processos 

que controlam a distribuição do Hg na coluna d’água são a remobilização do sedimento e a 
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entrada de material de origem antrópica, (ii) as alterações ocorridas naturais no passado não 

alteraram significativamente as concentrações de Hg e (iii) o sedimento é o principal 

reservatório de Hg no ambiente, e pode ainda atuar como fonte de Hg em determinados 

eventos naturais.  
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3 OBJETIVO 

 

Este trabalho visa aumentar o conhecimento sobre os processos de ciclagem de 

mercúrio nas lagoas costeiras tipicamente urbanas, sem atividade industrial, utilizando como 

estudo de caso a Lagoa Rodrigo de Freitas. Para tanto, foi utilizada uma abordagem de forma 

integrada, considerando os principais compartimentos ambientais e suas relações. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

 

 Contextualizar a Lagoa Rodrigo de Freitas no cenário das lagoas costeiras 

da região metropolitana do Rio de Janeiro; 

 

 Determinar a concentração de Hg no sedimento (superficial e testemunho), 

água (pluvial, fluvial, escoamento superficial e da própria lagoa) e biota marinha (peixes e 

macrófitas); 

 

 Com base me registro paleoambiental, entender os níveis de base do Hg no 

sistema lagunar da Lagoa, além de verificar se ocorreram no passado introduções de Hg de 

origem natural; 

 

  Determinar o balanço de massa de Hg na Lagoa através da análise dos 

fluxos nos diferentes compartimentos; 
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 Verificar as alterações nas concentrações de Hg devido a eventos naturais 

(passagem de frentes fria) e antrópicos (dragagem). 
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4 ÁREA DE ESTUDOS 

 

O litoral da região sudeste brasileira, que se estende do Sul do Espírito Santo ao Cabo 

de Santa Marta, pode ser definido como sendo um litoral de escarpas cristalinas, devido a sua 

proximidade com a Serra do Mar. Um maior número de compartimentos costeiros foi 

identificado por Muehe (1998) nesta faixa litorânea, dentre estes o macrocompartimento dos 

cordões litorâneos, que vai de Cabo Frio à ilha de Marambaia. O fato marcante da fisionomia 

desse macrocompartimento é a existência de cordões litorâneos em cuja retaguarda se 

desenvolveu um conjunto de lagunas. 

No Estado do Rio de Janeiro, existiam originalmente mais de 300 lagunas costeiras 

(Amador, 1997). Na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, algumas dessas lagunas, como as 

de Copacabana e Botafogo foram aterradas ao longo do processo de crescimento da cidade, 

sendo a Lagoa Rodrigo de Freitas a única que sobreviveu a este processo de expansão urbana 

na região. 

A bacia hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas (Figura 2) abrange os bairros de 

Ipanema, Lagoa, Humaitá, Jardim Botânico e Gávea e drena as águas da vertente sudeste da 

Serra da Carioca, no maciço da Tijuca, apresentando uma área de cerca de 24 km2. Os 

divisores de drenagem que limitam a área da bacia vão desde o Arpoador, passando pelos 

cumes dos morros do Cabrito e Saudade, até os morros do Corcovado, Alto do Sumaré, Pico 

da Carioca, morro do Queimado, Mesa do Imperador, Morro Dois Irmãos, o Alto Leblon e 

voltando a praia do Leblon/Ipanema. 

Esta bacia pode ser dividida em dois compartimentos geomorfológicos distintos: o 

Maciço Costeiro, composto de encostas que são drenadas pelos rios do Maciço da Tijuca, e a 

Planície Costeira que compreende a área que vai do sopé das encostas do maciço até o mar. 
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O processo de urbanização a cidade do Rio de Janeiro modificou por completo as 

características da Lagoa. Os sucessivos aterros que se deram às margens da Lagoa diminuíram 

em cerca de 1/3 a área ocupada pelo espelho d’água, para dar lugar às novas construções para 

ocupação humana. 

 

 

Figura 2 – Imagem de satélite com delimitação da bacia de drenagem da Lagoa Rodrigo 

de Freitas. 

 

A rede de drenagem que chegava à Lagoa também foi modificada, principalmente 

através da retificação dos rios e canais, alterando a área de contribuição da bacia que, num 

primeiro momento, ocasionou a diminuição da quantidade de sedimentos que chegava à 

Lagoa. No entanto, à medida que a densidade urbana foi aumentando o despejo de esgoto e 

lixo se tornou comum e a qualidade dos sedimentos e águas que chegavam à Lagoa também 

mudou (AMBIENTAL, 2002). 
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4.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO 

 

A paisagem litorânea que se conhece hoje é produto das mudanças do nível do mar em 

relação à costa e os eventos regressivos e transgressivos mais recentes foram apontados por 

vários autores como formadores da atual linha de costa brasileira (LAMEGO 1974; SUGUIO 

et al. 1985; AMADOR, 1997)  

A lagoa Rodrigo de Freitas está situada entre as latitudes 22º 57’ 02 “S e 22º 58’ 09” S 

e longitudes 043º 11’ 09 “W e 043º 13’ 03” W. Essa lagoa foi originalmente chamada de 

Sacopenapã pelos indígenas da tribo dos Tamoios, que habitavam o atual território do Estado 

do Rio de Janeiro e cujo significado é caminho dos socós. 

Amador (1997) afirma que as lagunas costeiras, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, 

apresentaram sua origem no afogamento de antigas bacias fluviais, do que resultaram 

enseadas, baías, estuários e braços de mar, que foram sendo posteriormente barrados por 

cordões litorâneos (restingas), gerados pelos movimentos regressivos-transgressivos do mar, 

que ocorreram nos últimos 6.000 anos (TURCQ et al., 1999). Ainda segundo Amador (1997), 

lagunas como as de Botafogo, Copacabana e Flamengo (hoje extintas), e a laguna Rodrigo de 

Freitas, são relacionadas ao máximo transgressivo holocênico que tiveram seu fechamento 

causado pelo desenvolvimento dos cordões arenosos regressivos. 

A Lagoa Rodrigo de Freitas é na realidade uma laguna costeira que está situada na 

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, e tem poucas semelhanças com o sistema aquático 

original. Sua evolução natural teve início em uma enseada aberta para o mar, até o 

fechamento da orla com a formação da restinga frontal, ao qual se estendeu da Ponta do 

Arpoador à Ponta do Vidigal, abrangendo os bairros atuais de Ipanema e Leblon. 

No entorno da Lagoa houve, em 1808, a edificação de uma fábrica de pólvora, 

fundição e perfuração das peças de artilharia, por parte do governo e desativada em 1831. 

Havia, nesta época, 54 chácaras, 2100 escravos, uma capela e um engenho de açúcar nas 

imediações da Lagoa, sob comando do português Rodrigo de Freitas de Mello e Castro, que 

deu nome à lagoa, apesar de nunca ter vindo ao Brasil. 

A perda do espelho d’água da Lagoa deveu-se mais a aterros nas margens do que ao 

assoreamento generalizado propriamente dito. Em sua maior parte, a área atualmente aterrada 

era composta de alagadiços, só coberta por água quando a barra da lagoa se encontrava 

fechada por algum período de tempo. 

Estima-se que 1/3 da área total da Lagoa tenha sido perdida, tendo como resultado a 

descaracterização de seu entorno com a perda da vegetação original e de grande parte da 
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fauna. As modificações no espelho d’água que ocorreram na Lagoa estão representadas na 

figura 3, que é baseada em mapas retratando as intervenções realizadas em diversas épocas da 

história da Lagoa. 

 

Figura 3 – Evolução da linha de contorno da Lagoa nos anos de 1809, 1880, 1921 e 1945. 

 

Em 1912 houve uma proposta, com posterior implementação em 1921, de um projeto 

para o saneamento do Estado do Rio de Janeiro. O projeto consistia no desmonte, por 

completo, do Morro Castelo, e este material, avaliado em 9.000 m3, empregado no aterro de 

partes da Lagoa, tendo como principal intuito acabar com o problema sanitário da região.

 Amador (1997), afirma que até a metade do século XIX, a Lagoa conservava a sua 

forma e extensão primitiva, com praias arenosas e manguezais junto à foz dos rios. Apesar da 

vegetação de mangue ter sido totalmente destruída, na década de 90 foi feito um replantio das 

espécies em sua margem, que apesar de pouco significativa, se aliada à melhora da qualidade 

da água e em longo prazo, pode ser que o manguezal tenha parte de sua função recuperada 

(Ambiental, 2002). 
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Até 1921 a Lagoa comunicava-se com o mar através de um canal natural instável, e 

sua embocadura permanecia obstruída por uma barra arenosa, exceto durante poucos dias por 

ano (Figura 4). 

 

Figura 4 – Nível d’água na Lagoa medidos entre 1913 a 1917. 

Fonte: COOPETEC (2009). Dados retirados do Projeto do Canal do Jardim de Alah do Eng. 

Saturnino de Brito de 1920. 

Na figura 5, nota-se que nível da Lagoa sofria um aumento progressivo no nível 

d’água devido ao acúmulo de água das chuvas e dos rios da época, seguido de repentina queda 

brusca. Isso acontecia devido ao rompimento da barra, que descarregava um grande volume 

de água para o oceano. Em apenas poucos dias, a barra arenosa encontrava-se novamente 

obstruída, e o nível da Lagoa novamente começava a subir. 
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Figura 5 – Nível d’água na Lagoa medidos entre maio e agosto de 1991. 

Fonte: COOPETEC (2009) 

 

Quando ocorriam as súbitas rupturas da barra da Lagoa, o nível das águas da Lagoa 

variava por mais de 1,0 m descobrindo o fundo dos alagadiços. Existem várias descrições 

(ARAGÃO et al., 1939; VALLADARES, 1971) que retratam o apodrecimento de algas e 

lamas orgânicas remanescentes nessas extensas áreas, exalando mau cheiro e grandes 

problemas sanitários. Hoje em dia existe um espelho d’água menor que o encontrado nos 

momentos de abertura da barra, quando a lagoa descia para níveis próximo aos atuais, isto é, 

pouco acima do zero do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em 1921, junto com o projeto de saneamento do Estado, foi concluída a primeira 

etapa da construção do Canal do Jardim de Alah, que apresentava cerca de 140 m de 

comprimento e 10 m de largura. Seu posterior alongamento aconteceu em 1942, para as 

dimensões atuais, medindo cerca de 835 metros e sua largura variando entre 10 e 18 metros 

(INEA, 2009).  

A partir da construção do Canal do Jardim de Alah, as variações do nível de água na 

Lagoa diminuíram significativamente (Figura 6), estando atualmente restrita a cerca de 50 cm. 

As mudanças no nível de água na lagoa ocorridas refletem o efeito da precipitação na área 

(ROSMAM, 1992). 

No seu trajeto para o mar, o canal delimita os bairros do Leblon e Ipanema. Esse canal 

é relativamente raso, em média 70 centímetros. Sua soleira foi construída num nível inferior 
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ao da baixa-mar, na cota de –0,88 m (Datum Ibituba - IBGE), e atualmente encontra-se 

constantemente assoreado devido à ação do transporte litorâneo de areia, resultante das 

correntes de contorno na região das praias de Ipanema e Leblon. 

Duas ilhas artificiais estão presentes nessa laguna, a ilha Piraquê, no lado oeste, e a 

ilha Caiçara, ao sul, onde funcionam hoje, respectivamente, os clubes recreativos e esportivos 

denominados Clube Naval ou Piraquê e o Clube dos Caiçaras. 

O Rio dos Macacos e o Rio Cabeça desembocam na Lagoa através de um único canal 

denominado das Tábuas nas proximidades da ilha do Piraquê, através do canal da Rua 

General Garzon (Figura 6). Um outro rio da bacia de drenagem da Lagoa, o Rio Rainha, teve 

seu curso desviado para o canal da Rua Visconde de Albuquerque, que deságua, em tempos 

de chuva intensa, no extremo oeste da Praia do Leblon. Em períodos de tempo seco, a 

comporta fica restrito, sendo o volume d’água bombeado para o emissário de Ipanema.  

 

Figura 6 – Representação dos canais atuais da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Sendo uma espécie de dreno, o canal suplementar que liga o canal da Rua General 

Garzon ao da Rua Visconde de Albuquerque foi construído para evitar principalmente as 

inundações das áreas baixas nos períodos de cheia, e a chegada de águas poluídas oriundas, 

especialmente de esgotos ligados indevidamente à rede pluvial que deságuam na lagoa. 

Canal do Jardim de Alah

Canal da Gen. Garzon 
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Com o objetivo de promover a renovação das águas da lagoa foi implantado um 

procedimento que tinha a maré como principal agente. O mecanismo consistia na abertura e 

fechamento sincronizado das comportas da General Garzon e do Jardim de Alah, provocando 

a entrada da água pelo canal do Jardim de Alah durante a maré enchente e posterior saída da 

água, durante a maré vazante, pelo canal da General Garzon, percorrendo o canal do Jóquei e 

chegando de volta ao mar através do canal da Rua Visconde de Albuquerque. Este 

procedimento gera, ainda, uma certa degradação ambiental na região costeira adjacente, mais 

especificamente nas proximidades da praia do Leblon. 

A Lagoa Rodrigo de Freitas apresenta, nos dias de hoje, um espelho d’água com cerca 

de 2,2 km2 e dimensões aproximadas de 2 km na direção Norte-Sul e 0,8 a 1,6 km na direção 

Leste-Oeste. 

O levantamento batimétrico, realizado em dezembro de 1999 (AMBIENTAL, 2002), 

mostra que a Lagoa apresenta profundidades da ordem de 3 a 4 m em quase toda a sua 

extensão, sendo suas margens pouco profundas (Figura 7). Nas extremidades, sudoeste e 

sudeste, ocorrem pequenas depressões onde são encontradas profundidades de até 9 metros. 

Estas depressões são resultantes das dragagens realizadas na década de 70 para a construção 

dos Aterros do parque do Cantagalo, e do Parque dos Patins. 
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Figura 7 – Batimetria da Lagoa Rodrigo de Freitas (AMBIENTAL, 2002). 

O levantamento batimétrico apresentado foi relativamente alterado devido um evento 

de dragagem ocorrido entre junho de 2006 e março de 2007. Esta dragagem foi realizada em 

uma área de cerca de 2 km de extensão e 100 m de largura, para realização de esportes 

náuticos. A profundidade sedimentar dragada foi bastante variável, entre 0,2 e 3,0 m, 

dependendo da profundidade local. O material retirado foi depositado em diferentes locais na 

própria lagoa, com auxílio de uma draga de sucção, para minimizar o turbilhonamento do 

sedimento. 
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4.2 CLIMA E HIDROLOGIA 

 

O comportamento hidrológico de uma bacia de drenagem é controlado pelas condições 

climáticas (quantidade e intensidade das precipitações e temperatura), pela topografia, (área 

de captação, forma geométrica do relevo, declividade e orientação das encostas), pelas 

características do solo (granulometria e estrutura), pelas características geológicas e pelas 

características de cobertura vegetal (BARBIERE, NETO, 1999). 

O clima da região é tropical com temperatura média absoluta em torno de 35°C no 

verão e de 18°C no inverno. A pluviosidade média anual está em torno de 1.500 – 2.000 mm 

anuais (BARBIERE, NETO, 1999), sendo que no período de setembro a maio as 

precipitações mensais ultrapassam os 140 mm enquanto que no período seco, que vai de junho 

a agosto, a precipitação média mensal é de 115 mm (FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, 1999). 

As sub-bacias que drenam a Lagoa constituem parte das encostas do Maciço da Tijuca 

voltadas para o sul, e recebem uma incidência de calor três vezes menor do que as encostas 

voltadas para o norte (OLIVEIRA, 1995 apud RANGEL, 2002), causando uma diferenciação 

no microclima na região da Lagoa. 

Outro fator de diferenciação do micro-clima das encostas é a proximidade com o mar. 

Taxas mais elevadas de precipitação são observadas nas encostas voltadas para o Sul em 

decorrência das massas de ar carregadas de umidade vindas do mar com os ventos de 

sudoeste, sul e sudeste. 

Embora as águas da Lagoa sejam predominantemente salobras, na faixa 1 a 25 de 

salinidade, atualmente constata-se uma influência marinha menor do que as registradas no 

passado. Uma possível explicação para este fato é o grau de assoreamento mais intenso do 

canal do Jardim de Alah, acarretando uma baixa eficiência no aporte de água salgada para 

Lagoa. O maior aporte de água doce proveniente da urbanização da área no entorno, onde 

foram eliminandos os pontos de infiltração das águas também pode influenciar na salinidade 

da Lagoa. 

Conforme citado anteriormente, a bacia de drenagem da Lagoa Rodrigo de Freitas 

pode ser dividida em três sub-bacias, a do Rio dos Macacos, a do Rio Cabeça e a do Rio 

Rainha. A sub-bacia do Rio Rainha é a menor, não tem importância atual para a drenagem da 

Lagoa, pois este rio teve seu curso desviado para o canal da Rua Visconde de Albuquerque, 

tendo sua carga despejada diretamente no mar. 

A sub-bacia do Rio Cabeça drena as encostas compreendidas entre o Corcovado e o 

Sumaré e apresenta uma grande extensão florestal contínua e pouco fragmentada. O ponto 
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culminante desta bacia é o morro do Corcovado, com 710 m. O ponto inferior em que a malha 

urbana mais adentra esta sub-bacia é até a cota de 50 m. A parte inferior desta sub-bacia 

apresenta florestas alteradas, em alguns trechos até a cota de 250 m. Tratam-se de trechos 

revestidos por matas secundárias tardias, algumas em adiantado processo de sucessão cuja 

evolução está ligada ao histórico e ocupação da região da lagoa Rodrigo de Freitas. 

A sub-bacia do Rio dos Macacos constitui possivelmente o melhor trecho de floresta 

de todo o Maciço da Tijuca, em função de sua extensão, tipologias florestais e, principalmente 

o estado de conservação das mesmas. O ponto culminante desta bacia é o pico da Carioca com 

784 m de altitude. O Rio dos Macacos é um rio urbano que vem sofrendo várias intervenções 

ao longo dos anos, modificando seu curso natural de forma irreversível, tendo o esgoto 

doméstico como principal fonte de poluição, com a presença de despejos irregulares 

(GEBARA, 2001). 

 

4.3  QUALIDADE AMBIENTAL DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS 

 

A qualidade química e física da água da Lagoa é resultado das trocas que se 

estabelecem com o mar através do Canal do Jardim de Alah, somada às contribuições de 

águas fluviais e pluviais. O resultado da mistura entre águas doce e salgada determina a 

salinidade da água, que é um dos fatores que irão determinar o estabelecimento ou não de 

muitas espécies de animais e vegetais. 

Inicialmente descritas pelo Barão de Teffé, em 1880, a camada de água junto ao 

fundo, era total ou parcialmente estagnada, e ainda hoje tem o mesmo comportamento 

(LOUREIRO et al., 2003; SIMAS, 2007; MARQUES, 2009). Esta estagnação é explicável 

pela geologia, que também explica a origem da própria laguna, resultante de um processo de 

barragens devidas à justaposição de sucessivas restingas. 

A mortandade de peixes que ocorre na Lagoa Rodrigo de Freitas é um outro fator 

importante que reflete a qualidade ambiental desse ambiente. Andrade (1973) realizou uma 

série de experimentos na Lagoa visando medir a cinética de reação do consumo de oxigênio 

para uma melhor compreensão das causas das mortandades. 

Ainda não há um consenso entre os pesquisadores no que diz respeito aos processos 

que ocorrem no ambiente que geram as mortandades. A teoria mais aceita, proposta 

inicialmente por Andrade (1973) postula que tal evento ocorre devido à presença de ventos 

fortes, gerando ondas, causando uma circulação significativa promovendo a remobilização do 
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sedimento de fundo, e posteriormente a oxidação da matéria orgânica na coluna d’água, 

reduzindo os níveis de concentração de oxigênio dissolvido, matando os peixes por asfixia. 

O material que se acumula no fundo da lagoa é constituído de material orgânico, de 

origem algal que prolifera na laguna, bem como o proveniente de esgotos clandestinos e da 

descarga fluvial que desembocam em suas águas. A degradação da matéria orgânica, em 

condições de anoxia, pelas bactérias sulfatoredutoras gera o gás sulfídrico (H2S), presente nos 

sedimentos lamosos de fundo da Lagoa (SIMAS, 2007). O gás que escapa para coluna d’água 

provoca o odor fétido sulfuroso e a desoxigenação das águas superficiais, dificultando a 

respiração dos peixes e provocando sua morte. 

Nesta lagoa foram realizados alguns trabalhos a respeito da qualidade ambiental da 

água, concomitantemente ao monitoramento mantido pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro que acompanha os parâmetros físico-químicos da água em cinco pontos na Lagoa 

Rodrigo de Freitas desde 1991. A tabela I sumariza os valores dos parâmetros físico-químicos 

obtidos na coluna d’água da Lagoa Rodrigo de Freitas, por diversos autores e em épocas 

distintas.  

 

 

Tabela 1 – Dados de qualidade de água medidos na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

 

Todos os trabalhos indicam que as águas da lagoa possuem nutrientes elevados e 

níveis de oxigênio variando de 0 (na água de fundo) a supersaturação na superfície. Os 

resultados estão indicando certo grau de eutrofização ambiental, que é esperado para este 

ambiente devido a pressão antrópica na bacia de drenagem. 

Os metais pesados (Cu, Zn, Cd, Ni, Cr e Pb) presentes no sedimento também são um 

problema potencial para Lagoa, onde estudos realizados por Loureiro et al. (2009) 
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demonstraram níveis elevados destes contaminantes. A Lagoa apresenta-se contaminada por 

Pb, Cu, Zn quando comparados com os valores padronizados pelo Estados Unidos e Canadá. 

As concentrações médias observadas na camada superficial do sedimento foram de 0,51 ± 

0,13 µg.g-1 107 ± 18.4 µg.g-1 para o chumbo, 105 ± 6.14 µg.g-1 para o cobre e 341 ± 

38.1 µg.g-1 para o zinco.  

As atividades antrópicas, principalmente o lançamento de esgotos domésticos no 

entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, introduzem grande quantidade de Cu, Zn e Pb nas 

camadas sedimentares mais recentes, resultando em uma deposição de 43 T de Zn, 3,7 T de 

Cu e 14 T de Pb nos últimos 80 anos (LOUREIRO et al., 2005). 
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5 METODOLOGIA 

 

A seguir serão descritos os procedimentos de preparo das amostras, tanto no campo, 

quanto no laboratório, bem como as metodologias utilizadas para determinação dos 

parâmetros geoquímicos abordados no trabalho. 

Em campo foram realizadas diferentes coletas com abordagens distintas, podendo ser 

divididas em 4 etapas. A primeira delas teve como objetivo principal o estudo das mudanças 

paleoambientais que ocorreram na Lagoa, com a realização de uma pesquisa sísimica e coleta 

de testemunhos longos, onde houve a recuperação de cerca de 6 metros de coluna sedimentar. 

A segunda etapa compreendeu a coleta de sedimento superficial em diferentes campanhas, 

bem como a coleta de testemunhos curtos (1 metro) para verificação da heterogeneidade do 

perfil de concentração de Hg na Lagoa. Na terceira etapa foram realizadas as coletas de 

material biológico, composto pelas principais espécies de peixes e macrófitas presente no 

ambiente. Por fim, na quarta etapa do estudo, foram coletadas amostras de água na Lagoa, 

sem uma periodicidade definida, onde foram avaliadas as concentrações de Hg dissolvido e 

particulado na própria Lagoa, no principal rio da bacia de drenagem, nas águas pluviais e na 

água do escoamento superficial. Todas as coletas foram realizadas com auxílio de 

embarcações de pequeno porte, com motor de popa. 

Com isso, serão descritas a seguir a metodologias de campo subdivididas nos grupos 

supracitados, seguido da descrição das atividades laboratoriais para as análises em cada matriz 

analisada (sedimento, biota, água e material particulado). 
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5.1 METODOLOGIA DA AMOSTRAGEM 

 

5.1.1.  Estudo das mudanças paleoambientais 

 

Primeiramente foi realizado um levantamento sísmico na Lagoa Rodrigo de Freitas, 

para observação dos horizontes sedimentares e o posicionamento das sondagens de 

testemunhos. O levantamento foi realizado em abril de 2006, sob orientação do Prof. Gilberto 

Dias, do Lagemar (UFF), com auxílio de um perfilador de subfundo com freqüência de 10 

kHz (StartaBoxTM). Um mapa com a trajetória da embarcação durante a realização do 

levantamento sísmico na lagoa está apresentado na Figura 8, a seguir. Após o levantamento 

sísmico e a interpretação dos resultados, foi realizada uma campanha de coleta de testemunho 

longo, em uma estação localizada na porção central da Lagoa, realizada em julho de 2006. 

 

 

Figura 8 – Trajetória da embarcação durante o levantamento sísmico na Lagoa 
realizado em abril de 2006. 

Nota: em preto, tops do levantamento de subfundo (cada 60 segundos); em vermelho, 

localização do testemunho longo 

 

A coleta do testemunho foi realizada com auxílio de uma plataforma desmontável, 

pertencente ao Departamento de Geoquímica da UFF, utilizando um equipamento de vibração 
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e tubos de alumínio de 75 mm de diâmetro para recuperação do perfil sedimentar. Uma foto 

do equipamento utilizado está apresentada na figura 9, a seguir. 

 

 

Figura 9 – Plataforma utilizada para coleta do testemunho longo 
 

Após a coleta, o testemunho foi seccionado em partes de 1 m para o transporte ao 

laboratório, onde foram realizadas as demais etapas laboratoriais descritas a diante. 

 

5.1.2.  Coleta de sedimento superficial e testemunhos curtos 

 

As amostragens de sedimento superficial foram realizadas em maio de 2006, fevereiro 

de 2007, agosto de 2007 e março de 2009. Conforme mencionado anteriormente, ressalta-se 

que a dragagem ocorre na lagoa entre maio de 2006 e fevereiro de 2007. As amostras foram 

coletadas com um amostrador do tipo Ekman, em vinte e cinco pontos distribuídos na Lagoa, 

dos quais foram coletados os primeiros 3 cm da coluna sedimentar.  

As coletas de testemunhos curtos foram realizadas entre maio e junho de 2003, com 

auxílio de um mergulhador autônomo e um equipamento especial para coleta de testemunhos 

com tubos de PVC de 75 mm de diâmetro. Os testemunhos foram levados na posição vertical 

até o laboratório, onde foram congelados. Foram coletados o total de 6 perfis de sedimento, 

sendo obtida recuperação da coluna sedimentar variando de 1,0 a 1,7 metros. A localização 

espacial das estações de coleta de testemunho (T1 a T6) e sedimento superficial (1 a 25) está 

apresentada na figura 10. 
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Figura 10 – Localização espacial dos pontos de coleta de testemunho curto e sedimento 
superficial 

Nota: em negrito – estações de coleta de sedimento superficial; em itálico e sublinhado – 

estações de coleta de testemunho curto 

 

5.1.3.  Coleta de material biológico 

 

Dentre as espécies de peixe encontradas na Lagoa, a mais representativa é a Tainha 

(do gênero Mugil), correspondendo a cerca de 60% do pescado da lagoa, segundo 

informações obtidas na colônia Z-13. Este é um peixe que possui hábito alimentar iliófago, 

segundo classificação proposta por Rotta (2003), consumindo o substrato contendo animais, 

vegetais e detritos associados (Ferreira, 2006). Com isso, nesta etapa foram coletados 42 

indivíduos, utilizando rede de emalhar e tarrafa durante o período de outubro de 2006 a maio 

de 2007, sendo o material adquirido diretamente dos pescadores.  

A medição do comprimento total e a determinação da massa dos peixes foram obtidas 

in situ logo após a coleta. A coleta dos fígados de cada indivíduo também foi realizada em 

campo, juntamente com a retirada do músculo na região medial do animal, abaixo da 

nadadeira dorsal. Posteriormente as amostras de fígado e músculo foram armazenadas em 
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sacos plásticos fechados hermeticamente e preservados em gelo até a chegada ao laboratório 

onde foram congelados até o momento da análise. 

A principal espécie de macrófita presente na Lagoa Rodrigo de Freitas é a Ruppia 

maritima (ARAÚJO, 2007), sendo a amostragem realizada concomitantemente a coleta de 

sedimento superficial, em maio de 2006, fevereiro de 2007, e março de 2009. A coleta 

ocorreu nos principais bancos presentes na Lagoa, coletadas em 5 pontos ao longo de todo 

perímetro, próximo aos pontos 1, 2 , 5, 18 e 24 de coleta de sedimento superficial (Figura 10). 

O material foi recolhido com auxílio de facas de inox e coletores de PVC e colocado em sacos 

plásticos, com posterior lavagem com água deionizada para retirada do sedimento presente 

nas raízes das plantas. 

 

5.1.4. Coleta de água 

 

As amostragens de água foram realizadas em 3 campanhas, com objetivo principal de 

observar as variações de curto período na distribuição de Hg na água durante a passagem de 

frentes fria. As coletas tiveram duração de 2 a 5 dias, dependendo da previsão do tempo e da 

passagem da frente. As coletas ocorrem de 15 a 17 de outubro de 2008, de 10 a 14 de 

fevereiro de 2009 e de 24 a 25 de julho de 2009. 

Foram realizadas coletas a cada 12 horas em cada período de amostragem, e durante o 

momento da passagem da frente fria a coleta realizada em todos os pontos, para verificar a 

possível presença de uma ressuspensão de sedimento devido a ocorrência de ventos. Todos os 

frascos de coleta e armazenamento utilizados foram garrafas de água com gás que foram 

abertas no momento da coleta ou do armazenamento do material. 

Foram escolhidos 3 pontos dentro da lagoa onde foi realizada a coleta em diferentes 

profundidades (superfície, meio e fundo) para verificação da distribuição vertical das 

concentrações de Hg na coluna d’água, bem como suas alterações pelo efeito do vento na 

ressuspensão do sedimento ou na quebra da estratificação da coluna d’água. Foram coletadas 

amostras de água em uma galeria de água pluvial, no Canal do Jardim de Alah, no rio 

próximo a comporta do Canal do Jóquei que deságua na Lagoa, além da coleta de água da 

chuva e do escoamento superficial. A localização espacial das estações de coleta está 

apresentada na figura 11. 
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Figura 11 – Localização espacial dos pontos de coleta de água. 
 

A amostragem de água nos pontos da Lagoa foi realizada com garrafas do tipo 

VanDorn e, durante a coleta, também foram realizadas as medições de temperatura, 

salinidade, pH, oxigênio dissolvido com auxílio de sondas multiparamétricas, nas amostras de 

água. Durante o período da amostragem, foram realizadas medições dos parâmetros 

meteorológicos como direção e velocidade do vento, temperatura do ar, pressão, radiação 

solar, precipitação e umidade. 

A coleta de água no canal e no rio foi realizada através da imersão do frasco de 

armazenamento para coleta somente na superfície, que foi imediatamente levado para base de 

apoio. Nestes dois pontos cabe ressaltar que a profundidade não chega a 1 metro. Também foi 

realizada a estimativa do fluxo de material, sendo realizada a medição da seção transversal e 

da velocidade da água para o cálculo da vazão. 

No canal do Jardim de Alah existem diversas manilhas que despejam material no 

mesmo. Uma dessas manilhas, independente da ocorrência de chuvas, está sempre despejando 

material no canal, e foi escolhida para o monitoramente do descarte de Hg através da galeria 

pluvial. As amostras foram coletadas diretamente da manilha, e concomitantemente era 

realizada a estimativa da vazão da mesma, com auxílio de um balde de 20 L graduado e um 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 
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cronômetro, onde a estimativa da vazão foi realizada através do tempo decorrido para que o 

mesmo fosse completamente preenchido. 

A amostragem da chuva foi realizada através da colocação de funis pluviométricos 

com frascos de coleta de água para armazenamento de água, sendo coleta em intervalos 

variando com a quantidade de chuva, para que fosse obtida quantidade mínima para análise. A 

quantidade de chuva foi medida pela estação meteorológica Agrosystem Wireless Vantage 

Pro II, presente na base de apoio, com intervalos de 15 minutos. 

A amostragem para quantificação do Hg presente no escoamento superficial foi 

realizado através da coleta de água antes da entrada nos bueiros, diretamente nos frascos de 

armazenamento. As amostras de água foram coletadas junto ao asfalto das ruas, iniciando 

imediatamente após o início da chuva, com intervalos de 15 minutos, durante a duração da 

chuva. 

Em todas as amostras, exceto as de água da chuva, foi realizada a filtração em campo, 

sendo recolhido o material filtrado para análise de Hg dissolvido e o material em suspensão 

retido, em filtros Millipore de fibra de vidro GF/F 45µm (previamente calcinados e pesados), 

foi determinada a concentração de material particulado em suspensão (MPS) e de Hg 

particulado.  

Ao final de cada dia de coleta as amostras foram então enviadas para Universidade 

Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, via aérea, sendo iniciado o procedimento analítico em 

até 36 horas após a coleta. 

 

5.2 METODOLOGIA DE LABORATÓRIO 

 

5.2.1 Estudo das mudanças paleoambientais 

 

No laboratório, após a chegada dos testemunhos previamente fatiados separados em 

seções de 1 metro, primeiramente foi realizada a radiografia de cada uma das seções, no 

Instituto de Medicina Veterinária da UFF.  

Em seguida, cada uma das seções foi aberta com o auxílio de uma serra circular e 

posteriormente descrita, conforme padrões de coloração e presença de horizontes bem 

definidos de conchas de organismos. 

Foi então realizada a medição do teor de água e densidade do sedimento com auxílio 

de cubos plásticos de 8 cm3 (2 x 2 x 2 cm) previamente pesados, que foram colocados ao 

longo de toda a seção sedimentar. Os cubos plásticos foram então pesados com a amostra 
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úmida e em seguida colocados na estufa, onde foram secos a temperatura de 60ºC e 

novamente pesados. A partir da relação entre a massa seca, a massa úmida e o volume do 

cubo, foi calculada a densidade real, a densidade aparente e o teor de água em cada um dos 

perfis sedimentares. 

O material resultante do testemunho foi então fracionado a cada centímetro, do topo a 

base de cada uma das seções sedimentares. O sedimento fracionado foi colocado em béqueres 

de vidro, devidamente limpos e descontaminados, e posteriormente seco na estufa a 60ºC. 

Para análise de Hg, as amostras de sedimento foram secas a 60°C e maceradas, sendo 

pesado 1 g para digestão com 20 mL de água régia 50% (HCl:HNO3:H2O – 3:1:4), 

empregando condensador do “tipo dedo frio”. Para a leitura dos extratos foi usado um 

analisador Bacharah modelo COLEMAN-50D, que utiliza a técnica de espectrofotometria de 

absorção atômica por arraste de vapor frio, sendo adicionada 5 mL de solução de cloreto 

estanoso (SnCl2) 10% (v/v) para redução do Hg2+ para Hg0, que é gasoso. O mercúrio na 

forma de vapor é transportado até a célula de absorção pela bomba aeradora acoplada ao 

equipamento e então a concentração de mercúrio é dada na forma de absorbância. Devido a 

grande quantidade de amostras e alta resolução definida no fatiamento do testemunho longo, 

as análises não foram realizadas em duplicata, sendo realizado um controle de qualidade 

observando as diferenças de concentração entre a amostra superior e inferior de camada 

sedimentar. 

A validação das medidas foi realizada através da análise simultânea de material de 

referência NIST San Joaquin Soil, que apresenta valor certificado de 1,4 µg.g-1 de Hg, para o 

qual foi obtida uma recuperação de 97,8 ± 9,3 % (n=10). O limite de detecção analítico obtido 

foi de 10 ng.g-1, sendo calculado a partir de 3 vezes o desvio padrão encontrado entre os 

brancos analíticos. 

 

5.2.2 Sedimento superficial e testemunhos curtos 

 

Após a coleta do sedimento superficial, as amostras foram levadas para o laboratório, 

onde foi realizada a secagem em estufa a 60°C e maceração, seguido da análise de Hg total 

em duplicata, conforme procedimento padrão descrito anteriormente para análise de Hg nos 

testemunhos longos. Os procedimentos de validação e cálculo do limite de detecção também 

foram realizados, sendo obtidos valores similares aos descritos anteriormente. 

Para análises dos testemunhos curtos, os mesmos foram levados para o laboratório e 

congelados inteiros na posição vertical, devido o alto percentual de água nas camadas 
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superficiais. Após completo congelamento os tubos de PVC dos testemunhos foram abertos 

com auxílio de uma serra circular e secionados, ainda congelados, com uma espátula de aço 

inox, de 5 em 5 centímetros em todo o seu comprimento. Após o fatiamento, as sub-amostras 

foram mantidas congeladas até o início das etapas de análises. 

Para análise do teor de água, foi retirada uma alíquota de cada amostra colocada em 

um recipiente de 5,0 mL previamente tarado, foi determinado o peso total do sedimento 

úmido. Em seguida a amostra foi colocada na estufa à 60°C durante 5 dias para completa 

evaporação da água. Após este período a amostra foi resfriada à temperatura ambiente num 

dessecador para posterior determinação do peso seco. A partir da diferença entre o peso 

úmido e peso seco foi determinado o teor de água das amostras (equação 1). 

 

        % de água =   (Massa úmida – Massa seca)   x   100  

                 Massa úmida 

 

A determinação da densidade foi realizada através do sedimento seco, tomando-se 

cerca de 2g de amostra em um balão volumétrico de 10,00 mL, com posterior avolumação 

com álcool etílico (equação 2). A densidade do álcool foi determinada através da pesagem de 

10,00 mL de álcool. 

 

      Densidade = _                 Massa sedimento                  .   

           10 – (Massa álcool / Densidade álcool) 

 

 

A taxa de sedimentação foi determinada em um dos testemunhos (P1), sendo realizada 

no Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e 

determinada a partir do método do excesso de 210Pb com as modificações propostas por 

Godoy et al. (1998), sendo amplamente utilizado pela comunidade científica (SMITH, 2001). 

O procedimento teve seu início com a pesagem de cerca de 4 g de sedimento fino, seco e 

macerado. Fizeram-se então duas lixiviações com HBr 0,5M a 80°C durante 2 horas, sendo a 

segunda lixiviação feita com adição de cloridrato de hidroxilamina. Em seguida foi 

adicionado um padrão interno de chumbo (Pb2+) para verificação do rendimento da análise. 

Preparou-se uma coluna de resina aniônica com adição de HBr à mesma. Após a passagem da 

amostra pela coluna, foi feita a eluição do chumbo retido na resina com 100 mL de HNO3 1M, 

recolhendo-se a solução. A solução eluída foi evaporada até quase a secura e retomada com 

(Eq. 2) 

(Eq. 1) 
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100 mL de água deionizada. Fez-se o ajuste do pH com acetato de amônio até atingir 

aproximadamente 5. Em seguida a solução resultante foi levemente aquecida a 60°C e 

posteriormente adicionados 2 mL de K2Cr2O7 5M, para precipitação do PbCrO4, ainda sob 

aquecimento. Após resfriamento, a amostra foi filtrada, com kit de filtração Millipore, sob 

pressão e com filtro de papel previamente tarado. Em seguida a amostra foi seca, pesada e, 

com o auxílio de um filme plástico tipo CONTACT transparente, feita uma espécie de 

envoltório protetor do filtro contendo o precipitado. Este sanduíche foi levado para um 

contador de partículas β e determinada a atividade do 210Bi, levando-se em conta o tempo 

decorrido entre a separação química e a contagem das de partículas β. A partir dos resultados 

obtidos em 10 amostras ao longo da coluna sedimentar do testemunho T1, utilizou-se o 

modelo CIC (Constant Initial Concentration) para determinar a taxa de sedimentação 

(ROBBINS, EDGINGTON, 1975). 

Nestes testemunhos foram previamente realizadas diversas análises físicas e químicas, 

onde podemos citar, além das descritas neste item, a determinação do percentual de finos e 

matéria orgânica, concentrações de C, N, P e S no sedimento, análises na água intersticial 

(NH4
+, PO4

3- e Salinidade) e metais pesados (Al, Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr e Ni). Estes 

resultados não foram objeto desta tese, contudo possuem grande valia para o entendimento 

dos processos sedimentares e identificação das possíveis fontes de contaminação e foram 

descritos por Loureiro et al. (2009) e podem ser observados no anexo 1. 

Já com relação às análises de Hg nestes testemunhos, que são o foco desta tese, as 

mesmas foram realizadas na fração fina do sedimento, após peneiramento úmido (com malha 

de 63 µm) da amostra bruta. O material que não ficou retido na peneira foi seco em estufa a 

60°C e maceração, seguido da análise de Hg total conforme procedimento padrão descrito 

anteriormente para análise de Hg nos testemunhos longos. 

 

5.2.3 Material biológico 

 

Após a lavagem das macrófitas, as mesmas foram secas em estufa a 60ºC e maceradas, 

sendo determinado o percentual de água das mesmas. A extração de mercúrio foi feita através 

da digestão de 2 g de amostra em duplicata, sempre em duplicata, com adição 4 mL de 

peróxido de Hidrogênio, 15 mL de Ácido Nítrico e 5 mL de Ácido Clorídrico. As amostras 

foram colocadas em banho-maria a 60ºC durante 3 horas, até total dissolução do material. A 

concentração de mercúrio foi determinada por espectrofotometria de absorção atômica, 

utilizando o analisador Bacharach modelo COLEMAN-50D. De cada extrato oriundo da 



50 

 

digestão das amostras de macrófita, foi retirada uma alíquota de 5 mL à qual foi adicionado 

15 mL de água destilada. Durante a análise foi adicionada ainda ao extrato diluído uma 

solução de 5 mL de cloreto estanoso (SnCl2) para redução do Hg2+ para Hg0, e posterior 

determinação. O limite de detecção encontrado foi de 9 ng.g-1, calculado a partir do desvio 

padrão nos brancos analíticos. 

Já as amostras de fígado e músculo de peixes foram inicialmente descongeladas e 

pesadas, posteriormente colocadas em tubos de PVC e levados a estufa, calibrada a 60ºC, 

onde permaneciam por, aproximadamente, cinco dias até a retirada total da água. Após esse 

processo as amostras foram novamente pesadas, para determinação do percentual de água, e 

maceradas, para facilitar a posterior digestão química. 

A digestão das amostras para análise de mercúrio foi realizada em duplicata, com 

cerca de 1 g de amostra previamente seca e macerada, a qual foram adicionados 15 mL de 

HNO3 concentrado, durante cerca de 12 horas. Após esse procedimento eram adicionados 

cerca de 2 mL de peróxido de hidrogênio (H2O2), para completa digestão da matéria orgânica 

presente. Para a determinação da concentração de mercúrio foi usado um analisador 

Bacharach modelo COLEMAN-50D, com adição de cloreto estanoso (SnCl2) para redução do 

Hg2+ para Hg0. O procedimento de digestão utilizado teve como objetivo transformar 

totalmente as amostras orgânicas sólidas em líquido, garantindo assim a extração de todo o 

mercúrio presente. O limite de detecção analítico encontrado foi de 10 ng.g-1. 

 

5.2.4 Análises na água 

 

Conforme mencionado anteriormente, todas as amostras de água foram inicialmente 

filtradas em campo, sendo o material retido nos filtros para a análise de Hg particulado e o 

material filtrado utilizado para determinação de Hg dissolvido. Todas as análises de Hg na 

água foram realizadas no laboratório de biogeoquímica do LABOMAR (UFC). 

A abertura das amostras de água se deu a partir da adição de 7 mL de HCl (4N), 

previamente destilado por difusão, além de 1,0 mL de uma solução de KBrO3/KBr em 40 mL 

da amostra e 25 µL de hidroxilamina, a fim de reduzir o bromato formado e evitar a supressão 

do sinal de detecção do aparelho. 

As amostras do material particulado foram digeridas pela adição de 20 mL de água 

régua 50% (H2O:HCl:HNO3; 4:1:3), aquecidas em Banho-Maria (70º C) por uma hora. 

Após este processo de digestão, as amostras de Hg dissolvido e particulado foram 

analisadas utilizando a técnica de espectrofotometria de fluorescência atômica com geração de 
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vapor frio (CVAFS), através de uma solução ácida de SnCl2, em um equipamento PSA 

Millennium Merlin 10.025. 

Os limites de detecção analíticos médios foram de 0,3 ng.L-1 para o Hg dissolvido e 

0,2 ng.L-1 para o Hg particulado, ambos calculados a partir do desvio padrão dos brancos 

analíticos. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 MUDANÇAS PALEOAMBIENTAIS 

 

A interpretação dos perfis do levantamento de subfundo (Figura 12) indicou a 

presença de um paleocanal de ligação da Lagoa com a Baía de Guanabara, que, no passado, 

era realizado através do vale onde hoje está situado o bairro do Humaitá (Figura 13). 

 

 

Figura 12 – Localização espacial e perfil de subfundo do paleocanal encontrado na 
Lagoa. 

Nota: seta branca indica o horizonte do paleocanal. 
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Figura 13 – Visualização 3D da imagem de satélite da Lagoa, evidenciando a localização 

do paleocanal. 

A interpretação do perfil sedimentar não indicou a presença de horizontes de 

descontinuidades erosiva ou deposicional ao longo do perfil, sendo os sedimentos compostos 

por uma lama de coloração variando do negro ao verde escuro. Foram encontrados alguns 

horizontes bem definidos de conchas de organismos, sendo que apenas um deles foi 

representativo e ocasionou uma alteração significativa nos perfis de densidade aparente e 

umidade, próximo aos 152 cm de profundidade sedimentar (Figura 14). Nas camadas 

superficiais (50 cm) foi encontrada uma lama negra, mais fluida e totalmente abiótica. 

 

O teor de água ao longo da coluna sedimentar variou de 19 a 77 %, com tendência de 

aumento em direção a superfície. Já os valores de densidade aparente apresentaram tendência 

oposta, com diminuição em direção a superfície, com valores variando entre 0,22 e 0,83 g.cm-

3. Os perfis de teor de água, densidade aparente e densidade real estão apresentados na figura 

14, a seguir. 
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Figura 14 – Descrição sedimentológica, perfis de teor de água (%) e densidade aparente 
(g.cm-3) no testemunho longo. 

 
Com relação ao perfil das concentrações de Hg ao longo do testemunho, apresentado 

na figura 15, é possível observar o aumento significativo das concentrações a partir da camada 

de 60 cm, com valores máximos obtidos na camada subsuperficial do sedimento, em torno de 

30 cm de profundidade, chegando ao valor máximo de 1760 ηg.g-1. Ressalta-se ainda, um 

aumento relativo do nível de base, definido a partir da camada de 60 cm, com valores 

variando de cerca de 70,6 ± 17,2 ηg.g-1 no intervalo de profundidade de 80-100 cm e 

chegando a 187,2 ± 25,4 ηg.g-1 no intervalo de 420-440 cm. Outro ponto que merece destaque 

é a diminuição relativa ocorrida a partir de cerca de 450 cm de profundidade. 
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Figura 15 – Perfil de concentração de Hg obtido no testemunho longo. 
 

A partir do perfil sísmico realizado na área de coleta do testemunho, é possível inferir 

que a camada que representa o início da fase deposicional neste ambiente (em outras palavras, 

o nascimento da lagoa), que ocorreu a cerca de 6.000 anos, está registrada na camada 

sedimentar de aproximadamente 10 m de profundidade. Como o testemunho coletado possui 

cerca de 5 metros, estima-se que este perfil sedimentar possui cerca de 3 mil anos de história 

de deposição de Hg na Lagoa. Apesar de não ser possível tecer comentários a respeito dos 

fluxos de Hg, devido a ausência de datação, as alterações naturais de concentração de Hg nos 

sedimentos estão, pelo menos, uma ordem de grandeza com as ocasionadas pela atividade 

antrópica marcada pelos primeiros 60 cm de coluna sedimentar. Estas alterações serão 

descritas a seguir, a partir dos resultados dos testemunhos curtos. 
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Figura 16 – Perfil de subfundo do local onde foi coleta o testemunho longo com 
indicação da localização e da profundidade coletada. 

 

6.2 O MERCÚRIO NOS DIFERENTES COMPARTIMENTOS 

 

6.2.1 Sedimento 

 Comparação com outras lagoas costeiras urbanas do Rio de Janeiro 

 
Para uma contextualização da lagoa Rodrigo de Freitas no cenário da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, foi realizada uma comparação dos valores de concentração 

de Hg nos sedimentos superficiais com outras lagoas da área. Os maiores valores médios de 

concentração de Hg no sedimento superficial dos encontrados na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Ressalta-se que os valores máximos de concentração foram encontrados no complexo lagunar 

de Jacarepaguá, composto pelas lagoas da Tijuca, Marapendi e Jacarepaguá, devido ao alto 

grau de dregradação ambiental encontrado em alguns corpos hídricos que drenam para as 

lagoas, bem como a influência local do descarte de efluentes (CYPRIANO, 2009). Já a Lagoa 

de Piratininga (PLASTINA, 2009) apresenta valores médios de concentração de Hg 

relativamente baixos quando comparado com as demais lagoas da região metropolitana, com 

valor médio de 91,4 ± 25,7 ηg.g-1. Maiores valores de concentração nos sedimentos 

Testemunho Longo 



57 

 

superficiais da Lagoa Rodrigo de Freitas em relação às demais lagoas do Rio de Janeiro 

também já foram reportados na literatura (LACERDA, GONÇALVES, 2001). 

 

Lagoa 
Mínimo Máximo

Média ± desvio 

padrão 
Número de amostras 

Rodrigo de Freitas* 60,1 572 349 ± 129 25 

Piratininga 23,8 142 91,4 ± 25,7 45 

Marapendi 16,3 602 167 ± 170 23 

Tijuca 10 640 183 ± 191 17 

Jacarepaguá 14 560 173 ± 168 22 

 Tabela 2 – Valores de concentração de Hg (ng.g-1) encontrados nas lagoas 
costeiras da região metropolitana do Rio de Janeiro. 
Nota: Dados da 4ª campanha de sedimento superficial. 

 

As concentrações de Hg no sedimento superficial refletem a deposição atual do Hg no 

ambiente, e estão diretamente relacionadas com as características socioambientais e de uso e 

ocupação do solo das respectivas bacias de drenagem, conforme apresentado na tabela III. 

Com isso, os maiores valores médios de concentração de Hg estão associados à bacia de 

drenagem com maior densidade demográfica, que é a da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 

Lagoa 

População 

(Habitantes

) 

Área da 

Bacia 

(km2) 

Densidade 

Demográfi

ca 

(Hab/km2) 

Área da 

Lagoa 

(km2) 

Área 

Urbana 

(%) 

Área 

natural 

(%) 

Rodrigo de 

Freitas 
167.355 20,2 8.263 2,26 41,7 58,3 

Piratininga 22.044 18,9 1.167 3,25 36,4 63,6 

Marapendi 36.893 8,9 4.116 3,97 73,8 26,2 

Tijuca 323.075 61,0 5.292 3,34 58,7 41,3 

Jacarepaguá 172.838 104,8 1.649 4,28 44,2 55,8 

Tabela 3 – Resumo das características socioambientais das bacias de drenagem das 
lagoas da região metropolitana do Rio de Janeiro. 
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A figura 17, a seguir, apresenta a distribuição espacial das concentrações de Hg nas 

lagoas costeiras da região metropolitana do Rio de Janeiro. No complexo lagunar de 

Jacarepaguá, os maiores valores absolutos foram observados nas regiões de desembocadura 

dos rios e nas zonas onde existe descarte de efluente doméstico. Já na lagoa de Piratininga, 

ainda não é observado o aumento significativo das concentrações de Hg no sedimento 

superficial, sendo esta a menos impactada das lagoas apresentadas, onde existe o maior 

percentual de área natural da bacia de drenagem e a menor densidade demográfica. 

 

 

Figura 17 – Distribuição espacial da concentração de Hg (ng.g-1) nas lagoas da região 
metropolitana do Rio de Janeiro 

 

A partir da comparação dos valores de concentração de Hg nos sedimentos 

superficiais nas lagoas da região metropolitana do Rio de Janeiro, fica evidente a importância 

do estudo na Lagoa Rodrigo de Freitas, que apresentou maiores valores médios de 

concentração e pode servir ainda como modelo para as demais lagoas. 
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 Testemunhos Curtos 

 

Os resultados encontrados para o teor de água variaram de 18%, a 10 cm no ponto T5, 

a 87%, a 10 cm no ponto T3, com valor médio de 67±14% (Figura 18). Nota-se uma 

tendência de diminuição dos teores de água com o aumento da profundidade sedimentar e os 

relativos baixos valores no testemunho T5. A densidade real das amostras variou de 1,1 a 3,9 

g.cm-3 (Figura 19) apresentando valor médio de 1,9±0,5 g.cm-3. 

O teor de finos nos testemunhos variou de 3 a 99% (Figura 20), não apresentando 

variação significativa nos testemunhos T3 e T4, uma variação nas camadas mais profundas 

dos testemunhos nos pontos T1, T2 e T6, e uma maior variação ao longo de todo o 

testemunho T5. Isto se deve à distância entre cada ponto de coleta e a desembocadura do 

canal, retratando a interação com o ambiente praial, que em períodos de ressaca introduz 

sedimento grosseiros na Lagoa. Um outro ponto relevante é a homogeneidade da 

granulometria dos testemunhos T1 e T2 nas camadas mais recentes, possivelmente devido à 

construção do canal, que reduziu a energia durante os processos de entrada e saída de água do 

mar. O testemunho T5 tem uma diminuição no teor de finos em camadas sedimentares mais 

recentes, pois o mesmo está localizado em uma área onde ocorreram dragagens. 
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Figura 18 – Perfis do teor de água (%) encontrados nos testemunhos curtos. 
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Figura 19 – Perfis de densidade real (g.cm-3) do sedimento encontrado nos testemunhos 
curtos. 
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Figura 20 – Perfis do teor de finos (%) encontrado nos testemunhos curtos. 
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A taxa de sedimentação foi calculada pelo método do excesso de 210Pb, resultando um 

valor aproximado de 0,75 cm.ano-1 no testemunho T1 (Figura 21). No gráfico, os valores 

representados em preto mostram o resultado da leitura direta do aparelho, e os dados em 

vermelho são resultados da correção pelo valor de background, resultante da média dos três 

pontos mais profundos que foram analisados. Com este resultado podemos considerar o 

horizonte de aumento das concentrações de diversos parâmetros analisados, tais como 

carbono, nitrogênio, fósforo, matéria orgânica, Pb, Cu e Zn que ocorreu nos 60 cm de 

profundidade no Testemunho T1, foi na mesma época da construção do canal do Jardim de 

Alah (1921). Esta afirmação pode ser corroborada através da alteração do comportamento dos 

parâmetros citados, indicando que a intensa ocupação humana na bacia de drenagem da Lagoa 

ocorreu a partir da época da construção do canal (LOUREIRO et al., 2009). 

 

Figura 21 – Perfil do excesso de 210Pb no testemunho T1. 
 

 

O perfil de concentrações de Al (Figuras 22), utilizado para normalização dos dados 

para análises dos fatores de enriquecimento (a seguir), mostra uma tendência de redução do 
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fundo do testemunho em direção à superfície, indicando a redução do aporte deste elemento 

para Lagoa. 

 

Figura 22 – Perfil da concentração de alumínio (mg.g-1) nos testemunhos curtos. 
 

Os perfis das concentrações de mercúrio apresentaram um nível de base bem definido. 

A partir deste horizonte as concentrações deixam de se apresentar em um valor 

aproximadamente constante, para apresentar um perfil com uma forte tendência de aumento 
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em direção à superfície, podendo ser considerados fora da faixa natural e significativamente 

diferente dos valores nas camadas mais profundas (Mann-Witney test - p<0,01). Este 

horizonte pode ser definido como a camada sedimentar a partir da qual iniciou-se o registro da 

ocupação humana intensa na bacia de drenagem da Lagoa Rodrigo de Freitas. 

Resultados de concentração de Hg obtidos nos testemunhos curtos demonstraram que 

houve uma maior acumulação de mercúrio nos sedimentos em cerca de 20 a 40 cm de 

profundidade sedimentar nos perfis sedimentares T1 a T4, chegando valores da ordem de 

1000 ηg.g-1, mas indicando um menor aporte deste elemento para lagoa nas camadas 

superiores (Figura 23). 

 

 

Figura 23 – Perfis de concentração de Hg (ng.g-1) obtido nos testemunhos curtos. 
 

Com base nas características sedimentológicas e geoquímicas considerando a 

distribuição na coluna sedimentar de alguns elementos (Zn, Pb e Cu) e da taxa de 

sedimentação, realizada no testemunho T1, onde a camada de 60 cm corresponde ao ano de 

1923, horizonte de construção do canal de Jardim de Alah. 

Ao observarmos o comportamento de diversos parâmetros, inclusive do Hg, nos outros 

testemunhos curtos pode-se extrapolar este horizonte de 60 cm para outras áreas da lagoa, 

realizando uma datação relativa nos demais testemunhos. A partir dos resultados obtidos, é 
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possível estimar que a camada de 60 cm no T1 corresponde às camadas de 60, 70 e 65 cm nos 

testemunhos T2, T3 e T4, respectivamente. Nos demais testemunhos não foi possível realizar 

esta estrapolação, devido ao testemunho T5 estar situado próximo ao canal do Jardim de Alah 

e apresentar teores de finos extremamente baixo quando comparados com os demais 

testemunhos da Lagoa. Já o T6, está situado em uma região onde foram realizadas dragagens 

de retirada de material no passado, e o comportamento dos elementos, inclusive o mercúrio, 

apresentou perfil com perturbações estratigráficas, impossibilitando a estrapolação da datação. 

Na tentativa de representar o comportamento do Hg no sedimento numa escala de 

tempo na Lagoa como um todo, foi relacionado o perfil de concentração de Hg em cada um 

dos testemunhos (T1 a T4) e considerando uma taxa de sedimentação levemente diferenciada 

nos mesmos, que pode ser adotada em função da datação e do comportamento similar de 

outros parâmetros ao longo dos testemunhos (LOUREIRO et al., 2009). 

A partir daí, foi transformada a escala dos gráficos de profundidade para ano de 

deposição da camada, apresentando uma nova distribuição vertical, e calculada a média e o 

desvio padrão de cada camada, sendo os resultados apresentados na figura 24, a seguir. 

 

Figura 24 – Evolução temporal das concentrações de Hg na Lagoa (testemunhos T1 a 
T4). 

A análise do gráfico permite definir o comportamento em geral similar, devido ao 

baixo desvio padrão das concentrações de Hg, antes do início da ocupação humana. Após o 

início do impacto antrópico, os valores aumentam significativamente da década de 40 até a 
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década de 70, onde a deposição de Hg foi máxima. A partir daí ocorre uma diminuição dos 

valores de concentração até as camadas superficiais. 

O cálculo dos valores de nível de base foi obtido estimando-se a média das 

concentrações encontradas para as camadas incluídas no nível de base. Com isso, conforme 

observado na tabela IV, o nível de base médio de Hg na Lagoa foi de 70,1 ± 36,8 ηg.g-1. Os 

valores encontrados estão em consonância com os obtidos no testemunho longo, que 

apresentou média de concentração de 70,6 ± 17,2 ηg.g-1 no intervalo de profundidade de 80-

100 cm. Ressalta-se ainda que os valores de nível de base encontrados na Lagoa Rodrigo de 

Freitas foram elevados quando comparados com os níveis de base dos estuários do rio de 

Janeiro, onde o valor máximo obtido foi de 35 ± 17,2 ηg.g-1 (MARINS et al., 2004).  

Ressalta-se que os valores de nível de base nos testemunhos curtos podem estar 

levemente elevados, devido o fato das análises de Hg terem sido analisadas na fração fina do 

sedimento. Contudo, não são esperadas grandes alterações, principalmente levando em conta 

o teor de finos obtido (da ordem de 90%), corroborado pela similaridade dos níveis de base 

encontrados no testemunho longo, que foi analisado na fração total. 

Ainda na tabela IV, foram relacionados os valores concentração de base e das 

amostras superficiais (primeiros 5 cm), calculou-se o fator de enriquecimento (FE), adotando 

a metodologia sugerida no “Guidance on Assessment of Sediment Quality” (GIPME, 2000) e 

utilizando as concentrações de alumínio para normalizar os resultados, para cada ponto de 

amostragem. A partir destes valores constata-se que o sedimento da Lagoa encontra-se 

altamente contaminado por Hg, com fator de enriquecimento médio nas camadas superficiais 

de 11 ± 4,4 vezes. Nas camadas sedimentares onde está localizado o nível máximo de 

concentração de Hg (entre 20 e 40 cm de profundidade), os valores de FE chegam a até 23 

vezes. 
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Média 

Níveis de Base 
46,5 ± 

14,6 

53,8 ± 

30,9 

82,9 ± 

32,0 

73,9 ± 

41,1 

72,3 ± 

18,9 

91,4 ± 

34,5 

70,1 ± 

36,8 

Fator de 

Enriquecimento 
18 ± 5,6 14 ± 8,0 8,8 ± 3,4 12 ± 6,6 6,4 ± 1,7 7,9 ± 3,0 11 ± 4,4 

Tabela 4 – Níveis de base (ηg.g-1) e fator de enriquecimento de Hg nos testemunhos 

curtos (valor ± desvio padrão). 

 

A avaliação do grau de contaminação de Hg nos sedimentos da Lagoa foi determinada 

a partir da análise do fator de enriquecimento, sendo os valores maiores ou iguais a 2 

considerados como sedimento contaminado.  

No que diz respeito à poluição ambiental, foram adotados os níveis de referência 

obtidos pela EPA (Environment Protection Agency). Assim, os sedimentos superficiais dos 

testemunhos da lagoa podem ser considerados poluídos por Hg (Tabela V). Ainda na tabela 

V, os valores de nível 1 e nível 2, foram estabelecidos pela EPA (EUA) através de testes 

ecotoxicológicos, resultando em alterações menores que 10% e maiores que 60%, 

respectivamente, nos grupos de organismos testados. Ressalta-se que estes valores foram 

adotados pela legislação ambiental brasileira (CONAMA 344/04). Os resultados indicam 

valores mais elevados nos T1 e T4, chegando a 1,08 ng.g-1, associados a região mais interna 

da lagoa, onde existe maior acumulação de Hg. Os menores valores estão associados ao ponto 

5, que é a região próxima ao canal do Jardim de Alah, onde a fração arenosa do sedimento é 

mais representativa. 
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Camada Nível 1 Nível 2 Lagoa 

Camadas Superficiais 0,51 ± 0,13 

Máximo T1 (20 cm) 1,02 

Máximo T2 (35 cm) 0,88 

Máximo T3 (25 cm) 0,79 

Máximo T4 (20 cm) 1,08 

Máximo T5 (0 cm) 0,32 

Máximo T6 (65 cm) 

0,15 0,71 

0,93 

Tabela 5 – Comparação das concentrações de Hg nos testemunhos curtos da lagoa com 

os padrões de qualidade de sedimento (µg.g-1) preconizados na legislação CONAMA 

344/04. 

 

 Sedimento Superficial 

 

As concentrações de mercúrio obtidas nos sedimentos superficiais durante a primeira 

campanha variaram de 64,5 a 593 ηg.g-1 durante a primeira campanha (maio de 2006), 

apresentando gradiente com maiores valores de concentração no fundo da lagoa (porção N) e 

menores concentrações na porção sudeste da lagoa. Esta distribuição retrata a maior 

acumulação de mercúrio na porção norte, devido ao maior escoamento superficial e aporte de 

água oriunda das galerias pluviais nesta área (Figura 25). 

Já na segunda campanha (Janeiro de 2007) os resultados apresentaram um aumento 

nas concentrações de mercúrio em relação à primeira coleta (Figura 25). A distribuição 

espacial das concentrações indicam um aumento na região NW (pontos 10 e 2, de cerca de 

500 ng.g-1 para aproximadamente 950 ng.g-1), bem como leve elevação na região SE (pontos 

18 e 19, de cerca de 300 ng.g-1 para aproximadamente e 650 ηg.g-1, respectivamente). 

Em agosto de 2007, a distribuição espacial demonstrou uma diminuição nos níveis de 

concentração de Hg, indicando certa atenuação da contaminação ambiental (Figura 25), 

conforme observado nos pontos 2 e 19. Contudo, ainda foram encontrados níveis elevados no 

ponto 10, chegando a 843 ηg.g-1. 
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Na última campanha, em março de 2009, foi observado que os valores de 

concentração de Hg no sedimento superficial apresentaram níveis similares aos encontrados 

na primeira campanha, bem como a similaridade na distribuição espacial (Figura 25). 

Conforme mencionado anteriormente, foi realizada uma dragagem na Lagoa Rodrigo 

de Freitas, entre junho de 2006 e março de 2007, de cerca de 2 km de extensão e 100 m de 

largura. A profundidade sedimentar dragada foi bastante variável, entre 0,2 e 3,0 m, 

dependendo da profundidade local. O material retirado foi depositado em diferentes locais na 

própria lagoa, com auxílio de uma draga de sucção. Com isso, as alterações na distribuição 

espacial das concentrações de Hg na Lagoa estão refletindo o efeito da dragagem no 

ambiente. 

Os resultados de concentração de mercúrio no sedimento superficial indicam uma 

elevação no valor médio durante a segunda campanha, que ocorreu imediatamente após o 

término da dragagem. Também foi observado que ao longo do tempo as concentrações são 

restabelecidas, voltando a níveis bem próximos aos encontrados antes da dragagem (Figura 

26). O processo de atenuação natural do mercúrio já foi identificado pela literatura, que pode 

ser considerado um dos principais processos de descontaminação deste elemento (LEWIS et 

al., 2001; WANG et al., 2004; CONSTANTINO et al., 2009). 
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Figura 25 – Distribuição espacial da concentração de Hg na quarta campanha 
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Figura 26 – Distribuição temporal das concentrações de Hg durante as campanhas de 
sedimento superficial 

Os valores médios encontrados foram 366 ± 138 ng.g-1 durante a primeira coleta antes 

da dragagem, passando para 529 ± 180 ng.g-1 imediatamente após o término da dragagem. Ao 

longo do tempo, os valores de concentração médios passaram para 370 ± 189 ng.g-1 em 6 

meses e retornando para 349 ± 130 ng.g-1 em 2 anos após o término da dragagem. 

Nota-se que o patamar máximo de concentração ocorrido na coleta imediatamente 

após a dragagem (993 ng.g-1) chega à concentrações na mesma ordem de grandeza 

apresentada nos sedimentos sub-superficiais encontrados nos testemunhos curtos, indicando 

uma exposição deste material para a coluna d’água.  

Observando a legislação ambiental brasileira, a saber, CONAMA 344/04, que dispõe 

sobre dragagem em águas jurisdicionais da União, alguns pontos de coleta alcançaram valores 

acima do preconizado na mesma como Nivel 2, ou o ERM preconizado pela EPA (710 ng.g-

1), que indica a existência de impactos na biota marinha. 

Estes resultados indicam que as modificações causadas no ambiente pela dragagem 

resultaram em um aumento dos níveis de mercúrio no sedimento superficial da Lagoa Rodrigo 

de Freitas, provavelmente associado a (i) ressuspensão de sedimento, (ii) exposição de 

sedimentos sub-superficiais com maiores concentrações deste contaminante e (iii) deposição 

de material dragado na própria lagoa. 
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Para verificação da existência de diferenças significativas entre as campanhas, foi 

realizado o teste de Kruskal-Wallis no conjunto de dados. Os resultados revelaram que existe 

diferença significativa entre os valores de concentração de Hg entre todas as campanhas, 

exceto a 1 e 4 (p=0,502), indicando que estas não são estatisticamente diferentes. Os 

resultados estão apresentados na Tabela VI. Com isso, é possível observar o processo de 

atenuação natural do mercúrio, que pode ser considerado um dos principais processos de 

descontaminação de mercúrio (WANG et al., 2004). O tempo necessário para a recuperação 

das condições iniciais encontradas na coleta antes da dragagem foi estimado em torno de 2 

anos. 

 

C1 C2 C3 C4 p  

X X   0,002 

X  X  <0,0001 

X   X 0,502 

 X X  <0,0001 

 X  X 0,0001 

  X X <0,0001 

Tabela 6 – Teste estatístico de Kruskal-Wallis realizado entre as campanhas. 
Nota: em negrito – não existe diferença significativa. 

 

6.2.2 Biota 

 

Conforme mencionado anteriormente, foram realizadas análises de Hg no fígado e no 

músculo de 42 indivíduos de diferentes classes de tamanho de Tainha. Os espécimes 

coletados apresentaram comprimento total variando de 29,4 cm a 43,6 cm e valor médio de 

36,22 ± 3,87 cm. A massa média dos indivíduos coletados foi de 443,13 g ± 135,27 e os 

valores encontrados foram de 256,20 g a 728,50 g. 

De acordo com os valores obtidos na análise biométrica dos espécimes coletados, 

pode-se concluir que os indivíduos estão em sua maioria na fase juvenil, já que a maturidade 

sexual é atingida quando o seu tamanho total é de aproximadamente 40 cm (MENESES, 
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1983). Segundo Bizerril, Costa (2001) os indivíduos jovens de Tainha permanecem em 

estuários até a maturação de suas gônadas após isso ocorre a migração para o alto mar. 

Os resultados obtidos nos músculos em todos os indivíduos encontraram-se menores 

que o limite de detecção analítico, que foi de 10 ng.g-1. Já no fígado dos indivíduos, os valores 

de concentração de mercúrio variaram de 30,2 ng.g-1 a 927 ng.g-1. 

A partir dos resultados de concentração de Hg no fígado e a massa do fígado de cada 

indivíduo, foi calculada a massa de Hg total acumulada no fígado de cada espécime analisado. 

A partir deste resultado, foi construído o gráfico da taxa de bioacumulação do Hg pela classe 

de tamanho (Figura 27).  
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Figura 27 – Bioacumulação de Hg no fígado dos espécimes de Tainha da Lagoa. 
 

Segundo a mesma figura, é possível inferir que, segundo a equação da linha de 

tendência, a massa de Hg no fígado (em ng) dos espécimes de Tainha presentes na lagoa será: 

 

MHgfígado = 0,0015.(Mpeixe)2 – 0,1153.Mpeixe 

 

Onde: 

MHgfígado = Massa de Hg no fígado do peixe (em ng); 

Mpeixe = Massa do peixe (em g). 

 

Com relação às macrófitas presentes na Lagoa, a principal espécie, em abundância, 

presente na Lagoa Rodrigo de Freitas é a Ruppia maritima, que se acumula em bancos 
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submersos de profundidades rasas, da ordem de 50 cm (ARAÚJO, 2007). As concentrações 

de Hg em Ruppia Maritima variaram de 9 a 53 ng.g-1, com valor médio de 25 ± 9 ng.g-1, em 

amostras coletadas em 5 diferentes pontos ao longo de 3 campanhas realizadas na Lagoa. 

 

6.2.3 Água 

 

Conforme mencionado anteriormente, foram realizadas coletas de água durante a 

passagem de frentes frias. Observando as figuras 28 e 29, é possível realizar uma comparação 

direta das intensidades destes eventos na coluna d’água da Lagoa, bem como a 

contextualização com as demais frentes não monitoradas. A primeira coleta foi realizada 

durante uma frente fria relativamente fraca, onde a velocidade máxima dos ventos chegou 

apenas a 25 km/h e uma pancada de chuva rápida e de pequeno volume de precipitação. A 

segunda campanha apresentou maiores valores de velocidade e precipitação e de intensidade 

moderada a alta, quando comparado com as intensidades de outras frentes frias ao longo do 

período estudado. Já o terceiro evento de amostragem durante a passagem de frente fria 

apresentou intensidade média a fraca, com velocidade média dos ventos chegando, no 

máximo, a 32 km/h e precipitação pouco expressiva. 
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Figura 28 – Velocidade do vento (km/h) medidos durante o período estudado. 
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Precipitação
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Figura 29 – Precipitação (mm) medidos durante o período estudado. 
 

Durante a primeira campanha de amostragem, que ocorreu entre os dias 14 e 18 de 

outubro de 2008, foram realizadas coletas de água em 5 momentos diferente, antes, durante e 

após a passagem da frente fria, que ocorre no dia 16/02/08 por volta das 18:00. As 

velocidades máximas de vento chegaram a 25 km/h e a precipitação total acumulada chegou 

somente a 2 mm (Figura 30 e 31). 
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Figura 30 – Velocidade do vento (km/h) medida durante a primeira campanha (14 a 18 
de outubro de 2008). 
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Figura 31 – Precipitação (mm) medida durante a primeira campanha (14 a 18 de 
outubro de 2008). 

 

Com relação a físico-química da água da lagoa (Figuras 32 a 36), a temperatura 

apresentou uma tendência de aumento até o momento da chegada da frente, sendo observada 

um mistura com diminuição deste parâmetro até a última coleta de água, cerca de 24 horas 

após a chegada da frente fria. Não houve variação de salinidade durante a campanha, 

conseqüentemente a influência marinha não apresentou relevância. Os valores de saturação de 
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oxigênio dissolvido apresentaram valores de até 140 %, apresentando queda nos valores após 

a passagem da frente fria nos pontos 1 e 2, e aumento no ponto 3, associado provavelmente a 

menor profundidade na região próximo ao canal do Jardim de Alah. O pH, que apresentou 

distribuição vertical com maiores valores na superfície durante as duas primeiras coletas, após 

a passagem da frente fria apresentou queda nos valores de superfície. Os valores de MPS 

encontrados na primeira campanha apresentaram tendência de diminuição ao longo da 

passagem da frente fria, indicando a ausência de ressuspensão de sedimento durante o evento 

monitorado. 
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Figura 32 – Variação da Temperatura (ºC) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008). 
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Figura 33 – Variação da Salinidade medida nas estações de coleta da Lagoa durante a 
primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008). 
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Figura 34 – Variação da saturação de oxigênio dissolvido (%) medida nas estações de 
coleta da Lagoa durante a primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008). 
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Figura 35 – Variação do pH medida nas estações de campanha da Lagoa durante a 
primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008). 
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Figura 36 – Variação do MPS (mg.L-1) medida nas estações de campanha da Lagoa 
durante a primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008). 

 

Durante a primeira campanha as maiores concentrações de Hg total foram encontradas 

nas amostras obtidas do escoamento superficial, chegando a valores de até 28,0 ng.L-1 (Tabela 

VII). 
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Lagoa 

 

Chuva
Escoamento 

Superficial 

Água 

Pluvia

l 

Rio Canal Superfíci

e 
Meio Fundo 

Médi

a n.c 21,2 5,5 4,7 5,2 1,7 1,5 1,4 

DP n.c 6,6 5,7 3,3 1,9 2,3 1,3 0,9 

Min n.c 14,7 0,7 0,9 2,4 <0,5 <0,5 0,6 

Max n.c 28,0 11,8 7,4 6,6 8,0 4,7 3,0 

H
g 

To
ta

l 

n n.c 4 3 3 4 10 10 10 

Médi

a n.c n.a n.a 4,8 3,2 0,4 0,8 0,5 

DP n.c n.a n.a 0,5 2,5 0,3 1,2 0,7 

Min n.c n.a n.a 4,5 1,2 <0,3 <0,3 <0,3 

Max n.c n.a n.a 5,2 6,0 1,2 4,0 2,6 H
g 

D
is

so
lv

id
o 

n n.c n.a n.a 2 3 10 10 10 

Médi

a n.c n.a n.a 1,4 2,8 1,2 0,7 0,9 

DP n.c n.a n.a 1,3 2,5 2,3 0,6 0,7 

Min n.c n.a n.a 0,5 0,6 <0,3 <0,3 <0,3 

Max n.c n.a n.a 2,9 6,2 7,7 2,2 2,3 H
g 

Pa
rti

cu
la

do
 

n n.c n.a n.a 3 4 10 10 10 

Tabela 7 – Concentrações de Hg (ng.L-1) medida nas amostras de água coletadas na 
Lagoa durante a primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008). 

Nota: DP – desvio padrão; Min – mínimo; Max – máximo; n – número de amostras; n.c – não 

coletado; n.a – não analisado. 

 

Ainda na tabela VII, as amostras de chuva não foram coletadas, em função da pouca 

de quantidade de precipitação durante a campanha, onde não foi possível obter o volume 
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mínimo de amostra para a análise. Nas amostras coletadas na galeria pluvial foram obtidas 

concentrações de Hg total variando de 0,68 a 11,8 ng.L-1. Nas amostras de água de Rio e 

Canal foram obtidas concentrações similares, com valores médios de 4,7 ± 3,3 ng.L-1 e 5,2 ± 

1,9  ng.L-1, respectivamente. A fração dissolvida nessas amostras foi mais representativa, 

indicando o aporte principal de Hg para a Lagoa na forma dissolvida. 

Na amostras coletadas na Lagoa, o perfil de distribuição vertical apresentou tendência 

de aumento em direção a superfície, com valor máximo de Hg chegando a 8,0 ng.L-1, com 

maior concentração de Hg presente na fração particulada (Figuras 37 a 39). Foi encontrada 

uma tendência de diminuição dos valores de Hg particulado antes da entrada da frente fria, 

sendo observado um aumento após a passagem da mesma. O Hg dissolvido não foi analisado 

nas amostras coletas antes da passagem da frente fria, sendo observado um aumento de 

concentração no ponto 1 após a passagem da frente. O comportamento do Hg total, calculado 

a partir da soma do Hg dissolvido e particulado, apresentou uma distribuição indicando um 

possível aumento em função da passagem da frente fria. 
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Figura 37 – Variação do Hg particulado (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008).  
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Figura 38 – Variação do Hg dissolvido (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008). 
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Figura 39 – Variação do Hg total (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a primeira campanha (14 a 18 de outubro de 2008). 
 

Já na segunda campanha, foi realizado o monitoramento de uma frente fria de maior 

intensidade, onde os valores de velocidade de vento registrados na estação meteorológica 

chegaram a 50 km/h e a precipitação acumulada chegou a 74 mm. Ressalta-se que o valor 

máximo encontrado durante o período de outubro de 2006 a setembro de 2009 foi de 85 km/h. 

Ressalta-se que a ocorrência de ventos e chuva não foi concomitante, onde primeiro 

ocorreram fortes rajadas de vento, e somente após cerca de 24 houve a ocorrência de chuvas 

na Lagoa. A precipitação e velocidade do vento durante a segunda campanha estão 

apresentadas nas figuras 40 e 41, a seguir. 
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Figura 40 – Velocidade do vento (km/h) medida durante a segunda campanha (10 a 14 
de fevereiro de 2009). 
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Figura 41 – Precipitação (mm) medida durante a segunda campanha (10 a 14 de 
fevereiro de 2009). 

 

Durante a segunda campanha foram coletadas amostras de água em 6 momentos 

(Figuras 42 a 46), sendo apresentados valores de temperatura com tendência de diminuição 

após a passagem da frente fria. A salinidade apresentou pouca variação, onde é possível 

identificar uma leve influência marinha durante a passagem da frente fria nas amostras de 

fundo da estação 3. O percentual de saturação de oxigênio apresentou comportamento 

controlado pela insolação, onde as coletas realizadas no final da tarde apresentaram valores 
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elevados (de até 180%) devido a alta produtividade primária ao longo do dia, e as coletas no 

início da manhã com valores reduzidos, devido a respiração intensa do sistema durante a 

noite. Após a ocorrência das chuvas e ventos o percentual de saturação de oxigênio diminui, 

devido a descarga de material, diminuição da quantidade de luz e homogeneização da coluna 

d’água. O pH apresentou valores variando de 6,5 a 8,7, não apresentado correlação com os 

demais parâmetros. O MPS apresentou leve tendência de diminuição ao longo da campanha, 

indicando que apesar dos ventos fortes, e ressuspensão do sedimento não foi significativa a 

ponto de alterar sua distribuição na lagoa. 

  

Temperatura - Coleta 2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

10/2/09
0:00

10/2/09
12:00

11/2/09
0:00

11/2/09
12:00

12/2/09
0:00

12/2/09
12:00

13/2/09
0:00

13/2/09
12:00

14/2/09
0:00

14/2/09
12:00

15/2/09
0:00

Data / Hora

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C)

P1 Sup P1 Meio P1 Fundo
P2 Sup P2 Meio P2 Fundo

P3 Sup P3 Meio P3 Fundo
 

Figura 42 – Variação da Temperatura (ºC) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 
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Figura 43 – Variação da Salinidade medida nas estações de coleta da Lagoa durante a 
segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 
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Figura 44 – Variação da saturação de oxigênio dissolvido (%) medida nas estações de 
coleta da Lagoa durante a segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 
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Figura 45 – Variação do pH medida nas estações de coleta da Lagoa durante a segunda 
campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 
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Figura 46 – Variação do MPS (mg.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa durante 
a segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 

 

Os valores de concentração de Hg total nas amostras de água de chuva chegaram a 1,2 

ng.L-1 em uma das amostras, sendo apresentado valores abaixo do limite de detecção analítico 

nas demais (Tabela VIII). 
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Lagoa 

 

Chuva
Escoamento 

Superficial 

Água 

Pluvia

l 

Rio Canal Superfíci

e 
Meio Fundo 

Médi

a 0,5 15,0 2,2 12,9 2,2 2,6 4,8 3,9 

DP 0,6 9,7 2,4 23,8 2,3 4,1 6,8 5,2 

Min <0,3 3,1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Max 1,16 31,6 5,7 61,1 7,2 19,0 27,8 16,1 

H
g 

To
ta

l 

n 3 7 6 6 7 18 18 18 

Médi

a n.a n.a n.a 4,7 1,6 1,9 3,2 2,5 

DP n.a n.a n.a 9,5 2,1 4,2 6,7 4,1 

Min n.a n.a n.a <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Max n.a n.a n.a 24,1 6,4 18,8 28,5 14,1 H
g 

D
is

so
lv

id
o 

n n.a n.a n.a 6 7 18 18 18 

Médi

a n.a n.a n.a 8,2 0,6 0,7 1,6 1,4 

DP n.a n.a n.a 14,5 0,5 0,7 2,6 3,3 

Min n.a n.a n.a <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Max n.a n.a n.a 37,0 1,5 2,0 10,5 14,4 H
g 

Pa
rti

cu
la

do
 

n n.a n.a n.a 6 7 18 18 18 

Tabela 8 – Concentrações de Hg (ng.L-1) nas amostras de água coletadas durante a 
segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 

Nota: DP – desvio padrão; Min – mínimo; Max – máximo; n – número de amostras; n.a – não 

analisado. 

 

O escoamento superficial apresentou valores de concentração variando 3,1 a 31,6 

ng.L-1, com distribuição temporal sendo controlada pela quantidade de chuva durante a coleta 

(Figura 47). Foram coletadas amostras imediatamente após o início da chuva, e nos intervalo 
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de 15, 30, 50, 70 e 90 minutos. Os resultados indicam que a diminuição na quantidade de 

chuva, ocorrida em após 30 minutos do início da mesma, acarretou em um aumento da 

concentração de Hg total, associado provavelmente com a menor diluição da mesma. 
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Figura 47 – Precipitação e concentração de Hg total no escamento superficial no dia 
12/02/09 durante a segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 

 

Os valores de concentração de Hg total nas amostras de água pluvial coletadas entre os 

dias 10 e 14 de fevereiro de 2009 apresentaram valores variando entre o limite de detecção 

analítico (0,3 ng.L-1) e 5,7 ng.L-1, sendo observado um padrão de aumento de concentração a 

partir da ocorrência das chuvas (figura 48). Ainda na mesma figura, a vazão na manilha de 

água pluvial variou de 0,04 a 20 L.s-1, onde a ocorrência de chuvas acarreta em um aumento 

da vazão relacionado com um aumento da concentração de Hg total na água. 
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Figura 48 – Vazão da galeria pluvial e concentração de Hg total na amostras durante a 
segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 

 

As concentrações de Hg total no rio e no canal aumentaram significativamente 

somente após a ocorrência das chuvas, devido o escoamento superficial e lavagem das 

galerias pluviais. 

Em relação a dinâmica da água da Lagoa, não foi observado um aumento da 

concentração de material particulado em suspensão durante esta segunda campanha, indicado 

que a ressuspensão do sedimento devido a chegada da frente fria foi ausente ou pouco 

expressiva. Segundo Marques (2009), existe um potencial de ressuspensão de sedimento por 

ondas geradas por ventos em determinadas regiões da lagoa, sendo necessários ventos 

mínimos de 54 km/h para que as correntes geradas por ondas atinjam o fundo. 

Contudo, apesar da ausência de ressuspensão de sedimento, pode ser verificada a 

ocorrência da quebra da estratificação da própria coluna d’água, sendo representada pela 

homogeneização ocorrida na lagoa representada pelo índice de saturação de oxigênio durante 

esta segunda campanha. Inicialmente, antes da ocorrência dos ventos, a coluna d’água 

apresentava uma estratificação bem definida, com valores elevados de saturação na superfície 

e baixos valores junto ao fundo. Com a passagem da frente e a ocorrência dos ventos, estes 

valores tornaram-se relativamente constantes em toda a coluna d’água, indicando certa 

homogeneização do ambiente. 
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A partir da descrição das alterações ocorridas no ambiente, pode-se verificar a 

presença de dois processos de elevação das concentrações de Hg durante esta campanha. O 

primeiro deles está associado com o aumento dos valores durante o dia 11/02, devido a 

ocorrência de ventos e estratificação da coluna d’água, acarretando em um aumento das 

concentrações até cerca de 5,0 ng/L de Hg (Figuras 49 a 51). O segundo processo está 

associado ao maior aumento das concentrações, que ocorre devido a ocorrência de chuvas, 

que geram um input de Hg para lagoa através do escoamento superficial e descarga fluvial, 

onde as concentrações de Hg chegam a 28,5 ng.L-1 de Hg dissolvido e 14,4 ng.L-1 de Hg 

particulado. Ressalta-se que a descarga de Hg apresenta-se diferenciada ao longo das estações 

de coleta, onde o Hg dissolvido é mais representativo nos pontos 1 e 2, e o Hg particulado no 

ponto 1. 
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Figura 49 – Variação do Hg particulado (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009).  
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Figura 50 – Variação do Hg dissolvido (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 
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Figura 51 – Variação do Hg total (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a segunda campanha (10 a 14 de fevereiro de 2009). 

 

Já a terceira campanha, as velocidades de vento chegaram a um máximo de 32 km/h 

(Figura 52), e um total de 55 mm de precipitação acumulado durante o período da 

amostragem (Figura 53). De maneira geral esta terceira campanha apresentou chuva fraca por 

um período maior, e velocidades de vento não muito elevadas em comparação com as 

campanhas anteriores. 
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Figura 52 – Velocidade do vento (km/h) medido durante a terceira campanha (24 a 25 
de julho de 2009). 
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Figura 53 – Precipitação (mm) ) medido durante a terceira campanha (24 a 25 de julho 
de 2009). 

 

Na terceira campanha foram coletadas amostras de água em três momentos, antes 

durante e após a passagem da frente fria (Figuras 54 a 58). Os valores de temperatura tiveram 

uma tendência de diminuição com a passagem da frente, variando de 22,2 a 20,7 ºC. A 

salinidade apresentou pouca variação durante as coletas nesta terceira campanha. A saturação 
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de oxigênio dissolvido quebra na estratificação, com tendência de homogeneização da coluna 

d’água, e valores variando de 110 a 70 % na superfície. Ressaltam-se ainda os menores 

valores relativos de saturação de oxigênio quando comparados com as duas campanhas 

anteriores. O pH apresentou tendência de diminuição e posterior estabilização dos valores ao 

longo da passagem da frente fria. Já o MPS não apresentou comportamento com padrão de 

distribuição espacial ou temporal definido. 
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Figura 54 – Variação da Temperatura (ºC) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a terceira campanha (24 a 25 de julho de 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



96 

 

Salinidade - Coleta 3

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

24/7/09 0:00 24/7/09 6:00 24/7/09 12:00 24/7/09 18:00 25/7/09 0:00 25/7/09 6:00 25/7/09 12:00

Data / Hora

Sa
lin

da
de

P1 Sup P1 Meio P1 Fundo
P2 Sup P2 Meio P2 Fundo

P3 Sup P3 Meio P3 Fundo
 

Figura 55 – Variação da Salinidade medida nas estações de coleta da Lagoa durante a 
terceira campanha (24 a 25 de julho de 2009). 
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Figura 56 – Variação da saturação de oxigênio dissolvido (%) medida nas estações de 
coleta da Lagoa durante a terceira campanha (24 a 25 de julho de 2009). 
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Figura 57 – Variação do pH medida nas estações de coleta da Lagoa durante a terceira 
campanha (24 a 25 de julho de 2009). 
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Figura 58 – Variação do MPS (mg.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa durante 
a terceira campanha (24 a 25 de julho de 2009). 

 

As concentrações de Hg na água da Lagoa durante esta terceira campanha 

encontraram-se em sua maioria abaixo do limite de detecção (Tabela IX), sem padrão 

claramente defino (Figuras 59 a 61), chegando a valores máximo de 6,2 ng.L-1. As 

concentrações de Hg total na água da chuva variaram de 0,5 a 2,1, apresentando valores 
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elevados quando comparados com a segunda campanha. Já o escoamento superficial 

apresentou valor médio de 3,6 ± 2,6 ng.L-1. 

 

Lagoa 

 

Chuva
Escoamento 

Superficial 

Água 

Pluvia

l 

Rio Canal Superfíci

e 
Meio Fundo 

Médi

a 1,4 3,6 4,3 4,6 1,0 1,9 1,7 1,3 

DP 0,7 2,6 1,7 2,0 - 2,0 1,3 1,5 

Min 0,5 1,2 1,9 2,3 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Max 2,1 6,8 6,0 6,0 1,3 6,2 4,1 4,7 

H
g 

To
ta

l 

n 4 5 4 3 2 9 9 9 

Médi

a n.a n.a 2,0 2,6 0,8 1,5 1,3 1,1 

DP n.a n.a 1,2 1,9 0,1 1,9 1,3 1,6 

Min n.a n.a 0,8 1,2 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Max n.a n.a 3,2 3,9 0,9 6,2 4,1 4,7 H
g 

D
is

so
lv

id
o 

n n.a n.a 3 2 2 9 9 9 

Médi

a n.a n.a 2,8 2,9 0,4 0,4 0,3 0,3 

DP n.a n.a 1,3 2,7 - 0,6 0,3 0,2 

Min n.a n.a 1,5 1,1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Max n.a n.a 3,9 6,0 0,4 1,7 0,6 0,7 H
g 

Pa
rti

cu
la

do
 

n n.a n.a 4 3 1 9 9 9 

Tabela 9 – Concentrações de Hg (ng.L-1) nas amostras de água coletadas durante a 
terceira campanha (24 a 25 de julho de 2009). 

Nota: DP – desvio padrão; Min – mínimo; Max – máximo; n – número de amostras; n.a – não 

analisado. 
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Figura 59 – Variação do Hg particulado (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a terceira campanha (24 a 25 de julho de 2009).  
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Figura 60 – Variação do Hg dissolvido (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a terceira campanha (24 a 25 de julho de 2009). 
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Figura 61 – Variação do Hg total (ng.L-1) medida nas estações de coleta da Lagoa 
durante a terceira campanha (24 a 25 de julho de 2009). 

 

Uma análise integrada do comportamento do Hg nas três campanhas pode ser 

realizada, sendo possível identificar que o evento monitorado durante a segunda campanha foi 

o mais expressivo, tanto em termos meteorológicos quanto nas variações das concentrações de 

Hg, que chegaram até 30 ng.L-1. Nas demais campanhas as alterações na coluna d’água não 

chegaram a 10 ng.L-1. 

As concentrações de mercúrio total em água nos rios que deságuam na Baía de 

Sepetiba variaram de 0,9 a 188 ngL-1 (Paraquetti et al. 2004). Os valores para rios com baixo 

impacto antrópico variaram de 0,9 a 2,5, estado estes próximos ao valores médios encontrados 

por este estudo. Contudo, nos períodos de chuva intensa, as concentrações na água da Lagoa 

Rodrigo de Freitas alcançaram cerca de 30 ng.L-1, mostrando que a exportação para zona 

costeira pode ser representativa nestes eventos. 

Nas lagoas costeiras do Rio de Janeiro (Lacerda, Gonçalves, 2001), o Hg total pode 

variar 36 a 340 ng.L-1, com valores obtidos na lagoa Rodrigo de Freitas da ordem de 130 

ng.L-1, durante o ano de 1998. Este resultado indica uma diminuição nas concentrações de Hg 

na água atualmente, que pode estar associado com políticas públicas de diminuição do 

descarte de poluentes implementadas na região nos últimos 10 anos. 
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6.3 FLUXO E BALANÇO DE MASSA 

 

Para o cálculo do balaço de massa é importante ressaltar que alguns processos não 

foram quantificados, devido o grande enforco amostral analítico e a pequena contribuição 

relativa no mesmo do balanço para a região costeira. Neste sentido é possível mencionar o 

processo de difusão do Hg para coluna d’água, que não apresenta relevância significativa no 

balanço total (Point et al., 2007). 

Para calcular o estoque de Hg presente no sedimento da Lagoa, tomou-se com base a 

espessura da camada de sedimentar depositada após o início da ocupação humana na bacia de 

drenagem. Esta camada foi determinada a partir dos resultados obtidos nos testemunhos, e de 

três perfis batimétricos de 33 e 200kHz, que juntos totalizaram cerca de 4 km de 

levantamento. Com os perfis, pôde-se calcular o volume de lama acumulada na Lagoa 

Rodrigo de Freitas, após a abertura do canal. O cálculo foi realizado através da interpolação 

tipo krigging e integração dos dados utilizando o programa Surfer 8.0. O volume obtido foi de 

cerca de 760.000 m3  (LOUREIRO et al., 2005). 

Para calcular a concentração de origem antrópica em cada camada dos testemunhos, 

utilizou a seguinte fórmula: 

 

310)1(])[]([ −××−××−= DensTTBAC águafinoscgmtn , onde: 

 

Ctn = Concentração do metal em g.m-3 na camada sedimentar “n” do 

testemunho “t”. 

[Am] = Concentração da amostra em ng.g-1. 

[Bcg] = Concentração de base em ng.g-1. 

Tfinos = Teor de finos em %. 

Tágua = Teor de água em %. 

Dens = Densidade real em g.cm-3. 

 

A partir destes resultados, que representam a concentração de metal de origem 

antrópica em cada camada da coluna sedimentar dos testemunhos curtos analisados, foi 

calculado o estoque de Hg na Lagoa, tomando-se um valor médio de concentração de Hg 

acumulado (g.m-3) nas camadas sedimentares a partir do horizonte de abertura do canal, 

ocorrida em 1921 e o volume desta camada na área total da Lagoa, calculado em 760.000 m3. 
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Assim, os valores obtidos foram de 139 ± 14,7 kg de Hg de origem antrópica. Para 

calcularmos o estoque deste elemento de origem natural, foi realizado o mesmo cálculo, sem a 

subtração dos valores de base, sendo obtido o estoque total do Hg na Lagoa. Em seguida foi 

realizada a subtração dos valores de estoque total e estoque de origem antrópica, sendo assim 

estimado em 38,5 ± 13,2 kg de Hg o estoque de origem natural de Hg na Lagoa. 

O resultado obtido de fluxo de Hg atual para o sedimento foi calculado segundo as 

mesmas premissas do cálculo do estoque de Hg. Contudo, foi considerado somente o valor do 

aporte total (sem diminuição dos valores de base) e o volume da camada sedimentar 

correspondente a deposição ao longo de 1 ano, que é de 0,75 cm. Com isso, o volume de 

sedimento depositado na Lagoa atualmente é de 16.500 m3.ano-1, que multiplicado pelo 

estoque de Hg nesta mesma camada (em g/m3) resultam em um fluxo médio atual de Hg para 

o sedimento de 1.839 ± 611 g.ano-1. 

Para o cálculo do estoque de Hg presente nos peixes, foi considerado, em função das 

mortandades de peixes ocorridas no passado, que o estoque de pescado na Lagoa é de 750 ton. 

Com isso, o valor de Hg presente nos peixes da Lagoa é de 8,0 ± 0,2 g. Já nas macrófitas, 

considerando a área total ocupada pelos bancos de Ruppia maritima de 5.000 m2 (calcula 

através de imagens de satélite) e o valor de biomassa aproximado de 1 kg.m-2 

(VERHOEVEN, 1980; VERDUGO et al., 1988) o total de Hg presente nas macrófitas da 

lagoa é de 8,9 ± 3,2 g. 

Para o cálculo do fluxo de retirada de Hg pelo pescado, levou-se em consideração o 

Hg presente no fígado e no músculo do peixe. A concentração de Hg no músculo foi 

considerada 10 ng.g-1, que foi o limite de detecção obtido. Essa estimativa encontra-se em 

consonância com os teores de Hg encontrados em tainhas da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde 

o valor médio encontrado no músculo destes animais em trabalhos anteriores foi de 11 ± 14 

ng.g-1 (FERREIRA, 2006). A partir dos valores de concentração no fígado e no músculo, foi 

calculada a massa de Hg presente no indivíduo, sendo obtido um valor médio de concentração 

de Hg por massa total de peixe de 10,6 ± 12,3 ng.g-1. Considerando que a maioria do pescado 

da Lagoa (cerca de 60%) é composta por Tainha  e que, por semana, segundo informações da 

colônia de pescadores presente na Lagoa, são retiradas em média 2,5 toneladas de pescado, o 

total de pescado estimado de pescado é de cerca de 130 toneladas por ano. A partir dos 

valores citados acima, o fluxo estimado de retirada de Hg através do pescado total da Lagoa é 

de 1,4 ± 1,6 g.ano-1. 

Os bancos de macrófitas estão presentes na Lagoa em 5 principais regiões, segundo 

mapeamento realizado pela prefeitura, e ocupam uma área aproximada de 5.000 m2. 
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Informações da prefeitura do Rio de Janeiro indicam que são retiradas da Lagoa cerca de 721 

kg de macrófitas por dia, totalizando aproximadamente 263 toneladas retiradas anualmente. 

Considerando o valor de concentração médio de Hg nas macrófitas (25 ± 9 ng.g-1), o 

percentual de água (93%) e a massa retirada anualmente (263 toneladas), a massa de Hg 

exportada foi estimada em aproximadamente 0,5 ± 0,2 g.ano-1. 

Na água, a quantidade total de Hg foi obtida através do cálculo da concentração de Hg 

e o volume de água presente na Lagoa de 6.200.000 m3 (INEA, 2009), foi estimada o valor 

médio para Hg particulado em 6,3 ± 9,1 g e Hg dissolvido em 9,1 ± 5,7 g. 

Para cálculo da estimativa de Hg exportado para zona costeira através do canal do 

Jardim de Alah, foi relacionada a concentração média de Hg total na Lagoa (2,3 ± 1,2 ng.L-1) 

e o volume de chuva na área da bacia de drenagem que chega a lagoa. A estimativa através da 

vazão do canal não foi possível devido às variações de entrada e saída de água em função da 

maré e o controle realizado pela prefeitura, fechando e abrindo as comportas que ligam a 

lagoa ao mar. Com isso, o fluxo médio de saída de Hg pelo canal foi estimado em 92,9 ± 29,3 

g.ano-1. 

O Hg que chega na lagoa via deposição atmosférica direta foi estimado em função da 

quantidade de chuva na área da lagoa e a concentração de Hg obtida na água da chuva (0,9 ± 

0,7 ng.L-1), sendo obtido o valor médio de 4,2 ± 3,3 g.ano-1. 

A estimativa da descarga de Hg oriunda do escoamento superficial foi realizada 

através da quantidade de chuva ocorrente na área urbana da bacia de drenagem e a 

concentração média de Hg no escoamento superficial (13,0 ± 9,9 ng.L-1), perfazendo um total 

estimado de 193 ± 147 g.ano-1. 

Uma outra fonte natural de Hg para a lagoa é a degradação do solo da área natural, que 

é estimada em cerca de 14 km2. Utilizando a equação universal de perda de solo, estima-se 

que são perdidos cerca de 50 ton.km-2.ano-1, e considerando a concentração média de Hg nos 

solos da bacia de drenagem da Lagoa em 50 ± 26 ng.g-1 (Bastos, Lacerda, 2009), o valor 

médio de aporte natural de Hg é de 35,2 ± 18,3 g.ano-1. 

Outras duas fontes antrópicas de Hg são a disposição de resíduos sólidos e a descarga 

de águas servidas (esgoto) na lagoa. Considerando uma população total na bacia de drenagem 

de 167.355 habitantes, a taxa de coleta de lixo de tratamento de esgoto de 98%, a taxa de 

produção média de lixo de 1,2 kg.habitante-1.dia-1 (SILVA et al., 2006) e a produção de água 

servida de 200 L.habitante-1.dia-1 (VON SPERLING, 1995), é possível calcular a quantidade 

de lixo e esgoto que chega na lagoa por dia. Com isso, levando em conta a retenção de Hg nos 

solos de 45% (SEMACE, 2005) e a concentração de Hg no lixo de 1,5 mg.kg-1, (OYGARD, et 
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al., 2004) a quantidade de Hg descartada a partir da disposição inadequada de resíduos sólidos 

é de 990 g.ano-1. Já a quantidade de Hg oriunda das águas servidas, calculada a partir da 

concentração de Hg na mesma de 0,7 µg.L-1(SEMACE, 2005), foi estimada em cerca de 171 

g.ano-1. 

Uma outra fonte antrópica potencial de Hg para a Lagoa provém também dos 

consultórios dentários (Vandeven, McGinnis, 2005; Iano et al., 2008), que apesar da não 

utilização atual de amálgamas de Hg, ainda ocorre a substituição das antigas. Segundo Barbin, 

et al. (2009), durante o preparo do amálgama para realizar uma restauração, a sobra de Hg é 

de 30% do que é processado, sendo resultante do excesso manipulado e raspas produzidas 

pela escultura do amálgama. Em média, há uma preparação de 2 g de amálgama, resultando 

na perda média de 0,6 g. Partindo-se do pré-suposto que um dentista realiza 30 restaurações 

por mês, e que os profissionais trabalham por 10 meses no ano, o resíduo de Hg produzindo 

por um profissional é cerca de 180 g.ano-1. Considerando a presença de 85 consultórios na 

bacia de drenagem e ainda a taxa de tratamento de esgoto de 98%, o total de Hg emitido pelos 

consultórios dentários é de 156 g.ano-1. 

A tabela X apresenta os valores de massa de Hg presente nos diferentes 

compartimentos da Lagoa, e a tabela XI apresenta o balanço de massa de Hg da Lagoa 

Rodrigo de Freitas. 
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Compartimento Estoque de Hg (g) Memória de Cálculo 

Antrópico 146200 ± 21200 

Em cada camada dos testemunhos (T1 a 

T4) foi calculado: (Concentração de Hg 

nos sedimentos dos testemunhos curtos x 

% finos x % umidade x densidade real) – 

Nível de base de Hg do respectivo 

testemunho. Média dos valores obtidos 

multiplicado pelo volume de sedimentos 

acumulado após o início do impacto 

antrópico na lagoa. 

Sedimento 

(camadas após 

início do impacto 

antrópico) 

Natural 35800 ± 6200 

Calculo da quantidade total, aplicada a 

mesma equação do cálculo de Hg de 

origem antrópica sem a diminuição dos 

valores de base. Diminuição do valor 

obtido no antrópico pelo valor total 

acumulado. 

Particulado 6,28 ± 9,11 

Valor médio obtido de Hg particulado em 

todas as amostras (n=110) multiplicado 

pelo volume de água na Lagoa. 
Água 

Dissolvido 9,11 ± 5,70 

Valor médio obtido de Hg dissolvido em 

todas as amostras multiplicado (n=110) 

pelo volume de água na Lagoa. 

Macrófitas 8,93 ± 3,23 

Concentração média de Hg na macrófita 

em peso úmido (n=15) multiplicado pela 

área dos bancos de macrófitas na lagoa e 

pela biomassa de macrófitas.  
Biota 

Peixes 7,96 ± 0,17 

Concentração média de Hg no pescado em 

peso úmido (n=42; Ferreira et al., 2006) 

multiplicado pelo estoque de peixes na 

Lagoa. 

Tabela 10 – Estoque de Hg (g) estimado nos diferentes compartimentos da Lagoa.
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Fonte / Sumidouro 

de Hg 
Fluxo (g.ano-1) 

Memória de Cálculo 

Deposição 

atmosférica direta 
4,2 ± 3,3 

Concentração média de Hg na chuva (0,93 ± 0,73 

ng.L-1; n=7) multiplicado pelo volume de chuva 

(2000 l.m-2.ano-1) e pela área da lagoa (2,26 km2). 

Perda de solo 

florestal 
35,2 ± 18,3 

Área florestada (14,1 km2) multiplicado pelo perda 

de solo da bacia (50 ton.km-2.ano-1) e pela 

concentração média de Hg no solo (50 ng.g-1) 

Carreamento por 

escoamento 

superficial 

193 ± 147 

Concentração média no escoamento superficial 

(13,0 ± 9,9 ng.L-1; n=12) multiplicado pelo volume 

(2000 l.m-2) de chuva e pela área urbana da bacia 

(7,41 km2) 

Consultórios 

odontológicos 
306 

Emissão de Hg por consultório (180 g.ano-1) 

multiplicado pelo número de consultórios (85) e pela 

taxa de tratamento de esgoto (98%) 

Disposição de 

resíduos sólidos 
990 

Concentração de Hg no lixo (1,5 g.ton-1), levando em 

conta a população da bacia de drenagem (167355 

hab), a taxa de coleta de lixo (98%), a quantidade de 

lixo gerada (1,2 kg.hab-1.dia-1) e a retenção de Hg 

(45%) 

Águas servidas 171 

Concentração de Hg na água servida (700 ng.L-1), 

levando em conta a população da bacia de drenagem 

(167355 hab), a taxa de tratamento de água (98%), a 

quantidade de água gerada (200 kg.hab-1.dia-1). 

Total Entrada 1699  
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Saída do Canal (-) 92,9 ± 29,3 

Concentração média de Hg total na água (2,1 ng.L-1) 

multiplicado pelo volume de chuva (2000 l.m-2) por 

ano na bacia de drenagem (20,2 km2) 

Retirada pelo 

pescado 
(-) 0,5 ± 0,2 

Valor médio de concentração de Hg no peixe em 

peso úmido (10,6 ± 12,3 ng.g-1) multiplicado pela 

quantidade de pescado na Lagoa 

Retirada pelas 

macrófitas 
(-) 1,4 ± 1,6 

Valor médio de concentração de Hg nas macrófitas 

em peso seco (10,6 ± 12,3 ng.g-1) multiplicado pelo 

teor de água nas macrófitas (93%) a quantidade de 

macrófita retirada (263 Ton.ano-1). 

Sedimentação (-) 1839 ± 611 

Na camada superficial dos testemunhos (T1 a T4) foi 

calculado: (Concentração de Hg nos sedimentos 

superficiais dos testemunhos curtos x % finos x % 

umidade x densidade real). Média dos valores 

obtidos multiplicado pelo volume da camada 

sedimentar correspondente a 1 ano de deposição 

(0,75 cm x 2,2 km2). 

Total Saída 1933  

 

Tabela 11 – Fluxos de Hg (g.ano-1) estimados para Lagoa. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Neste estudo foram determinadas as concentrações médias de Hg na água, tanto na 

fração dissolvida (0,6 ± 1,9 ng.L-1) quanto na fração particulada (5,2 ± 1,9 ng.L-1), sendo esta 

última a mais representativa nas amostras da Lagoa. Foram determinadas ainda as 

concentrações de Hg no canal e no rio, sendo nestes ambientes a fração dissolvida mais 

importando, indicando que o aporte principal de Hg para Lagoa se dá nesta forma. As 

amostras de água da chuva obtiveram valor médio de concentração de 0,5 ± 0,6 ng.L-1. Já as 

amostras de escoamento superficial tiveram um valor médio de concentração de 

17,2 ± 8,9 ng.L-1. 

Foi identificada a presença de um paleocanal na lagoa, onde era realizada uma ligação 

ente a Lagoa e Baía de Guanabara em épocas antigas. As alterações nas concentrações de Hg 

no sedimento não sofreram alterações significativas no passado, sendo observado um aumento 

gradual em direção às camadas sedimentares mais profundas, associados com a compactação 

do sedimento. 

Os resultados de sedimento superficial mostraram um aumento nas concentrações 

médias de mercúrio antes e depois da dragagem, de 366 ± 138 ng.g-1 para 529 ± 180 ng.g-1, 

respectivamente. Este resultado indica que as modificações causadas no ambiente pela 

dragagem resultaram em um aumento dos níveis de mercúrio no sedimento superficial da 

Lagoa Rodrigo de Freitas, provavelmente associado a (i) ressuspensão de sedimento, (ii) 

exposição de sedimentos sub-superficiais com maiores concentrações deste contaminante e 

(iii) deposição de material dragado na própria lagoa. No estudo também foi observado o 

processo de atenuação natural do mercúrio, que pode ser considerado um dos principais 

processos de descontaminação de mercúrio (WANG et al., 2004). O tempo necessário para a 
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recuperação das condições iniciais encontradas na coleta antes da dragagem foi estimado em 

torno de 2 anos. 

A passagem de frentes frias também altera as concentrações de Hg na Lagoa, onde foi 

observado, apesar da ausência de ressuspensão, um quebra da estratificação e 

homogeneização da coluna d’água. As maiores alterações das concentrações de Hg na coluna 

d’água estão associadas à entrada de água na Lagoa devido a ocorrência de chuvas, onde a 

lavagem dos solos, ruas e galerias pluviais contribuem para a chegada do Hg para Lagoa, 

principalmente na forma dissolvida. 

Foram determinados ainda os valores de fluxo e estoques de Hg nos diferentes 

compartimentos, onde foram quantificadas as entradas antrópica e natural de Hg, bem como 

os principais fluxos de saída de Hg do sistema. O compartimento que possui maior quantidade 

de Hg armazenada é o sedimento, e o que a sedimentação é o principal processo de remoção 

de Hg do ambiente. Os principais processos de entrada de Hg para Lagoa são oriundos dos 

resíduos sólidos (990 g.ano-1), águas servidas (171 g.ano-1), consultórios odontológicos (306 

g.ano-1) e escoamento superficial (193 ± 147 g.ano-1). 
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