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RESUMO 

  

O mercúrio é uma ameaça ambiental global, devido a sua volatilidade e alta toxicidade. A biomagnificação na 

cadeia alimentar é outra característica marcante desse metal, principalmente por causar grandes riscos à saúde 

dos seres humanos. Além das fontes naturais existem as fontes antrópicas de contaminação no meio ambiente 

pelo mercúrio, dentre elas podemos citar a associação do mercúrio a diversos produtos químicos. A lagoa de 

Juturnaíba, no Rio de janeiro, possui duas áreas de rejeito químico, uma delas é proveniente da ETA-Águas de 

Juturnaíba, e a outra da ETA PROLAGOS. As duas estações de tratamento de água têm eliminado seus lodos em 

pilhas de rejeitos que podem constituir uma ameaça por causa dos compostos de alumínio, bem como outros 

produtos químicos que podem ser associados ao alumínio. No presente trabalho, objetivou-se avaliar a 

presença de mercúrio nas pilhas de resíduos das duas estações de tratamento de água. Cinco testemunhos de 

30cm de lodo foram coletados em ambas as pilhas de resíduos e fatiados a cada 3 cm. Amostras foram 

preparadas e as extrações totais feitas com 5 ml de aqua regia (3HCl + 1HNO3) utilizando o reator cinético 

(dedo frio), em banho de areia a 60°C.  Os extratos obtidos foram analisados por absorção de vapor a frio 

(CVAAS) em um espectrofotômetro de absorção atômica Lumex RA915+. Observou-se que não há nenhuma 

possível fonte de contaminação por mercúrio na região, no entanto altas concentrações foram observadas nas 

pilhas de rejeitos (9.42 - 2,966.49 ng.g-1), a concentração média encontrada também foi bastante elevada 

(321,5 ng.g-1)  assim como o desvio padrão (632.8 ng.g-1). Os resultados para os dois materiais de referência 

contendo 3,04 ± 0,20 mg.Kg-1 e 3,0 ± 0,5 mg.Kg-1 Hg variaram entre 92-104% dos valores dos certificados. A 

possível redissolução do mercúrio para o meio ambiente, bem como a alta vulnerabilidade da população é o 

que torna importante os estudos relacionados a pilhas de rejeito.    

Palavras-Chave: Mercúrio Total, Pilhas de rejeito, Lagoa de Juturnaíba.  
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ABSTRACT 

 

Mercury is an environmental global threat, due it’s volatility and high toxicity. The biomagnification on the food 

chain is another striking feature about this metal, especially for causing great risk for the human health. 

Besides the natural source there are the anthropic sources for mercury environmental contamination, amongst 

them we can quote the association between mercury and many chemicals. The Juturnaíba lake, in Rio de 

Janeiro, have two waste piles, one of them is from WTS – Águas de Juturnaíba and the other comes from WTS – 

PROLAGOS. The both water treatment plant had eliminated your sludge in waste piles, this can constitute a 

threat because of the aluminum compounds, as well as another chemicals which can associated with 

aluminum. In this research, the objective is to evaluate the presence of the mercury in waste piles from the 

two water treatment plant. Five cores with 30cm of sludge can collected in both waste piles and slice each 3 

cm. The sample were prepared and the total extraction made with 5 ml de aqua regia (3HCl + 1HNO3) using the 

kinetic reactor (cold finger), on sand bath at 60° C. The extracts obtained were analyzed through cold vapor 

(CVAAS) in spectrometry atomic absorption Lumex RA 95+. It was observed that don’t have any possible source 

contaminated for mercury in region; nonetheless high concentrations were observed at waste piles (9.42 - 

2,966.49 ng.g-1), the average concentration found was also high (321,5 ng.g-1) as well as the standard 

deviation (632.8 ng.g-1). The results for the two reference material containing 3,04 ± 0,20 mg.Kg-1 e 3,0 ± 0,5 

mg.Kg-1 Hg vary between 92-104% as certificated values. The possibility redissollution of mercury on the 

environmental and the high vulnerability at the population is what cause the importance of research about 

waste piles. 

 

Keyword: Total mercury, waste piles, Juturnaíba lake 
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1.  Introdução 

 

Os processos físico-químicos e dinâmicos dos poluentes são de significativa importância 

para a determinação de soluções e na redução dos impactos causados ao meio ambiente, tanto 

por uma contaminação de fonte natural ou por uma fonte antrópica. Dentre os metais pesados 

que constituem ameaça ao meio ambiente, o mercúrio, configura ser o mais tóxico, 

principalmente em sua forma metilada. 

O mercúrio é um metal altamente tóxico devido a sua volatilidade, o que faz com que ele 

possa ser espalhado rapidamente em toda a biosfera a partir de fontes naturais e antrópicas. 

Essas características mais a sua enorme capacidade de biomagnificação na cadeia alimentar, 

tornam o mercúrio um metal perigoso para o meio ambiente e para a saúde humana. Podendo 

ser encontrado em várias formas, dentre elas: volátil (Hg °, (CH3) 2Hg), orgânica (CH3Hg +, 

CH3HgS), compostos sulfúricos (HgS, HgS22-, CH3HgS-) (ABI-GHANEM et al., 2011).   

A distribuição das diversas espécies de mercúrio que encontram no sistema aquático é 

regulada por processos físicos, químicos e biológicos, os quais ocorrem nas interfaces ar/água 

e água/sedimento. Existe um ciclo biogeoquímico, que será discutido melhor no referencial 

teórico, no qual o metilmercúrio (MeHg) e o dimetilmercúrio são interconvertidos nos 

sistemas atmosféricos, aquáticos e terrestres. (MICARONI et al., 2000) 

Devido a presença de mercúrio em diversas matrizes os seres humanos são expostos a 

diferentes fontes, incluindo vapores de mercúrio, amalgama dentária e consumo de peixes. A 

absorção desse metal causado pela exposição gera efeitos neurotóxico na população, devido a 

sua alta toxidade.(MERGLER et al., 2007) 

O estudo da contaminação dos seres humanos por mercúrio tem como seu principal marco, 

o caso de Minamata, Japão. Em 1959 foi constatado que os sintomas da “doença de Mimata” 

eram causados pela contaminação dos peixes por metilmercúrio, causados pelo lançamento de 

produtos no efluente por uma empresa de acetaldeído. O envenenamento tem como principal 

sintoma as disfunções neurológicas, causados pela ingestão do mercúrio.(HARADA, 1978)   

Paralelamente ao estudo do impacto do mercúrio na saúde humana, a qualidade ambiental 

tem sido estudada; e mostra que o processo de desenvolvimento pode trazer consequências 

negativas. A urbanização e o crescimento populacional ocorridos nos últimos anos têm sido 

responsáveis por demandas crescentes de bens de consumo, energia e água para 

abastecimentos público e industrial, gerando grandes volumes dos mais variados resíduos. 
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A legislação ambiental brasileira como forma mitigadora desses impactos tornou-se mais 

restritiva no final dos anos 90 e a promulgação das Leis 9.433 e 9.605, “Recursos Hídricos” e 

“Crimes Ambientais”, respectivamente, provocou mudança de postura dos gerentes e órgãos 

de fiscalização diante do problema. Dentro desse contexto, os responsáveis pela gestão de 

sistemas de tratamento de água e esgoto podem ser enquadrados nessas leis. 

Existem legislações específicas determinando a quantidade de mercúrio presente em 

diversas matrizes ambientais. O INEA é o órgão ambiental que é responsável pela gestão dos 

recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro. A superintendência regional dos lagos do São 

João é a divisão que abrange a gestão de toda região dos Lagos do Estado.  

O município de Silva Jardim encontra-se na região conhecida como baixada litorânea no 

Estado do Rio de Janeiro. Além desse município se encontram ainda na região os municípios 

de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba 

Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema. O município se encontra a 35 metros acima do 

nível do mar e possui uma população de mais de 21.000 habitantes (IBGE, 2010)  

A lagoa de Juturnaíba se encontra entre os municípios de Silva Jardim e Araruama e 

pertence a bacia do Rio São João. Devido ao comprimento do rio que perpassa por diversos 

municípios da região dos lados houve o represamento da lagoa. Na lagoa encontra-se ainda as 

ETA’s (Águas de Juturnaíba e PROLAGOS) que tem por finalidade abastecer parte da região 

da baixada litorânea. (INEA, 2017) Essas ETA’s  são chamadas de convencionais ou 

tradicionais, que empregam a coagulação/floculação/sedimentação e filtração.  

Esses sistemas de limpeza da água geram rejeitos nos decantadores e nos filtros e os 

lançam diretamente no meio ambiente. A questão do lodo de tratamento de água de Estações 

de Tratamento de Água representam uma grande preocupação, pois a probabilidade desse 

resíduo conter algum dos elementos químicos que são de relevante preocupação para o meio 

ambiente. (OLIVEIRA, 2015).  

Este trabalho se justifica pelo fato de possíveis aportes de mercúrio oriundos desses 

materiais particulados utilizados no tratamento de água, resultando no lodo da estação de 

tratamento de água- ETA – PROLAGOS e da ETA Juturnaíba, poderem ser fontes de 

contaminação de mercúrio para o meio ambiente. A preocupação ocorre devido à grande 

extensão de utilização dessa água, pois as ETA’s mencionadas anteriormente são responsáveis 

pelo abastecimento de toda região dos lagos que possui mais 500.000 habitantes (IBGE, 
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2010). Não só o risco à saúde humana é grande, mas existe ainda a preocupação com a 

contaminação do meio ambiente.  

A relação causa/efeito não depende somente da dimensão das emissões pontuais, mas de 

emissões por fontes difusas e dos processos de remobilização do mercúrio acumulado no meio 

ambiente. Tornando-se então muito importante conhecer os processos biogeoquímicos que 

contribuem para a da dinâmica do mercúrio, bem como os processos antrópicos envolvidos. 

Sendo possível então construir um cenário de contaminação do mercúrio no ambiente (DE 

LACERDA e MALM, 2008).  

 

1.1. Objetivos  

O objetivo geral deste estudo é avaliar os níveis de contaminação por mercúrio em duas 

pilhas de rejeito das estações de tratamento d’água na Lagoa de Juturnaíba. 

Para atingir objetivo geral, o estudo foi subdividido em quatro objetivos específicos:  

1. Realizar pesquisas bibliográficas a fim de caracterizar a área de estudo. 

2. Avaliar os parâmetros acessórios (COT e granulometria) nas amostras da pilha de rejeito 

permitirão sua caracterização e uma melhor interpretação dos resultados do mercúrio. 

3. Avaliar a concentração total de mercúrio em testemunhos na pilha de rejeito que 

permitam a determinação do histórico de deposição do metal.  

4. Avaliar os níveis de contaminação dos produtos utilizados no tratamento de água ao 

longo do tempo. 

 

1.2. Hipóteses  

 Hipótese 1           

Nos últimos 50 anos, a pilha de rejeitos vem sendo sistematicamente contaminada por 

mercúrio em razão da aplicação de floculantes e coagulantes contaminados, e sua presença 

pode constituir um risco para a captação de água no ecossistema.   
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Hipótese 2           

A pilha de rejeitos não está contaminada por mercúrio, visto que os produtos químicos 

utilizados não apresentaram tais contaminações.   

 Hipótese 3          

 A identificação de que apenas alguns níveis da pilha de rejeito estão contaminados por 

mercúrio, indicando que a utilização de produtos químicos de diferentes origens gerou uma 

contaminação heterogênea da pilha. Esta contaminação poderia constituir risco de 

contaminação às águas do lago se o material for revolvido.   

  

2. Referencial Teórico 

2.1  Mercúrio no meio ambiente 

Tem-se observado um aumento significativo dos níveis de Hg após o aumento do 

desenvolvimento industrial. Acrescentando a isto, tem-se também uma série de atividades 

industriais antrópicas que emitem grandes quantidades de mercúrio para o ambiente, como a 

garimpagem e a indústria de cloro soda no Estado do Rio de Janeiro (LACERDA, 1997). 

Existem ainda empresas poluidoras como a combustão de carvão em centrais térmicas, 

industrial, comercial, combustão de derivados de petróleo, produção de cimento, lâmpadas e 

amalgamas dentárias.  

A preocupação quanto às atividades poluidoras vai além da preocupação com a poluição 

pontual. São estudados ainda se a ação do intemperismo pode disponibilizar o metal contido 

em rochas, ou seja, se atividades como a ressuspensão de partículas do solo pelos ventos, 

salsugem, emanações vulcânicas, queimadas de florestas e emanações do solo e águas 

superficiais que podem contribuir para as emissões naturais de mercúrio (COVELLI, 2012). 

Entretanto no Brasil não são conhecidas regiões de mineralização de mercúrio, com exceção 

da área próxima à Ouro Preto (OLIVEIRA, 2015).  

Na tabela 1 representa essa diferença encontrada na concentração de mercúrio em algumas 

amostras biológicas e ambientais. É possível perceber que existe concentração de Hg em 

diversas matrizes e em diversos organismos (homem e peixes).  
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Tabela 1: Concentrações de Hg nos diferentes compartimentos ambientais. 

Matrizes Concentração 

Solo (Total) 500 µg/g 

 Solo - Ch3Hg < 1% 

Homem 
(Sangue - Total) 

10 - 300 ng/mL 

Água doce 
(Total) 

Até 100 ng/L 

Sedimento 
(Total) 

1 - 500 µg/g 

Fonte: MICARONI et al. (2000) 

 

A atmosfera desempenha um importante papel de corpo receptor tanto das emissões 

naturais como antrópicas. Devido a suas propriedades físico-químicas e meteorológicas a 

atmosfera pode distribuir e redistribuir as emissões recebidas, atuando como uma importante 

fonte difusa de mercúrio para solos e drenagem. (MARINS et al., 2004)  

Embora os metais pesados também estejam presentes na coluna d’água, sobretudo na fase 

particulada, os sedimentos costeiros constituem um dos principais reservatórios para estes 

poluentes. A acumulação dos metais pesados neste compartimento por um lado é muito 

positiva, pois ao serem incorporadas aos sedimentos, as condições anóxicas levam estes 

poluentes a se associarem a sulfetos, os quais precipitam sob a forma de meta-sulfetos 

(sulfetos metálicos neoformados e amorfos) compostos muito estáveis e pouco disponíveis 

para os organismos (KIM et al., 2004). 

Os sedimentos se caracterizam por serem carreadores de possíveis fontes de contaminação 

do sistema aquático, uma vez que podem liberar mercúrio, devido à ação de trocas ambientais 

ou das condições físico-químicas, como: pH, oxigênio dissolvido, ação de bactérias, do 

sistema, afetando a qualidade da água, e dessa forma, originando bioacumulação e 

transferência na cadeia trófica (LIMA et al., 2001) 

No ambiente lagunar tem-se que o mercúrio se torna rapidamente associado com partículas 

e essas partículas são incorporadas a sedimentos de fundo. A interface água-sedimento é 

importante para entender os mecanismos e as variáveis ambientais que conduzem ou 

restringem a dinâmica da metilação (MIRANDA et al., 2007). 
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A grande preocupação quanto à contaminação do meio ambiente por mercúrio ocorre 

também devido à alta capacidade do mercúrio de interação com os diversos ambientes e 

biomagnificação nos seres vivos.  

2.2 Metilação 

O ciclo biogeoquímico seria o percurso que o elemento faz no meio ambiente. No caso do 

mercúrio, seu ciclo é caracterizado pelas diversas rotas que o composto pode seguir no 

ambiente. De maneira simplificada destaca-se a liberação do solo e da água para atmosfera, 

seu transporte seguido da deposição atmosférica das espécies de mercúrio.  

A figura 1 apresenta a distribuição das diferentes espécies de mercúrio no ambiente 

aquático com ênfase no processo de biomagnificação. A natureza e as reações dessas espécies 

determinam a solubilidade, mobilidade e toxicidade do Hg nos sistemas aquáticos. 

(MIRANDA et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo biogeoquímico do mercúrio.  

Fonte: MIRANDA et al. (2007) 

 

O mercúrio é emitido para a atmosfera por processos naturais e antrópicos. A parte 

natural à emissão provém de fontes geológicas; na parte antrópica a emissão é feita por 

processos industriais como a mineração, a produção de soda caustica e a própria produção de 

mercúrio. No processo atmosférico as emissões podem ser tanto o elemento elementar (hg0), 

quanto ao mercúrio divalente (hgII) e o mercúrio associado a outros elementos. Esses dois 

últimos tipos são mais soluvel em água do que o Hg0, por isso eles são as formas mais 
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predominantes do metal depositadas no ecossistema. Sendo assim o Hg0 tem uma vida última 

na atmosfera maior do que o HgII e o mercúrio associado. Esses dois isótopos de mercúrio 

são devolvidos à superfície terrestre pela precipitação, onde se acumula nos solos e nas águas 

superficiais. (GRIESBAUER, 2007)  

O ciclo do mercúrio no ambiente terrestre é importante porque dependendo das condições 

a acumulação do metal e suas transformações, são favorecidos pela baixa hidrodinâmica, o 

que gera condições para a sedimentação de grãos finos, estratificação da coluna d´água e 

depleção de oxigênio (Souza et al. 2013).  

A deposição úmida e seca no sedimento e no solo trazem mercúrio para a superfície 

terrestre, na maioria das vezes na forma de HgII da atmosfera. O restante pode ser 

incorporado, onde existe a possibilidade de troca com a atmosfera.  A deposição do mercúrio 

em bacias é predominantemente como HgII e reduzido para Hg0 (que pode volatilizar para a 

atmosfera). Uma porção desse isótopo (HgII) é convertido na forma mais tóxica, o 

metilmercúrio, facilitado pela interação biológica. (SELIN, 2009) 

Nos sedimentos anóxicos, causado pela baixa hidrodinâmica, favorecem o 

desenvolvimento das bactérias redutoras de sulfato que são descritas como importantes 

metiladoras do mercúrio (BISINOTI e JARDIM, 2004). Além da metilação microbiana, 

outros processos químicos relacionados à especiação do mercúrio podem ocorrer em 

condições anóxicas e o fracionamento geoquímico é fortemente afetado (BARROCAS e 

WASSERMAN, 2011). 

O mercúrio possui vários mecanismos de metilação conhecidos, pode ser formado de 

maneira natural no meio aquático pelo processo de metilação químico (abiótico) e pelo 

processo microbiano (biótico). Ao mesmo tempo, o metilmercúrio pode ser decomposto 

abioticamente pela ação de vários micróbios aeróbios ou anaeróbios (organismos 

desmetiladores). Essa desmetilação por meio biótico possui duas vias distinta, a oxidativa 

(que envolve a resistência do mercúrio) e a redutiva (que envolve íons sulfídios e é a mais 

comum). Estes microorganismos são capazes de decompor metilmercurio em Hg
0
. (SEGADE 

et al., 2011) 

A interferência da vegetação ocorre, pois o HgII é depositados nas folhas através da 

precipitação e o Hg 0 é absorvido através da troca de gás nos estômatos da folha. (SELIN, 

2009) Os fatores que afetam a presença de Hg nas plantas são principalmente a concentração 

externa e o tempo de exposição, o conteúdo de matéria orgânica presente no solo, a 
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capacidade de troca de cátions, conteúdo de óxidos e de carbono e o potencial redox.  O 

mercúrio afeta tanto as reações fotoquímicas como as de carboxilação de fotossíntese, pois 

inibe fortemente a cadeia de elétrons fotossintética.(CALGAROTO, 2009) 

As trocas de espécies inorgânicas para as formas metiladas são o primeiro passo nos 

processos aquáticos de bioacumulação. Considera-se que estes processos ocorram tanto na 

coluna de água quanto no sedimento. As reações de metilação e desmetilação ocorrem em 

todos os compartimentos ambientais, sendo que cada ecossistema atinge o próprio estado de 

equilíbrio. Uma vez formado o metilmercúrio entra na cadeia alimentar através da rápida 

difusão e forte ligação com as proteínas da biota aquática (MICARONI et al., 2000). 

A preocupação com as condições nos reservatórios de água no tocante a biogeoquímica do 

mercúrio, tem relação com o fato de a inundação poder influenciar em alterações nas 

condições redox e com isso levar a um maior desencadeamento no processo de metilação.  

Segundo Bisinoti e Jardim (2004) o MeHg é a espécie mais tóxica do mercúrio devido a 

sua capacidade de bioacumulação. No sedimento o MeHg é considerado o mais tóxico que o 

mercúrio inorgânico. Particulados ricos em Hg
2+

 são transportados para o sedimento, onde o 

metal pode ser metilado por bactérias sulfato-redutoras. Em adição à metilação, as bactérias 

presentes no sedimento podem também desmetilar o metilmercúrio, via reação reversa. O 

balanço das reações de metilação e desmetilação determina se um ambiente atuará como fonte 

ou sumidouro de metilmercúrio. 

 

2.3  Bioacumulação trófica 

Bioacumulação trata-se do processo de acumulação de uma substância em um organismo, 

geralmente de maneira direta. Como exemplo o MeHg que possui adsorção em corpos 

superficiais, na ingestão de alimentos (principalmente por peixes) e na sua entrada antrópica 

no ambiente. (KEHRIG, 2006)  

Este metilmercúrio entra então na cadeia alimentar quando é absorvido por espécies de 

fitoplâncton, que são comidos por peixes maiores. O MeHg acumula-se nos tecidos de peixe e 

crustáceos através de um processo chamado biomagnificação, através do qual a concentração 

de metilmercúrio aumenta à medida que ele sobe de um nível trófico para o próximo. Assim, 

peixes menores que estão mais abaixo na cadeia alimentar têm concentrações mais baixas de 
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mercúrio em seus tecidos, enquanto peixes maiores que são mais altos na cadeia alimentar 

têm concentrações mais elevadas. (GRIESBAUER, 2007). 

A biota aquática desempenha um importante papel no sistema ecológico, servindo como 

alimento, agente conservador de biomassa e agente enriquecedor de nutrientes. A relação 

entre o peso e a dieta de uma espécie de peixe reflete na variação da concentração do Hg, ou 

seja, os organismos aquáticos apresentam uma alta capacidade de absorverem os compostos 

de mercúrio (BASTOS et al., 2008).  

Mesmo em baixas concentrações o mercúrio constitui uma ameaça significativa, pois ele 

representa a principal forma de contaminação dos seres vivos. No Brasil, o limite de 

tolerância recomendado para consumo foi fixado em 0,50 mg kg
-1

 para os não carnívoros e 

1,00 mg kg
-1

 para os peixes carnívoros (BASTOS et al., 2008).  

Portanto, mesmo com a redução das emissões diretas, a contaminação por Hg de solos, 

sedimentos influencia diretamente nos recursos biológicos aquáticos, em particular o peixe, 

pois foi possível perceber sua grande interação com o meio ambiente e alta capacidade de 

absorção do metal pesado. No entanto, o consumo de peixe e mariscos não deve ser 

completamente eliminado, porque eles são uma parte importante de uma dieta saudável.  

 

2.4 Toxidades do mercúrio 

A preocupação com a toxidade provocada pelo mercúrio vem aumentando. O mercúrio é 

considerado pela Agência de Proteção Ambiental (EPA), como um dos elementos mais 

perigosos, devido a sua característica de acúmulo e persistência no ambiente e biota. O 

mercúrio é neurotóxico e seu efeito tóxico depende da forma química, da dose, do tempo de 

exposição e da taxa de administração. 

A exposição do mercúrio tanto orgânico quanto inorgânico causam síndromes que tem 

como principal sintoma mudanças neurológicas, como depressão. Para o mercúrio inorgânico 

as alterações conhecidas são consideradas mais brandas. Essas alterações são conhecidas 

como eretismo
1
 e causam principalmente problemas na autoestima (FARIA, 2003). Já as 

espécies de mercúrio orgânico são muito mais agressivas e com isto podem facilmente aderir 

a barreira sanguínea do cérebro, o MetilHg causa por exemplo o atraso neurocognitivo no 

                                                           
1
 Eretismo – Síndrome clínica típica por intoxicação por mercúrio, na qual o paciente apresenta problemas 

psico/motor como: nervosismo, irritabilidade, distúrbios de memória, tristeza, irritação dos olhos e fraqueza 
muscular (ZAVARIZ e GLINA, 1992).  
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desenvolvimento de crianças, e em adultos pode causar problemas cardiovasculares (CHOI e 

GRANDJEAN, 2008). 

No caso de uma intoxicação crônica os principais afetados são o sistema nervoso e o 

sistema gastrointestinal. O quadro gastrointestinal manifesta-se principalmente por lesões 

orais, de estômago, intestino e fígado. Podendo ocorrer também gengivite, gosto amargo ou 

metálico na boca, ulcerações orais, amolecimento de dentes e gastrite. Quando se trata do 

quadro neurológico os sintomas encontrados são tremores, alterações de sensibilidade 

dolorosa, térmica e tátil, alteração de reflexos, coordenação motora e até Parkinson 

(ZAVARIZ e GLINA, 1992). 

Segundo o Portal SUS (2015), a distribuição do mercúrio pelo território brasileiro é 

bastante variável. Na região sul, as usinas termoelétricas a carvão emitem mercúrio em forma 

de vapor e cinzas. No Sudeste, as indústrias químicas e eletroeletrônicas geram resíduos de 

mercúrio. No Nordeste, há petroquímicas e refinarias, enquanto o centro-oeste e o norte se 

destacam pela mineração. Além disso, os produtos acabados contendo mercúrio são 

comercializados em todo o país. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) registrou 220 casos de exposição/intoxicação por mercúrio no período de 2006 a 

2014, sendo 41% em São Paulo e 24% no Paraná (Figura 2). 

* Os dados de 2014 são parciais. 

Figura 2: Intoxicações exógenas por mercúrio em diferentes Estados do Brasil – 2006 a 2014. 

Fonte: (SUS, 2015)  
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2.5 Produtos relacionados ao mercúrio 

Produtos que possuem mercúrio em composição o liberam ao longo de seus ciclos de vida, 

de maneira distinta de um produto para outro. Dificultando então a medição desse metal 

liberado, gerando incertezas consideráveis sobre a magnitude da relação entre o mercúrio 

presente no ambiente por diversas fontes e o possível liberado por esses produtos (KINDBOM 

e MUNTHE, 2007). 

No caso das vacinas o mercúrio está presente na forma do composto de Tiosalicilato de 

etilmercurio sódico (THIMEROSAL), que contém 49,6% de Hg (m/m). Esse composto é 

utilizado desde 1930 como conservante das vacinas, devido a diversos fatores analíticos 

pesquisadores estrangeiros chegaram a fazer analogia entre a presença desse composto e 

disfunções neurológicas (autismo), principalmente em crianças (HVIID et al., 2003). No 

Brasil a ANVISA em 2011 determinou a retirada desse composto em remédios como o 

Merthiolate ®, liberando então o uso da substancia somente em vacinas na concentração 

média de 200 ppm (CARNEIRO, 2014). 

Além das vacinas outra fonte de contaminação muito conhecida são as amálgamas 

dentárias. As amálgamas são utilizadas na restauração de dentes por cerca de 150 anos e 

contém em sua composição cerca de 50% de mercúrio líquido. A contaminação ocorre não 

somente pelo contato, mas também pelo fato do mercúrio metálico possuir alta volatilização, 

com cerca de 25° C, o metal já passa para a forma de vapor (FUENTES e GIL, 2003). Existe 

um decreto da ANVISA para que a partir de 2019 o mercúrio não seja mais encontrado no 

produto dentário (ANVISA, 2017).  

Nesta última década existiu a ascensão de produtos eletrônicos, consequentemente o uso de 

pilhas. As pilhas de zinco/manganês apresentam um bom custo benefício, devido 

principalmente à adição de sais de mercúrio solúveis ao eletrólito (cerca de 0015%). A adição 

do sal ocorre a fim de diminuir as reações paralelas, ou seja, reações da pilha com o meio 

externo (BOCCHI et al., 2000). Segundo a resolução CONAMA 401 de 2008, ficou 

estabelecido que determinados tipos de pilha de zinco e manganês podem conter até 2% do 

seu peso em mercúrio.  
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2.6 Atividades econômicas que utilizam o mercúrio  

As atividades antropogênicas influenciam os ciclos de bioquímica, tanto quantitativamente 

quanto qualitativamente. Processos antropogênicos de valor primário e os padrões espaciais 

dos processos de ciclagem de areia de origem estão alterando os impactos da contaminação 

por mercúrio na biota aquática e nos seres humanos. A maior exposição para a saúde humana 

vem do consumo de peixes e produtos provenientes de operações de aquicultura (COSTA et 

al., 2012). No entanto, o conteúdo e a maneira como as atividades antropogênicas são geradas 

vêm influenciando para o aumento da contaminação por atividades antrópicas. Algumas das 

principais atividades são: a mineração, a indústria de cloro soda (no caso do Rio de Janeiro) as 

atividades industriais, mas principalmente no caso desse estudo as estações de tratamento de 

água.  

No Brasil, a mineração
2
 tem contribuído com a liberação de rejeitos que devido a 

processos químicos e biológicos que controlam a solubilidade, a disponibilidade biológica e a 

mobilidade têm disponibilizado metais pesados para o solo e para a água. Na atividade 

garimpeira a principal contaminação por mercúrio ocorre por causa da amalgamação
3
, pois o 

metal passa à forma de vapor ou por meio dos rejeitos minerais (DE FREITAS MUNIZ e 

OLIVEIRA-FILHO, 2008).  O mercúrio forma compostos intermetálicos (AuHg2, Au2Hg e 

Au3Hg), que possuem em média entre 60 e 70% de ouro (BORMA e SOARES, 2002).  

As fontes industriais de mercúrio representam uma contaminação por fontes difusas, 

principalmente na disposição dos resíduos sólidos. A indústria de cloro-soda é a responsável 

pelas principais emissões de mercúrio para o meio ambiente até a década de 80 (LACERDA, 

1997), o principal produto derivado dessa atividade industrial é a soda cáustica (Hidróxido de 

sódio). A soda Cáustica é obtida através do processo de células de mercúrio, onde ocorrem 

perdas inerentes de mercúrio para o meio ambiente (FERNANDES et al., 2009). 

Existem muitos processos industriais que liberam mercúrio para o ambiente como a 

produção de pilhas alcalinas, curtume de couro, refinarias, produção de lâmpadas elétricas, 

produção de aparelhos de precisão (ZAVARIZ e GLINA, 1992). Como observado 

anteriormente existem várias fontes para a liberação de mercúrio para o meio ambiente, em 

                                                           
2
 Mineração é o conjunto de operações realizadas visando à retirada de minério do depósito mineral (lavra), 

comumente conhecido como mina (DE FREITAS MUNIZ e OLIVEIRA-FILHO, 2008).   
3
 A Amalgamação é um processo simples, barato e eficiente para extrair ouro de granulometria superior a 

0,074mm e quando usado corretamente às emissões mercuriais são insignificantes (BORMA e SOARES, 2002).  
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diversos segmentos distintos. As estações de tratamento de água são apontadas nesse estudo 

como mais uma fonte de liberação desse metal.  

As estações de tratamento de água no Brasil apresentam diversas etapas, dentre elas a 

coagulação, que será estudada mais a fundo no próximo tópico, e consiste na adição de 

coagulantes para que haja decantação.  A contaminação dos lodos das ETA se encontra 

principalmente nessa etapa onde são adicionados produtos químicos que podem estar 

contaminados por metais pesados (TEIXEIRA et al., 2006). 

 

2.7 Descrição do processo de tratamento de água 

A NBR 12216:1992 fixa condições exigíveis na elaboração de projeto de estação de 

tratamento de água destinada à produção de água potável para abastecimento público. As 

etapas apresentadas a seguir fazem referências às exigências apresentadas na norma.  

A água bruta, captada, é recebida em um medidor de vazão, calha Parshall, onde após o 

processo de filtração é adicionado o floculante (sulfato de alumínio). Em seguida, o volume é 

dirigido até a câmara de floculação. O volume floculado é distribuído à câmara de decantação 

(NBR, 1992).   

O líquido clarificado
4
 é coletado nas calhas coletoras de superfície do decantador, sendo 

então encaminhado ao canal de distribuição de água decantada para o filtro (NBR, 1992).  .  

O filtro recebe o volume clarificado e após a filtração a água segue para o reservatório de 

água tratada, onde é adicionada a Cal Hidratada (corrigir o pH), Gás Cloro e ácido 

Fluossilícico, sendo que deste reservatório a água é transferida por bombas para distribuição 

na rede de águas (NBR, 1992).  . 

Para que o processo de tratamento seja bem-sucedido é necessário a aplicação de produtos 

químicos que possam desestabilizar as partículas coloidais contidas na água bruta, formando 

flocos com tamanho suficiente para sua remoção posterior. Nesse processo as ETA’s 

Juturnaíba utilizam floculantes que modificam o potencial iônico da solução e, provoca a 

desestabilização de partículas.  

                                                           
4
 A clarificação da água tem por objetivo diminuir a quantidade impurezas suspensas, entendo-se como a soma 

do processo de coagulação, floculação e decantação.(REIS, 2016)  
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A ação desse sal na formação dos flocos exige uma operação de mistura rápida para 

dispersão desse floculante e posteriormente uma mistura lenta para a formação do floco. Após 

a formação do floco, é necessária sua remoção para clarificação da água, operação realizada 

nos decantadores onde esse material sedimentado fica retido. Água decantada com parte dos 

flocos que não sedimentam é encaminhada aos filtros para clarificação final. Dessa forma, 

grande parcela dos flocos fica retida nos decantadores e outra nos filtros. Por meio dessas 

operações a ETA produz resíduos: água de lavagem dos filtros e lodo acumulado nos 

decantadores. 

Os lodos gerados nos decantadores das ETAs são resultados desse processo de tratamento 

gerando a sedimentação das partículas presentes na água bruta. O material removido da água 

bruta é retido em tanques por um certo tempo e depois disposto em uma região. 

Nesse sentido, o gerenciamento adequado dos sistemas de tratamento de águas para 

abastecimento público deve também abranger todos os problemas relacionados à proteção dos 

mananciais, qualidade dos produtos químicos empregados e as consequências do descarte 

sistemático desses resíduos.  

 

2.8 Legislação  

A abordagem da legislação a emissões de mercúrio será restrita aos sistemas aquosos e 

sedimentares e sobre o lodo uma vez que a área de estudo do presente trabalho se tratar de um 

sistema lagunar. Nas legislações específicas encontradas para o lodo de ETA, as 

concentrações de mercúrio serão medidas segundo os parâmetros para resíduos sólidos. 

Segundo a lei n. 12.305/2010 resíduos sólidos são materiais, 

substancias, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõem 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou 

semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviável os eu lançamento na reder 

pública de esgoto . 

 

No Brasil, as normas e padrões de potabilidade de água destinadas ao consumo humano 

aplicam-se para todo o território nacional e estão contempladas na Portaria N° 2914, do 

Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011. Esta portaria permite um valor máximo de 

1ng.L
-1

 para mercúrio em águas com qualidade adequada ao consumo humano (água potável). 
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Este é um valor importante, uma vez que o valor basal para a concentração de mercúrio é da 

ordem de 0,1 a 3 ng.L
-1

 em águas doces. 

Enquanto a potabilidade da água é regida pelo Ministério da Saúde, os sistemas aquáticos 

ambientais são legislados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Desta 

forma a classificação de águas é feita em todo o território nacional de acordo com a resolução 

CONAMA n°357, de 17 de março de 2005. A Resolução separa águas doces (salinidade igual 

ou inferior a 0,5‰) em 5 tipos: Classe Especial, Classe 1 até 4, nas quais as restrições às 

impurezas diminuem conforme o número da classe aumenta. As águas salinas (salinidade 

igual ou superior a 30), e as águas salobras (salinidade entre 0,5 e 30) que são divididas em 4 

tipos: Classe Especial, Classe 1 até 3.  

A alteração feita na resolução de 2005, o CONAMA n°430 de 13 de maio de 2011, trata 

sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. A resolução determina os níveis 

máximos permitidos para o lançamento de efluentes nestes corpos d’água. Segundo o Art. 16, 

o teor máximo de mercúrio total lançado possui o valor de 10 ng.L
-1

 de Hg, com vazão 

máxima de até 1,5 a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor. O § 1o 

determina que os efluentes oriundos de sistemas de disposição final de resíduos sólidos de 

qualquer origem devem atender às condições e padrões definidos anteriormente.    

Segundo a NRB 10004:2004 anexo F as concentrações encontradas no lodo para metais 

lixiviados são de 100 ng.L
-1

. A norma estabelece ainda, no anexo G, a concentração de metais 

solubilizados, a contração para mercúrio total foi de 1 ng.L
-1

.  Esses parâmetros são utilizados 

para classificar os resíduos sólidos como classe I, ou resíduos perigosos5. 

 Para sedimento foi utilizado padrão estabelecido no CONAMA 454/2012 que especifica 

que para a classificação da lagoa (realizada segundo o CONAMA 357/2005) pode possuir 

uma caracterização química do mercúrio de 0,486 mg.kg
-1

. Concentração superior as outras 

apresentadas anteriormente.     

Outro ponto a que as leis apresentadas não fazem referência é a forma em que o mercúrio 

se encontra, quando se sabe que as formas orgânicas são muito mais tóxicas. Soma-se a isto, a 

grande dificuldade de fiscalização dos orgãos competentes.  

 

                                                           
5
 São caracterizados como resíduos que apresentam periculosidade, para a saúde ou para o meio ambiente, ou 

uma das características pré-estabelecidas pela própria norma de inflamibialidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade e patogenicidade. (NRB 10004:2004) 
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3. Metodologia 

3.1. Área de estudo  

3.1.1 Caracterização da área 

A lagoa de Juturnaíba situa-se entre os municípios de Silva Jardim e Araruama, no estado 

do Rio de Janeiro, entre as coordenadas 22°41'S, 42°18'"O; 22°35'"S, 42°16'O, e localizada na 

Região Hidrográfica VI, como indicado na figura 3. O clima da região é o tropical úmido com 

estação chuvosa no verão e sem inverno pronunciado. A precipitação anual oscila entre 1.500 

e 2.000mm, sendo os meses de novembro a março os mais chuvosos e de maiores 

temperaturas (CARVALHO et al., 2006).  

A bacia onde se encontra a lagoa de Juturnaíba é formada pelas águas do rio Capivari e 

Bacaxá e barradas pelo Rio São João, no qual desagua. Em 2002 a maior parte da bacia foi 

transformada e área de proteção Ambiental Federal do Rio São João/Mico leão Dourado 

(MORAIS et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa de localização da área de estudo, contendo as ETA’s e as pilhas de rejeito químico. 
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A represa tem um formato irregular, e que podem ser distinguidos três braços. O primeiro 

braço ao norte que corresponde ao brejo do vale do Rio São João e que foi inundado. Já para o 

meio da represa está o braço do vale afogado do Rio Capivari e ao sul o do Bacaxá. O 

abastecimento da represa é originado pelos rios e sub-bacias do São João, Capivari e Bacaxá, 

e suas vazões em época de cheia e estiagem (BARCELLOS et al., 2008).  

Um trabalho feito por WASSERMAN et al. (2015), calculou que o lagoa de Juturnaíba 

possui uma profundidade média de 2,86 m e com profundidade máxima de 7 m, com a área da 

lagoa de 33.621.205m². Segundo WASSERMAN et al. (2008) a vazão mínima do vertedouro 

é de 8m
3
/s e a capacidade de retenção de água da represa é de aproximadamente 60 milhões 

de m
3
.  

O reservatório de Juturnaíba por ser um ambiente lêntico, acaba funcionando como uma 

barreira geoquímica para metais, isto porque os metais que entram no reservatório pela via 

fluvial, acabam perdendo energia e se sedimentando, em razão das baixas hidrodinâmicas. 

Como resultado, nos sedimentos anóxicos destes ambientes podem ocorrer deposição e 

acumulação de metais, o que deixa estes compartimentos vulneráveis à contaminação 

(SOUZA, 2013).  

O reservatório abastece 8 municípios da Região dos Lagos fluminense, como mostrado na 

tabela 2 são cerca de 627.000 habitantes. Esse valor não leva em conta o período de alta 

estação quando a população local quase dobra ou quadruplica em alguns municípios.  

Tabela 2: População total dos municípios e concessionária responsável pelo abastecimento.  

Município População hab. 
(IBGE 2016)  

Concessionária 

São Pedro da Aldeia 98.470 PROLAGOS 

Arraial do Cabo 29.077 PROLAGOS 

Buzios 31.674 PROLAGOS 

Iguaba 26.430 PROLAGOS 

Cabo Frio 212.289 PROLAGOS 

Araruama 124.940 Águas de Juturnaíba 

Silva Jardim 21.279 Águas de Juturnaíba 

Saquarema  83.750 Águas de Juturnaíba 
Fonte: MORAIS et al. (2016) 
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3.1.2 Histórico da área 

Na década de 70 e 80 foi quando começaram as primeiras obras na bacia do Rio São João, 

que seriam a canalização dos principais rios, drenagem dos brejos e a construção da represa 

de Juturnaíba. Tudo indica que a represa começou a ser idealizada no fim de 1960, pois a 

DNOS (Departamento Nacional de água) nesse período contratou uma empresa para realizar 

estudos na área. (BIDEGAIN e VÖLKER, 2003) 

A formação do reservatório aconteceu entre 1982 e 1984 e cobriu a antiga lagoa de 

Juturnaíba (8 mk2 de área), trechos de rios e áreas com vegetações criando assim um novo 

ecossistema. A represa foi implementada pelo DNOS (Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento) visando o abastecimento público da região dos Lagos e a irrigação nas áreas 

planas que foram drenadas. (MORAIS et al., 2016) 

Na década de 90 terminaram de construir a barragem de Juturnaíba. A captação de água 

para abastecimento público no Reservatório de Juturnaíba teve início com a instalação de duas 

Estações de Tratamento de Água nas suas margens. A Companhia Nacional de Álcalis foi à 

empresa que iniciou a captação de água na lagoa. A CEDAE iniciou a captação e o tratamento 

da água, visando a abastecer os municípios da região dos Lagos, através da construção da 

Estação de Tratamento de Água de Juturnaíba. (ALMEIDA, 2017)  

Em 1977, a CEDAE iniciou a captação de água no Rio São João, através da construção da 

Estação de Tratamento de Água de Juturnaíba, visando a abastecer os municípios da Região 

dos Lagos. A Companhia Nacional de Álcalis também possuía uma captação na lagoa, e 

através de uma adutora supria de água suas instalações industriais (BARCELLOS et al., 

2008). Em 1997 o governo do Estado passou o serviço de abastecimento de água e tratamento 

de esgoto para as empresas Águas de Juturnaíba e PROLAGOS. (BIDEGAIN e VÖLKER, 

2003) 

 

3.2 Amostragem 

No campo foram coletados 5 testemunhos (4 tubos de pvc e 1 de acrílico) em 5 pontos 

dispersos entre as duas pilhas de rejeito, a figura 4 representa as coordenadas de coleta. 
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Depois serão divididos em uma Glove Bag (atmosfera de nitrogênio6), a fim de garantir a não 

interação com a atmosfera, e fatiados a cada três cm de profundidade do topo em direção à 

base para cada testemunho sedimentar. 

  

 

 

 

 

 

Figura 4: Coordenadas dos pontos de amostragem.  

 

 

 

                                                           
6
 As técnicas de atmosfera inerte, ou atmosfera de nitrogênio são muito utilizadas nas sínteses químicas, 

quando as substâncias manipuladas - reagentes e produtos - apresentam elevada sensibilidade ao ar (ALVES, 
1986).  
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3.3. Granulometria 

Para a granulometria, as amostras foram peneiradas por via úmida (adicionando água 

destilada) em peneiras de 63 µm de abertura. Ambas as frações foram separadas, secas em 

estufa ventilada e pesadas. O peso da fração inferior a 63 µm foi dividido pelo peso total 

(antes do processo) e o valor multiplicado por 100 para chegarmos à porcentagem referente à 

fração inferior a 63 µm. O resultado obtido refere-se ao percentual da fração Silte e Argila 

presente na amostra (OLIVEIRA, 2015). 

 

3.4. Determinação de Carbono Orgânico Total  

As análises do carbono orgânico total foram realizadas na EMBRAPA Solos, no 

laboratório de análise elementar (CHN). A detecção por infra-vermelho que quantifica COT é 

gerada pela combustão das amostras usando O2 como gás oxidante, em um ambiente com 

temperaturas acima de 950 °C. Os produtos da combustão eram mantidos em colunas 

específicas para a absorção do CO2. O sistema de medição da massa por infra-vermelho fez a 

leitura da quantidade de massa adsorvida e da sua percentagem de conversão (NELSON e 

SOMMERS, 1982).   

 

3.5. Limpeza das vidrarias destinadas às análises de mercúrio Total.   

A descontaminação das vidrarias que serão utilizadas para as análises de mercúrio é 

considerada uma das etapas mais importantes, pois as amostras analisadas não podem sofrer 

nenhum tipo de contaminação a fim de garantir um resultado fidedigno. O processo é iniciado 

pela lavagem das vidrarias com detergente e água. 

 Na etapa seguinte essas vidrarias são colocadas em banho Detertec (10%) por pelo mens 

três dias, depois são lavadas com água destilada estando prontas para a etapa seguinte. No 

terceiro passo, as vidrarias são mantidas novamente por três dias, desta vez imersas em 

solução de HCl (5%), após esse período são novamente lavadas com água destilada, e então as 

vidrarias são levadas para a estufa (BISINOTI, 2005). Após esse processo de 

descontaminação das vidrarias, processo pré-analítico, é garantido que as amostras não 

sofreram nenhum tipo de contaminação, quando em contato com material lavado. 
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3.6. Procedimentos Analíticos e cálculo das concentrações de mercúrio 

Para a quantificação do mercúrio total foram separados aproximadamente 1g de amostra 

seco e macerado, são adicionadas 5 ml de água deionizada. Depois será adicionado 5 ml de 

aqua regia (3 HCL: 1 HNO3), aquece-se por 30 minutos em banho de areia à 60°C, utilizando 

o reator cinético (dedo frio)
7
, para evitar a perda de mercúrio por volatilização durante a 

digestão das amostras, como indicado na figura 5. Após o resfriamento adicionam-se 50 ml de 

água deionizada e 15 ml de permanganato de potássio (KMnO4) a 5%. Depois neutraliza-se o 

excesso de oxidantes com cloridrato de hidroxilamina 12% (MALM et al., 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Banho de areia com reator cinético utilizado na metodologia de extração.  

Antes de realizar a leitura retira-se 50 ml de amostra e adiciona-se 1ml de cloreto estanoso 

(SnCl2) a 20%, que é responsável pela medição através da volatilização do mercúrio (HATCH 

e OTT, 1968). A leitura do mercúrio total foi realizada no espectrofotômetro de absorção 

atômica por vapor frio (CVAAS) 
8
 através do aparelho Lumex RA 915 Zeeman Mercury 

Spectrometer, como indicado na figura 6. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Dedo frio é um sistema que consiste em um tudo de vidro fechado com um pequeno tubo de vidro cheio de 

água fria. Esse sistema ajuda a recircular os ácidos dentro do tubo maior, bem como evitar a perda de analito 
no aquecimento (ORESTE et al., 2013). 
8
 É uma técnica de baixo custo onde as espécies de mercúrio são tipicamente mineralizadas para Hg2+ através 

de um ataque ácido e depois reduzido para a forma elementar (Hg0) por reação do SnCl2 (ORESTE et al., 2013).  
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Figura 6: Aparelhos utilizados na leitura de HgT.  

 

O aparelho realiza a medição da concentração de mercúrio gerando um gráfico, 

informando também o tempo de análise da amostra, em segundos, e o máximo alcançado pelo 

gráfico. Na figura 7, está representando a diferença entre o gráfico mostrado pela amostra 

utilizado para a curva de calibração, de concentração de 0ng.L
-1

 de Hg; e a amostra 54, que 

representa o testemunho 4 a uma profundidade média de 4,5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diferença entre os gráficos gerados entre a amostra branco e amostra do testemunho4.  

O cálculo dos resultados das concentrações de HgT foram realizados a partir de uma 

formula gerado no programa Excel, como indicado na figura 8. Essa formula é calculada 

através de um gráfico gerado diariamente pela curva de calibração (com concentrações de 0, 

10, 40, 100, 150 e 200 ng L
-1

), para cada dia de leitura de amostras é gerado um gráfico e uma 

fórmula que vai calcular a concentração de mercúrio total na média de 10 amostras analisadas 

por dia. Apesar de gerar fórmulas diferentes existe pouca variação entre elas, pois se está 

analisando as mesmas concentrações, é necessário a realização desse procedimento para 

garantir a qualidade analítica do procedimento. 
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Figura 8: Tabela utilizada para o cálculo das concentrações de mercúrio total.  

Foram realizadas 19 curvas de calibração, que resultaram em formulas diferentes para o 

cálculo da concentração. Além da formula a curva de calibração determina ainda o o R
2
, 

considerado o coeficiênte de determinação
9
, como indicado na tabela 3. Esse coeficiênte 

determina o quanto os valores observados estão lineares e coerêntes entre si, ou seja, os 

valores encontrados representam entre si os valores esperados para os pontos observados na 

curva. Obteve-se resultados maiores do que 0,9 indicando que as variáveis independentes 

explicam mais de 90% da variação da variável dependente, ou seja, que existe uma relação 

linear entre as concentrações e a função de resposta do instrumento utilizado, durante o 

período de trabalho. (FERNÁNDEZ et al., 2015) 

Tabela 3: Resultados encontrados para o R
2 

nas cruvas de calibração. 

Curva  R2 

1 0,9859 

2 0,9995 

3 0,9988 

4 0,9994 

5 0,9999 

6 0,9999 

7 0,9996 

8 0,9978 

9 0,9955 

10 0,9902 

11 0,9995 

                                                           
9
 Coeficiente de determinação (R

2
), é uma medida de ajustamento de um modelo estatístico linear 

generalizado, em relação aos valores observados. O R² varia entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto 
o modelo consegue explicar os valores observados.  
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12 0,9996 

13 0,9988 

14 0,9957 

15 0,9998 

16 0,9894 

17 0,998 

18 0,9949 

19 0,9959 

 

Durante todo o processo analítico foram realizadas repetições de algumas amostras que 

apresentaram resultados anteriores altos e para garantir o QA/QC das análises. Foram feitas 

de 2 a 3 repetições para cada amostra, dependendo do comportamento conforme os resultados 

foram sendo calculados. A partir das repetições foram calculadas a média, o desvio padrão, a 

precisão (Desvio padrão pela média) e o erro (100 menos a precisão), considerado somente os 

valores de duplicatas com precisão acima de 85%.  

Outro parâmetro analisado a fim de confirmar os resultados obtidos foi o limite de 

detecção
10

 e o limite de quantificação
11

. O resultado do limite de detecção foi calculado 

através do devio padrão das amostras branco, multiplicado por 3. O limite de quantificação foi 

calculado pelo desvio padrão das amostras branco, multiplicado por 5. Os resultados 

encontrados na tabela 4 representam um valor baixo quando comparado à média de mercurio 

encontrada nas amostras, representando então, a sensibilidade do aparelho para concentrações 

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

Tabela 4: Resultados encontrados para o limite de detecção e o limite de quantificação. 

  

 

 

Foram analisadas quatro repetições do certificado material de referência (PACS-2 e 3) para 

avaliar o resultado analítico. O material de referência é referente ao sedimento marinho para 

metais traços e outro constituintes e foi disponilizado pela empresa National Research 

Council Canadá. A quantidade de mercúrio total presente na amostra PAC-2 e 3 são de 3,04 ± 

0,20 mg.Kg
-1

 e 3,0 ± 0,5 mg.Kg
-1

, respectivamente.  

                                                           
10

Limite de detecção: Teor mais baixo de substância que pode ser detectado, identificado e/ou quantificado 
numa amostra com uma probabilidade de erro (DIRECTIVE, 2002).  
11

 Limite de quantificação: Limite a partir do qual se pode concluir que uma amostra é não conforme com uma 
probabilidade de erro (DIRECTIVE, 2002).  

Parâmetro HgT (ng.g-1) 

Limite Detecção 04 

Limite Quantificação 06 
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Os resultados encontrados que foram considerados aceitáveis foram a amostras que 

apresentaram recuperação acima de 85% do material de referência, esses valores estão 

plotados na tabela 5. (HIGHT e CHENG, 2005)  

Tabela 5: Resultados encontrados para as amostras padrão, PACS-2 e PACS-3. 

 

 

 

Para alcançar os resultados das variáveis analisadas nas quatro estações da pilha de rejeitos 

das ETA’s, os resultados formaram uma distribuição espacial da concentração de mercúrio 

nas diferentes profundidades, tendo a profundidade mediana variando de 1- 35cm.  Após todo 

o processo de QA/QC explicado anteriormente, as concentrações brutas de cada amostra 

foram plotadas em gráficos de acordo com a profundidade.  

Foi utilizado o programa Statistica© a fim de realizar correlações entre os resultados 

encontrados, através matriz de correlação linear de Pearson12 
buscou-se identificar qual a 

medição linear entre os dados. As correlações marcadas são significantes em probabilidade 

menor que 0,05 (FIGUEIREDO FILHO e JUNIOR, 2010). No anexo II estão presentes os 

dados encontrados em todas as correlações.  

 

4. Resultados e discussão 

Os resultados encontrados foram separados de acordo com os tipos de metodologia e 

plotados em gráficos de acordo com a profundidade. Foi gerado então, a distribuição espacial 

do granulometria (% de finos), Carbono orgânico total (COT) e a concentração de mercúrio 

em diferentes profundidades (variando de 1-35 cm). O anexo I mostra todos os resultados 

brutos analisados. Seguindo a metodologia foram analisadas 75 amostras no total, incluindo 

as triplicadas, de amostras do lodo.  

 

 

                                                           
12

 O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis 
quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear. 
Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas variáveis (SEDGWICK, 
2012).   

ID Hg (ng/g) Recuperação (%) 

PACS-2 3093 104 

PACS-2 2972 100 

PACS-3 2789 92 
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4.1 Resultados da granulometria      

Os sedimentos atuam como um coletor para os metais, mas esses metais podem ser 

liberados dos sedimentos através de reações químicas e atividade biológica. Portanto, a 

composição do sedimento é considerada um bom indicador para a contaminação por metais 

(GARCÍA et al., 2012). No entanto, em trabalhos anteriores a concentração de mercúrio no 

sedimento de superfície mostrou que o elemento está bem distribuído, indicando assim que o 

ambiente ainda não recebeu contaminação artificial (SOUZA e WASSERMAN, 2015).  É 

importante se entender a relação lodo e sedimento na região para se avaliar a interação entre 

as matrizes.   

Na lagoa de Juturnaíba, é observada a presença de solos com bastante intemperizações, 

formados em sua maior parte por oxi-hidróxidos de alumínio e ferro, com uma cor marrom 

caracterizando silte e argila. A baixa coesão do solo o torna mais suscetível à erosão das 

margens e ao transporte de sedimentos (OLIVEIRA, 2015).  

A natureza do material descartado nas pilhas de rejeito são matérias em suspensão e os 

reagentes incorporados que promovem a sedimentação. Devido ao alto teor de reagentes 

presentes no processo de tratamento de água, principalmente os floculantes, que 

posteriormente incorporados ao sedimento causando uma grande dispersão do material 

analisado, geram grande variação nos resultados obtidos.  

A importância de se analisar a fração silte +argila e areia ocorrem devido ao fato de que os 

elementos traços são mais enriquecidos na fração fina (GONÇALVES et al., 2011). A 

associação ocorre, portanto, pois quanto maior a superfície específica, maior será a 

capacidade de absorção do grão. Serão esperadas ainda associações com a matéria orgânica, 

oxi-hidróxicos e sulfetos. Sendo assim, solos argilosos tem a capacidade elevada de reter 

metais, por longos anos (BISINOTI e JARDIM, 2004).  

Percebe-se então que a granulometria varia entre camadas de material de grão fino 

intercaladas com a granulometria mais grosseira. Essa variação pode ter sido causada pelos 

floculantes presentes na amostra que podem ter acusado alguma interferência. Não é de se 

esperar uma granulometria grosseira porque a matéria em suspensão normalmente apresenta 

granulometria muito fina.   

A figura 9 representa os testemunhos 3, 4 e 5 (ETA de Jutunaíba), onde é possível perceber 

uma grande variação na porcentagem de finos. A figura 10, representa os testemunhos 1 e 2 

(ETA PROLAGOS), que também apresentam grande variação na porcentagem de finos, mas 
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foi onde foram encontrados os maiores valores. Em algumas profundidades a porcentagem de 

finos passa de 50%. Como mencionado anteriormente, quanto maior a porcentagem de finos 

maior a probabilidade de se encontrar metais pesados associados a eles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Gráfico com a porcentagem de finos dos testemunhos 3, 4 e 5 em relação à profundidade. 
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Figura 10: Gráfico com a porcentagem de finos dos testemunhos 1 e 2 em relação à profundidade. 

 

4.2 Resultados de Carbono Orgânico Total (COT) 

O carbono orgânico total faz referência à matéria orgânica presente em uma amostra 

de lodo. As substâncias orgânicas podem ser classificadas com base nas características físico-

químicas e entre si (BENEDETTI, 2012).  

O COT em sedimentos ajuda no controle da especiação, transformação e destino do 

Hg no sedimento, podendo causar por exemplo a redução de Hg
2+

 para Hg
0
. A forte relação 

entre o Hg e o COT indica forte afinidade entre eles associado com as partículas finas dos 

sedimentos (CHAKRABORTY et al., 2014).  

Na lagoa de Juturnaíba as concentrações de partículas de carbono orgânico são 

relativamente baixas na coluna d’água, o que indica que o material particulado em suspensão 

é principalmente mineral, suportando a hipótese de que as erosões das margens do 

reservatório desempenham um importante papel na composição deste material (SOUZA, 

2013).  

Segundo SOUZA (2013) as concentrações de carbono orgânico total em Juturnaíba 

variaram entre 0,8 a 27% p/p,. A concentração mais elevada foi observada, num ambiente 

redutor, próximo ao Rio Bacaxá, e que pode estar associada às baixas condições 

hidrodinâmicas que favorecem o estabelecimento de plantas aquáticas, consequentemente em 

um ambiente adequado para acumulação de COT. 



 
 

29 
 

Outro trabalho apresentado na região, feito por WASSERMAN (2012) mostrou que as 

concentrações de COT possuem média de 25,2 ±26,3%. No trabalho observou-se que existe 

pouca variação quanto a profundidade, indicando uma mudança ao longo do tempo. O 

trabalho mostrou ainda que não existem diferenças relevantes entre as pilhas de rejeito.  

Em outro trabalho apresentado por WASSERMAN (2015), foram coletados 

testemunhos na pilha de rejeito que apresentaram teor de COT similar até a profundidade de 

40 cm (de 11 a 13 %), depois dessa profundidade a concentração diminui drasticamente.  

Assim como no trabalho as concentrações encontradas na ETA Águas de Juturnaíba 

apresentam maior linearidade quando comparado aos resultados da ETA PROLAGOS.   

As maiores concentrações de carbono orgânico total na área de rejeito químico de 

Juturnaíba foram encontradas em profundidades superficiais entre 3,0 e 17,5cm, e variaram 

entre 3,56 e 13,85%.  A concentração total maior foi obtida no testemunho 2 e a menor 

concentração total foi obtida no testemunho 4. 

 De modo geral as maiores concentrações encontradas de COT, foram observadas no 

testemunho 1 (média de 9,66% de COT para 35cm de profundidade) e as menores no 

testemunho 4 (média de 6,99% de COT para 35cm de profundidade). Para os testemunhos 2, 

3 e 5 as médias encontradas foram respectivamente 9,62%, 7,48% e 8,54%. 

 A figura 11 representa as concentrações de carbono orgânico total nos testemunhos 

3,4 e 5 referentes ao rejeito da ETA Juturnaíba. A figura 12 representa as concentrações de 

carbono orgânico total nos testemunhos 1 e 2 referentes a ETA PROLAGOS. 

Foi possível perceber que a concentração de COT é elevada podendo ser atribuída em 

função de o material ser resultado de decantação e de material particulado. E que apesar de 

valores diferentes de maneira geral as duas pilhas de rejeito apresentam as mesmas faixas de 

concentração elevadas, o que era esperado em função de o material ser resultante da 

decantação de material particulado. 
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Figura 11: Gráfico com a porcentagem de carbono orgânico Total encontrado nos testemunhos 3,4 e5 em relação 

a profundidade 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 12: Gráfico com a porcentagem de carbono orgânico Total encontrado nos testemunhos 1 e 2 em relação 

a profundidade. 
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Foi possível perceber que existevariação com a profundidade, concluindo assim que 

não houve uma modificação no lodo ao longo do tempo. Embora as plantas de tratamento de 

água estejam localizadas a 3,5 km de distância não é possível identificar quaisquer diferenças 

relativas nas lamas de cada estação de tratamento de água, podendo então se afirmar que as 

águas que chegam as ATA’s são semelhantes.  

O COT mostrou correlação com a granulometria na maioria dos testemunhos. Os 

testemunhos 2,3 e 4 apresentam uma forte correlação entre as duas variáveis, com valores de -

0,65 (testemunho 3 e 4) e 0,9 (testemunho 2). Já os testemunhos 1 e 5 não apresentaram 

correlação, com valores de correlação de 0,1. Esse fato se atribui à alta heterogeneidade entre 

as amostras e entre os pontos coletados.  

 

4.3 Resultados da concentração de mercúrio total.  

Os resultados das concentrações de mercúrio total nos cinco testemunhos das estações da 

pilha de rejeitos das ETA’s, obtidos a partir da curva de calibração do aparelho explicado no 

item 3.6, foram plotados em gráficos a partir das concentrações de Hg nos perfis sedimentares 

(figura 13 e 14). O resultado é uma distribuição espacial da concentração de mercúrio nas 

diferentes profundidades, tendo a profundidade mediana variando de 1- 35cm.  

O presente trabalho analisou o Hg nas pilhas de rejeito, já o trabalho analisado 

anteriormente, determinou as concentrações no sedimento
13

. O trabalho serviu para termos 

uma estimativa das concentrações esperadas no reservatório.  

A comparação com o estudo realizado por Souza (2013), no qual a distribuição espacial 

com uma média de 148 ng.g
-1

 e um máximo de 180 ng.g
-1

 no sedimento, que devem estar 

associadas com ambientes abrigados do reservatório (condições hidrodinâmicas lêntico). Foi 

possível então confirmar a alta concentração medida nas pilhas de rejeito, pois os resultados 

encontrados no sedimento deveriam ser próximos dos encontrados no lodo. Sendo possível 

concluir que as áreas de rejeito não estão associadas com possíveis aportes de rios efluentes à 

lagoa.  

Em outro estudo, feito por SOUZA e WASSERMAN (2015) foi possível perceber que o 

mercúrio está bem distribuído dentro do reservatório e que causa pouca ou nenhuma 

                                                           
13

 O lodo e o sedimento possuem características distintas. O sedimento tem uma característica de deposição do 
material de maneira mais natural. O lodo seria o material depositado após o tratamento de um efluente.  
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influência das pilhas de rejeito. As concentrações obtidas variam entre 60 ng g
-1

 a 200 ng g
-1

, 

confirmando assim que o ambiente ainda não recebeu contaminação artificial com mercúrio. 

A distribuição de mercúrio em profundidade na área de rejeito químico da ETA Água de 

Juturnaíba, figura 13, referente aos testemunhos 3,4 e 5. As amostras coletadas na área de 

rejeito químico destas foram determinadas concentrações que variaram entre 8 ng.g
-1

 

(testemunho 3) a 484 ng.g
-1

 (testemunho 4). As médias das concentrações dos testemunhos 

encontrados foram: 122 ng.g
-1

, 159 ng.g
-1

, 174 ng.g
-1

, respectivamente.   

Na área de rejeito químico da PROLAGOS, nota-se um valor acentuado, figura 14, 

representam o testemunho 1 e 2. A concentração máxima encontrada chegou a 40 vezes maior 

que o menor valor encontrado na pilha de rejeito da ETA Águas de Juturnaíba. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Concentração de mercúrio Total encontrado nos testemunhos 3, 4 e 5 em relação à profundidade. 
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Figura 14: Concentração de mercúrio Total encontrado nos testemunhos 1 e 2 em relação a profundidade. 

Visando a descobrir a origem do Hg na pilha rejeito foi utilizada novamente a matriz de 

correlação linear de Pearson, através do programa Statisca©, cruzando as concentrações 

encontradas de HgT, granulometria e Carbono Orgânico Total, considerando uma 

probabilidade de 0,05. Percebeu-se então que não existe um padrão entre as amostras e que a 

maioria dos dados não possuem correlação.  

Nos testemunhos da ETA PROLAGOS (1 e 2) já é possível perceber uma falta de padrão 

entre os resultados. No testemunho 1 não houve correlação entre o mercúrio e o COT e a 

granulometria (0,4 e 0,5 respectivamente de correlação para cada variável), ou seja, a 

concentração de Hg encontra nas amostras não estão associadas nem ao COT nem a 

granulometria, que também não possuem correlação entre si, como apresentado no tópico 

anterior. Entretanto, no testemunho 2 como mencionado anteriormente o COT e a 

granulometria apresentaram correlação. No entanto, assim como no testemunho anterior o 

mercúrio não apresentou relação nem com o COT e nem com a granulometria (-0,1 e -0,3 

respectivamente). 

Nos testemunhos da ETA Juturnaíba (3, 4 e 5) os resultados encontrados também são 

distintos. O testemunho 5 não apresentou correlação entre nenhum dos parâmetros, o 

mercúrio encontrado apresentou resultados de -0,1 e 0,5 para a relação com o COT e a 

granulometria, que também não apresentaram correlação entre si. Assim como no testemunho 

2 o testemunho 3 apresentou correlação entre o COT e a granulometria, mas não entre as 

concentrações de mercúrio e esses parâmetros. Os valores encontrados foram de -0,1 e 0,3 

para cada parâmetro respectivamente.  
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O testemunho 4 foi o que apresentou resultados mais diferentes. Assim como no 

testemunho 2 e 3 ele apresentou relação entre a granulometria e o COT. A diferença entre ele 

e os demais testemunhos é que o mercúrio possuiu correlação de 0,6 com a granulometria, ou 

seja, o mercúrio encontrado está ligado ao tamanho do grão.  

Considerando os trabalhos apresentados anteriormente que mostram a concentração de 

mercúrio no sedimento, era de se esperar que o sedimento e o lodo tivessem concentrações 

similares. A diferença entre os resultados pode ser atribuída a adição dos produtos químicos 

no rejeito. Considerando que esses produtos químicos que foram utilizados para tratar da água 

possuem baixa contaminação e respeitam a NBR 12216:1992.  

Nas estações de tratamento de água o sulfato de alumínio é utilizado para o tratamento de 

águas residuais, por conseguinte, a contaminação por metais pesados como o Zn, Cd, Pb, Cu, 

Ni e Hg; na produção desses compostos é um assunto de relevante importância. Nesse 

sentido, a figura 15 mostra a quantidade de Hg utilizada para se produzir determinada 

concentração de Sulfato de Alumínio, nos países da Europa (GIROUSSI et al., 1996). 

 

Amostra Hg 

SAL (A) 0.55 ± 0.02 

SAL (B) 0.60 ± 0.02 

SAL (C ) 0.50 ± 0.02 

SAL (D) 1.00 ± 0.03 

 

Valores (em µg.g-1) (n=5, nível de confiança 90%). 

Figura 15 - Resultados da determinação voltimétrica de metal pesado em sulfato de alumínio comercial 

(SAL) e alumina. Fonte: GIROUSSI et al. (1996) 

 

O sulfato de alumínio apresenta de 3 a 6 % de ácido sulfúrico não ionizado, como também 

metais pesados oriundos da matéria prima utilizada, que nesse caso é a bauxita. Este minério 

contém chumbo, cromo, cádmio, mercúrio e outros metais em sua constituição (CANÁRIO et 

al., 2003). Por mais preocupante que possa ser, o sulfato de alumínio é o floculante mais 

usado no tratamento de água potável, isto se deve ao fato de sua significativa eficiência, como 

também, ser de fácil transporte e manejo, possuir baixo custo e ser produzido em várias 

regiões brasileiras (OLIVEIRA, 2015).  
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Em relação a ETA PROLAGOS o ponto de descarte até 2009 foi na represa de Juturnaíba, 

atualmente esse lodo tem sido enviado para um sistema de desidratação, e os resíduos sólidos 

são enviados para Aterro Sanitário Dois Arcos, enquanto que os descartes líquidos são 100% 

recuperados no processo de tratamento. Esse volume de descarte do lodo pode ser observado 

na Tabela 6. 

Tabela 6: Quantidade de Sulfato de Alumínio utilizado e o volume de lodo gerado pelas 

ETA’s. 

Fonte: OLIVEIRA (2015)  

A quantidade de produtos químicos adicionados em ambas as estações de tratamento de 

água desde o início da operação (100.000 m
3
 de resíduos) foi calculada em 30 mil toneladas 

de sulfato de alumínio e 4,7 mil toneladas de cal, que podem conter contaminações variáveis 

de metais, dependendo do fabricante e do lote de produção. Portanto, presume-se que alguns 

dos produtos químicos comprados e utilizados através dos anos deveriam estar contaminados, 

o que foi registrado na pilha de rejeitos das estações de tratamento de água (OLIVEIRA, 

2015).  

Considerando que as concentrações elevadas de mercúrio estão diretamente associadas ao 

uso do sulfato de alumínio no processo de tratamento de água, é possível então explicar a 

heterogeneidade das concentrações encontradas. O uso de diferentes lotes do produto 

originando de diferentes industrias que utilizam diferentes minerais causaria diferentes 

concentrações de contaminação do lodo conforme o produto utilizado.  

 Essa hipótese pode ser confirmada quando analisarmos o testemunho 4, que possuiu as 

mais baixas concentrações de mercúrio, pode-se pensar então que o sulfato de alumínio 

utilizado era muito limpo e diluiria a matéria suspensa pela metade (SOUZA e 

Histórico de 
usos  

Sulfato de Alumínio Volume do Lodo Gerado 

ETA PROLAGOS 
(MG.M-3) 

ETA JUTURNAÍBA 
(mL.M-3) 

ETA PROLAGOS* 
(m3/dia) 

ETA JUTURNAÍBA** 
(m3/dia) 

1960-1998 40   30   

1998-2004 40   60   

2004-2009 40   100   

2009 40 36   3470 

2010   42   3470 

2011   44   3470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Frequência do descarte = 4h/dia. Em um regime de operação de 24h, 720m3.dia-1(1960-1998),1440m3.dia- 
1(1998-2004), 2400m3.dia-1(2004-2009), em 15 dias de operação, 10.800m3, 21.600m3, 36.000m3, 
respectivamente.  
*Área afetada pelos despejos = 9000m2

  

** Frequência de descarte dos despejos = 3470 m3/15dias  
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WASSERMAN, 2015). Adiciona-se também a aplicação de lima como primeiro passo para 

tamponar a água, antes da floculação. Esse processo conhecido como calagem removeria 

parte do mercúrio da solução para o fundo do reservatório, que não seria incluído no material 

floculado, gerando então a mais baixa das concentrações de mercúrio encontradas, 8 ng g
-1

 

(MELAMED e BÔAS, 2000).
 
 

Embora toda essa preocupação com o uso de determinados produtos químicos, no Brasil 

não há atualmente leis ambientais estabelecendo parâmetros de controle para o tratamento e 

disposição final dos lodos de ETA’s. 

 

5. Conclusão 

Foi possível perceber que os lodos são constituídos por material em suspensão presentes na 

água bruta mais a adição de produtos químicos. Considerando que a região estudada não 

oferece qualquer fonte possível, os níveis de mercúrio são altos, indicando que os produtos 

químicos utilizados estão contaminados por mercúrio. 

A diferença entre as correlações realizadas entre os parâmetros confirma a hipótese 1 

levantada inicialmente, de que como não existe um padrão entre as amostras. Essa 

heterogeneidade pode ser atribuída ao fato de que as lamas foram dispostas em locais e 

tempos diferentes, de modo que cada camada do testemunho analisado recebeu material de 

diferentes períodos.  

 A contaminação ocorre de acordo com os produtos químicos utilizados no tratamento da 

água, dependendo do grau de pureza do reagente utilizado, o nível de contaminação do lodo 

por metais pesados sofre alteração. O mercúrio associa-se a diferentes suportes geoquímicos, 

quanto ao uso de produtos químicos pelas estações de tratamento de água, que nesse caso é o 

sulfato de alumínio. E isto remete ao fato de se ter encontrado os maiores valores de HgT na 

área de rejeito químico da ETA PROLAGOS, onde acredita-se ter um maior grau de 

contaminação dos reagentes utilizados.   

Como já visto, a mobilidade dos metais pesados no solo depende de uma série de fatores 

do solo e do clima. Em assim sendo, quando se adiciona os metais ao lodo, os metais 

presentes em sua composição vão ser transformados de acordo com as condições climáticas, 

podendo assumir formas solúveis, que poderão ser absorvidas pelas plantas, migrarem em 
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profundidade no perfil do solo ou serem redistribuídos entre os diferentes componentes do 

solo.  

O grande perigo da contaminação do lodo é a possível exposição da população do entorno 

da Lagoa de Juturnaíba, onde se encontram as pilhas de rejeito. A possibilidade de 

redissolução faz com que aumente a probabilidade de contato das pessoas por mercúrio, bem 

como seu consumo, pois o mercúrio pode também ser transportado pela água. Outro perigo é 

quanto à metilação, as características hidrodinâmicas da lagoa possibilitam encontrar metil 

mercúrio nas pilhas de rejeito. Como mencionado anteriormente o MetilHg é a forma mais 

perigosa para a saúde humana do mercúrio. 

A descoberta de mercúrio em lodo de pilhas de rejeito de estações de tratamento de água 

abre novos questionamentos. Futuros trabalhos na área são importantes para comprovar se 

esse mercúrio realmente se encontra na água e nos peixes, a fim de mapear o grau de 

exposição da população à contaminação do rejeito. 

O mercúrio é um metal que ainda não possui solução para sua retirada do meio ambiente, a 

melhor solução ainda é a prevenção. Sendo assim, mesmo que seja retirado o mercúrio da 

pilha de rejeito ele ainda deixará resquícios no local. O presente trabalho levantou ainda a 

discussão quando à qualidade do tratamento da água no país bem como à preocupação com a 

questão do rejeito.  

Entender as pilhas de rejeito das Estações de tratamento de água e pensar em soluções para 

a mitigação dos seus impactos, está diretamente ligado a um desenvolvimento ambiental. É 

necessário sempre um aprimoramento contínuo de planejamento levando-se em conta as inter-

relações particulares dentro de uma dimensão tempo/espaço. 
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7. Anexo I 

Amostra  Hg (ng.g-1) COT (%) Granulometria (%) 

T1A 62 7,93 19,61 

T1B 120 8,43 23,63 

T1C 665 10,87 42,93 

T1D 1182 8,89 62,31 

T1E 2474 8,32 43,49 

T1F 1765 11,61 34,74 

T1G 4154 13,00 48,51 

T1H 3057 7,53 59,02 

T1I 3674 8,57 44,42 

T1J 2182 9,94 46,08 

T1K 2849 8,31 43,72 

T1L 4642 12,56 50,19 

T2A 284 7,88 22,52 

T2B 129 12,73 65,39 

T2C 724 10,77 46,75 

T2D 1425 10,21 33,4 

T2E 11266 13,85 52,93 

T2F 18484 9,76 19,62 

T2G 16138 8,56 28,08 

T2H 12172 7,45 16,75 

T2I 10293 6,99 13,69 

T2J 1847 8,06 8,2 

T3A 172 12,52 6,56 

T3B 15 12,9 14,8 

T3C 51 12,06 11,83 

T3D 26 9,07 2,62 

T3E 182 5,45 31,2 

T3F 122 4,05 39,32 

T3G 55 3,85 21,43 

T3H 294 4,26 22,01 

T3I 8 4,82 16,21 

T3J 137 5,09 19,36 

T3K 415 8,22 24,12 

T4A 16 10,53 3,88 

T4B 114 12,3 3,44 

T4C 82 10,16 5,98 

T4D 73 3,97 3,05 

T4E 316 9,98 6,63 

T4F 23 6,68 5,48 

T4G 222 4,65 12,99 

T4H 203 9,97 4,48 

T4I 27 3,8 7,78 
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T4J 222 4,11 16,44 

T4K 246 4,26 15,79 

T4L 484 3,56 13,38 

T5A 114 10,44 50,12 

T5B 108 11,34 6,92 

T5C 404 10,91 75,08 

T5D 119 10,92 6,43 

T5E 262 10,2 5,32 

T5F 160 5,54 4,02 

T5G 189 4,11 12,03 

T5H 315 4,88 14,53 

SUP.REJ. 114     
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8. Anexo II 

Testemunho 1 
P <0,05   n=12 

 
Hg COT Granulometria 

Hg 1 0,417392 0,567231 

COT 0,417392 1 0,138773 

Granulometria 0,567231 0,138773 1 

Testemunho 2 
P <0,05   n=10 

 
HG COT Granulometria 

Hg 1 -0,14952 -0,305734 

COT -0,149517 1 0,898897 

Granulometria -0,305734 0,898897 1 

Testemunho 3 
P <0,05   n=11 

 
Hg COT Granulometria 

Hg 1 -0,16278 0,357644 

COT -0,16278 1 -0,649618 

Granulometria 0,357644 -0,64962 1 

Testemunho 4 
P <0,05   n=12 

 
Hg COT Granulometria 

Hg 1 -0,26178 0,599598 

COT -0,261782 1 -0,656645 

Granulometria 0,599598 -0,65665 1 

Testemunho 5 
 P <0,05   n=8 

 
Hg COT Granulometria 

Hg 1 -0,11811 0,501915 

COT -0,118112 1 0,346081 

Granulometria 0,501915 0,346081 1 

 

 


