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RESUMO 

A ressuspensão de sedimentos por processos naturais ou atividades antrópicas 

(como as dragagens) pode afetar a biodisponibilidade de metais-traço. Esta hipótese 

foi testada numa área da Baía de Sepetiba (RJ) afetada por elevada contaminação 

por Cd e Zn, que recebe aporte fluvial de efluentes industriais e urbanos. Desta 

forma, o objetivo geral do presente estudo foi avaliar os efeitos da ressuspensão de 

sedimentos da região afetada pelo Saco do Engenho (Baía de Sepetiba) sobre a 

biodisponibilidade de metais-traço potencialmente tóxicos (Cd, Cu, Ni, Pb e Zn), por 

meio de ensaio laboratoriais, como estratégia de abordagem visando subsidiar a 

avaliação de risco ambiental associado à dragagem. Amostras de 12 pontos de 

amostragem foram coletadas próximas ao Canal do Saco do Engenho e do Porto de 

Itaguaí e submetidas a dois intervalos de tempo de ressuspensão (1 hora e 24 

horas). Com a exceção do Ni, os metais-traço superaram os valores de background 

locais. Em particular, concentrações muito elevadas de Cd e Zn foram observadas, 

acima dos valores de background locais 5-71 vezes e 2-56 vezes, respectivamente, 

e até 16 e 27 vezes acima dos valores orientadores de qualidade de sedimentos de 

Nível 1 adotados pela Resolução CONAMA 454/2012, respectivamente. Houve 

predominância da fração fracamente ligada (extraída em HCl 1 mol/L), exceto para o 

Ni, ocorrendo tendência de redução da biodisponibilidade potencial com a distância 

do Canal do Saco do Engenho em relação a Cd, Cu, Pb e Zn. As mudanças nas 

concentrações fracamente ligadas de Cd e Zn após a ressuspensão foram acima 

dos valores orientadores de Nível 1 em apenas duas amostras. Foi evidenciado que 

compostos de Fe e Mn são importantes fatores de influencia sobre a fração 

fracamente ligada aos sedimentos, enquanto o carbono orgânico total (COT) 

mostrou correlação com Cd, Zn e Cu na fração fortemente ligada aos sedimentos 

(extraída em HNO3 concentrado), demonstrando a importância da matéria orgânica 

para a preservação destes metais nesta fração menos susceptível a incorporação 

biológica. Embora tenham sido encontradas concentrações de sulfetos voláteis em 

meio ácido (AVS) suficientes para reter os metais simultaneamente extraídos (SEM) 

na fase sólida na maior parte das amostras, as concentrações de AVS não 

apresentaram nenhuma correlação com os metais. Os resultados evidenciam que a 

ressuspensão afeta a biodisponibilidade de diferentes metais, principalmente no 

primeiro intervalo de tempo (1 hora), refletindo mudanças abruptas em função da 

exposição a condições oxidantes.   

Palavras-chave: metais-traço, experimento de ressuspensão, extração sequencial. 
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ABSTRACT 

The re-suspension of sediments due to natural processes or anthropogenic activities 

(such as dredging) can influence the trace metal bioavailability. This hypothesis was 

tested in an area of Sepetiba Bay (RJ) affected by elevated contamination by Cd and 

Zn, which receive industrial and urban effluents by fluvial input. Therefore, the main 

objective of this study was to evaluate the effects of re-suspension of sediments from 

the region affected by Saco do Engenho (Baía de Sepetiba) on the bioavailability of 

potentially-toxic trace metals (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn), by performing laboratory 

assays, as a strategy to subside the environmental risks associated to dredging. 

Samples from 12 sampling points were collected near the Saco do Engenho creek 

and the Itaguaí Harbor, being submitted to two re-suspension time intervals (1 hour 

and 24 hours). With the exception of Ni, trace metals exceeded local background 

values. In particular, very high concentrations were found for Cd (5‒71 times local 

background) and Zn (2‒56 times local background), corresponding to values above 

sediment quality guideline of Level 1 adopted by the CONAMA resolution 454/2012 

(up to 16-times higher for Cd and 27-times higher for Zn). There was predominance 

of weakly-bound fraction (extracted in 1 mol/L HCl), except for Ni, occurring a 

tendency of decrease in the potential bioavailability with the distance from the Saco 

do Engenho creek in relation to Cd, Cu, Pb and Zn. Changes in the weakly-bound 

concentrations of Cd and Zn after re-suspension were above the Level 1 for two 

samples only. It was evidenced that Fe and Mn compounds are important factors 

affecting the weakly-bound fraction, while total organic carbon (TOC) showed 

correlations with Cd, Zn and Cu strongly-bound fraction (extracted in concentrated 

HNO3), demonstrating the importance of organic matter for the preservation of these 

metals in such fraction less susceptible to biological incorporation. Although there 

were acid-volatile sulfide (AVS) concentrations sufficient to retain simultaneously-

extracted metals (SEM) in the solid phase in most samples, the AVS concentrations 

were not correlated with metals. Results evidence that re-suspension affects the 

bioavailability of different metals, principally in the first time interval (1 hour), 

reflecting abrupt changes due to exposure to oxidizing conditions.                  

Key words: trace metals, re-suspension experiment, sequential extraction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O estudo sobre os efeitos da ressuspensão de sedimentos sobre o 

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

difundido, porém com avanço das técnicas analíticas, diversos estudos vêm sendo 

realizados nesta área de conhecimento em diferentes regiões do mundo (HIRST; 

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

MADDOCK et al., 2007; CANTWELL et al., 2008; MACHADO et al., 2011). 

A problemática avaliada no presente trabalho está relacionada ao possível 

aumento da biodisponibilidade de metais-traço em função de eventos de 

ressuspensão de sedimentos superficiais coletados na região da Ilha da Madeira, na 

Baía de Sepetiba.  

A contaminação por metais-traço afeta a qualidade ambiental de 

ecossistemas desta baía, como os manguezais (MACHADO et al., 2008), bem como 

está associada à toxicidade reportada para a biota local (MORAES et al., 

2000).RODRIGUES (2013) fez um estudo ecotoxicológico em diferentes regiões da 

Baía ,e percebeu contaminação por metais pesados em seus resultados. Estes 

contaminantes tendem a se acumular nos sedimentos depositados na baía, o que 

faz destes um reservatório importante de metais para os ecossistemas aquáticos.  

A baía de Sepetiba que atualmente está em expansão das suas atividades 

econômicas (HERMS; GURGEL, 2012), hoje, além de abrigar o Porto de Itaguaí, ela 

também abriga um terminal marítimo da empresa Cia Siderúrgica do Atlântico (CSA) 

e da empresa LLX. Está em fase de construção um terminal marítimo da Marinha do 

Brasil para a construção de submarinos, há também projetos de outras empresas, 

como a Vale e a Petrobras para a instalação de novos terminais (HERMS; GURGEL, 

2012). 

 A atividade portuária necessita de dragagens periódicas que remobilizam os 

sedimentos superficiais e de fundo. Essa remobilização pode afetar a 

biodisponibilidade dos metais ligados aos sedimentos, pois aqueles que estavam em 

fases não biodisponíveis, após um evento de ressuspensão na coluna d’água 

oxidante, podem passar para fases dissolvidas e/ou para fases sedimentares mais 

disponíveis ficando mais biodisponíveis à biota local (MORSE, 1994). 
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A região do Saco do Engenho, localizado na Ilha da Madeira, é uma área 

importante na baía, pois abrigou durante décadas o passivo ambiental da 

Companhia Mercantil Industrial Ingá (Cia Ingá). Esta companhia faliu na década de 

1990 e deixou em seu terreno rejeitos sólidos ricos em metais como cádmio (Cd) e 

zinco (Zn). Estes metais foram lixiviados e carreados para o ambiente costeiro, 

afetando o manguezal próximo e gerando uma pluma de contaminação que afetou e 

ainda afeta boa parte da baía (BARCELOS, 1995), apesar de algumas tentativas dos 

órgãos ambientais do Estado, durante as décadas de 1990 e 2000, para tentar 

conter os transbordamentos dos rejeitos. Além desta fonte, a contaminação por Cd e 

Zn reportada na baía conta com o aporte de efluentes oriundos do Polo Metalo-

siderúrgico de Santa Cruz (DOURADO et al., 2012). 

Parte da área do Saco do Engenho foi aterrada para a expansão do Porto de 

Sepetiba, além de outros pontos terem sido dragados ao longo dos anos para 

aumentar a profundidade do canal, aumentando a capacidade do Porto de Sepetiba 

para receber embarcações de grande porte (DOURADO et al., 2012). Atualmente, o 

Porto de Sepetiba é um dos portos mais modernos do país e é um importante 

terminal siderúrgico (DOURADO et al., 2012).   

Deságuam nesta região da baía os rios Mazomba-Cação e da Guarda. O rio 

Mazomba-Cação desce da Serra da Mazomba e drena o município de Itaguaí, 

sendo o principal responsável pelo aporte de esgoto doméstico na área, que conta 

com uma população de aproximadamente 1,8 milhões de habitantes (LACERDA et 

al., 2007). O rio tem 26 km e se divide em dois canais o Cação e canal do 

Arapucaia. O rio da Guarda também deságua na região e é o principal responsável 

pela descarga de efluente industrial para baía, visto que ele drena o Polo 

Metalúrgico de Santa Cruz. Esse rio vem sofrendo nos últimos anos com a 

intensificação do aporte de contaminantes, principalmente metais como: Zn, Cd, Pb, 

Hg, Cr, Cu e Ni, provenientes deste pólo industrial (DOURADO et al., 2012). 

Atualmente, Sepetiba passa por um projeto de revitalização das áreas 

degradadas, principalmente, a área do entorno da Baía, organizado por uma 

parceria público-privada, chamada de Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) 

envolvendo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Instituto Estadual 

do Ambiente (INEA), a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e empresas privadas, 
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para harmonizar os conflitos entre o desenvolvimento econômico local e o meio 

ambiente (INEA, 2011). 

 Logo, um estudo sobre o processo de remobilização dos contaminantes pela 

ressuspensão de sedimentos, produzido por uma possível dragagem ou por outros 

processos, incluindo os naturais, poderia ser aproveitado por agências 

governamentais e empresas privadas que investem na região, seguindo os 

parâmetros recomendados pela legislação brasileira (CONAMA 454/12; Brasil, 

2012). A preocupação em relação ao efeito de distúrbios físicos sobre a mobilização 

de metais e nutrientes tem sido amplamente discutida internacionalmente 

(WARNKEN et al., 2003; EGGLETON ; THOMAS, 2004; NIENCHESKI ; JAHNKE, 

2004), mas investigações sobre esta forma de liberação de contaminantes para a 

coluna d’água e consequentemente para a biota têm sido ainda pouco realizadas no 

país (MADDOCK et al., 2007; TORRES et al., 2009; MACHADO et al., 2011).  

Para contribuir para uma maior compreensão sobre os processos envolvidos 

em alterações na biodisponibilidade de metais na área altamente impactada 

estudada, ensaios laboratoriais de ressuspensão de sedimentos podem ser 

utilizados, com o objetivo de contribuir para a avaliação dos riscos para a biota local 

em decorrência da ressuspensão de contaminantes (MORSE, 1994; COTOU et al., 

2005; KIM et al.,2006).  
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Avaliar os efeitos de eventos de ressuspensão de sedimentos da região 

afetada pelo Saco do Engenho (Baía de Sepetiba – RJ) sobre a biodisponibilidade 

de metais-traço potencialmente tóxicos (Cd, Cu, Ni, Pb e Zn), por meio de ensaio 

laboratoriais, como estratégia de abordagem visando subsidiar a avaliação de risco 

ambiental associado à dragagem. 

2.2 ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar o sedimento in natura estabelecendo comparações entre os 

valores de background e os valores estabelecidos na legislação ambiental 

brasileira e valores orientadores internacionais.  

2. Avaliar espacialmente a influência do carbono orgânico total (COT), dos 

sulfetos voláteis em ácido (AVS), do Fe e do Mn nos possíveis fatores de 

influência sobre o comportamento dos metais-traço.  

3. Avaliar o quanto a biodisponibilidade dos metais-traço sofre efeitos da 

ressuspensão em ensaios laboratoriais, comparando frações geoquímicas 

fracamente e fortemente ligadas aos sedimentos, antes e depois dos ensaios 

de ressuspensão. 

 

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

1. A ressuspensão de sedimentos aumenta a biodisponibilidade potencial dos 

metais-traço; 

2.  As concentrações de carbono orgânico total,AVS , Fe e Mn atuam como 

complexantes de metais-traço influenciando a sua biodisponibilidade potencial 

e as alterações  desta biodisponibilidade em função da ressuspensão de 

sedimentos. 
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3  BASE TEÓRICA 

Pesquisas mostram que apesar de todos os esforços, a qualidade dos 

recursos hídricos tem sido deteriorada crescentemente, devido ao aumento 

populacional, falta de saneamento básico e poluição industrial, que causam a 

contaminação por metais (FURTADO, 2007). 

Os estuários e outros sistemas costeiros são muito utilizados para a 

disposição de efluentes urbanos e industriais, visto que as grandes cidades no 

mundo foram construídas próximas à zona costeira, acarretando a contaminação 

das águas e da vida marinha por diversos poluentes. Pode-se verificar, 

mundialmente, aumento nos níveis desses contaminantes, e essa constatação tem 

levado à formulação de estratégias para diminuir o impacto causado nesses 

ecossistemas que sustentam a maior parte da biodiversidade marinha, os principais 

recursos pesqueiros e suas reservas mundiais. Do ponto de vista da saúde, o grau 

de contaminação desses ecossistemas pode colocar em risco a saúde das 

populações humanas que utilizam essas águas tanto para a pesca quanto para o 

lazer (MAIA, 2006; FURTADO, 2007). 

No meio aquático, os metais são oriundos de fontes naturais como 

intemperismo de solos e rochas e por fontes antrópicas como efluentes domésticos 

e industriais, pelo processo de mineração, pela aplicação de pesticidas na 

agricultura (EBRAHIMPOUR ; MUSHRIFAH, 2008) e através de precipitação em 

áreas com poluição atmosférica (PEREIRA et al., 2006). 

Nos ecossistemas aquáticos, os metais e outros compostos tendem a 

acumular no sedimento (SHRIVASTAVA et al., 2003) e, dependendo das condições 

ambientais, podem começar a ser liberados na coluna d’água o que pode tornar-se 

biodisponíveis, considerando-se que a biodisponibilidade pode ser definida como a 

quantidade do elemento que está potencialmente disponível para a incorporação 

biológica (refere-se a uma exposição). 

Os sistemas aquáticos são frequentemente contaminados por metais como: 

Ag, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn e Zn (CARAPETO,1999). Nestas condições 

podem afetar a biota, sendo incorporados ao longo da cadeia alimentar e 



21 
 

 
 

consequentemente podendo causar danos também à saúde humana (KHAN et 

al., 2005). 

Quando liberados no corpo hídrico, em geral, os metais, primeiramente são 

adsorvidos por partículas orgânicas ou inorgânicas e são então incorporados ao 

sedimento pelo processo de sedimentação, resultando em níveis mais elevados de 

metais neste compartimento (BOTTÉ et al., 2007). Assim, as concentrações de 

metais no sedimento são maiores do que na coluna d’água. As águas intersticiais 

em comparação aos sedimentos superficiais podem apresentar altas concentrações 

de metais e são capazes de influenciar as concentrações de metais nas águas 

superficiais por meio de processos como a difusão e bioturbação (SALOMONS ; 

FÖRSTNER, 1984; NETTO, 2001). Portanto, a análise do sedimento é uma fonte de 

dados fundamental considerando que é uma fonte significativa de contaminação 

para o meio aquático (BREKHOVSKIKH et al., 2002). 

A análise de sedimentos também permite verificar o histórico da acumulação 

de metais que ocorreu ao longo do tempo, em decorrência do crescimento 

populacional e desenvolvimento industrial (LOKESHWARI ; CHANDRAPPA, 2007). 

Assim torna-se possível, a partir destes depósitos, interpretar o desenvolvimento 

histórico e as alterações do ambiente. Os sedimentos funcionam, portanto, como um 

arquivo de informações de mudanças ambientais ao longo do tempo. 

3.1 METAIS  

3.1.1 Cádmio 

O cádmio é normalmente encontrado na natureza associado a sulfetos em 

minérios de zinco, chumbo e cobre (AZEVEDO ; CHASIN, 2003). Na água, o cádmio 

apresenta boa mobilidade, podendo ocorrer na forma de íon hidratado ou 

complexado a outras substâncias. No sedimento, o Cd está precipitado como 

compostos sólidos estáveis, co-precipitado com óxido de ferro hidratado ou 

associado a carbonatos tem menor risco de ser remobilizado por processos de 

ressuspensão. Já o Cd adsorvido a superfícies minerais como argila ou materiais 

orgânicos tem maior mobilização e potencial de biodisponibilidade quando são 

afetados por distúrbios ambientais (AZEVEDO ; CHASIN, 2003). 
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A mobilidade do cádmio é média em ambientes oxidantes, sendo muito baixa 

em ambientes redutores. É muito solúvel a pH baixo. As suas principais barreiras 

geoquímicas devem-se à formação de quelatos com os ácidos húmicos e à sua 

adsorção pelas argilas (REIMANN ; CARITAT, 1998). 

O Cd não é um elemento essencial para a maioria dos seres vivos, sendo 

assim tóxico para a biota. Quando é encontrado na forma biodisponível, o Cd 

bioacumula, tanto no organismo de animais aquáticos, quanto no de animais 

terrestres (SOARES, 2011). O Cd é um metal altamente tóxico, quando é 

bioacumulado por organismos pode causar efeitos colaterais, inclusive o câncer 

(REIMANN ; CARITAT, 1998). 

Os seus principais usos são nos cromados e niquelados, nas baterias de Ni-

Cd, nas ligas, nas soldas, na indústria do plástico, entre outros. As principais fontes 

ambientais deste elemento são a combustão de carvão; as escombreiras e a 

fundição de zinco, cobre e chumbo; os moinhos de ferro; os cromados e niquelados; 

os fertilizantes; os pneus; as lamas de efluentes e a incineração de resíduos 

(REIMANN ; CARITAT, 1998). 

 

3.1.2 Chumbo 

O Pb ocorre naturalmente na forma de sulfeto de chumbo (galena), 

apresentando uma concentração entre 10 e 20 mg/kg no solo (AZEVEDO ; CHASIN, 

2003). Na água o elemento se divide entre a fase aquosa e o sedimento, o que 

depende do pH da água e dos sais nela dissolvidos, e da presença de agentes 

complexantes orgânicos como ácidos húmicos e fúlvicos ou complexantes de origem 

antrópica como ácido etilenodiaminotetracético (AZEVEDO ; CHASIN, 2003). 

 A mobilidade do chumbo é baixa sob condições de oxidação, em meio ácido, 

sendo muito baixa em ambiente redutor. As principais barreiras geoquímicas deste 

elemento são a presença de sulfatos, sulfetos, carbonatos; a adsorção pelos óxidos 

de Fe-Mn, pela matéria orgânica insolúvel, e o pH (REIMANN ; CARITAT, 1998). A 

matéria orgânica é um importante depósito de Pb em solos poluídos (KABATA-

PENDIAS ; PENDIAS, 2001). Grande parte do Pb no meio ambiente é retido pelo 

solo ou pelo sedimento, sendo que uma  pequena parte é encontrada na água. Uma 

forma do elemento chegar à água é através da erosão de solos contaminados pelo 
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elemento ou pela conversão de sulfato de Pb que é relativamente solúvel na 

superfície do solo/sedimento (SOARES, 2011). 

Em sedimentos não contaminados por volta de 80 % do Pb (fração residual) 

está ligado à aluminossilicatos, sulfetos e barita, o que são imóveis e não 

biodisponíveis (LORING, 1982). A fração não residual do Pb em sedimentos 

superficiais oxidados está ligada, principalmente, aos óxidos de Fe e Mn e a argilas 

(LUOMA ; BRYAN,1981). Em sedimentos anóxicos o Pb está ligado, principalmente, 

a sulfetos, formando PbS que é insolúvel (KERSTEN ; FÖRSTNER, 1986). 

O chumbo é considerado um elemento não essencial. É tóxico para a vida 

aquática e terrestre e para o ser humano (REIMANN ; CARITAT, 1998; SOARES, 

2011), alguns de seus compostos são considerados como carcinogênicos (CETESB, 

2012). 

Os seus principais usos são nas baterias, na indústria do plástico, na indústria 

do vidro, nas munições, nas ligas especiais, no revestimento de cabos, entre outros 

(REIMANN ; CARITAT, 1998). Os óxidos de chumbo são usados em placas de 

baterias elétricas e acumuladores, vitrificados, esmaltes, vidros e componentes para 

borracha. Os sais de chumbo formam a base de tintas e pigmentos. Cerca de 40 % 

do chumbo é usado como metal, 25 % em ligas e 35 % em compostos (CETESB, 

2012). 

 
3.1.3 Cobre 

Em sua forma elementar, o cobre está bem distribuído na natureza. Nos 

mares, sua abundância natural de 2,5x10-4mg/L (AZEVEDO ; CHASIN, 2003). A 

biodisponibilidade do elemento no sistema aquático é influenciada por diversos 

fatores como: adsorção a óxidos metálicos, argilas, material particulado em 

suspensão, complexação a ligantes orgânicos e inorgânicos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1998 apud AZEVEDO ; CHASIN, 2003). Em sistemas aquáticos, a 

matéria orgânica é o principal complexante do elemento, nos sedimentos, 

principalmente, de áreas de estuários o cobre se liga primeiramente, a matéria 

orgânica e aos óxidos de ferro. Os sulfetos voláteis em ácido (AVS) são os principais 

controladores da biodisponibilidade do cobre em sedimentos e a sua toxicidade é 
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menor quando há a complexação desse metal por sulfetos no sedimento 

(AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

Geralmente, o cobre é um elemento com pouca mobilidade nos solos, no 

entanto, os solos ácidos com baixo teor em matéria orgânica podem ser uma 

exceção. Assim, pode-se verificar que a mobilidade do cobre é média sob condições 

de oxidação, elevada em meio ácido, muito baixa em ambiente neutro a alcalino e 

redutor. A sua mobilidade é muito dependente do carbono orgânico, sendo 

particularmente estável a pH entre 5 e 6. As principais barreiras geoquímicas deste 

elemento são a presença de sulfetos, o aumento de pH e a adsorção (REIMANN ; 

CARITAT, 1998). 

Em sedimentos com teores elevados de matéria orgânica o Cu se liga, 

principalmente, a matéria orgânica e a sulfetos (LUOMA, 1985). Em sedimentos 

oxidados o metal se liga, principalmente, aos óxidos de Fe e Mn (PROHIC; 

KNIEWALD, 1987), já em sedimentos anóxicos o Cu está associado, principalmente, 

aos sulfetos orgânicos e inorgânicos (SHEA ; HELZ, 1988). 

 O cobre é um elemento essencial para todos os organismos. É tóxico, quando 

usado em doses elevadas (REIMANN ; CARITAT, 1998). Este elemento é um 

componente de diversas metaloenzimas e de outras proteínas. As plantas podem 

acumular grandes quantidades de cobre e quando fazem parte da cadeia alimentar 

do homem podem apresentar graves riscos para a saúde pública (KABATA-

PENDIAS ; PENDIAS, 2001). O ser humano pode ser exposto por inalação, ingestão 

de alimentos e água ou contato dérmico, porém a principal via de exposição não 

ocupacional é a oral. As crianças são mais sensíveis aos efeitos da exposição ao 

cobre. A exposição prolongada a concentrações elevadas do metal em alimentos ou 

água pode causar dano ao fígado de crianças (CETESB, 2012). 

 O cobre é utilizado na fabricação de moedas, fios elétricos, tubulações e 

encanamentos de água quente, e em combinação com outros metais para a 

produção de ligas e chapas metálicas. Os compostos de cobre são usados na 

agricultura, no tratamento da água para controle de algas (sulfato de cobre), na 

preservação de madeira, couro e tecido e como aditivo em alimentos (CETESB, 

2012). 

 



25 
 

 
 

3.1.4 Ferro 

O ferro é o quarto elemento mais abundante na Terra, correspondendo a 

cerca de 30% da massa total do planeta. Na água, o metal pode ocorrer de forma 

iônica (íon divalente ou trivalente) ou complexada, em estado coloidal ou dissolvido. 

Em condições aeróbias os íons ferrosos são convertidos em íons férricos, que 

formam hidróxidos de ferro insolúveis (APHA/AWWA/WEF, 1998; FRESENIUS et 

al.,1998 apud AZEVEDO ; CHASIN,2003). 

 A mobilidade do ferro é muito baixa sob condições de oxidação e baixa em 

ambiente ácido, neutro a alcalino e redutor. As principais barreiras geoquímicas 

deste elemento são a oxidação; o aumento de pH; a precipitação sob a forma de 

óxidos, hidróxidos ou oxihidróxidos de ferro, co-precipitando muitos outros metais 

(REIMANN ; CARITAT, 1998). 

 Em condições oxidantes o Fe em sedimentos forma óxidos, que são 

precipitados formando hidróxidos de Fe, ambas as formas são conhecidos 

mecanismos de retenção de metais em sedimentos contaminados (SALOMONS; 

FÖRSTNER, 1984). 

 Em baixas doses o ferro é um elemento essencial para todos os organismos. 

É tóxico, quando usado em doses elevadas (REIMANN; CARITAT, 1998). 

 O Fe é usado largamente na construção civil, na indústria siderúrgica, no 

ramo automotivo, em cosméticos, remédios entre outros (REIMANN; CARITAT, 

1998). 

3.1.5 Manganês 

 O Mn é um metal largamente distribuído na superfície terrestre. Na água o Mn 

sofre oxidação, dependendo do pH, do potencial de oxirredução e da atividade 

microbiana. Entre a faixa de pH de 4-7 a forma predominante é Mn (II), associado a 

carbonatos, tendo baixa solubilidade, em águas com pouco oxigênio. A redução de 

Mn apresenta a tendência de ser controlada pela formação de sulfitos, que são 

pouco solúveis (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

Assim como o Fe, em condições oxidantes o Mn em sedimentos forma 

óxidos, que são precipitados formando hidróxidos de Mn, ambas as formas são 
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conhecidos mecanismos de retenção de metais em sedimentos contaminados 

(SALOMONS; FÖRSTNER, 1984).  

 O Mn é um elemento essencial para os seres vivos, incluindo os humanos, 

entretanto a exposição crônica a doses altas de Mn pode levar ao aparecimento de 

uma doença chamada manganismo que é responsável por distúrbios no movimento 

do corpo humano (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). 

 Os seus principais usos são nas indústrias siderúrgica, farmacêutica, de 

cosméticos, entre outros (REIMANN; CARITAT, 1998).  

3.1.6 Níquel 

Na água, o declínio do pH comumente mobiliza o metal. A maioria dos 

compostos de Ni são, relativamente, solúveis, em pH < 6,5, porém a forma 

predominante do metal é insolúvel, como hidróxido de Ni em pH > 6,7 (AZEVEDO ; 

CHASIN, 2003). 

A mobilidade do níquel é média sob condições de oxidação, elevada em 

ambiente ácido, muito baixa em ambiente neutro a alcalino e redutor. As principais 

barreiras geoquímicas deste elemento são a presença de sulfetos, a adsorção e o 

pH. Os fertilizantes fosfatados aumentam a disponibilidade do níquel enquanto que 

os fertilizantes com potássio ou a correção dos solos com cal provocam a diminuição 

da disponibilidade do níquel. A maioria dos compostos de níquel é relativamente 

solúvel a pH inferior a 6,5 mas insolúvel a pH superior a 6,7 (REIMANN ; CARITAT, 

1998). 

Nos sedimentos oxidados o metal se liga a óxidos de Fe e Mn, ácidos 

húmicos e fúlvicos (WOOD, 1987). Em sedimentos anóxicos, o Ni se liga a sulfetos 

(WOOD, 1987). 

O níquel é um elemento essencial para todos os organismos, embora seja 

propício a causar alergias. A sua carência em animais provoca retardamento no 

crescimento. Os compostos de Ni2+ são relativamente não tóxicos (REIMANN ; 

CARITAT, 1998). 

O Ni é utilizado principalmente em ligas metálicas (com ferro, zinco, 

manganês, cobalto, titânio, molibdénio, etc), especialmente no aço inoxidável e nas 
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moedas, na niquelagem, nas baterias, nos catalisadores, nas fitas magnéticas, entre 

outros. As principais fontes deste elemento são as fundições de Cu-Ni e aço, na 

indústria química, as refinarias de petróleo, os aterros e incineração de resíduos, as 

lamas de efluentes, os fertilizantes, o tráfego, a combustão de hidrocarbonetos, a 

meteorização das rochas, as poeiras geogênicas e o vulcanismo (REIMANN; 

CARITAT, 1998). 

3.1.7 Zinco 

O Zn é abundante na crosta terrestre. Na água o metal é incorporado  aos 

sedimentos pelo processo de adsorção sobre óxidos de ferro e  manganês, argilas e 

materiais orgânicos. A eficiência dessas substâncias na remoção de zinco está 

relacionada às suas concentrações no meio, pH, potencial redox, salinidade e 

presença de complexos ligantes (AZEVEDO ; CHASIN, 2003).  

Em valores baixos de pH, o Zn permanece como íon livre,e em águas 

contaminadas, sua remoção por precipitação do hidróxido pode ocorrer na faixa de 

pH acima de 8,0. Em ambientes redutores com presença de íons sulfeto, a 

precipitação de sulfeto de Zn limita a sua mobilidade (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

 A mobilidade do zinco é elevada sob condições de oxidantes em meio ácido é 

muito baixa em ambiente neutro a alcalino e redutor. As principais barreiras 

geoquímicas deste elemento são o pH e a adsorção pelas argilas, pelos óxidos de 

Fe-Mn e pela matéria orgânica (REIMANN ; CARITAT, 1998).  

 Em sedimentos oxidados o Zn se liga, principalmente, a óxidos de Fe e Mn, e 

em sedimentos anóxicos, se liga aos sulfetos, principalmente (ROSENTAL et al., 

1986).  

O zinco é considerado um elemento essencial para todos os organismos. É 

também um componente importante das enzimas. Apresenta baixa toxicidade. Os 

compostos com zinco são usados como aditivos nutricionais na suinicultura e na 

avicultura (REIMANN; CARITAT, 1998). 
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3.2 POLUIÇÃO DOS SISTEMAS ESTUARINOS 

 Os estuários são sistemas altamente dinâmicos e vários fatores como: os 

ventos, as descargas de água doce e as marés afetam a dinâmica e o transporte de 

contaminantes. A ação humana tem causado um grande efeito no aporte de metais 

na biosfera via efluentes, que no geral, são carreados até os sistemas estuarinos 

através dos rios (HERMS; GURGEL, 2012). 

Um poluente entrando num estuário por uma fonte pontual ou difusa,é 

controlado pela hidrodinâmica resultante do encontro do rio com o oceano sob a 

influência das marés, distribuindo-se entre duas fases, dissolvida e particulada, de 

acordo com as condições ambientais. A fase particulada está associada às 

partículas em suspensão, podendo por isso acabar por se depositar no fundo, tendo 

aí o seu destino final, caso os sedimentos não sofram ressuspensão, voltando a ser 

mobilizados para a coluna de água. A fase dissolvida circula no estuário 

dependendo do equilíbrio com a fase particulada, podendo receber contribuições 

importantes das águas intersticiais contaminadas pela concentração de poluentes no 

leito de sedimentos (FERNANDES, 2001). 

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

quanto os associados a diversos substratos como óxidos e hidróxidos de ferro e 

manganês, carbonatos, sulfetos e matéria orgânica (FÖRSTNER ; PATCHNEELAM, 

1980 apud PESTANA, 1989; HERMS; GURGEL, 2012). A figura 1 mostra a 

representação do comportamento dos metais no sistema estuarino. 
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Figura 1: Comportamento dos metais no estuário. Adaptado de OLIVEIRA; MARINS, 2011. 

 

 A diminuição da velocidade do fluxo dos rios, a densidade causada pelo 

gradiente de salinidade, que age a partir de íons, em grande quantidade, da 

salinidade da água do mar, que floculam argilas, e outras substâncias vindas de 

descargas fluviais fazem do estuário um grande retentor de sedimentos (MORRIS, 

1985 apud HERMS ;GURGEL, 2012). 

Os processos geoquímicos acontecem, principalmente, em regiões de zonas 

de misturas, onde é a área de maior concentração de material particulado, devido à 

floculação e a ressuspensão dos sedimentos (BIGGS et al.,1983). 

3.3 METAIS ASSOCIADOS AOS SEDIMENTOS COSTEIROS  

Os sedimentos costeiros são compartimentos naturais que podem conter 

metais transportados dos continentes, devido às suas características físico-químicas 

e são fixados por processos de adsorção e outros já citados anteriormente.  

Na fração dissolvida, o metal pode circular no estuário podendo sofrer 

complexação por ligantes orgânicos, como a matéria orgânica dissolvida, 

complexação por ligantes inorgânicos, como carbonatos, hidroxila, sulfetos ou ser 

incorporado pela biota (OLIVEIRA; MARINS, 2011). 

A matéria orgânica, sulfetos e óxidos de Mn e Fe são os principais 

ligantes/complexantes de metais no sedimento (JESUS et al., 2004). Como exemplo, 

os sulfetos metálicos (encontrados em ambientes redutores) são complexantes 

devido à sua afinidade por cátions metálicos divalentes (Di TORO et al.,1990), 



30 
 

 
 

transformando estes contaminantes em sulfetos insolúveis (LACERDA et al., 1994), 

o que diminui a biodisponibilidade dos metais na coluna d’água.  

 

3.4 RESSUSPENSÃO 

A ressuspensão de contaminantes ligados ao sedimento pode ocorrer de 

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

maré e ondas (CAMPBELL et al., 1988 apud LACERDA et al.,2007). Pode ocorrer 

também por indução antrópica devido a eventos de dragagem, passagem de navios 

e arrastos de fundo (SMART et al., 1985). 

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

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

orgânica, pH e salinidade da água e condições redox. Esses aspectos influenciam, 

as formas químicas dos contaminantes, logo a sua biodisponibilidade (COTOU et al., 

2005). 

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

com as mudanças ambientais e a quantidade de sedimento ressuspenso influenciam 

na dinâmica das partículas em suspensão (EGGLETON; THOMAS, 2004).  

 Cotou et al. (2005) utilizaram a ressuspensão de sedimentos no Nordeste e 

no Noroeste do Mar Mediterrâneo para determinar o grau de impacto toxicológico 

dos sedimentos. Nesse estudo, a toxicidade dos sedimentos foi quantificada no teste 

de bioluminescência, baseado em bactérias marinhas (Microtox). Os ensaios de 

ressupensão mostraram existir uma influência nas formas químicas dos 

contaminantes que podem torná-los potencialmente biodisponíveis (COTOU et al., 

2005).   

Kim et al. (2006) estudaram o impacto da ressuspensão de sedimentos 

contaminados por mercúrio, no destino e na bioacumulação desse metal em 

ambientes estuarinos rasos, utilizando amostras de sedimentos, zooplâncton e 

moluscos, em Maryland, EUA, demonstrando que a ressuspensão pode levar a 

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

metilação. 
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Os eventos de ressuspensão de sedimentos na Baía de Sepetiba são a 

principal causa de remobilização dos contaminantes (LACERDA et al., 1987; 

GOMES et al., 2009). Esses eventos são causados, principalmente, por dragagem, 

devido à intensa atividade portuária do local (DOURADO et al., 2012), pois a 

dinâmica de circulação da Baía tem características , como baixa estratificação da 

coluna d’água, baixa profundidade do meio – entre 10 a 20 metros – e a velocidade 

máxima de circulação na porção Oeste da Baía é de 1,0 m/s (CUNHA et al., 2002). 

A figura 2 mostra um esquema de ressuspensão. 

 

 

Figura 2- Esquema de ressuspensão de sedimentos. 

Parte dos contaminantes metálicos provenientes dos rios que deságuam na 

Baía é armazenada no sedimento, devido às suas propriedades físico-químicas, 

tornando esse um grande reservatório de metais acumulados, mas também uma 

possível fonte de metais para o sistema aquático (LACERDA et al., 2007), a partir de 

mudanças nas condições do meio, como as que ocorrem no caso de ressuspensão. 

3.5 Sulfetos Voláteis em Ácido (AVS) 
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Nos sedimentos anóxicos de rios, lagos e estuários há a redução de sulfato 

(SO4 
-2) a sulfeto (sulfato redução). A formação de sulfetos de ferro nestes locais, 

que são instáveis, em contato com cátions divalentes (Cd, Cu, Ni Pb e Zn) do meio, 

leva a formação de sulfetos metálicos mais estáveis, sendo um complexante de 

metais, o que controla a biodisponibilidade dos contaminantes metálicos (ALMEIDA, 

2010). Os sulfetos são utilizados em alguns modelos de predição da 

biodisponibilidade em sedimentos. 

Um método para a mensuração do potencial de biodisponibilidade de metais 

em sedimentos estuarinos é um modelo conhecido por SEM-AVS (Sulfetos 

Volatilizáveis por Acidificação / Metais Simultaneamente Extraídos) (do inglês, 

AVS/SEM - Acid Volatile Sulfides / Simultaneously Extracted Metals) (DI TORO et 

al.,1990; USEPA, 2005; ICMM, 2007). Esse modelo utiliza a afinidade dos 

monosulfetos de ferro, que são instáveis, aos metais divalentes (Cd, Cu, Ni, Pb e Zn) 

que estão no meio, esses metais são rapidamente trocados pelo ferro, formando 

sulfetos estáveis, de acordo com a reação (1) (ICMM, 2007 apud ALMEIDA, 2010). 

 
Me2+(aq) + FeS (s)        SEM(s)  +  Fe+2 (aq ) (1) 

A concentração de sulfetos no sedimento pode ser medida a partir do 

tratamento da amostra com ácido clorídrico, que volatiliza o sulfeto segundo a 

reação (2) (GOLDER, 2007 apud ALMEIDA, 2010): 

2HCl(aq) + SEM(s)         Me2+(aq) + 2Cl- (aq) + H2S(g) (2) 

Os sulfetos volatilizados pelo ácido clorídrico recebem o nome de AVS 

(Sulfetos Volatilizáveis por Acidificação). Os metais divalentes (Cd, Cu, Ni, Pb e Zn) 

extraídos pelo ácido, representado na equação (2) como Me2+ (aq), recebem o nome 

de SEM (Metais simultaneamente extraídos).  

O SEM é composto pelos metais associados a compostos extraídos em 

solução de HCl 6 mol/L, que podem incluir carbonatos, sulfetos, óxidos e hidróxidos 

de ferro e manganês e metais adsorvidos às superfícies das particulas. 

 A razão ∑SEM/ AVS < 1 significa que há mais sulfetos do que metais 

bivalentes, o que não reflete a biodisponibilidade dos Mesmos para a biota (Di 

TORO et al., 1990). Se a razão ∑SEM/ AVS >1, significa que há um número maior 

de metais bivalentes livres no meio do que sulfetos que possam complexa-los, o que 

pode acarretar na biodisponibilidade dos mesmos (Di TORO et al., 1990). 
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Os valores altos de SEM em comparação com os de AVS não implicam 

necessariamente na biodisponibilidade potencial dos metais nas águas intersticiais, 

pois também há outros mecanismos complexantes de metais, como a matéria 

orgânica, na área estuarina (ALMEIDA, 2010). 

Quando o modelo SEM-AVS é utilizado para um metal específico, deve-se 

levar em consideração que os metais competem entre si para se ligarem ao AVS, 

conforme a sua solubilidade. Na ordem do menos solúvel para o mais solúvel, tem-

se: Cu < Pb < Cd <Zn < Ni. Dessa forma, o AVS se ligará preferencialmente ao Cu, 

se presente. Se caso, excesso de AVS após a ligação com o Cu, então ocorrerá 

ligação com Pb e Cd sucessivamente. Se ainda houver excesso, após ligação com 

Cu, Pb e Cd, somente então o AVS se ligará ao Zn e Ni, os dois elementos mais 

solúveis (ICMM, 2007 apud ALMEIDA, 2010). 

Uma outra possibilidade de aplicação do AVS é a normalização ∑SEM – 

AVS/COT, criado por Di Toro et al. (2005) derivado do modelo do ligante biótico 

criado pela U.S. EPA (USA Environment Protect Agency). O modelo do ligante 

biótico – BLM considera que o próprio ligante biótico (como o peixe mostrado na 

Figura 3) e diferentes ligantes orgânicos e inorgânicos (como carbono orgânico, 

carbonatos e cloretos entre outros) “concorrem” para a associação com metais-traço 

no ambiente aquático (BIANCHINI et al., 2009).  

Di Toro et al. (2005) usando o modelo SEM/AVS e normalizando-o pela 

fração de COT, propuseram mais uma ferramenta para predição da 

biodisponibilidade de metais. A escolha do COT como normalizador de modelo de 

predição foi baseada na facilidade de sua determinação, frente a outros como: 

cloretos, óxido de ferro e manganês, pois de acordo com os autores Mesmo com 

níveis reduzidos de AVS, a fração carbono orgânico que compõe os sedimentos 

funcionaria como um normalizador para a fórmula ∑SEM – AVS /f COT 

(RODRIGUES, 2013). A figura 4 mostra os níveis aceitáveis para essa ferramenta de 

predição. 
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Figura 3. Modelo conceitual do ligante biótico adaptado de Bianchini et al. (2009). 

 

Figura 4- Modelo SEM/AVS e a classificação do sedimento de acordo com a normalização por COT. 

Fonte: Adaptado de MOZETO, 2005 apud ALMEIDA, 2010.   

3.6 DRAGAGEM 

A erosão das margens dos corpos hídricos ocasionada pela retirada da mata 

ciliar e a má gestão do uso dos solos causam o assoreamento de rios, canais, lagos, 

lagoas, baías e estuários o que inviabiliza a prática da navegação. Para restabelecê-

la é utilizada a dragagem dos corpos hídricos assoreados (BRAY et al., 1997). 
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A dragagem é uma intervenção usada desde a época dos Sumérios (5.000 

a.C.) para a abertura de canais para a navegação (MARTINS, 1974 apud OLIVEIRA, 

2011), como, por exemplo, na abertura do canal da Babilônia, para unir os rios Tigre 

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

A dragagem é utilizada para abertura de novos canais, manter a profundidade 

de rios, canais, lagoas, lagos, baías e estuários. Seja para limpeza, ou seja, 

remoção de lodo de esgoto e sedimentos para auxiliar no escoamento de águas 

pluviais nos corpos hídricos, evitando episódios de enchente ou para auxiliar na 

passagem de navios em canais de acesso aos portos (BRAY et al., 1997). 

Pode se dividir em quatro grupos: (1) a dragagem chamada de inicial, que é 

aquela utilizada na construção de um canal artificial, que é retirado o material virgem 

(Figura 5); (2) a dragagem de manutenção que é aquela utilizada para a remoção de 

material recente, usualmente aplicada em regiões portuárias (Figura 6), visto que 

esse tipo de dragagem visa manter a profundidade dos canais portuários, permitindo 

o livre trânsito de navios e outros tipos de embarcações (BRAY et al., 1997); (3) é 

aquele chamado de dragagem ambiental usada, principalmente, no 

desassoreamento e na retirada de lodo de esgoto de corpos hídricos (BRAY et al., 

1997); (4) a dragagem de mineração (extração de areia, cascalho etc. e outros 

materiais para agregados da construção civil e/ou para mineração aluvionar de ouro 

e outros minérios) (OLIVEIRA, 2010). 

 
Figura 5. Abertura de um canal de 300 metros de extensão no porto do Açu, no Estado do Rio de 
Janeiro. Fonte: www.robertomoraes.com.br. Acessado em 01/08/2013. 
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Figura 6 - Draga utilizada na manutenção da profundidade do rio Tietê em São Paulo. Fonte: 
www.aggio.jor.br. Acessado em 12/08/13. 

As regiões portuárias recebem atenção especial em relação à dragagem de 

sedimentos, pois as constantes dragagens causam a remobilização dos sedimentos 

de fundo (BRAY et al., 1997), que muitas vezes podem mudar de fases 

geoquímicas, assim causando a mobilização dos metais adsorvidos, os quais podem 

tornar-se biodisponíveis (OLIVEIRA ; MARINS, 2011). 

A dragagem de manutenção é uma técnica utilizada em lugares que precisam 

frequentemente desse tipo de intervenção para aumentar ou manter a profundidade 

do canal, permitindo a passagem de navios e embarcações. Ela retira o material, 

resultante do assoreamento, depositado nos intervalos entre as dragagens, é de fácil 

remoção devido à baixa coesão dos sedimentos (OLIVEIRA, 2011). 

A dragagem utilizada para aterros hidráulicos serve para “engordar” áreas 

portuárias, urbanas, estradas, áreas pantanosas e costeiras em geral. Os 

sedimentos retirados do fundo são armazenados na embarcação e jateados aonde-

se quer construir o aterro (OLIVEIRA, 2011). 

Os efeitos de dragagem na mobilidade geoquímica de contaminantes e na 

disponibilidade destes à biota são pouco conhecidos. Um método de mensurar 

mudanças na mobilidade geoquímica e consequente biodisponibilidade de 

contaminantes metálicos nos sedimentos dragados é a ressuspensão feita em 

laboratório, que irá simular os efeitos de dragagem através de intervalos de tempo 

de agitação pré- definidos (MORSE, 1994; MACHADO et al., 2011). 
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3.7 VALORES ORIENTADORES 

 A resolução CONAMA 454/12 (Tabela 1) sobre materiais a serem dragados, e 

sua disposição final, substituiu a resolução CONAMA 344/04. A nova resolução 

difere em alguns critérios sobre a disposição de materiais dragados.A divisão 

adotada em nível 1 e nível 2 pela resolução CONAMA 454/12 na classificação dos 

materiais dragados significa: 

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

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

Tabela 1- Valores orientadores de substâncias químicas no sedimento, 

adotados para materiais dragados conforme CONAMA 454/12. 

Metais e Semi metais (mg/kg) 

   

Nível de classificação do material a 

ser dragado (em unidade de 

material seco) 

Água salobra/salina 

Nível 1 Nível 2 

Arsenio (As) 193 701 

Cádmio (Cd)  1,21 7,23 

Chumbo (Pb) 46,71 2181 

Cobre (Cu) 342 2701 

Cromo (Cr) 811 3701 

Mercúrio (Hg) 0,33 1,02 

Níquel (Ni) 20,91 51,61 

Zinco (Zn) 1501 4101 

1’. Long, E.R., MacDonald, D.D., Smith, S.L. ; Calder F.D. (1995). Incidence of adverse biological 

effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments. Environmental 

Management 19 (1): 81-97.  

2. FDEP (1994). Approach to the Assessment of Sediment Quality in Florida Coastal Waters. Vol. I. 

Development and Evaluation of Sediment Quality Assessment Guidelines. Prepared for Florida 

Department of Enviromental Protection - FDEP, Office of Water Policy, Tallahasee, FL, by MacDonald 

Enviromental Sciences Ltd., Ladysmith, British Columbia. 1994.  

3. Environmental Canada and Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 

du Québec. Criteria for the Assessment of Sediment Quality in Quebec and Application Frameworks: 

Prevention, Dredging and Remediation. http://www.planstlaurent.qc.ca, atualizado em 2008. 
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 Segundo a resolução, para que o material dragado possa ser dispensado de 

caracterização química e ou ecotoxicológica ele deve estar entre os seguintes 

padrões expressos no seu  parágrafo 7° da Resolução. 

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

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

fração igual ou superior a 50%;  

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

em águas sob jurisdição nacional, cujo volume dragado seja inferior a 

100.000 m³ e desde que as amostras apresentem porcentagem de 

areia igual ou superior a 90%;  

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

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

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

porcentagem de areia igual ou superior a 90%;  

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

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

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

que justificado pelo empreendedor e aceito pelo órgão ambiental 

licenciador. 

 Amostras que não se enquadrarem no artigo 7° da Resolução, e deverão ser 

caracterizadas quimicamente seguindo os critérios: II - apresentar concentrações de 

substâncias químicas dentro dos valores estipulados para o nível 1 (tabela III do 

anexo da Resolução) III - apresentar concentração de metais relacionados na 

Tabela III entre os Níveis 1 e 2, exceto para arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio. 

Se os resultados da caracterização química não estiverem enquadrados nos 

critérios acima a empresa responsável pela dragagem, deverá realizar teste de 

toxicidade ou de bioacumulação como é expresso no artigo 20 da Resolução.  

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

ecotoxicológica maior que 50% do efeito tóxico medido ou 

concentração de qualquer uma das substâncias acima do Nível 2, 

serão necessários estudos específicos de viabilidade técnica e 
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locacional para definir a disposição adequada em águas sob jurisdição 

nacional ou, eventualmente, em uma unidade de confinamento. 

Para os níveis de carbono orgânico total (COT) a presente legislação utiliza o 

valor alerta de 10 %.  

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

metais-traço em sedimentos dragados os mesmos valores adotados como Effects 

Range Low (ERL) e Effects Range Medium (ERM) por Long et al. (1995). ERL e 

ERM correspondem aos níveis 1 e 2, respectivamente, exceto o nível 2 de Cd que 

na Resolução 454/12 é de 7,2 mg/kg, enquanto no ERM é de 9,6 mg/kg. Os valores 

orientadores são apenas auxiliares para a tomada de decisão, pois é preciso avaliar 

diversos outros parâmetros para a gestão de recursos ambientais (RODRIGUES, 

2013). 

Os valores de ERL (efeitos de baixa variação à biota) e ERM (efeitos de 

variação média à biota) foram elaborados pelo NOAA (National Oceanic and 

Atmosferic Administration), um órgão americano, tomando-se como base áreas da 

costa norte-americana e seus históricos de toxicidade, avaliados através de guias de 

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

Assim como ERL e ERM, também a partir de uma compilação de dados de 

efeitos biológicos, devido a contaminação do sedimento feita por MacDonald et al. 

(1996) foram criados TEL (Threshold Effect Level) e PEL (Problable Effect Level). Os 

níveis de TEL e PEL são mais baixos do que os encontrados em ERL e ERM, ou 

seja, são mais rigorosos.  

3.8 FATOR DE CONTAMINAÇÃO 

A utilização do Fator de Contaminação é mais um parâmetro para mensurar o 

aporte antrópico de metais no ambiente  (GUO et al., 2010; HUI–na et al., 2011). 

Esse modelo foi elaborado por HAKANSON (1980) para sedimentos superficiais de 

ambientes aquáticos, levando em consideração a deposição e a dinâmica dos 

sedimentos. O fator é calculado pela relação entre a concentração do metal pela 

concentração do seu background no local da amostragem: 
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FC = concentração atual do metal 

valor de background 

Se o FC for < 1 não há contaminação ou a contaminação é baixa 

 Se o FC for entre 1 e 3 a contaminação é moderada 

 Se o FC for entre 3 e 6 é considerado  contaminado 

 Se o FC for > 6 é considerado grande contaminação (HAKANSON, 1980). 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

A Baía de Sepetiba (Figura 7) possui 447 km2 de área interna e 2.617 km2 de 

bacia de drenagem (WASSERMAN, 2005), que compreende parcialmente ou 

totalmente 14 municípios do Estado do Rio de Janeiro, ocupando 6 % do Estado 

(SEMA, 1998). Está localizada a 60 km a oeste da cidade do Rio de Janeiro, é uma 

laguna costeira semi-confinada, se comunica com o oceano Atlântico por meio de 

duas passagens, na parte Oeste, entre os cordões de ilhas que limitam com a ponta 

da Restinga da Marambaia e na porção Leste, pelo canal que deságua na Barra de 

Guaratiba (ROCHA et al., 2012). 

 

Figura 7- Mapa da Baía de Sepetiba, com a localização dos principais rios que deságuam nas 
margens da baía. Modificado de SANTOS et al. (2007). 

A contaminação da baía é de origem, principalmente, industrial 

(WASSERMAN, 2005), mas ainda assim, as águas da baía possuem alta 

oxigenação, devido à baixa emissão de esgoto orgânico e ao baixo tempo de 

residência de suas águas – 100 horas (LACERDA et al., 1994). 

A água doce entra na baía principalmente pelos rios da Guarda e Guandu 

(Canal do Guandu e Canal de São Francisco) (Tabela 2). Além da água proveniente 

da própria bacia de drenagem dos rios, o Rio Guandu recebe 160 m3. s-1 de água 

bombeada do Rio Paraíba do Sul que vão alimentar a represa de Ribeirão das 

Lages e desaguar no Guandu. Desta água, quase 50 m3 s-1 são utilizados pela 

estação de tratamento de água do sistema Guandu para abastecer os habitantes da 
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cidade do Rio de Janeiro e baixada fluminense. A represa de Ribeirão das Lages 

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

(WASSERMAN, 2005). 

Tabela 2- Aportes de água doce à Baía de Sepetiba. Os rios relacionados na 

tabela contabilizam 98% dos aportes de água doce (RODRIGUES, 1990 

adaptado de WASSERMAN, 2005 ). 

 

 

Atualmente, a região da baía é muito importante para o Estado do Rio de 

Janeiro, pois nela se encontra o Porto de Sepetiba/Itaguaí, um importante terminal 

de exportação de produtos siderúrgicos, e também outros terminais marítimos e 

empresas particulares, assim como o novo terminal da Marinha, que está em fase de 

construção, além disso, está situada no principal eixo geoeconômico do país, e hoje, 

é uma região catalisadora de investimentos industriais (ROCHA et al., 2012). 

Nas últimas décadas, a baía, sofreu com inúmeras intervenções e planos 

governamentais para o desenvolvimento e melhoria da área (tabela 3), entretanto 

esses avanços não foram acompanhados de benefícios ambientais, provocando 

grande declínio na qualidade ambiental do ecossistema, devido à expansão 

desenfreada da população. Em 2007, já haviam 1,8 milhão de habitantes (LACERDA 

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

milhão de habitantes para o ano de 2010, devido à grande atividade industrial e 

também à atividade agrícola de coco, banana e oleicultura (CUNHA et al., 2002). 

O pólo industrial de Santa Cruz é um dos grandes responsáveis pelo 

lançamento de esgoto industrial nos rios da bacia de drenagem da baía, 

Rios 
Volume 

(106 m3 ano-1) 
Vazão 
(m3 s-1) 

Engenho Novo 52 1,6 
Piracão 18 0,6 
Piraquê 132 4,2 
Porto 21 0,7 

Itá 92 2,9 
Guandu 221 7,0 

São Francisco 6.538 207,3  
Guarda 445 14,1 
Cação 107 3,4 

Itinguissú 12 0,4 

Total 7.638 242,2 
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principalmente no Rio da Guarda que recebe 78 % dos efluentes líquidos industriais 

do pólo (HERMS ; GURGEL, 2012) e deságua na região do Saco do Engenho/ Ilha 

da Madeira. 

Em uma análise feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) 

(1998), a região tem um potencial estimado de resíduos sólidos de 372.568 t.ano-1. 

Cerca de 12 % desse total são resíduos enquadrados como perigosos, sendo destes 

16,5 % orgânicos e 83,5 % inorgânicos, demonstrando a periculosidade dos 

resíduos lançados no sistema. 

Em 1996, houve um vazamento de 50 milhões de litros de água e lama 

(MELO, 1996 apud HERMS; GURGEL, 2012), oriundos da falida Cia Ingá, que 

produzia Zn de alta pureza na região do Saco do Engenho (item 4.1). Esse 

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

estuarinas no Brasil. A figura 8 mostra a proximidade do Saco do Engenho – com a 

barragem de rejeitos e as demais instalações- antes pertencentes à Cia Ingá e a 

grande pilha de rejeitos que tinha no terreno da Cia antes da venda para o 

Consórcio liderado pela USIMINAS.  

Na década de 2000, a região da Baía de Sepetiba recebeu inúmeras 

indústrias, que provocaram o aumento do lançamento de efluentes industriais. Hoje, 

a área do entorno da baía conta com grandes empresas como: Nuclep, Usiminas, 

Gerdau/Cosigua, Vale, TKCSA (Thyssen Krupp Companhia Siderúrgica do 

Atlântico), CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), Petrobras e LLX.  

O porto de Itaguaí está se transformando em hub port (porto concentrador de 

cargas), recebendo um grande volume de cargas de minério de ferro, carvão, carros, 

alumínio e contêineres em geral. Para os próximos anos, estão previstos seis novos 

terminais portuários de grandes empresas de base e logística (DOURADO et al., 

2012). 
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Figura 8- Localização do Saco do Engenho na Baía de Sepetiba e a barragem de rejeitos da antiga 
Cia Ingá Mercantil em 2003. Fonte: Google Earth. 
 

A região ainda será impactada pela construção do Arco Metropolitano, que é 

uma rodovia que passará por 5 municípios do  Estado do Rio de Janeiro, ligando 

Itaboraí a Itaguaí, desafogando o trânsito de cargas nas rodovias que cortam a 

região metropolitana, além disso, há a construção de um estaleiro da Marinha 

destinado a construção de submarinos (DOURADO et al., 2012). 

  

Pilha de rejeitos 

metálicos 

Antiga pilha de rejeitos 

Região do Saco do Engenho 
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4.1 O CASO DA CIA INGÁ  

 Em 1962, a Cia Ingá iniciou suas atividades, localizada na Ilha da Madeira, 

próximo ao Saco do Engenho, produzindo zinco de alta pureza. A partir de 1974 

também passou a processar cádmio em um processo de solubilização de Cd e Zn 

(BARCELLOS et al.,1991). Esse processo gerava uma grande quantidade de 

rejeitos sólidos e efluentes contendo: Cd, Cr, Fe, Mn, Pb e Zn, liberados com pH 

baixo (DOURADO et al., 2012). 

 Ainda na década de 1960, o processamento já provocara problemas à saúde 

da população, assim como havia a denúncia de liberação de rejeito, ainda quente, 

para uma canaleta que levava até o manguezal, causando a mortandade de várias 

espécies (DOURADO et al., 2012). 

 Na época da construção do Porto, o material com resíduos foi misturado ao 

aterro utilizado na construção, e então ainda na década de 1980, a empresa 

construiu um dique argiloso de contenção de resíduos, assim como tanques de 

acumulação de água e estação de tratamento de resíduos (DOURADO et al.,2012). 

No ano de 1987, a Cia e a antiga FEEMA (atual Instituto Estadual do 

Ambiente – INEA) acordaram um termo de compromisso com a finalidade de 

adequar a disposição dos rejeitos sólidos e o tratamento de efluentes líquidos. Em 

1996, houve um transbordamento de efluentes de grandes proporções que afetou o 

Rio do Guarda e a baía (DOURADO et al., 2012). Em 1998, a empresa decretou 

falência. 

Sucessivos transbordamentos dos diques aconteceram na década de 2000, 

devido a fortes chuvas na região, obrigando o governo do Estado do Rio de Janeiro 

a liberar recursos para obras de contenção, que não tiveram sucesso inicialmente, 

pois as fortes chuvas rompiam esses diques, liberando rejeitos altamente tóxicos 

para a baía, provocando novos acidentes. Mortandade de peixes na Baía de 

Sepetiba foi verificada nesse período, além da grande contaminação por cádmio e 

zinco. 
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 Apenas em 2008 houve um leilão público, no qual a USIMINAS adquiriu a 

propriedade da massa falida da empresa e juntamente com o Projeto Minas-Rio, 

Prefeitura do Rio de Janeiro, Governos dos Estados do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais e União firmaram um projeto para a remediação do passivo. O governo de 

Minas Gerais participou do processo, visto que a calamina, mineral utilizado no 

processamento de Zn vinha da mina de Vazante, localizada no Estado. 

A partir da data do consórcio foi feita uma parceria entre a PUC/Rio e 

Coppe/UFRJ para a descontaminação do local, que se baseou no tratamento dos 

rejeitos líquidos e o envelopamento do solo com manta de PVC. A empresa 

proprietária prevê a construção de um terminal portuário no local (ROCHA et al., 

2012). 

4.2 CLIMA 

 Os diversos transbordamentos nos tanques de rejeitos da Cia Ingá, relatados 

no tópico acima, foram relacionados não só a falta de uma boa infraestrutura de 

disposição/acondicionamento, mas também ao clima chuvoso da região. A região é 

caracterizada por um clima quente e úmido (tropical úmido) com variações locais, 

que estão relacionadas à diferença de altitude das bacias hidrográficas dos rios 

Guandu e Guarda (ANA, 2009) (Figura 9). 

 

Figura 9 - Mapa da bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba Fonte: Adaptado de ANA 2009. 
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 A pluviosidade e a temperatura são maiores nas regiões de baixadas e nas 

vertentes da Serra do Mar, enquanto que nos divisores de bacia as temperaturas 

são menores e a pluviosidade também (ANA, 2009). A temperatura média oscila 

entre 20°C – 27°C.  

A região conta com três estações pluviométricas de monitoramento 

gerenciadas pela ANA, os seus dados estão disponíveis no portal Hidroweb 

(hidroweb.ana.br) As três estações são: Ponte do Guandu, Itaguaí e Coroa Grande, 

sendo esta última a mais próxima à antiga Cia Ingá. A tabela 3 mostra a série 

histórica de precipitações na região. 

 

Tabela 3 – Série histórica de pluviosidade na região de Sepetiba  

Precipitações Médias Mensais  

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Itaguaí 303,0 272,0 258,7 176,2 111,3 94,7 82,6 101,1 138,9 221,3 265,3 311,4 

Coroa 

Grande 

209,9 218,0 226,7 145,1 132,6 89,6 96,6 63,6 187,0 188,9 260,4 218,5 

Ponte 

Guandu 

204,0 172,3 161,0 96,0 28,0 45,1 34,6 44,7 39,10 79,3 131,4 158,3 

Média 239,1 221,0 215,47 139,0 90,6 76,5 71,3 69,8 121,7 163,2 219,1 229,4 

Fonte: portal hidroweb 

Na figura 10 pode-se observar que, os meses de dezembro e janeiro são os 

mais chuvosos, enquanto que os de junho a agosto são os mais secos. Esse 

período chuvoso coincide com a data da maioria dos acidentes ocorridos com os 

rejeitos da Cia Ingá Mercantil. O relevo, o clima, e a vegetação afetam a 

disponibilidade de água nas bacias hidrográficas da região, logo afetando o aporte 

de água para a Baía. 
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Figura 10- Precipitação média na região da Baía de Sepetiba. Dados do Hidroweb acessado em 

13/11/2013. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
5.1 AMOSTRAGEM 

A campanha de coleta de sedimentos e águas superficiais foi realizada em 24 

de março de 2011, na região do Saco do Engenho. Esta campanha corresponde à 

amostragem de verão de um projeto maior de avaliação da susceptibilidade de 

remobilização de metais em função da ressuspensão de sedimentos da Baía de 

Sepetiba. 

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

12 pontos, como é visto na figura 11. A escolha da data está relacionada ao fim da 

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

geográficas de cada ponto podem ser encontradas na tabela 4. 

 

Figura 11- Localização dos pontos de coleta de água e sedimento superficiais. Fonte: Google Earth 
acessado em 02/06/2013. 

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

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

multisonda YSI. As amostras de água superficial foram coletadas utilizando-se 

frasco âmbar, previamente descontaminada, sendo mantidas refrigeradas, e assim 

mantidas até a análise (SILVEIRA et al., 2010). 

As amostras de sedimento superficial foram obtidas com auxílio de 

amostrador do tipo van Veen, sendo armazenadas em sacos plásticos e em potes 

de vidro, foram congeladas até a análise de AVS. 
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Tabela 4- Coordenadas dos pontos de amostragem. 

Pontos Latitude Longitude 

1 -22,9236 -43,8174 

2 -22,9261 -43,8208 

3 -22,9291 -43,8264 

4 -22,9331 -43,8260 

5 -22,9309 -43,8220 

6 -22,9275 -43,8167 

7 -22,9336 -43,8136 

8 -22,9336 -43,8180 

9 -22,9356 -43,8222 

10 -22,9381 -43,8223 

11 -22,9376 -43,8186 

12 -22,9361 -43,8137 

  

 A figura 12 mostra o esquema dos procedimentos feitos após a coleta de 

água e sedimento. 

 

Figura 12 - Esquema do procedimento de análise. 

5.2 ENSAIOS DE RESSUSPENSÃO 

Para os ensaios de ressuspensão em laboratório foram pesadas 7 g de 

sedimento úmido homogeneizado em erlenmeyer de 125 ml, sendo adicionados 100 

ml de água não filtrada coletada na área de estudo (ponto 12). O uso das 

quantidades citadas de sedimento e água provêm de uma adaptação do estudo de 

MORSE (1994) que deu origem a este estudo e outros realizados pelo mesmo grupo 

(MACHADO et al.,2011).  
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  O ensaio de ressuspensão foi realizado em dois intervalos de tempo: 1h e 

24h. A escolha dos dois intervalos foi baseada em estudos anteriores os quais 

mostraram que é durante a primeira hora que ocorre mudanças na 

biodisponibilidade (MORSE, 1994; MACHADO et al., 2011). O intervalo de 24 horas 

foi usado como em outros estudos (MORSE,1994), para comparar a estabilidade 

dos contaminantes em detrimento dos intervalos menores e simular eventos de 

ressuspensão de maior duração. 

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

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

(< 40o C), sendo homogeneizado para posterior extração sequencial (HCl 1M e 

US.EPA 3051) para determinação de metais. 

5.3 DETERMINAÇÃO DE METAIS 

Os sedimentos foram submetidos à extração sequencial envolvendo 3 

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

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

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

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

diretamente  em tubo de polipropileno (falcon) de 50mL, onde adicionou-se 40 mL de 

solução HCl 1mol/L. A mistura foi agitada durante 16 h. Em seguida, a amostra foi 

centrifugada (3.000rpm/5min) e o sobrenadante foi filtrado (filtração lenta, com filtro 

de porosidade 0,45 µm) e armazenado em tubos de acrílico de 30mL para 

determinação de metais.  

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

lavadas para retirada da solução ácida de HCl 1M, adicionando-se água destilada ao 

tubo falcon, seguido de rápida agitação em vórtex, centrifugação (3.000rpm/5min) 

para separação do sedimento/água (procedimento repetido três vezes). Após 

lavagem, o sedimento foi novamente seco e homogeneizado.  

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

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

(PFA) ou em tubo de quartzo que é selado e aquecido no em forno de micro-ondas 
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por 5 min. O extrato obtido foi centrifugado e armazenado em tubo de acrílico de 30 

mL para posterior determinação dos metais.  

As extrações com HCl 1 M e 3051 também foram realizadas nas amostras de 

sedimentos não utilizados nos ensaios de ressuspensão, para fins comparativos 

(tempo zero, ou seja, amostra in natura). Todas as determinações dos metais foram 

realizadas por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP OES) com visão radial, marca Horiba Jobin Yvon, modelo Ultima 2 

(Longjumeau, França), equipado com câmara de nebulização ciclônica, nebulizador 

do tipo MiraMist (Mira Mist CE, Burgener Research Inc., Ontario, Canadá), 

amostrador automático modelo AS 421 e software operacional Analyst 5.4 para 

aquisição dos dados.  (Figura 13).A tabela 5 mostra o limite de detecção do aparelho 

para a extração US.EPA 3051 A. 

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

partir de diluição de soluções-padrão estoque SpecSol de concentração 1.000 mg L-1 

(Quimlab Química ; Metrologia®, Jardim Califórnia, Jacareí, São Paulo, Brasil), até 

obtenção das concentrações desejadas utilizando água ultrapura obtida de um 

sistema Elga, modelo PURELAB Ultra Analytic (Elga, High Wycombe, Bucks, UK). 

 

 

 

Figura 13 - ICP OES marca Jobin Yvon Horiba modelo Ultima 2 (Longjumeau, França), instalado nas 
dependências do laboratório na Universidade Federal Fluminense. 
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 Tabela 5 - Limites de detecção do aparelho em mg/kg -1 na extração US.EPA 

3051A e sua respectiva amostra certificada. 

Extração EPA 3051A Cd* Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Limite de detecção 0,01 0,02 3,00 0,02 0,01 0,02 0,01 

CRM NIST 2782 - 2435 ± 47 254000 ± 16000 258 ± 15 95,9 ± 4,7 554 ± 36 1167 ± 57 
*Para o material de referência utilizado não há valores de comparação para o elemento cádmio. 

5.4 GRANULOMETRIA 

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

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

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

granulometria foi realizada no analisador de partículas a laser (CILAS Shimadzu 

1064) .Os resultados foram obtidos com auxílio do programa GRADSTAT versão 8. 

5.5 CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) 

 Para a determinação do COT nas amostras de sedimentos, estas foram  

descarbonatadas com HCl 1 M e secas , 0,02 g de sedimento seco e macerado 

foram pesadas em cadinhos de porcelana previamente calcinados e inseridos no 

equipamento. Para tal foi usado o módulo para amostras sólidas acoplado ao 

equipamento (TOC –V CPH Shimadzu) (SSM – 5000A Shimadzu) (RODRIGUES, 

2013). 

5.6 SULFETOS VOLÁTEIS EM ÁCIDO (AVS) 

O aparato de extração utilizado neste trabalho é similar ao descrito por Allen 

et al. (1991). É composto por balões de vidro com saída lateral, onde é colocada 

uma seringa contendo HCl 6 mol/L. O gás de arraste (argônio) passa por todos os 

balões num sistema integrado por trap’s e borrachas interligados aos frascos aonde 

contêm NaOH 0,5 mol/L. Todos os balões foram apoiados em placas agitadoras, 

que movimentavam os agitadores magnéticos que se encontravam dentro dos 

balões (Figura 14).O tempo de execução dessa etapa foi de 1 hora. 

Para a determinação de AVS nos sedimentos foi utilizado cerca de 2 g de 

sedimento úmido (em duplicata para cada amostra), e adição de 20 ml de HCl 6 

mol/L, e agitação magnética. O H2S liberado foi recolhido em uma solução de NaOH 

0,5 mol/L. O sulfeto foi determinado por espectrofotômetria  FEMTO 700 plus. O 

SEM extraíveis foram determinados por ICP OES. 
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Figura 14- Aparato utilizado para extração AVS/SEM. 

 

Tabela 6. Limite de detecção  em mg/kg -1do aparelho ICP-OES na 

extração SEM (HCl 6M). 

Extração HCl 6M (SEM)  Cd  Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Limite de detecção  0,01  0,01 1,50 0,04 0,01 0,02 0,50 

 

5.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Os resultados obtidos foram testados para observação de correlações de 

Pearson utilizando-se o software STATISTICA versão 10. Os gráficos foram 

confeccionadas utilizando o Excel versão 7. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Caracterização do sedimento in natura estabelecendo comparações entre os valores 

de background e os valores estabelecidos na legislação ambiental brasileira e 

valores orientadores internacionais. 

6.1 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

A análise granulométrica para todos os pontos de coleta revelaram altos 

percentuais de finos (silte + argila) (79,5% - 100%), ou seja, sedimentos finos (silte + 

argila), como pode ser visto na figura 15, que mostra a composição granulométrica 

dos sedimentos.  

 

Figura 15 – Composição granulométrica dos sedimentos coletados na Baía de Sepetiba. 

 A composição granulométrica dos sedimentos da Baía de Sepetiba nesta 

amostragem foi composta, principalmente de finos (silte + argila), como citada 

anteriormente, superando valores de 80 %, exceto o ponto 6 com 79 %, o que não é 

diferente de outros trabalhos feitos na região. Pelegatti (2000) observou que os 

valores de fração < 63 µm eram predominantes, que correspondem a fração de 

finos. Rodrigues (2013) encontrou valores acima de 70 % para fração fina. 
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6.2 CARBONO ORGÂNICO TOTAL  

Como o teor de carbono orgânico total no sedimento pode ser de grande 

importância na complexação de metais, foi mensurado no sedimento in natura e nos 

intervalos utilizados no ensaio ressuspensão, e os resultados são mostrados na 

figura 16. Para o sedimento in natura foi encontrado neste trabalho percentuais entre 

1,66 – 4,23%.  

No sedimento do intervalo de 1 hora de ressuspensão foi encontrado entre 

1,93 – 4,10% de COT e no sedimento do intervalo de 24 horas de ressuspensão foi 

encontrado entre 1,37 – 3,60 % de COT (Figura 16). As tabelas 6 e 7 mostram as 

correlações entre os metais no sedimento em todos os intervalos e o COT nas 

extrações HCl 1M e US. EPA 3051A. 

 

  

Figura 16 - Teor de carbono orgânico nas amostras in natura e após os ensaios de Ressuspensão 

divididos pelos 4 transectos. 

A figura 16 mostra que o COT seguiu a tendência de ser maior no sedimento 

in natura, na maioria dos pontos, em relação aos intervalos de ressuspensão. Isso 

pode está relacionado a decomposição de matéria orgânica nos intervalos de 

ressuspensão, ou seja, sugere que não houve interferência do ensaio ( com luz e 

aberto) na produção de matéria orgânica. 

Além disso, os pontos 1, 2 e 3 mostraram a tendência de terem as maiores 

porcentagens em relação aos outros pontos, o que pode está relacionado a 

proximidade ao rio Mazomba-Cação que é o mais responsável pelo aporte de esgoto 

doméstico na região (DOURADO et al., 2012). As tabelas 7 e 8 mostram a 

     Transecto 1     Transecto 2   Transecto 3       Transecto 4 
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correlação entre os metais no sedimento in natura, 1 hora e 24 horas e COT na 

extração HCl 1M e US.EPA 3051, respectivamente. 

 

6.3  VARIÁVEIS FÍSICO QUÍMICAS 

Os parâmetros mensurados no campo, permitiram avaliar que o pH foi 

levemente alcalino típico de água estuarina e o oxigênio dissolvido variou entre 8,0 – 

8,7 ml/L e segundo TYSON ; PERSON (1991) essas condições são consideradas 

óxicas. A salinidade encontrada em todos os pontos é típica de ambientes que 

possuem mais águas marinhas do que água doce (SALOMONS ; FÖRSTNER, 

1984) e não mostrou grandes variações como é vista na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Variáveis físico químicas da água superficial. 

 

6.4 SULFETOS VOLÁTEIS EM ÁCIDO 

 De acordo com os estudos feitos anteriormente na área de estudo para 

concentrações de AVS, MADDOCK et al. (2007) encontraram valores superiores a 

290 μmol g-1. MACHADO et al. (2008) encontraram concentrações entre 5,2–

Amostra pH OD 
ml/L 

OD% Temperatura 
°C 

Salinidade 

1 8,0 8,1 82,4 23,9 32,4 

2 8,0 8,4 84,6 23,6 32,2 

3 8,1 8,0 81,4 23,5 32,7 

4 8,1 8,0 79,2 23,5 32,7 

5 8,1 8,1 81,8 23,8 32,8 

6 8,1 8,3 84,6 23,9 32,8 

7 8,1 8,3 84,9 23,9 32,7 

8 8,0 8,4 85,7 23,8 32,8 

9 8,1 8,1 85,8 23,7 32,7 

10 8,1 8,1 80,6 23,7 32,8 

11 8,1 8,4 86,5 23,9 32,8 

12 8,1 8,7 89,5 24 32,8 
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121μmol.g-1 na Enseada das Garças e RODRIGUES (2013) encontrou 

concentrações de 14,26 a 41,46 μmol.g-1 na região do Saco do Engenho, Porto de 

Itaguaí, Coroa Grande e Ilha de Itacuruçá, sendo que os maiores resultados ficaram 

na área próxima ao Saco do Engenho, similares ao do presente estudo. 

Os dados do ∑SEM neste estudo foram superiores aos dados de AVS apenas 

nos pontos 1 e 2 (tabela 9), que são os pontos mais próximos da principal fonte de 

metais para a região do Saco do Engenho, mas esses dados não querem dizer que 

os metais estão biodisponíveis, pois como já falado anteriormente, existem outros 

complexantes que também atuam no estuário no sequestro de metais (ALMEIDA, 

2010). 

Após a normalização por COT, os dados da tabela 9, mostraram que apenas 

nos pontos 1 e 2 a toxicidade é incerta, enquanto que nos outros pontos a toxicidade 

é improvável, de acordo com os valores sugeridos por Di Toro et al. (2005). 

Tabela 8- Concentração de Cd, Cu, Ni, Pb e Zn extraídos simultaneamente. 

Amostra Cd µmol/g Cu 
µmol/g 

Ni µmol/g Pb µmol/g Zn  
µmol/g 

1 0,158 0,299 0,013 0,248 44,9 

2 0,131 0,317 0,013 0,220 49,3 

3 0,078 0,187 0,011 0,166 30,6 

4 0,019 0,102 0,011 0,089 7,5 

5 0,047 0,120 0,009 0,142 18,1 

6 0,041 0,084 0,007 0,094 13,6 

7 0,021 0,089 0,006 0,075 7,9 

8 0,025 0,120 0,010 0,112 9,2 

9 0,015 0,089 0,010 0,087 6,1 

10 0,006 0,049 0,010 0,059 3,1 

11 0,009 0,052 0,009 0,067 3,8 

12 0,014 0,106 0,011 0,094 4,9 
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Tabela 9 - Concentração dos sulfetos voláteis em ácido (AVS), o somatório dos 

metais simultaneamente extraídos (SEM), a razão Σ SEM/AVS e o Σ SEM – AVS 

normalizado pelo carbono orgânico total . 

Amostra Σ SEM 

(µmol/g) 

AVS 

(µmol/g) 

Σ 

SEM/AVS  

Σ SEM – 
AVS 

(µmol/g) 

Σ SEM - 
AVS/COT 

(µmol/gCOT) 
1 45,6 28,6 *1,6 16,9 *400,6 

2 50,0 1,8 *27,2 48,2 *1695,6 

3 31,0 37,0 0,8 -5,9 -209,4 

4 7,8 25,0 0,3 -17,2 -526,1 

5 18,4 19,4 0,9 -0,9 -31,4 

6 13,9 18,7 0,7 -4,8 -288,3 

7 8,1 7,7 1,1 0,4 23,3 

8 9,4 37,0 0,2 -27,5 -897,4 

9 6,3 37,0 0,2 -30,7 -1163,3 

10 3,2 13,1 0,2 -9,8 -377,3 

11 3,9 23,9 0,2 -19,9 -738,2 

12 5,1 34,8 0,1 -29,7 -1060,2 

* Potencialmente biodisponíveis. 

6.5 CONCENTRAÇÃO DOS METAIS NAS EXTRAÇÕES HCL 1MOL/L E US.EPA 

3051A E OS VALORES ORIENTADORES 

Os gráficos contendo as médias das concentrações dos metais estudados no 

sedimento in natura nas duas fases geoquímicas avaliadas são apresentadas na 

figura 17. 
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Figura 17. Concentrações de dos metais fracamente ligados (HCl 1 mol/L) aos sedimentos 

superficiais  in natura do Saco do Engenho  – Baía de Sepetiba – RJ divididas por transecto. 

 * T-1 = Transecto 1; T- 2 = Transecto 2; T- 3 = Transecto 3 ; T- 4 = Transecto 4 

 

   T - 1          T – 2       T – 3      T - 4 

    T- 1    T-2     T- 3     T- 4                    T- 1   T- 2    T - 3  T- 4 

T – 1    T – 2   T - 3    T- 4                 T- 1     T- 2     T – 3   T – 4  

T – 1     T – 2   T – 3  T- 4                  T – 1   T – 2   T – 3   T - 4 
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Figura 18 - Concentrações de dos metais fortemente ligados (US. EPA 3051 A) aos sedimentos 

superficiais in natura do Saco do Engenho – Baía de Sepetiba – RJ divididas por transectos. 

* T-1 = Transecto 1; T- 2 = Transecto 2; T- 3 = Transecto 3 ; T- 4 = Transecto 4 

T- 1                     T- 2               T- 3               T - 4 

T-  1        T-2         T-3         T-4 T-1        T-2         T-3       T-4 

T-1          T-2           T-3         T-4 T -1       T- 2        T-3        T-4 

T- 1          T-2          T-3          T-4 T- 1        T-2       T-3         T-4 
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A observação das figuras 17 e 18 permite afirmar que os resultados para o 

Cd, Cu, Mn, Pb e Zn são maiores na fração HCl 1M em relação à fração US.EPA 

3051A. A observação também permitiu detectar uma diferença nas concentrações 

nos pontos 1, 2 e 3 em comparação aos pontos 9,10,11 e 12 , para a maioria dos 

metais nesta fase, enquanto os pontos mais próximos a fonte (canal do Saco do 

Engenho) tiveram as maiores concentrações, os pontos mais afastados 

apresentaram concentrações menores.  

Ni e Fe tiveram as maiores concentrações na fração US. EPA 3051A (figura 

18). Assim como foi detectado na fração reativa, o comportamento do Fe foi o 

mesmo nesta fase em relação aos pontos, ou seja, os pontos mais próximos à fonte 

tiveram concentrações maiores em relação aos mais distantes. Entretanto esse 

comportamento não foi seguido pelo Ni que teve as maiores concentrações nos 

pontos mais distantes (9,10,11 e 12). 

Essa tendência apresentada pela maioria dos metais pode estar relacionada à 

distância da fonte Cia Ingá, que interfere no gradiente de concentração. 

As altas concentrações de Cd e Zn no sedimento in natura mostradas na 

figura 17 está atribuída por diversos autores (LACERDA et al., 1987; BARCELLOS 

et al., 1991; BARCELLOS, 1995;  PELEGATTI, 2000; WASSERMAN, 2005; 

LACERDA et al., 2007 e RODRIGUES, 2013) ao despejo de efluentes industriais da 

antiga processadora de Cd e Zn Ingá  na região do Saco do Engenho, onde é a área 

do presente estudo que também contribuiu para o lançamento de efluentes 

contaminados por outros metais-traço, como Cu e Pb (LACERDA et al., 1987) .  

Para comparar as concentrações apresentadas nas figuras 17 e 18 com os 

valores de referência foi feito o somatório das duas frações (extrações sequenciais) 

(Tabela 12).  

Inicialmente em comparação com a Resolução CONAMA 454/12, as 

concentrações de Zn obtidas no somatório das duas frações foram maiores para 

ambos os níveis na maioria dos pontos, embora todos os pontos do transecto 1 

foram acima do nível 2 (tabela 10). As concentrações de Cd foram maiores  do que o 

nível 1. Para os resultados obtidos, a legislação brasileira recomenda fazer ensaios 

ecotoxicológicos devido aos valores altos de Cd e Zn apresentados. Nenhum dos 
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outros metais apresentou valores superiores aos níveis 1 ou 2 estabelecidos pela 

legislação. 

Tabela 10. Comparação entre as concentrações de metais (mg/kg) no 

sedimento in natura (somatório das frações) e a Resolução CONAMA 454/12. 

 

* Os resultados sublinhado são aqueles que estão acima do nível 1 e os em negrito estão acima do 

nível 2. 

 RODRIGUES (2013) elaborou um estudo sobre a acumulação de metais na 

Baía de Sepetiba em anfípoda bentônico e em copépodes das espécies T. 

biminiensis e T. viscana. O seu estudo comparou os valores encontrados com os 

valores adotados pela resolução CONAMA 454/12 e concluiu após teste crônico com 

T. biminiensis que a Baía de Sepetiba sofre com contaminação crônica, o que afeta 

as fases mais sensíveis dos organismos, como o desenvolvimento larval, o que pode 

acarretar um dano irreparável à comunidade biótica, visto que alguns desses 

organismos são a base da cadeia trófica da região.  

Os valores de ERL e ERM são os mesmos adotados pela Resolução 

CONAMA 454/12. Pois a mesma adota valores norteadores de países norte 

americanos e tem suas bases nos guias de qualidade de sedimentos (GQS’s) 

canadenses e autoridades europeias. Além disso, a Resolução 454/12 provém da 

antiga Resolução 344/04 que tinha como base os valores de ERL e ERM. Apenas o 

Pontos Cd Cu Ni Pb Zn 

1 17,1 33,0 4,2 51,7 2194,3 

2 19,2 46,0 4,6 52,4 4046,7 

3 10,1 28,1 3,9 37,5 1776,8 

4 3,7 22,4 5,8 27,8 531,5 

5 5,6 25,8 5,0 32,8 840,9 

6 4,7 11,5 2,6 22,0 644,3 

7 4,8 13,0 4,5 41,2 458,8 

8 3,5 24,5 5,6 31,8 474,9 

9 2,1 19,4 4,9 22,2 287,4 

10 1,5 16,0 5,6 21,5 173,8 

11 1,5 17,0 5,3 21,9 173,2 

12 2,1 21,7 5,4 26,6 245,8 

Nível 1 1,20 34 20,9 46,7 150 

Nível 
2 

7,20 270 51,6 218 410 
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nível 2 para Cd o limite da legislação brasileira é de 7,2 mg/kg, enquanto do valor 

orientador norte americano é de 9,6 mg/kg. 

 Na amostragem feita Cu e Pb nos pontos 1 e 2, (Cu somente no 2), exibiram 

valores acima do nível 1 da legislação brasileira, enquanto Cd e Zn - nos pontos 1, 2 

e 3 para Cd e Zn e 1- 9 para Zn apenas -  exibiram valores acima do nível 2. No 

transecto mais distante da costa, o Zn apresentou valores acima do nível 1. 

Ao compararmos os valores dos metais-traço encontrados nos sedimento in 

natura com os valores de PEL, tabela 11, foi notado que os valores de Cd, que são 

diferentes dos adotados pela legislação brasileira, tiveram resultados mais 

alarmantes para o metal em relação à Resolução 454/12, ou seja, os pontos de 1-8  

foram acima de PEL, assim como o  Zn que mostrou resultado semelhante ao 

encontrado na Resolução 454/12.  

O Cu no ponto 2 também mostrou valores acima de PEL e apresentou alguns 

pontos acima de TEL, mostrando ser diferente em relação aos resultados da 

Resolução 454/12. Pb também apresentou valores acima de TEL, inclusive os três 

primeiros pontos de amostragem.  

De acordo com os resultados, o sedimento da Baía pode oferecer risco à 

biota em relação às concentrações de Cd e Zn em todos os pontos e Cu e Pb em 

alguns pontos (1 e 2). Entretanto os valores adotados para TEL e PEL são menores 

do que os adotados na legislação brasileira, mostrando que os valores adotados 

pela legislação, como foi claramente visto, em alguns pontos que não estavam 

classificados acima do nível 2 da legislação estavam acima de PEL.  

Metais que não apresentavam níveis acima do 1 da legislação em alguns 

pontos mostraram valores acima de TEL, revelando a diferença entre os  valores 

norteadores, sendo assim a biota  na Baía de Sepetiba pode está correndo risco 

maior do que o texto da legislação prevê.  
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Tabela 11- Comparação entre as concentrações de metais (mg/kg) no 

sedimento in natura e TEL e PEL. 

Pontos Cd Cu Ni Pb Zn 

1 17,1 33,0 4,2 51,7 2.194,3 

2 19,2 46,0 4,6 52,4 4.046,7 

3 10,1 28,1 3,9 37,5 1.776,8 

4 3,7 22,4 5,8 27,8 531,5 

5 5,6 25,8 5,0 32,8 840,9 

6 4,7 11,5 2,6 22,0 644,3 

7 4,8 13,0 4,5 41,2 458,8 

8 3,5 24,5 5,6 31,9 474,9 

9 2,1 19,4 4,9 22,2 287,4 

10 1,5 16,0 5,6 21,5 173,8 

11 1,5 17,0 5,3 22,0 173,2 

12 2,1 21,7 5,4 26,6 245,8 

TEL 0,6 35,7 18,0 35,0 123,1 

PEL 3,5 197,0 35,9 91,3 315,0 

* Os resultados sublinhados são aqueles que estão acima de TEL e os em negrito estão acima do 

nível PEL. 

O fato da Resolução CONAMA 454/12 não levar em consideração dados 

brasileiros em sua confecção pode ser um fato que leva a subestimação ou 

superestimação de alguns resultados, pois os ambientes são diferentes, Logo os 

critérios usados na norma podem não ser adequados à realidade regional.  

Em 2009, CHOUERI et al. desenvolveram o primeiro índice de qualidade  de 

sedimentos com base em resultados colhidos na costa brasileira. Os autores 

escolheram dois estuários na costa sudeste brasileira (Santos e Paranaguá). 

Dividiram em SQG’s – low e SQG’ high , ou seja, o primeiro que não é danoso à 

biota e o segundo que causa danos à biota.  

O método de Choueri et al. (2009) foi desenvolvido a partir da adaptação do 

método elaborado por Delvalls ;Chapman (1998). Esse método se baseou em 

modelo diferente, ou seja, ao contrário dos outros guias de qualidade, que 

elaboraram a partir de um banco de dados fazendo estatísticas simples. Esse guia 

utilizou os dados dos contaminantes das áreas estudadas, teste ecotoxicológicos e 

aplicaram PCA, a partir da análise multivariada dos dados. O PCA foi aplicado 

individualmente para cada resultado de todas as matrizes. Os valores norteadores 

para os sedimentos dos estuários de Santos (SES) e Paranaguá (PES) estão 

relacionados na tabela 12. 
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Tabela 12- Comparação entre valores de metais em mg/kg encontrados nos 

sedimentos SES e PES e no sedimento de Sepetiba. 

 SES  PES  SEPETIBA 

Metal Sem 

poluição 

Poluição 

Moderada 

Grande 

Poluição 

Sem 

poluição 

Poluição 

Moderada 

Grande 

Poluição 

Max Min  Média 

Cd - - ≥0,75 - - - 19,19 1,47 6,32 

Pb ≤ 10,3 10,3≥ 19,2 ≥19,2 - - ≥ 17,63 52,39 32,46 21,47 

Cu   ≥ 69
 

- - ≥6,55 46,02 11,54 32,46 

Ni ≤ 3,89 3,89≥ 6,02 >6,02 ≤10,98 10,98≥19,10 ≥ 19,10 5,82 2,58 4,80 

Zn ≤73,3,3 73,3≥110,4 ≥ 110,4 ≤26,95 26,95≥41,33 ≥ 41,33 2194,3 173,22 987,37 

 

Utilizando a classificação de Choueri et al . (2009), Cd, Pb, e Zn estariam 

enquadrados em áreas altamente poluídas por esses metais e o Ni estaria 

enquadrado, para SES, em moderadamente poluído. Ao comparamos esse valor 

orientador feito no Brasil com a norma vigente e os valores de TEL e PEL, percebe-

se que os metais que antes estavam abaixo dos valores orientadores (Pb), são 

inclusos como contaminantes da área, além de Cd e Zn que já era sabida a 

contaminação.  

 

6.5 FATOR DE CONTAMINAÇÃO 

O estudo de Gomes et al. (2009)  utilizou testemunhos de sedimentos 

coletados na Baía de Sepetiba, próximos ao local, e o dataram com Pb 210, os 

valores mínimos  de concentração dos metais apresentados, pelo autores  foram 

elencados  como valores de background, pois de acordo com o método de datação 

esses valores correspondem à época pré industrial na Baía de Sepetiba. Os valores 

de background para metais na Baía de Sepetiba  encontrados por GOMES et al. 

(2009)  foram comparados com o presente estudo ( tabela 13). 
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Tabela 13- Comparação entre a concentração (mg/kg) dos metais no sedimento 

em in natura e os níveis de background encontrados por GOMES et al. (2009). 

Pontos Cd Cu Ni Pb Zn 

1 17,1 33,0 4,2 51,7 2194,3 

2 19,2 46,0 4,6 52,4 4046,7 

3 10,1 28,1 3,9 37,5 1776,8 

4 3,7 22,4 5,8 27,8 531,5 

5 5,6 25,8 5,0 32,8 840,9 

6 4,7 11,5 2,6 22,0 644,3 

7 4,8 13,0 4,5 41,2 458,8 

8 3,5 24,5 5,6 31,8 474,9 

9 2,1 19,4 4,9 22,2 287,4 

10 1,5 16,0 5,6 21,5 173,8 

11 1,5 17,0 5,3 21,9 173,2 

12 2,1 21,74 5,37 26,61 245,76 

Background 0,34 8,04 8,32 20 54 

 

Todos os metais, exceto Ni, tiveram os níveis de concentração acima do 

background. Isso está relacionado ao fato da região de Sepetiba ser um polo 

industrial (DOURADO et al., 2012), fazendo com que o sistema estuarino da Baía 

seja um grande receptor de efluentes industriais contaminados por metais-traço.  

A região do Saco do Engenho recebe grande parte dos efluentes industriais 

da Baía, nesta área deságua o rio da Guarda, que é responsável pelo aporte de 78% 

de todo esgoto industrial para a Baía (DOURADO et al., 2012) e também  por ser 

próximo à Cia Ingá, que é uma fonte de metais para a Baía . 

 Os níveis de concentração de Zn foram maiores que o de Cd, assim como o 

seu Fator de Contaminação foi maior, na maioria dos pontos, em relação ao Cd, 

entretanto o Cd é um elemento altamente tóxico, sendo considerado carcinogênico 

aos humanos (REIMANN ; CARITAT, 1998). Para Cu e Pb a Baía de Sepetiba, em 

alguns lugares, é  considerada como um ambiente contaminado por Cu (pontos do 

primeiro transecto). De acordo com o escalonamento proposto por HAKANSON 

(1980), a Baía de Sepetiba é um ambiente altamente contaminado por Cd e Zn 

(tabela 14).  
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Tabela 14- Fator de contaminação em todos os pontos de amostragem e a 

classificação de Hakanson (1980). 

Pontos Cd Cu Ni Pb Zn 

1 50,29 4,1 0,5 2,59 40,64 

2 56,47 5,72 0,55 2,62 74,94 

3 29,71 3,5 0,47 1,88 32,90 

4 10,88 2,79 0,7 1,39 9,84 

5 16,47 3,21 0,6 1,64 15,57 

6 13,82 1,43 0,31 1,1 11,93 

7 14,12 1,62 0,54 2,06 8,50 

8 10,29 3,05 0,67 1,59 8,79 

9 10,18 2,41 0,59 1,11 5,32 

10 4,41 1,99 0,67 1,08 3,22 

11 4,41 2,11 0,64 1,1 3,21 

12 6,18 2,70 0,65 1,33 4,55 

Hakanson 

1980 

Contaminado 

a Muito 

contaminado 

Contaminação 

moderada  a 

contaminado 

Sem 

contaminação 

Contaminação 
moderada 

Contaminado 
a Muito 

Contaminado 

 

 O fator de contaminação foi até nove vezes maior para Cd e treze vezes 

maior para Zn na região. 

.A tabela 15 mostra o quadro comparativo entre a concentração de metais no 

sedimento  (mg/kg) de Sepetiba e os valores orientadores. 
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Tabela 15 - Quadro comparativo entre os valores orientadores e o sedimento in 

natura (mg/kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores em azul - acima do nível 1 da legislação brasileira. Valores em vermelho acima do nível 2 – 

legislação brasileira. Valores com * - acima de TEL. Valores com ** - acima de PEL. Valores 

sublinhados – acima de SES. 

 

O somatório das frações no sedimento  in natura nos 12 pontos de 

amostragem foi comparado com os valores orientadores apresentados neste 

trabalho. E foi visto que Cd e Zn ultrapassaram todos os valores orientadores, o 

oficial brasileiro (Resolução CONAMA 454 /12), PEL e TEL que são importados e os 

valores de SES elaborados por Choueri et al.(2009). Isso mostra que o sedimento da 

área do Saco do Engenho ainda possui níveis altíssimos destes metais.  

Pontos Cd Cu Ni Pb Zn 

1 17,1** 33,0** 4,2 51,7* 2.194,3** 

2 19,2** 46,0* 4,6 52,4* 4.046,7** 

3 10,1** 28,1** 3,9 37,5 1.776,8** 

4 3,7** 22,4** 5,8 27,8 531,5** 

5 5,6** 25,8** 5,0 32,8 840,9** 

6 4,7** 11,5 2,6 22,0 644,3** 

7 4,8** 13,0 4,5 41,2 458,8** 

8 3,5** 24,5** 5,6 31,8 474,9** 

9 2,1* 19,4 4,9 22,2 287,4* 

10 1,5* 16,0 5,6 21,5 173,8* 

11 1,5* 17,0 5,3 21,9 173,2* 

12 2,1* 21,7** 5,4 26,6 245,8* 

Nível 1 1,20 34 20,9 46,7 150 

Nível 2 7,20 270 51,6 218 410 

TEL* 0,6 35,7 18,0 35,0 123,1 

PEL** 3,5 19,7 35,9 91,3 315,0 

SES1 
≥0,75 ≥19,2 >6,02 ≥ 69 ≥ 110,4 
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6.6 FATORES QUE AFETAM A BIODISPONIBILIDADE 

 A biodisponibilidade pode ser definida como a quantidade máxima do 

elemento encontrado no sedimento que está potencialmente biodisponível à biota 

(refere-se a uma exposição). Todos os fatores que podem interferir na 

biodisponibilidade dos metais antes e depois dos ensaios de ressuspensão serão 

elencados abaixo. 

6.6.1 Granulometria 

Os resultados da granulometria foram satisfatórios de acordo com a literatura 

encontrada para a região, ou seja, predominância da fração fina, entretanto não 

foram encontradas correlações entre as concentrações dos metais antes e após o 

ensaio de ressuspensão e a granulometria. 

6.2 Carbono orgânico total  

 O COT mostrou correlações positivas nas duas extrações como mostram as 

tabelas 16 e 17. 

 

Tabela 16 - Correlação entre os metais no sedimento in natura, 1 hora e 24 

horas e o COT na extração HCl 1M (em negrito estão os resultados 

significatvos p< 0,05). N = 12 

 

 

 

 

  Cd  Cu  Fe  Mn  Ni  Pb  Zn 

Sedimento in 

natura 

COT 0,41 0,52 0,82 0,86 0,45 0,44 0,31 

Sedimento 1 

hora 

COT  0,42 0,45 0,62 0,67 0,01 0,40 0,34 

Sedimento 

24 horas 

COT 0,33 0,49 0,69 0,72 0,52 0,37 0,28 
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Tabela 17. Correlação entre os metais no sedimento in natura, 1 hora e 24 

horas na extração US. EPA 3051A ( em negrito estão os resultados 

significativos p < 0,05 ). N = 12 

 

A tabela 17 mostrou que em todos os intervalos do estudo apenas Fe e Mn 

tiveram correlações positivas com o COT, mostrando que na fração reativa, este 

fator atua apenas como complexante desses dois metais que são indicadores de 

processo. Essa tendência não foi acompanhada pela extração US. EPA 3051A que 

mostrou resultados diferentes em relação a extração HCl 1M. Na extração US.EPA 

3051A ( tabela 8) o Cd e o Zn mostraram correlações positivas com o COT em todos 

os intervalos, assim como o Cu que mostrou correlações positivas no sedimento in 

natura e no intervalo de 24 horas.  

De acordo com BROWN ; NEFF (1993), esses metais em sedimentos óxicos 

têm preferência por complexarem com matéria orgânica, o que explicaria o 

comportamento nos intervalos de 1 e 24 horas, porém não explicaria o 

comportamento no sedimento in natura, que pode estar relacionado o fato da 

quantidade de COT ser maior neste intervalo (figura 16) para a maioria dos pontos, a 

questão da quantidade também poderia explicar a possível complexação do COT 

com o Ni no intervalo de 24 horas, pois a matéria orgânica é um dos principais 

complexantes no sedimento anóxico (BROWN ; NEFF, 1993), que não é o caso 

neste intervalo. 

A correlação significativa entre o COT na fração US.EPA 3051A com o Cu, no 

sedimento in natura, pode ser explicada pelo fato que o metal tem grande afinidade 

com matéria orgânica (REIMANN ; CARITAT, 1998). Em ambientes ricos em matéria 

  Cd  Cu  Fe  Mn  Ni  Pb  Zn 

Sedimento in 

natura 

COT 0,68 0,72 0,62 0,09 0,33 -0,18 0,62 

Sedimento 1 

hora 

COT  0,76 0,29 0,37 0,03 0,15 -0,14 0,77 

Sedimento 

24 horas 

COT 0,78 0,59 0,62 0,33 0,64 0,23 0,59 
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orgânica  a mobilidade do Cu é menor em relação aos outros metais (RIBEIRO et 

al.,2013). 

6.6.2 Avs 

Os resultados para o modelo AVS no presente estudo mostraram que apenas 

o ponto 1 e 2 não têm sulfetos suficientes para reter o metais na fase dissolvida, 

assim como o modelo normalizado pelo COT. Entretanto não houve correlações 

significativas entre o AVS e os metais estudados em todos os intervalos nas duas 

extrações na fase sólida. 

Esse comportamento pode está relacionado ao fato da oxidação do sulfeto na 

Ressuspensão (MADDOCK et al., 2007) e as condições óxicas encontradas na 

região. 

6.6.3 Fe e Mn 

 O Fe e o Mn foram os principais complexantes do local (tabelas x e x), ao 

contrário da maioria dos estudos feitos até então, que indicavam que os sulfetos 

eram os principais complexantes na Baía de Sepetiba (MADDOCK et al.,2007; 

MACHADO et al., 2008; RIBEIRO et al., 2013). 

 Algumas características da Baía podem ter influenciado neste resultado. A 

baixa profundidade da Baía, no máximo 20 m (CUNHA et al., 2002), o fato da maré 

ser o principal mecanismo de renovação da água (RODRIGUES et al., 1990) e o 

baixo tempo médio de residência ( 3, 28 dias) (WASSERMAN,2005) o que pode ter 

tornado um ambiente óxico, facilitando a presença de Fe e Mn. 

 Em 2012, Souza et al. fizeram um trabalho com sedimentos coletados em três 

regiões da Baía, sendo  Itacuruçá e Coroa Grande, as mais próximas do presente 

estudo. Os autores elencaram neste estudo valores de EH para ambas as regiões, 

classificando os sedimentos como subóxicos com presença de Mn e Fe dissolvidos 

e sem sulfato redução. A figura 19 mostra o mecanismo de interação dos metais no 

meio oxidante com de óxido e hidróxido de Fe. 
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Figura 19 - Esquema de transformação de metais na redoxclina. Adaptado de 

Wasserman, 2005. 

 

 As características da Baía apresentadas acima podem ter corroborado para 

os resultados das tabelas 18-22. 

 

Tabela 18 - Correlação entre os metais e Fe e Mn no sedimento in natura na 

fração HCl 1M (em negrito valores significativos p< 0,05).N = 12. 

 Fe Mn 

Cd 0,59 0,71 

Cu 0,75 0,77 

Fe 1,00 0,84 

Mn 0,84 1,00 

Ni 0,28 0,20 

Pb 0,68 0,68 

Zn 0,53 0,64 
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Tabela 19- Correlação entre os metais e Fe e Mn no sedimento 1 hora na fração 

HCl 1M (em negrito valores significativos p< 0,05).N = 12. 

 Fe Mn 

Cd 0,64 0,82 

Cu 0,72 0,85 

Fe 1,00 0,85 

Mn 0,85 1,00 

Ni -0,32 -0,12 

Pb 0,66 0,74 

Zn 0,58 0,80 

 

Tabela 20 - Correlação entre os metais e Fe e Mn no sedimento 24 horas na 

fração HCl 1M (em negrito valores significativos p< 0,05).N = 12. 

 

 Fe Mn 

Cd 0,29 0,63 

Cu 0,58 0,80 

Fe 1,00 0,85 

Mn 0,85 1,00 

Ni 0,47 0,32 

Pb 0,43 0,65 

Zn 0,28 0,63 

 

 Na observação dos resultados (tabelas 18-20) foi visto que apenas o Ni não 

teve correlação alguma com Fe ou Mn em nenhum dos intervalos na fração reativa, 

isso pode está relacionado ao fato do metal apresentar maiores valores de 

concentração na fração US.EPA 3051A. O que pode ser observado nas tabelas (21-

23) que mostram as correlações de Fe e Mn com os metais, que o Ni teve 

correlações significativas com Fe e Mn. 
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Tabela 21- Correlação entre os metais e Fe e Mn no sedimento in natura na 

fração US. EPA 3051A (em negrito valores significativos p< 0,05).N = 12. 

 Fe Mn 

Cd 0,24 -0,28 

Cu 0,70 0,24 

Fe 1,00 0,64 

Mn 0,64 1,00 

Ni 0,87 0,74 

Pb 0,37 0,06 

Zn -0,01 -0,43 

 

Tabela 22 - Correlação entre os metais e Fe e Mn no sedimento 1 hora na 

fração US. EPA 3051A (em negrito valores significativos p< 0,05).N = 12. 

 Fe Mn 

Cd 0,51 -0,31 

Cu 0,73 0,37 

Fe 1,00 0,13 

Mn 0,13 1,00 

Ni 0,70 0,40 

Pb 0,11 -0,35 

Zn 0,25 -0,41 
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Tabela 23 - Correlação entre os metais e Fe e Mn no sedimento 24 horas na 

fração US. EPA 3051A (em negrito valores significativos p< 0,05).N = 12. 

 Fe Mn 

Cd 0,51 -0,13 

Cu 0,88 0,53 

Fe 1,00 0,46 

Mn 0,46 1,00 

Ni 0,84 0,73 

Pb 0,54 -0,02 

Zn 0,21 -0,34 

 

6.7 RESSUSPENSÃO 

 Os ensaios de ressuspensão foram realizados em duplicatas em ambos os 

intervalos determinados. Após os ensaios foram realizadas as extrações sequenciais 

HCl 1 mol/L e U.S. EPA 3051A no sedimento com intuito de avaliar a mobilidade dos 

metais nos três tempos (t zero, 1 hora e 24 horas).Abaixo as tabelas (24-26) de 

concentração dos metais no sedimento in natura, 1 hora e 24 horas nas extrações 

HCl 1 M e US. EPA 3051 A. 

Na extração de metais pela água salgada não filtrada (o próprio ensaio de 

ressuspensão), a água foi filtrada, acidificada e os metais determinados por ICP-MS. 

Entretanto todos os metais apresentaram resultado abaixo do limite de detecção. 
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TABELA 24 - Concentrações mínimas e máximas (mg/kg) dos metais na 

extração HCl 1M. 

 In natura  1 hora  24 horas  

 Max Min Max Min Max Min 

Cd 17,8 0,8 22,1 0,8 19,1 0,8 

Cu 30,8 5,8 38,4 6,6 35,6 5,8 

Fe 13.553,96 7.556,9 14.390,5 9.925,0 13.136,3 9.269,4 

Mn 284,6 104,00 304,7 128,1 280,2 109,7 

Ni 1,5 0,6 1,9 1,30 1,5 0,75 

Pb 43,3 12,3 47,0 13,5 44,6 13,1 

Zn 3.853,5 123,9 4.772,1 149,5 4.215,0 138,2 

 

Tabela 25 - Concentrações mínimas e máximas (mg/kg) dos metais na extração 

da fração fortemente ligada (método US. EPA 3051). 

 In natura 1 hora 24 horas 

 Max Min Max Min Max Min 

Cd 1,4 0,6 1,2 0,4 1,2 0,4 

Cu 15,2 4,2 15,4 7,0 16,3 5,1 

Fe 25.750,5 16.053,5 24.461,5 19.219,1 24.525,2 12.495,9 

Mn 127,5 52,5 137,2 47,4 135,0 29,7 

Ni 4,3 1,9 3,8 1,9 3,3 1,3 

Pb 12,9 6,7 9,0 6,0 9,0 5,3 

Zn 212,3 46,7 169,3 18,6 168,8 23,6 
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TABELA 26 - Concentrações mínimas e máximas (mg/kg) dos metais no 

somatório das extrações. 

 In natura 1 hora 24 horas 

 Max Min Max Min Max Min 

Cd 19,2 1,5 23,0 1,4 20,1 1,4 

Cu 46,0 11,5 53,8 15,2 51,9 13,0 

Fe 40.257,8 23.610,4 37.327,4 27.778,0 40.759,3 20.137,2 

Mn 354,1 171,0 352,1 209,9 339,9 147,4 

Ni 5,8 2,6 5,5 3,2 5,0 2,0 

Pb 52,4 22,0 55,5 21,5 53,3 20,3 

Zn 4.046,7 173,2 4.865,4 171,3 4.321,4 171,5 

 

 Observando as tabelas acima, foi visto que todos os metais apresentaram 

valores de concentração maiores no intervalo de 1 hora em relação ao t zero (in 

natura) na fração reativa, comportamento que não foi visto na fração US.EPA 3051A 

 As tabelas 27 a 32 apresentam as correlações encontradas entre os metais 

nos três intervalos nas extrações HCl 1M e US. EPA 3051 A, respectivamente. 

Tabela 27 - Correlação entre os metais no sedimento in natura na fração HCl 

1M (em negrito valores significativos p< 0,05). 

 Cd  Cu  Ni  Pb  Zn  

Cd  1,00 0,89 -0,16 0,95 0,95 

Cu   1,00 0,10 0,85 0,94 

Ni    1,00 -0,04 -0,07 

Pb     1,00 0,87 

Zn      1,00 
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Tabela 28 - Correlação entre os metais no sedimento de 1 hora na fração HCl 

1M (em negrito valores significativos p< 0,05). 

 Cd Cu Ni Pb Zn 

Cd  1,00 0,91 -0,42 0,95 0,96 

Cu   1,00 -0,18 0,83 0,96 

Ni    1,00 -0,57 -0,20 

Pb     1,00 0,85 

Zn      1,00 

 

Tabela 29 - Correlação entre os metais no sedimento 24 horas na  fração HCl 

1M (em negrito valores significativos p< 0,05). 

 Cd Cu Ni Pb Zn 

Cd  1,00 0,87 -0,32 0,93 0,96 

Cu   1,00 0,08 0,83 0,93 

Ni    1,00 -0,18 -0,18 

Pb     1,00 0,86 

Zn      1,00 

 

Tabela 30 - Correlação entre os metais no sedimento in natura na fração US. 

EPA 3051 (em negrito valores significativos p< 0,05). 

 Cd  Cu Ni Pb Zn 

Cd 1,00 0,74 -0,14 -0,15 0,62 

Cu  1,00 0,41 0,11 0,63 

Ni   1,00 0,39 -0,37 

Pb    1,00 -0,23 

Zn     1,00 
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Tabela 31 - Correlação entre os metais no sedimento 1 hora na fração US. EPA 

3051 (em negrito valores significativos p< 0,05). 

 Cd  Cu Ni Pb Zn 

Cd 1,00 0,38 0,09 -0,09 0,95 

Cu  1,00 0,75 0,17 0,12 

Ni   1,00 0,37 -0,18 

Pb    1,00 -0,05 

Zn     1,00 

 

Tabela 32 - Correlação entre os metais no sedimento 24 horas na fração US. 

EPA 3051 (em negrito valores significativos p< 0,05). 

 Cd  Cu Ni Pb Zn 

Cd 1,00 0,45 0,25 0,25 0,93 

Cu  1,00 0,76 0,40 0,23 

Ni   1,00 0,24 -0,07 

Pb    1,00 0,09 

Zn     1,00 

 
 

 As tabelas (27-29) mostraram correlações significativas na fração reativa 

entre: Cd com Cu, Pb e Zn; Cu com Zn e Pb com Zn nos três tempos. Esse 

comportamento pode demonstrar não só que estão relacionados ao mesmo 

processo ,como no caso da correlação com Fe e Mn, indicando complexação com 

óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, mas também a possiblidade da mesma fonte para 

esses metais nesta fase. 

 As tabelas (30-32) mostraram correlações significativas na fração US.EPA 

3051 A entre: Cd com Cu e Zn (t zero); Cd com Zn e Cu com Ni nos intervalos de 1 e 

24 horas.  As correlações podem indicar o mesmo processo como no caso de Cu e 

Ni que tem correlações com Fe e Mn e também a mesma fonte como no caso Cd e 

Zn. 
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  Segundo Barcellos (1995), a fração potencialmente móvel de Cd na Baía de 

Sepetiba representa mais de 50% contido no sedimento. O comportamento do Cd 

mostrou que nos ensaios de ressuspensão o elemento torna-se mais biodisponível 

como Gomes et al. (2009) pontuaram. A principal fonte de Cd biodisponível para a 

Baía de Sepetiba vem da ressuspensão de sedimentos, e não de aporte fluvial, 

devido à intensa atividade portuária e passagem de navios. 

 Lacerda et al. (1987) encontraram concentrações de 0,9 – 7,6 µg/g de Cd no 

particulado. Gomes et al. (2009) encontraram no sedimento 0,34 – 4,90 mg/kg de 

Cd, utilizando 250g de sedimento numa extração contendo HNO3, HCl e HF 

pegando 19 amostras na Baía de Sepetiba, enquanto o presente estudo, encontrou 

para a soma da frações  valores entre 1,37- 23,04 mg/kg no sedimento in natura 

(tabela 20) que foram maiores que nos outros estudos . 

 Lacerda et al. (1987) encontraram valores para Cu entre 26,1 – 116,0 µg/g. 

Gomes et al. (2009), encontraram valores entre: 8,09 – 42,5 mg /kg no método de 

extração total em sedimentos da Baía de Sepetiba. No presente estudo foram 

encontrados para a soma das frações valores entre 11,54 – 46,02 mg/kg.  

Os valores de Cu no presente estudo foram inferiores aos encontrados por 

Lacerda et al. (1987) e semelhantes aos encontrados por GOMES et al. (2009). 

Lacerda et al. (1987) utilizaram sedimentos de vários lugares da Baía de Sepetiba, o 

que pode ter contribuído para valores mais altos que o do estudo, enquanto que 

Gomes et al. (2009) coletaram sedimentos entre os rios São Francisco e Guandu 

que também são fontes de esgoto doméstico e industrial (GOMES et al., 2009). 

 Na região do Saco do Engenho há o deságue de alguns rios como o da 

Guarda e o Mazomba-Cação que são fontes de esgoto doméstico e industrial, 

relacionando os resultados estudados. 

 Os valores encontrados no presente estudo superaram os valores 

encontrados por RODRIGUES (2013) e MACHADO et al. (2008).O que permite dizer 

que as concentrações de Mn ligadas à fração fracamente ligada é maior, ou seja, no 

presente estudo, em comparação com outros dois autores, o Mn está 

potencialmente mais biodisponível. 

 Ao comparar com Gomes et al.(2009) , o presente estudo apresentou valores 

para o somatório das frações entre 171,02 – 354,17 mg/kg, também superando os 

valores encontrados por Gomes et al (2009). Os maiores valores de Mn podem estar 
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relacionados à proximidade de fontes como o rio da Guarda ou mesmo a 

mineralogia local. 

 RODRIGUES (2013) encontrou valores para Ni entre: 0,32 - 2,40 mg/kg na 

fração fracamente ligada. GOMES et al. (2009) encontraram valores entre: 8,32 – 

27,1 mg/kg nos sedimentos coletados na Baía. MACHADO et al. (2008), 

encontraram valores entre: 2,63 - 11,51 mg /kg utilizando a extração fraca. No 

somatório das frações foram encontrado valores entre 2,58 – 5,82 mg/kg. Todos os 

trabalhos obtiveram valores maiores eu o presente estudo, mostrando que os 

sedimentos dessa parte da Baía não estão contaminados por Ni. 

Rodrigues (2013) encontrou valores para o Pb entre: 5,13 - 35,29 mg/kg na 

extração fraca. Gomes et al. (2009) encontraram valores entre: 7,8 – 55 mg/kg  nos 

sedimentos coletados na Baía de Sepetiba. Lacerda et al. (1987) encontraram 

valores entre 51,3 – 320 mg/kg. No somatório das frações o presente estudo 

apresentou valores entre 21,47 – 52,39 mg/kg que foram inferiores ao de LACERDA 

et al. (1987) e foram parecidos como Gomes et al. (2009). O que sugere que o 

aporte de Pb pode ter diminuído entre os anos. 

 RODRIGUES (2013) encontrou, nos sedimentos superficiais para Zn valores 

entre: 168 – 3039 mg/kg. Gomes et al. (2009) encontraram valores entre: 54 – 779 

mg/kg. Lacerda et al. (1987) encontraram valores entre 219 – 798 mg/kg. No 

presente estudo para o somatório das frações 173,22 – 2.194,30. Concluindo que 

todas as concentrações superaram os valores de concentração dos trabalhos 

mencionados isso está relacionado à proximidade da Cia Ingá Mercantil e o aporte 

de efluentes via fluvial da Cia Siderúrgica do Atlântico (CSA) (GOMES et al., 2009). 

 A figura 20 mostra o comportamento dos metais no t zero e nos intervalos de 

1 e 24 horas por transecto. Na figura é possível perceber que Cd,Cu,Pb e Zn tiveram 

comportamento semelhante. Esses metais-traço tiveram as maiores concentrações 

na fração reativa em relação à fração US.EPA 3051, significando que estão mais 

biodisponíveis à biota. O percentual calculado para ambas as frações também foi 

maior na fração reativa. 

 Esse resultado sugere que esses metais nesta fase podem está complexados 

aos óxidos de Fe e Mn, como já foi comprovado estatisticamente. Outro fato 
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importante foi que esses metais apresentaram comportamento semelhante na 

questão da distribuição, ou seja, os pontos mais próximos à fonte tiveram maiores 

concentrações e percentuais em relação ao transecto mais distante. 

 O Ni mostrou maiores concentrações na fração US.EPA 3051A (figura 20), 

significando que este metal está menos biodisponível na região, além disso, nos 

ensaios de 1 hora e 24 horas nesta fase é possível perceber uma troca de fase, ou 

seja, enquanto na fração US.EPA 3051A os valores de ambos os tempos foram 

menores que o tempo zero, na fração reativa houve um comportamento ao contrário. 

 O metal fase mais fortemente ligada mostrou correlações com Fe e Mn, 

indicando que existe complexação por óxidos de Fe e Mn. 
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 Figura 20 - Concentração de Cd ,Cu, Ni, Pb e Zn no sedimento superficial nas frações fracamente 
ligadas (HCl 1M) e fortemente ligadas (U.S.EPA 3051 A) divididos por transecto. 
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Gomes et al. (2009) total , encontraram valores para Fe entre: 1,59 x 104 – 

5,98 x 104mg /kg. Machado et al. (2008), encontraram valores entre 3,9 x 103 – 6,9 x 

103 mg/Kg utilizando o método de extração fraca. O presente estudo no somatório 

das frações apresentou valores entre 2,3 x 104 - 4,0 x 104 mg/kg o que está de 

acordo com o trabalho de Gomes et al.(2009) para a área. 

 No estudo de Rodrigues (2013), as concentrações de Mn no sedimento in 

natura na região da Baía de Sepetiba variaram entre: 225 - 282 mg/kg e também 

apresentou maior porcentagem na fração fraca, cerca de 60%. Gomes et al. (2009), 

encontraram valores entre: 227 – 872 mg/kg no sedimento coletado na Baía de 

Sepetiba. Machado et al (2008) encontraram nos sedimentos in natura da Baía de 

Sepetiba, na fração fracamente ligada valores entre: 56,5 a 168,8 mg/Kg. A figura 21 

mostra o comportamento de ambos os metais nas duas frações do estudo e o 

percentual de cada um. 

 O Mn apresentou comportamento semelhante ao do Cd, Cu, Pb e Zn, obtendo 

maiores concentrações na fração reativa e maiores percentuais nesta fase, 

indicando que ele está mais biodisponível à biota. 

 O Fe obteve maiores concentrações na fração US.EPA 3051A e o percentual 

maior também nesta fração, significando que este metal está menos biodisponível.  

Ao contrário dos outros metais, o Fe mostrou maiores concentrações no transecto 

mais distante da fonte em relação aos mais próximos 
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Figura 21 - Concentração de Fe e Mn no sedimento superficial nas frações fracamente ligadas (HCl 
1M) e fortemente ligadas (U.S.EPA 3051 A) divididos por transecto. 

 
Para entender melhor a biodisponibilidade entre o tempo zero e os dois outros 

intervalos foi feito o cálculo do potencial de biodisponibilidade que foi feito da 

seguinte maneira: 

 
((% metal no sedimento de 1 hora -  % do metal no sedimento in natura) / % do 

metal no sedimento in natura)*100 
 
O mesmo foi feito para o sedimento 24 horas. As tabelas 33 e 34 mostram o 

percentual de biodisponibilidade de ambos intervalos em relação ao tempo zero. 

Tabela 33 - Percentual de remobilização do sedimento 1 hora. 

Pontos Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

1 1,82 14,69 9,17 7,11 30,35 1,22 2,47 

2 3,43 6,43 14,90 17,88 21,39 3,04 3,00 

3 3,50 3,21 6,36 15,13 25,24 -1,94 3,63 

4 12,50 6,40 20,23 19,47 59,18 6,12 7,53 

5 11,24 10,89 7,72 14,18 39,12 4,75 8,03 

6 6,46 -2,71 23,06 12,78 67,09 6,93 5,13 

7 5,55 18,72 37,35 33,08 55,22 12,48 4,91 

8 4,34 0,44 12,40 19,46 38,82 4,84 5,33 

9 14,38 0,48 26,38 16,16 37,33 8,03 20,01 

10 12,66 7,34 41,33 25,77 45,11 7,29 18,72 

11 16,38 3,83 33,79 20,34 59,49 4,07 14,41 

12 14,69 10,69 27,47 18,16 32,38 2,81 8,37 
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Tabela 34- Potencial de remobilização do sedimento 24 horas. 

Pontos Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

1 0,79 11,11 10,52 6,51 25,52 0,01 1,43 

2 2,96 2,41 5,74 12,30 27,61 2,45 2,43 

3 1,50 -8,36 -9,09 8,41 0,87 -5,82 1,20 

4 4,57 -2,84 15,36 17,28 46,40 1,93 3,64 

5 5,45 0,50 1,06 10,06 23,30 -1,44 4,76 

6 4,00 -7,53 18,56 15,21 52,96 1,40 2,67 

7 3,75 0,07 12,14 24,60 51,59 10,62 4,47 

8 7,56 9,66 34,54 27,96 58,15 9,85 6,31 

9 11,99 -7,35 15,22 16,57 26,14 5,45 13,52 

10 12,67 6,96 42,09 26,58 54,08 11,26 18,05 

11 3,10 -9,19 18,04 13,80 37,11 0,45 10,72 

12 11,46 4,44 18,67 16,20 36,34 1,50 5,59 

 

Ao comparar os dois percentuais foi observado que todos os metais no 

intervalo de 1 hora mostraram comportamento semelhante, ou seja, os maiores 

percentuais estão relacionados aos pontos do último transecto. No intervalo de 24 

horas todos mantiveram o mesmo comportamento, exceto o Cu. 

O potencial mostrou que os pontos mais afastados da fonte tiveram um 

percentual maior em relação aos pontos mais próximos à fonte. O último transecto, 

de acordo com as figuras 20 e 21, mostrou menores concentrações para a maioria 

dos metais que estavam na fase reativa. 

O maior potencial para essa área pode significar que a mesma pode sofrer 

mais eventos de ressuspensão de sedimentos que a área mais próxima à fonte, que 

está mais próxima ao porto, onde tem constantes dragagens, sugerindo que a área 

mais distante pode está sofrendo eventos de ressuspensão de ordem natural, o qual 

pode estar relacionado à corrente marés e a circulação da baía. 

A ressuspensão mostrou que para todos os contaminantes estudados 

remobilizou- os na fração HCl 1M, isso é um fato preocupante, devido a essa fração 

ser a  potencialmente mais biodisponível, o que mostra um alerta para a região que 

atualmente sofre com a expansão portuária (DOURADO et al., 2012). A expansão 

portuária provocará a intensificação das atividades dragagem na área o que 

promoverá o aumento dos eventos de ressuspensão. Além disso, o fato da maioria 

dos contaminantes terem concentrações mais altas próximas a Cia Ingá, isso 

demonstra que provável principal fonte seja a Cia. 
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No presente estudo, em relação à fração HCl 1 mol/L os metais Cd, Cu, Fe, 

Mn e Pb tiveram um comportamento semelhante ao do estudo de CAETANO et al. 

(2002), que mostrou que a remobilização dos sedimentos anóxicos é capaz de 

tornar os metais mais biodisponíveis, o que pode estar relacionado à oxidação de 

sulfetos observada pelos autores. 

 Cantwell et al. (2008) fizeram um experimento de ressuspensão com 

sedimentos artificiais preparados pela American Society for Testing and Materials 

.Os sedimentos foram submetidos a 6 horas de agitação em um cilindro de acrílico 

com grade perfurada com oscilação, regulada por uma velocidade variável de um 

motor , chamado de PES (Particle Entrainment Simulator).Nos intervalos de 1 hora, 

3 horas e 6 horas  foram retirados 15 ml da coluna d’água com seringa de 

polietileno. As amostras foram processadas em forno de micro ondas utilizando um 

mistura de 2 ml de HF, 3 ml de HCl e 5 ml HNO3 e analisados no ICP-OES. Foram 

comparados os efeitos de diferentes concentrações de COT: 0, 2, 1, 3, 5, 8 e 10%.  

Os metais-traço (Cd,Cu,Hg,Pb e Zn) apresentaram as seguintes respostas: o 

Cd mostrou que em menores percentuais de COT as concentrações na coluna 

d’água são maiores, assim como Ni, Pb e Zn tiveram o Mesmo comportamento. Já o 

Cu mostrou que em concentrações em concentrações medianas (3%) há maior 

concentração, e que o aumento na porcentagem de COT não interferiu no aumento 

e nem no decréscimo do metal. 

No presente estudo, não houve correlação significativa entre nenhum metal e 

o AVS, mostrando que esse parâmetro não interferiu (nem no sedimento in natura e 

nem nos sedimentos dos intervalos de ressuspensão) na biodisponibilidade 

potencial dos contaminantes associados à fase sólida.  

Em relação ao COT, foram encontradas correlações com concentrações de 

Fe e Mn extraídas em HCl 1 mol/L e com concentrações de Cd e Zn extraídas pelo 

método US.EPA 3051 A. De acordo com os resultados, o COT pode interferir 

indiretamente na biodisponibilidade dos metais na fração HCl 1 mol/L, visto que está 

correlacionado ao Fe e Mn, que são os importantes complexantes de metais nesta 

fase do estudo. Além disto, o COT é uma importante fase de ligação para Cd e Zn 

em formas mais refratárias.  
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7 CONCLUSÃO 

 A realização dos ensaios de ressuspensão permitiu uma simulação sobre o 

comportamento dos metais em eventos de ressuspensão, o que poderia acontecer 

em uma situação de dragagem no local, empregando-se um método de extração 

sequencial que se mostrou útil para a avaliação do risco ambiental associado aos 

contaminantes metálicos. Foi verificado que a maioria dos metais estudados (Cd, 

Cu, Pb e Zn) apresentaram maiores concentrações na fração reativa, sugerindo que 

na região do Saco do Engenho esses metais-traço têm biodisponibilidade potencial 

elevada, o que pode trazer riscos a biota local. Os intervalos de ressuspensão 

apresentaram maiores diferenças (para a maioria dos metais) no intervalo de 1 hora 

na extração HCl 1 mol/L, sugerindo que uma possível dragagem poderia afetar a 

biodisponibilidade dos metais. 

A extração US.EPA 3051 A obteve maiores concentrações para Fe e Ni, 

sugerindo que somente esses dois elementos estão mais fortemente ligados. O Ni 

foi único metal que não apresentou índices de contaminação, pois todos os pontos 

de amostragem tiveram concentrações abaixo do nível de background da área. 

Os resultados das extrações sequenciais mostraram que o distanciamento da 

principal fonte influenciou a dinâmica das fases geoquímicas em função da 

ressuspensão, visto que os pontos 1,2 e 3 – próximos à Cia Ingá Mercantil – 

apresentaram valores maiores de concentração, para a maioria dos metais, em 

contraste com os pontos 9, 10, 11 e 12, que apresentaram valores menores, 

principalmente na fração reativa. 

As correlações de Fe e Mn com a maioria dos metais, em ambas as 

extrações, sugerem que óxidos e hidróxidos de Fe e Mn estão entre os principais 

complexantes na área. O COT apresentou correlações com Cd, Fe, Mn e Zn em 

todos os intervalos e com o Cu somente no in natura na extração US. EPA 3051A. 

Este resultado mostrou que o COT é um complexante na fase mais fortemente 

ligada. Por outro lado, o AVS não apresentou nenhuma correlação com os metais 

estudados, indicando que estes sulfetos não foram complexantes importantes. 
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De acordo com o modelo SEM/AVS, geralmente houve AVS suficiente para 

reter os metais na fase sólida, pois ao logo do gradiente de concentração observado, 

apenas os pontos 1 e 2 apresentaram níveis de SEM acima dos de AVS. 

As comparações realizadas com os valores orientadores da Resolução 

CONAMA 454/12, mostraram que apenas o cádmio e o zinco apresentaram valores 

acima dos respectivos valores orientadores da legislação, para todos os pontos de 

amostragem. Chumbo e Cu também apresentaram valores acima dos adotados na 

legislação, mas apenas em alguns pontos (1 e 2), próximos à principal fonte de 

metais. As concentrações dos contaminantes metálicos não ficaram apenas acima 

do limite da legislação brasileira, mas também acima dos outros valores orientadores 

internacionais e nacional usados no estudo. Isto mostra que o quadro alarmante 

previamente mostrado na literatura se mantém até o presente.  

O uso do fator de contaminação como uma ferramenta para o risco ecológico 

da área mostrou que metais como Cd e Zn ultrapassaram os valores de grande 

contaminação em parte dos pontos. Cobre e Pb também se mostraram como 

contaminantes importante, mas somente nos pontos 1, 2 e 3, ou seja, próximos a 

principal fonte.  

 Novos estudos deveriam ser feitos nos próximos anos para avaliar a 

biodisponibilidade dos metais na região do Saco do Engenho, visto que os rejeitos 

da Cia Ingá foram retirados e o solo tratado, o que diminuiria a fonte de 

contaminação para o ecossistema. A avaliação dos rios que deságuam na Baía 

deverá ser intensificada, devido à franca expansão do pólo industrial, pois o 

desenvolvimento econômico regional está relacionado ao declínio da qualidade 

ambiental do ecossistema, o que poderia colocar em risco não só a qualidade da 

água, mas também a fauna local. 
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