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RESUMO 

Este estudo determinou os teores de Hg, Ag, Al, Ca, Cd, Co, Fe, K, Li, Mn, P, 
Pb e Zn em testemunho retirado do rio Morrão, localizado no estuário Santos-
Cubatão, em uma das áreas mais industrializadas do Brasil, buscando estimar as 
fontes possíveis deste elementos e principalmente dos poluentes. As fontes mais 
prováveis são uma siderúrgica e uma fábrica de fertilizantes, ambas próximas a área 
de estudo e com portos próprios como principal meio de recebimento de matérias-
primas e escoamento de produtos. Os resultados mostraram que a área possui altos 
valores de concentração para Hg (0,12-1,81mg.kg-1); Ag (0,04-1,36 mg.kg-1); Ca 
(0,15-3,18%); Cd (0,08-5,69 mg.kg-1); Co (8,30-17,0 mg.kg-1); Cu (13,9-79,7 mg.kg-
1); Fe (3,01-29,94%); Mn (204-2540 mg.kg-1); P (560-44079 mg.kg-1); Pb (20-196 
mg.kg-1); Zn (67-499 mg.kg-1). Alguns destes teores podem ser comparados com 
áreas bastante degradadas no mundo. O Fe foi utilizado para datar o testemunho, 
com isso foram identificadas três fases de contaminação, Fase 1 entre 95-48 cm, 
com taxa de sedimentação de 2,76 cm/ano, correspondente a época de construção 
da usina e baixa produção de aço; Fase 2 entre 48-18 cm, com taxa de 
sedimentação de 3,75 cm/ano, período qual, houve uma grande aceleração na 
produção de aço; e Fase 3 entre 18-1 cm, com taxa de sedimentação de 1,0 cm/ano, 
relativo a implementação do controle ambiental em Cubatão e com a produção de 
aço ainda alta. Além disso, o Fe também foi utilizado como um rastreador dos 
poluentes oriundos da siderúrgica, e o P para a fábrica de fertilizantes. Assim, 
através de uma análise de componentes principais, os elementos Mn, Ag, Zn, Pb, 
Cu e Co foram relacionados a produção de aço, enquanto que o Ca demonstrou um 
comportamento difuso. O Hg, também não mostrou nenhuma tendência quanto às 
fontes citadas, assim foi sugerido que sua fonte seria o carvão utilizado na 
siderúrgica, de onde é retirado o C para fabricação do aço e também usado como 
fonte de energia. Entretanto as maiores concentrações encontradas para este 
elemento estão em profundidades que seriam correspondentes a época pré-
industrial, porém não há registros de atividades poluidoras para este período nesta 
região. Os fatores de enriquecimento se mostraram bem elevados. Alguns casos se 
mostraram extremamente críticos como Ag (20,62), Cd (41,51) e P (55,78), alertando 
para o fato de que a região está altamente impactada. 

 

Palavras-chave: contaminação; indústria siderúrgica; indústria de fertilizantes; 
sedimento; estuário rio Morrão 

 



 

ABSTRACT 

This study determined Hg, Ag, Al, Ca, Cd, Co, Fe, K, Li, Mn, P, Pb e Zn 
concentrations in a sediment core of the Morrão River, located at Santos-Cubatão 
Estuarine System, which is one of the most industrialized areas in Brazil, trying to 
estimate the possible sources of these elements, and mainly the pollutants. The most 
likely sources are the steel and fertilizer industries, besides their harbors which are 
the mainly way to receive raw materials and export their products. The results 
showed very high values for the analyzed elements Hg (0,12-1,81 mg.kg-1); Ag (0,04-
1,36 mg.kg-1); Ca (0,15-3,18%); Cd (0,08-5,69 mg.kg-1); Co (8,30-17,0 mg.kg-1); Cu 
(13,9-79,7 mg.kg-1); Fe (3,01-29,94%); Mn (204-2540 mg.kg-1); P (560-44079 mg.kg-
1); Pb (20-196 mg.kg-1); Zn (67-499 mg.kg-1), some of them can be compared to very 
degraded areas around the world. The Fe was used to dating the sediment since its 
excess concentration is related to the steel production. So three contaminations 
phases were identified, Phase 1 between 95-48 cm, with a sedimentation rate of 2,76 
cm/ano, corresponding to the steel plant construction and low production; Phase 2 
among 48-18 cm, with a sedimentation rate of 3,75 cm/ano, it was when a big 
acceleration happened at the steel production; and Phase 3 between 18-1 cm, with a 
sedimentation rate of 1,00 cm/ano, relative to the implementation of the 
environmental control at Cubatão and a high steel production. Furthermore, Fe was 
taken as a tracer for the pollutants that come from the steel plant and P for those that 
are originated from the fertilizer industry. Thus, through a principal component 
analysis, the elements Mn, Ag, Zn, Pb, Cu and Co were related to steel production. 
Ca showed a difuse behavior. The Hg didn’t demonstrated any trend to the discussed 
sources, then it was suggested that its source could the coal used at the steel plant, 
which is removed C to make the steel, and is used as a source power. However the 
highest concentrations were found at the bottom of the core, which is related to pre-
industrial times, nevertheless there aren’t any records about pollutants activities on 
the study area in those years. The enrichment factors were very high, in some cases 
they are extreme, as happen to Ag (20,62), Cd (41,51) e P (55,78). This could be a 
warning showing how highly impacted the area is.  

 
 

Keywords: contamination; steel plant; fertilizer industry; sediment; Morrão river 
estuary.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 SEDIMENTOS EM ESTUÁRIOS 

Sedimento pode ser definido como o material não consolidado originado de 

partículas minerais ou rochas pré-existentes, formado na superfície terrestre, 

susceptível de ser transportado e depositado (DAMATTO, 2010). Podem ser 

classificados segundo o ambiente ou tipo de sedimentação (SUGUIO, 1998). Sendo 

assim este material pode ser transportado do ambiente terrestre pela água ou gelo e 

depositado em rios, lagos ou oceano, além de ser transportado pelo ar e depositado 

na superfície terrestre. Sua constituição pode ser de partículas de diferentes 

tamanhos, estruturas e composição química, contendo ou não materiais precipitados 

por processos químicos ou biológicos, nas mais diferentes proporções. De acordo 

com a textura da partícula há uma preferência na deposição por lagos ou oceanos, 

assim se o material é grosso, como areia, é normalmente depositado em ambiente 

de alta energia; sendo mais fino como silte e argila, ocorre a deposição em águas 

com baixa energia (SUGUIO, 1994; STOWE, 1996). 

Logo, pode-se dizer que o sedimento de estuário é formado pela mistura das 

partículas em suspensão da água do mar com as da água doce. Nesta mistura, as 

partículas de argila transportadas na água doce, normalmente carregadas 

negativamente em sua superfície, entram em contato com a água salgada que 

contém cátions livres, assim há uma neutralização e com isso a floculação das 

partículas finas, formando agregados que geralmente possuem alta concentração de 

matéria orgânica (BATISTA NETO et al., 2004; MIRANDA et al., 2002). 

Os estuários são ambientes preferenciais para deposição de sedimentos 

porque são áreas de baixo gradiente, podendo receber grandes cargas (SANDERS  



 

et al., 2006). O material fino que se acumula no ambiente costeiro tem importantes 

implicações com relação à retenção de poluentes, pois possui uma elevada 

superfície específica, o que facilita a adsorção dos elementos químicos na sua 

estrutura cristalina. Esta quantidade pode ser enriquecida com material 

antropogênico durante o transporte deste sedimento até a região costeira e também 

dentro do próprio estuário, pois recebe descargas de efluentes industriais ou 

domésticos com contaminantes inorgânicos e orgânicos (DAMATTO, 2010), já que 

são áreas consideradas ideais para instalação de parques industriais. Por outro lado, 

pode ocorrer o processo de remobilização destes elementos químicos, dos 

sedimentos para o estuário por fatores: físicos, como áreas expostas às variações 

de maré e em resposta a episódios naturais, perturbação dos sedimentos 

superficiais por bolhas de gás formadas durante a decomposição da matéria 

orgânica, atividades de dragagem de canais de navegação e de regiões portuárias; 

químicos, devido a variações de condições de óxido-redução, diminuição do pH, 

elevado uso de agentes complexantes naturais ou sintéticos e oxidação do 

particulado orgânico; biológicos, pela degradação da matéria orgânica a compostos 

de menor peso molecular, variações nas condições de pH e potenciais de óxido 

redução por atividades metabólicas e por conversão de compostos inorgânicos a 

complexos metálicos por substâncias orgânicas (CHRISTENSEN, 1998; 

FUKUMOTO, 2007). 

Muitas vezes agregada ao sedimento está a matéria orgânica. A matéria 

orgânica em estuários compreende em uma mistura de material dissolvido, coloidal 

e particulado originado de diversas fontes (THORNTON e MCMANUS, 1994).  E 

pode ser separada em substâncias não-húmicas, como carboidratos, proteínas, 

lipídeos, aminoácidos e ácidos orgânicos de baixo peso molecular; e em substâncias 

húmicas que são classificadas como substâncias orgânicas biogênicas, 

polieletrolíticas, elevada massa molecular e estrutura complexa (STEVENSON, 

1994). Entretanto, as substâncias húmicas constituem quase a totalidade da matéria 

orgânica e têm grande relevância ambiental, pois agem sobre a biodisponibilidade 

de metais, complexando e formando outras substâncias, e assim influenciam no 

nível de toxicidade, no transporte, acúmulo e concentração dos metais no ambiente. 

Também interagem com compostos orgânicos antrópicos, como herbicidas e 



 

pesticidas, por efeitos de adsorção, solubilização, hidrólise e processos 

microbiológicos (ROCHA e ROSA, 2003; CHRISTENSEN, 1998). 

1.1.1 Normalização Geoquímica 

A concentração total de metais em sedimentos pode ser originada de fontes 

antrópicas e naturais. A distinção entre estas fontes é de grande importância para 

caracterizar no nível de toxicidade do sedimento. Foi observado por BRULAND et al. 

(1974) que seria útil comparar a concentração do metal em estudo com um outro 

que fosse considerado conservativo, ou seja, um elemento que não sofre nenhum 

tipo de perda química ou física durante o processo de intemperismo, transporte ou 

deposição (WASSERMAN e WASSERMAN, 2008). 

Assim, a normalização geoquímica consiste em uma compensação da 

composição mineralógica do sedimento, estabelecendo correlações matemáticas 

entre a concentração do metal analisado com a do elemento normalizador, o qual 

representa a fração mineral dos sedimentos (LORING e RANTALA, 1992). Alumínio, 

ferro, lítio, rubídio, escândio e cobalto têm sido usados como elementos 

normalizadores, uma vez que as suas concentrações são de origem natural tendem 

a serem uniformes, além de abundantes no material de granulometria fina 

(ACEVEDO-FIGUEROA et al., 2006; MATTHAI e BIRCH, 2001). 

Entretanto, o alumínio é muito utilizado, dado que é o principal constituinte 

dos aluminossilicatos presentes em minerais argilsos, e importantes carreadores de 

metais (FÖRSTNER e WITTMANN, 1981). Além disso, como o alumínio é o segundo 

elemento mais abundante na crosta terrestre, suas concentrações naturais não são 

significantivamente afetadas por aportes antropogênicos e suas proporções com 

outros metais são relativamente constantes na crosta (SCHEROPP et al., 1990). 

Todavia, não é recomendado o seu uso em sedimentos compostos principalmente 

de materiais imaturos desgastados fisicamente, com tamanhos variáveis de 

partículas, tal como os feldspatos, pois nesses sedimentos o alumínio está presente, 

aproximadamente, na mesma quantidade tanto na fração grossa quanto na fração 

fina, o que leva a fracas ou insignificantes correlações entre o metal traço e o 

alumínio (LORING e RANTALA, 1992).  



 

Após a definição do elemento normalizador é possível calcular o fator de 

enriquecimento (FE), o qual é usado para determinar o nível de contaminação e o 

possível impacto antropogênico do elemento estudado. O FE é definido como a 

razão entre o metal (M) estudado e o elemento normalizador (N) na amostra dividido 

pela mesma razão no background (ERGIN  et al., 1991). 

FE = (M/N)amostra / (M/N)background 

1.2 FONTE E TOXICIDADE DE METAIS EM SEDIMENTOS ESTUARINOS 

Os sedimentos têm sido considerados como um compartimento de 

acumulação de espécies poluentes a partir da coluna d’água, devido às altas 

capacidades de sorção e acumulação associadas (FÖSTNER e WITTMANN, 1981) 

onde as concentrações tornam-se várias ordens de grandeza maiores do que nas 

águas correspondentes. Isto possibilita o uso dos metais como indicadores de 

poluição ambiental, contribuindo também no conhecimento das principais fontes de 

poluição dentro de um determinado sistema aquático. Contudo, diversos processos 

bióticos e abióticos podem remobilizar tais espécies, afetando a qualidade da água, 

originando bioacumulação e trocas de transferência na cadeia trófica (JESUS et al., 

2004). Assim torna-se importante conhecer as fontes, toxicidade e características 

destes metais poluentes presentes no sedimento. 

1.2.1 Prata 

A prata tem quatro estados de oxidação (0, l+, 2+ e 3+) porém é mais comum 

sob as formas 0 e 1+, sua concentração na crosta terrestre é de cerca de 0,1 ppm. 

Ocorre principalmente como sulfeto em associação com ferro (pirita), chumbo 

(galena) e ouro. Além dos processos naturais (intemperismo das rochas e erosão 

dos solos), é dispersada ao ar e água através de processamento de minérios, refino 

do aço, fabricação de cimento, combustão de combustíveis fósseis e incineração de 

resíduos urbanos. A exposição à poeira contendo níveis relativamente altos de 

compostos de prata tais como o nitrato de prata ou óxido de prata pode causar 

problemas respiratórios, irritação da garganta e dor de estômago. O contato da pele 

com compostos de prata pode causar leves reações alérgicas, como erupções 



 

cutâneas, inchaço e inflamação. A prata pode sofre bioacumulação moderada em 

peixes e invertebrados (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE 

REGISTRY, 2010, 2010). 

1.2.2 Cádmio 

O cádmio se destaca dos demais metais pelo seu caráter eminentemente 

antropogênico, isto é, tem sido mobilizado de matrizes geológicas a partir de 

atividades humanas como a mineração, cerca de 84% da entrada total para o 

ambiente tem origem antropogênica (NRIAGU, 1990). Há uma mobilização de 

cádmio nos ambientes estuarinos, isto porque é pequena capacidade de retenção 

dele em estuários, devido a redissolução, que é promovida principalmente pela 

ressuspensão de sedimentos e pela difusão do metal através do sedimento de fundo 

(BARCELLOS, 1995). A contaminação do solo e subsequente incorporação de 

cádmio a plantas comestíveis foi comprovada através do chamado acidente de 

Toyama (Japão), onde o arroz irrigado concentrou parte do metal lançado pela 

mineração de zinco e chumbo, e centenas de moradores da região sofreram danos 

ao sistema ósseo (KASUYA et al., 1992). A principal fonte de poluição por cádmio ao 

meio ambiente é devido ao refino de minérios de zinco e de outros metais, como 

chumbo, e cobre. Além das atividades voltadas para a produção de pigmentos, 

soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes e acessórios fotográficos, bem como 

por poluição difusa causada na fabricação de fertilizantes e poluição do ar local. O 

cádmio é um metal extremamente tóxico e bioacumulativo, a principal via de 

exposição é a oral, ele se acumula nos rins e pulmões, a ingestão de alimentos ou 

água contendo altas concentrações de cádmio causa irritação no estômago, levando 

ao vômito, diarréia, e até a morte (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND 

DISEASE REGISTRY, 2010). 

1.2.3 Cobalto 

O cobalto é naturalmente encontrado em rochas, solo, água e plantas, é ainda 

essencial para boa saúde de animais e humanos. É utilizado para produzir ligas 

usadas na fabricação de motores de aeronaves, ímãs, moagem e ferramentas de 

corte, e próteses médicas. Também é usado para dar cor em vidro, cerâmicas e 



 

tintas, é utilizado como um secador de esmalte de porcelana e tintas. Além disso, o 

cobalto radioativo é usado para fins comerciais e médicos, como esterilização de 

equipamentos médicos e produtos de consumo, radioterapia, fabricação de plásticos 

e irradiação de alimentos. Solos próximos a depósito de minérios, rochas fosfáticas, 

além ainda de aeroportos, rodovias, e instalações industriais, podem conter altas 

concentrações de cobalto. A exposição inadequada pode causar problemas 

cardiovasculares, hematológicos e respiratórios (AGENCY FOR TOXIC 

SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2010). 

1.2.4 Manganês 

O manganês ocorre em 11 estados de oxidação, sendo +2, +4 e +7 os mais 

importantes (CORNELIS e NORDBERG, 2007). Existe em solos e rochas combinado 

com outras substâncias, como oxigênio, enxofre e cloro (AGENCY FOR TOXIC 

SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2010). É utilizado principalmente em 

processos metalúrgicos, aproximadamente 90% do metal é usado na manufatura do 

aço como um aditivo de desoxidação e dessulfurização, e também como 

componente de ligas metálicas. Outros usos incluem a manufatura de baterias de 

pilha seca; produção de permanganato de potássio; manufatura de vidro; 

descoramento de material têxtil; revestimento para eletrodos oxidantes de soldas; 

fósforos e fogos de artifício; curtição de couro; agente de contraste para exames de 

imagem por ressonância magnética; fabricação de aditivo de combustível, o MMT 

(tricarboilmetilciclopentadienilmanganês) e ainda de fungiscidas como Maneb e 

Mancozeb (SANTAMARIA, 2008). Assim como cobalto é um elemento considerado 

essencial para saúde humana podendo ser encontrado em vários alimentos, 

incluindo grãos e cereais. Porém em dosagens acima do recomendado pode causar 

problemas cardiovasculares, hepáticos, neurológicos e respiratórios (AGENCY FOR 

TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2010). 

1.2.5 Cobre 

 O cobre é distribuído na natureza sob forma de íon livre, sulfeto, cloreto, 

carbonato e arsenato. O cobre é adsorvido pela matéria orgânica, argila ou óxidos e 

hidróxidos de ferro e manganês, depositando-se nos sedimentos de fundo. Em 



 

pequenas concentrações é benéfico ao organismo humano, catalisando a 

assimilação do ferro e seu aproveitamento na síntese da hemoglobina do sangue, 

facilitando a cura de anemias. Quando em concentrações elevadas, é prejudicial à 

saúde humana, causando entre outros efeitos, lesões no fígado. Para os peixes, 

muito mais que para o homem, as doses elevadas de cobre são extremamente 

nocivas, podendo ser letais em concentrações superiores a 0,5 mg.L-1 (AGENCY 

FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2010). 

1.2.6 Chumbo 

 O chumbo é encontrado em pequenas quantidades na crosta terrestre e 

possui estados de oxidação estáveis +2 e +4. Pode ser encontrado em todas as 

partes do nosso meio ambiente, e grande parte vem de atividades humanas, 

incluindo a queima de combustíveis fósseis, mineração e manufatura. É um metal 

que possui diferentes usos, como a produção de baterias, munição, produtos de 

metal (solda e tubos), e dispositivos de proteção de raios-X. A exposição da 

população em geral ocorre principalmente por ingestão de alimentos e águas 

contaminados. Podendo afetar quase todos os órgãos e sistemas do corpo, porém o 

mais sensível é o sistema nervoso, tanto em adultos como em crianças. A exposição 

aguda causa sede intensa, inflamação gastrintestinal, vômitos e diarréias. Na 

exposição prolongada são observados efeitos renais, cardiovasculares, 

neurológicos, nos músculos e ossos. É um elemento cumulativo provocando um 

envenenamento crônico denominado saturnismo (AGENCY FOR TOXIC 

SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2010). 

1.2.7 Zinco 

O zinco é um dos elementos mais comuns na crosta terrestre e pode ser 

encontrado no ar, no solo, na água, e nos alimentos. Ocorre no ambiente geralmente 

no estado de oxidação +2, combinado com elementos como cloro, oxigênio, e 

enxofre, formando cloretos, sulfatos, sulfetos, e óxidos. Assim como acontece com o 

cádmio, há uma mobilização de zinco nos ambientes estuarinos, cerca de 50% dele 

ultrapassa a barreira de sedimentação representada pelos estuários e alcança os 

oceanos (BARCELLOS, 1995). É um elemento essencial e benéfico para o 



 

metabolismo humano, contudo se torna prejudicial à saúde quando ingerido em 

concentrações muito elevadas, geralmente acima de 100 a 300 mg.dia-1, podendo 

então provocar distúrbios gastrointestinais como náuseas, vômitos, e dores 

abdominais (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 

2010). 

1.2.8 Mercúrio 

O mercúrio é um metal bastante estudado devido as suas características 

únicas como metal e a sua alta toxicidade. Assim é um elemento muito explorado 

quanto as suas formas e transformações no ambiente. O mercúrio pode existir no 

ambiente sob diferentes formas químicas que controlam seu comportamento, de 

maneira geral pode-se dividir os compostos mercuriais em três grupos: voláteis (Hg0, 

(CH3)2Hg ); reativos (Hg2+, CH3Hg+, HgX2, HgX3
-, HgX4

-2, onde X=OH-, Cl-,Br-); não 

reativos (CH3HgCl, CH3HgOH, HgS) (LACERDA, 1990). Este metal se destaca entre 

os outros metais, pois se mantêm na coluna d’água sob diversas espécies químicas 

de reatividades diferentes, possibilitando assim, seu transporte para áreas 

adjacentes (PARAQUETTI, 2001). 

Na atmosfera 95% do mercúrio encontra-se como Hg0, o qual pode ser 

lentamente oxidado formando Hg2+, por reações envolvendo ozônio (O3), peróxido 

de hidrogênio (H2O2) ou radical hidroxi (OH-). Tais processos ocorrem 

primordialmente na interface sólido-líquido dos nevoeiros e gotículas de nuvens. O 

retorno de mercúrio da atmosfera para a superfície da Terra ocorre principalmente 

por meio de precipitação úmida do Hg2+ dissolvido, além de ocorrer a adsorção em 

aerossóis, como a fuligem, promovendo deposição, especialmente, sobre a terra 

(MASON et al., 1994).  

O mercúrio metálico ao chegar na atmosfera sofre redução, porém este 

processo é relativamente lento, assim o tempo de residência do Hg0 na atmosfera é 

de aproximadamente um ano (FITZGERALD e MASON, 1997), o que é tempo 

suficiente para que este mercúrio seja distribuído ao longo de todo planeta, antes de 

voltar para terra, lagos, mar ou gelo. Diante disto, apesar das principais emissões de 

mercúrio serem de fontes pontuais, sua poluição é global (MOREL et al., 1998).  



 

O Hg2+ na coluna d’água se complexa com diversos ligantes inorgânicos e 

orgânicos; fica adsorvido a argilo-minerais ou oxi-hidróxidos de ferro ou manganês; 

precipita com grupos sulfetos; sofre processos de metilação, formando o monometil-

mercúrio ou o dimetil-mercúrio (PARAQUETTI, 2001), mas estudos voltados a 

cinética destas reações, indicam que o primeiro grupo metil é incorporado ao metal 

mais rapidamente do que o segundo, assim os compostos de mertil-mercúrio são 

mais facilmente encontrados (FATOKI, 1997).  

Supõe-se que o processo de metilação no ambiente, seja realizado nas 

camadas superiores do sedimento, principalmente por bactérias anaeróbias, em 

uma transformação do mercúrio inorgânico (CASTILHOS e RODRIGUES, 2008), 

acredita-se ser um mecanismo de proteção por parte dos microrganismos, já que o 

mercúrio inorgânico é mais tóxico. Tanto em sistemas marinhos e de água doce, as 

comunidades microbianas responsáveis por este processo são de bactérias 

sulfatoredutoras (CLARKSON e MAGOS, 2006). 

Porém as formas de mercúrio presentes no sedimento estão intrinsecamente 

ligadas a relação sedimento/água. A captura de metilmercúrio pelos sedimentos 

depende de propriedades como pH e oxigênio dissolvido, condições oxidas 

geralmente favorecem a captura do metilmercúrio e do mercúrio inorgânico, assim 

como condições anóxicas beneficiam a liberação dos mesmos (CASTILHOS e 

RODRIGUES, 2008).  

 

Figura 1 - Fontes antrópicas de mercúrio (AZEVEDO e  CHASIN, 2003). 



 

As emissões de mercúrio para o ambiente, originárias de processos naturais 

ocorrem através da ressuspensão de partículas do solo pelos ventos, salsugem, 

emanações vulcânicas, queimadas em florestas e emanações do solo e águas 

superficiais. Já as emissões antropogênicas podem ser concentradas localmente, 

devido a despejos, tais como descargas de efluentes ou resíduos; ou difusamente 

como as associadas a produção de energia ou queima de lixo. Contudo as principais 

fontes são a combustão de carvão, incineração de lixo hospitalar, lixo doméstico e 

derivados do petróleo, além da utilização de tintas (MARINS, 1998). Não 

esquecendo que as deposições acumuladas ao longo da era industrial são 

reemitidas, assim as atuais emissões seriam superiores àquelas da época pré-

industrial (ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, 1994) (Figura 1). 

O carvão é uma importante fonte de contaminação de mercúrio. O carvão 

mineral é formado por vegetação que sofreu altas pressões e temperaturas ao longo 

de milhões de anos, é composto principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, 

além de outros elementos, como selênio, arsênio, cádmio, e o próprio mercúrio. 

MEIJ (1991) relatou médias de concentração de mercúrio iguais a 0,087 µg/g 

(variando 0,03-0,25 µg/g) no carvão da Austrália; 0,22 µg/g (variando 0,09-0,51 µg/g) 

em carvão do leste dos EUA; 0,04 µg/g no carvão da Colômbia e 0,72 µg/g (variando 

0,14-1,78 µg/g) em carvão polonês. Por conta disso, a queima do carvão merece 

atenção, pois libera diversos metais-traço no ambiente. Contudo, ainda nos dias de 

hoje o carvão é uma fonte muito importante de energia, contribuindo em 26% com a 

produção de energia primária, e com 41% na produção de energia elétrica mundial 

(Figura 2).  



 

 
Figura 2 - Participação do carvão na produção mundi al de energia, modificado 

de (World Coal Association, 2008). 

Outra fonte poluidora de mercúrio vem da sua utilização por mineiros 

artesanais, pois é usado no processo de extração de ouro, já que forma amálgamas, 

como AuHg2, Au2Hg e Au3Hg. A amalgamação é um processo eficiente para extrair 

o ouro de granulometria superior a 0,074 mm  (WENGIAN e POLING, 1983) é 

simples e barato, cada quilo de mercúrio custa cerca de 1g de ouro (VEIGA e 

FERNANDES, 1991) o que não incentiva sua recuperação e contribui para a 

poluição ambiental. Atualmente no Brasil, o uso de mercúrio na mineração é ilegal, 

apesar disso, ainda é utilizado. Neste processo os mineiros quebram e moem o 

minério extraído com ouro, e por separação por gravidade separam os metais 

pesados, em seguida o mercúrio é misturado ao concentrado formando um 

amálgama com o ouro. O chamado “ouro-bruto” é recuperado quando a amálgama é 

aquecida. Existiam casos, que pela falta de conhecimento, os garimpeiros 

simplesmente derramavam o mercúrio no solo esperando que a amalgamação se 

realizaria “in situ” (VEIGA et al., 2002).  

O mercúrio também está presente em resíduos sólidos urbanos, devido à 

eliminação de baterias, lâmpadas fluorescentes, tintas e outros produtos. A 

incineração de resíduos lança de entre 0,4 e 3,5 gramas de mercúrio por tonelada 

de resíduos incinerados (PACYNA e MUNCH, 1991). Outra fonte de mercúrio é a 

produção de cloro e soda cáustica que são preparados por métodos eletrolíticos, 



 

usando-se cloretos fundidos ou soluções aquosas de cloretos de metais alcalinos. 

Na eletrólise das salmouras, o cloro é produzido no anodo e o hidrogênio, 

juntamente com o hidróxido de sódio ou de potássio, no catodo. Um dos modelos de 

cubas eletrolíticas utilizadas é com eletrodo intermediário de mercúrio.  A produção 

de cloro no Brasil gira em torno de 320 mil toneladas por ano. Neste processo de 

produção há uma perda de 15,25g de mercúrio para cada tonelada de cloro 

produzida. Já foi afirmado que há uma emissão atmosférica de 17 toneladas por ano 

de mercúrio no Brasil (Associação de Combate ao Poluentes). 

O metilmercúrio é a espécie que tem mais preocupado quanto à toxidez, pois 

forma complexos solúveis em água nos tecidos do corpo acompanhado de grupos 

tiol em proteínas, como os peptídeos e aminoácidos, e entre 30 e 40 horas, o 

composto é distribuído pelo sangue para todos os tecidos do corpo, e cerca de 5% 

da dose permanece no sangue (CLARKSON e MAGOS, 2006). Estudos 

experimentais em adultos na década de 1970 e 1980 determinaram que 95% da 

ingestão de metilmercúrio em peixes foram absorvidos pela corrente sanguínea 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1990). Assim, tal composto sofre 

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

aumento da concentração do metal na biomassa nos níveis mais altos da cadeia 

alimentar. Toda a preocupação quanto ao metilmercúrio existe por conta dos efeitos 

causados a uma pessoa que sofreu contaminação, pois em adultos ocorrem danos 

em regiões anatômicas do sistema nervoso central, afetando funções de 

coordenação sensorial e motora, sendo irreversível quando as células neuronais são 

destruídas. Dentro dos sintomas também há dormência nos pés e mãos, disenteria, 

além da perda de audição e visão. Não esquecendo que o aparecimento de sinais e 

sintomas de intoxicação podem ser precedidos por um período (semanas ou até 

mesmo meses) de latência após a exposição ter cessado. Contudo é no período pré-

natal que os danos são maiores, devido a sensibilidade no desenvolvimento do 

cérebro (CLARKSON e MAGOS, 2006). 

1.3 BREVE HISTÓRICO DA CONTAMINAÇÃO NA BAIXADA SANTISTA 

A intensa ocupação das regiões costeiras tem contribuído significativamente 

para o aumento dos níveis de contaminação no ambiente marinho. Perto de 65% 



 

das grandes cidades do mundo desenvolveram-se em torno de estuários 

(PRÓSPERE e NASCIMENTO, 2006). 

A localização estratégica dos sistemas estuarinos leva a construção de 

portos, indústrias e residências, contribuindo para o lançamento de contaminantes, 

seja por deposição atmosférica, aporte fluvial ou vazamentos, ocasionando muitas 

vezes o processo de eutrofização que coloca em risco a biota aquática do local 

(POLAKIEWICZ, 2008). 

No Brasil, dentre outros, temos o estuário de Santos como um exemplo de 

degradação ambiental causada pela intensa ocupação humana de um ecossistema 

frágil, como tendem a ser regiões costeiras (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001). 

Mediante à uma política desenvolvimentista adotada pelo governo à inserção 

de indústrias e a um adensamento populacional nas áreas urbanas (contribuindo 

com o esgoto doméstico e lixo), começaram a surgir maiores implicações quanto a 

poluição ambiental no Brasil. Já nas décadas de 60 e 70, países economicamente 

fracos, receberam indústrias multinacionais de produtos de base, principalmente na 

área de petroquímica. Indústrias tais que tinham sede em países desenvolvidos, 

mas como estes tiveram uma evolução nas formas de controle ambiental, devido a 

legislações que previam altos investimentos em tecnologia, especialmente para 

prevenção de acidentes ambientais, ocorreu um processo de migração destas 

indústrias para países onde o controle e a legislação ambiental fossem menores ou 

até mesmo inexistentes (PEREIRA, 1999). Na Baixada Santista instalaram-se 

indústrias como petroquímicas, siderúrgicas, de agrotóxicos e fertilizantes. Como 

houve uma grande demanda agrícola, o uso de produtos químicos para o cultivo 

tornou-se indispensável, logo as indústrias de agrotóxicos e fertilizantes se 

desenvolveram rapidamente, principalmente na década de 70 (NASCIMENTO e 

GOTLIEB, 2001).  

Segundo LUIZ-SILVA et al. (2008), cronologicamente a industrialização no 

município de Cubatão, ocorreu da seguinte forma: em 1955 houve a implementação 

de uma grande refinaria que produzia derivados do petróleo; em 1963 foi a vez da 

siderurgia, em baixo ritmo; em 1964 iniciou-se a fabricação de soda cáustica através 

de célula de mercúrio; em 1966 a siderurgia aumentou massiçamente sua produção; 



 

e finalmente a partir da década de 70 iniciou-se a implantação de fertilizantes 

fosfatados e nitrogenados. De acordo com o mesmo autor as principais plantas 

industriais siderúrgicas e de fertilizantes operam seus portos no estuário, pelo qual 

também recebe suas matérias-primas e escoa suas produções. Assim o local se 

tornou um dos mais importantes pólos industriais da América Latina, com grandes 

indústrias ali instaladas. Com isso nos anos 80 com em meio a uma descontrolada 

emissão de contaminantes sólidos, líquidos e gasosos das indústrias locais, a cidade 

de Cubatão foi considerada uma das áreas mais contaminadas no mundo, e em 

1984 foi iniciado um programa de controle de emissão (LEMOS, 1998) (Tabela 1). 

Outra conseqüência direta da implantação deste parque industrial foi o 

crescimento populacional ao redor das indústrias. A idéia inicial era utilizar a 

população trabalhadora dos municípios próximos, entretanto isto não aconteceu, 

pois uma grande parte dos trabalhadores passou a morar em Cubatão acarretando 

uma ocupação urbana desordenada na região (DAMATTO, 2010). 

Esta nova população sofreu problemas decorrentes da ocupação não 

planejada, como falta de saneamento básico, abastecimento insuficiente de energia 

elétrica e água, ausência de coleta de lixo e saúde pública adequada entre outros, 

contaminando direta e indiretamente o próprio local de moradia. Também ficou 

exposta a todo tipo de contaminação dos efluentes líquidos e gasosos e resíduos 

liberados pelas indústrias no sistema estuarino (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL, 1989; FARIAS, 2006; SANTOS-FILHO et al., 1993). 

CESAR et al. (2007) mostrou que o estuário de Santos e São Vicente, 

influenciados pelo complexo de Cubatão e porto de Santos, estão degradados 

ambientalmente com relação a Cu, Pb, Zn além de bifenilpliclorados (PCBs). 

Já foi identificado na baía de Santos que os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) presentes em sedimento da baía são característicos da 

combustão de combustíveis fósseis que possivelmente são originados da emissão 

atmosférica no complexo industrial de Cubatão. Altas concentrações de LBAs 

(alquilbenzeno lineares), compostos muito utilizados na composição de detergentes 

domésticos, foram encontradas nas proximidades do emissário submarino e do 

despejo de rejeitos em Santos, indicando a importante contribuição na poluição por 

estes detergentes (MEDEIROS e BÍCEGO, 2004). 



 

Tabela 1 - Indústrias instaladas em Cubatão (AFONSO , 2006). 

Indústria 
Início da 

Operação 
Ramo 

Costa Muniz Ind. E Com. 1895 Curtume 

Cia. Anilinas e Produtos Químicos do Brasil 1916 Química 

Cia. Santista de Papel 1918 Papel 

Light S. A. – Usina Henry Borden 1926 Energia elétrica 

Light S. A. – Usina Subterrânea 1955 Energia elétrica 

Petrobrás – Refinaria Presidente Bernardes 1955 Refinaria de petróleo 

Cia. Brasileira de Estireno 1957 Petroquímica 

Union Carbide do Brasil A. S. 1958 Materiais sintéticos 

Copebrás – Cia Petroquímica Brasileira 1958 Materiais sintéticos 

Alba S. A. Indústrias Químicas 1958 Materiais sintéticos 

Cia. Siderúrgica Paulista 1959-1965 Siderurgia 

Carbocloro S. A. Indústrias Químicas 1966 Petroquímica 

Rhodia Indústrias Químicas 1966 Petroquímica 

Cimento Santa Rita A. S. 1968 Cimento 

Petroquisa – Petrobrás Químicas S. A. 1969 Petroquímica e fertilizantes 

Liquid Carbonic Ind. A. S. 1970 Petroquímica 

Ultrafértil A. S. 1970 Fertilizantes 

Engecloro Indústrias Químicas A. S. 1971 Petroquímica 

Solorrico S. A. Ind. e Com. 1972 Fertilizantes 

Engebasa – Mec. Eng. Da Baix. Santista LT. 1973 Máquinas 

IAP S. A. Ind. De Fertilizantes (INDAG) 1975 Petroquímica e fertilizantes 

Petrocoque S. A. Ind. e Com. 1975 Petroquímica 

Manah S. A. Com. e Ind. 1977 Fertilizantes 

Adubos Trevo 1977 Fertilizantes 

Ultrafértil FAFER 1977 Fertilizantes 

Gespa – Gesso Paulista A. S. 1977 Gesso 



 

2 OBJETIVOS 

Caracterizar o histórico da contaminação e identificar possíveis fontes de 

poluentes em testemunho do rio Morrão, localizado no estuário Santos-Cubatão, em 

uma das áreas mais industrializadas do Brasil. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar os teores de Ag, Cd, Fe, Mn, Pb e Zn, que são elementos já 

estudados na área e identificados como oriundos de uma siderúrgica. 

• Determinar os teores de Ca, Co, Cu e P, elementos já identificados como 

poluentes de um fábrica de fertilizantes. 

• Determinar os teores de Al, K, Li e S, os quais seriam originados de fontes 

naturais. 

• Determinar os teores de Hg e identificar sua fonte. 

•  Calcular a idade das camadas do testemunho para descrever o histórico da 

contaminação no testemunho. 

•  Calcular o fator de enriquecimento dos elementos ao longo do tempo para 

determinar a contaminação em relação ao background natural local. 



 

3 ÁREA DE ESTUDO 

A baixada santista abrange os municípios de Bertioga, Guarujá, Santos, São 

Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, ao sul do Estado 

de São Paulo. De acordo com (AZEVEDO, 1965) a baixada santista constitui uma 

unidade bem definida na área central do litoral paulista. Nesta unidade, identificam-

se ainda três baixadas alternadas entre as proeminências da Serra do Mar: de 

Bertioga, Santos e Itanhaém, onde a intermediária, Santos, se constitui em um 

verdadeiro golfão, quase fechado por duas importantes ilhas (Santo Amaro e São 

Vicente) estreitamente ligadas ao continente, funcionando como um tampão que 

separa as áreas ocupadas pelos manguezais, dificultando o escoamento das águas 

continentais que vertem da serra e dos maciços litorâneos. As rochas formadoras de 

solo da baixada santista são principalmente granitos, e o material sedimentar 

constitui-se, principalmente, por sedimentos arenosos, lamosos e misturas de 

sedimentos aluvionais (SILVA, 2004). 

A área de estudo está localizada no estuário do rio Morrão (23°52’36”S, 

46°21’27”W) que é influenciado diretamente por indú strias de siderurgia e 

fertilizantes, além de seus portos (Figura 3). 

A siderúrgica vizinha a área de estudo está localizada em uma área de 12,5 

milhões de metros quadrados. Anexado a usina há um terminal marítimo o qual é o 

principal meio de escoamento da produção e recebimento de matéria-prima. Na 

usina é fabricado o aço que é uma liga de ferro e carbono. O ferro utilizado no 

processo é originado de um minério de ferro, o qual é composto de óxido de ferro 

misturado sílica. Já o carbono tem como fonte o carvão mineral, e em alguns casos, 

o carvão vegetal. Contudo, o carvão não exerce somente a função de matéria-prima, 

mas também de: combustível, permitindo alcançar altas temperaturas (cerca de 



 

1.500º Celsius) necessárias à fusão do minério; e redutor, associan

oxigênio que se desprende do minério com a alta temperatura, deixando livre o 

(INSTITUTO AÇO BRASIL

Figura 3 - Localização do testemunho de sedimento retirado no rio Morrão, no 
nordeste do Sistema Estuarino Santos

sider urgia e fertilizantes

No entanto, antes de serem levados ao alto forno, o minério e o carvão são 

previamente preparados para melhoria do rendimento e economia do processo, o 

minério é transformado em

dele se obtêm ainda subprodutos carboquímicos. No alto

onde são produzidos o ferro gusa e impurezas, chamadas de escória (fósforo, 

enxofre e excesso de carbono) que é utilizada

1.500º Celsius) necessárias à fusão do minério; e redutor, associan

oxigênio que se desprende do minério com a alta temperatura, deixando livre o 

INSTITUTO AÇO BRASIL, 2009) (Figura 4). 

Localização do testemunho de sedimento retirado no rio Morrão, no 
nordeste do Sistema Estuarino Santos -Cubatão, assim como

urgia e fertilizantes  modificado de LUIZ- SILVA et al. (2008)

No entanto, antes de serem levados ao alto forno, o minério e o carvão são 

previamente preparados para melhoria do rendimento e economia do processo, o 

minério é transformado em pelotas e o carvão é destilado para obtenção do coque, 

dele se obtêm ainda subprodutos carboquímicos. No alto-forno ocorre a 

onde são produzidos o ferro gusa e impurezas, chamadas de escória (fósforo, 

enxofre e excesso de carbono) que é utilizada como matéria-prima para indústria 

1.500º Celsius) necessárias à fusão do minério; e redutor, associando-se ao 

oxigênio que se desprende do minério com a alta temperatura, deixando livre o ferro 

 

Localização do testemunho de sedimento retirado no rio Morrão, no 
Cubatão, assim como  das indúdtrias de 

SILVA et al. (2008) . 

No entanto, antes de serem levados ao alto forno, o minério e o carvão são 

previamente preparados para melhoria do rendimento e economia do processo, o 

para obtenção do coque, 

forno ocorre a redução , 

onde são produzidos o ferro gusa e impurezas, chamadas de escória (fósforo, 

prima para indústria 



 

cimenteira (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2009). Após a etapa de redução, é realizado 

um processo chamado de dessulfuração , onde o enxofre é retirado, processo este 

é normalmente feito com a adição de cálcio (Tecnosulfur, 2009). Em seguida ocorre 

o refino , nele o ferro gusa é levado para a aciaria, ainda em estado líquido, para ser 

transformado em aço, mediante queima de impurezas e adições em fornos a 

oxigênio ou elétricos, é nesta etapa que o teor de carbono é reduzido e a qualidade 

do aço é aumentado pela adição de alumínio ou silício (USIMINAS, 2009). Em fim, 

ocorre a laminação , onde o aço é deformado mecanicamente e transformado em 

produtos siderúrgicos utilizados pela indústria de transformação, como chapas 

grossas e finas, bobinas, vergalhões, arames, perfilados, barras etc. (Instituto Aço 

Brasil, 2009). 

 

Figura 4 - Terminal Marítimo de Cubatão anexado a u sina de produção de aço 
(SUPORT-ES).  

O minério de ferro utilizado na siderúrgica localizada na área de estudo vem 

do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, composto de óxidos de ferro, quartzo ou 

dolomita, muito raramente mica e outros minerais acessórios (KLEIN e LADEIRA, 

2000). Já o carvão é importado de diversas partes do mundo, como China, Austrália 

e Estados Unidos (COUTO, 2003). Vários estudos já foram realizados sobre a 

concentração de mercúrio no carvão chinês e apontam valores bem maiores do que 

a média mundial (0,1±0,01 mg.kg-1). Na Tabela 2 encontram-se as concentrações 



 

encontradas de mercúrio em carvão chinês, norte-americano e australiano. E na 

Tabela 3 estão as concentrações encontradas para cádmio, cobalto, chumbo, 

manganês e zinco em carvão chinês. 

Tabela 2 - Concentração média de mercúrio (mg.kg -1) em carvão chinês, norte-
americano e australiano. 

 
Carvão chinês 

Carvão  

norte-americano 
Carvão australiano 

SONG et al.. (2007) 0,71±0,67 - - 

ZHENG et al. (2007) 0,19±1,22 - - 

REN et al.  (2006) 0,195 - - 

FINKELMAN (1993) - 0,17 0,06 

Tabela 3 - Concentrações de Cd, Co, Pb, Mn e Zn (mg .kg -1) em carvão chinês. 

 Cd Co Pb Mn Zn 

SONG et al. (2007) 0,71±0,85 5,1±6,09 16,65±8,37 174±311 52,84±103,5 

ZHAO et al. (2007) 0,2 7,0 13,0 77,0 35,0 

WANG e WEI (1995) 0,097 12,7 26,0 583 74,2 

 

Há ainda uma indústria de fertilizantes a 3 km da área de estudo com 

2.391.700 m², a qual produz amônia, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, 

MAP (fertilizante com fosfato monoamônico), DAP (fertilizante com fosfato 

diamônico) (Figura 5). 

Esta indústria também conta com um terminal marítimo de uso misto fora do 

porto de Santos, como principal forma de escoamento da produção e recebimento 

de matéria-prima. Tal terminal possui 177m de comprimento e 12,5 m de 

profundidade, permitindo a ancoragem de navios com até 67 mil toneladas de peso 

total. A capacidade de recebimento é de 500t/hora de amônia e 1200t/hora de 

granéis sólidos. Há também uma capacidade de armazenamento de 20 mil 

toneladas de amônia (a -33°C), 60 mil toneladas de fertilizantes em local fechado e 

60 mil toneladas de matéria-prima a céu aberto (Vale Fertilizantes S.A.). Assim há 



 

uma grande atividade de transporte de matéria-prima como as rochas fosfáticas, e 

também dos produtos, como os fertilizantes. A rocha fosfática utilizada na fábrica de 

fertilizantes tem origem especialmente do complexo de Catalão (Goiás) (OLIVEIRA 

et al., 2007), e possui na composição mineralógica a fluorapatita, goethita e quartzo, 

e em pequena quantidade aluminofosfatos, anatásio, monazita, magnetita e barita 

(OLIVEIRA e IMBERNON, 1998) (Figura 6). 

 

Figura 5 - Indústria de fertilizantes (VALE FERTILI ZANTES S.A.) 

A produção dos fosfatos inclui a mineração, beneficiamento e metalurgia da 

rocha fosfática, basicamente composta por apatita. Esta é tratada com ácido 

sulfúrico e água (processo por via úmida) (KULAIF, 1999), e convertida em ácido 

fosfórico, que é então combinado com outros produtos para produzir fertilizantes 

fosfatados. Na produção do fertilizante fosfático o rejeito produzido é chamado 

fosfogesso, essencialmente composto de sulfato de cálcio hidratado (CaSO4.nH2O), 

podendo estar enriquecido de impurezas, como os radionuclídeos e outros metais 

presentes na matéria-prima (MAZZILLI e SAUEIA, 1997). 

 



 

 

Figura 6 - Terminal Marítimo da fábrica de fertiliz antes (Google Maps, 2011). 

O relatório técnico da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB) de 1981 e 1989, além de (BOLDRINI e PEREIRA (1987) e GUTBERLET 

(1996) mostraram que sedimentos, água, ar e biota do estuário Santos-Cubatão 

estão contaminados por emissões industriais e domésticas, ocasionando riscos para 

as populações e trabalhadores, podendo originar doenças e mortes. A Figura 7 

mostra as áreas contaminadas com exposição irregular de resíduos industriais, com 

solos contaminados de áreas industriais, com a disposição de resíduos sólidos 

domésticos, com a exposição de gesso produzido na fabricação de fertilizantes 

fosfatados, e com a disposição de sedimentos contaminados (COMPANHIA DE 

TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001). Nela é possível observar 

que no entorno da área de estudo existem áreas industriais com solos contaminados 

em avaliação ou monitoramento, disposição de sedimentos contaminados 

resultantes de dragagens e disposição de gesso resultante da fabricação de 

fertilizantes fosfatados. 

Tais contaminantes são nutrientes perigosos, metais pesados, 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs) além de radionuclídeos (BRAGA et 

al., 2000; SILVA, 2004; HORTELLANI et al., 2005; MACHADO et al., 2008; 

MARTINS et al., 2007). 



 

BRAGANÇA et al. (2004) mostraram altas concentrações de Ca (16,2 ± 0,2%) 

na rocha fosfática retirada do Catalão, já SANTOS et al. (2006) encontraram 

aproximadamente 12000ppm de Fe nestas rochas e 4000ppm em fosfogesso 

originado do processamento destas rochas. 

MACHADO et al. (2008) estudando o rio Morrão em, 2005, encontraram 

concentração anômalas de Pb-210, encontrando um desequilíbrio nas razões de Pb-

210/Ra-226 assim como as encontradas sem sedimentos afetados pelo fosfogesso. 

Isto inviabiliza realizar a datação do sedimento através do Pb-210, já que sua 

concentração é afetada por fonte antropogênica. 

Já foi identificado no rio Morrão (LUIZ-SILVA et al., 2008) que elementos 

como Li, Na, Mg, Al, S, K, Ti, V, As, Rb, Mo e Cs teriam como fontes processos 

naturais naturais ou seriam pouco influenciados por atividades antropogênicas. Já 

elementos como Cr, Mn, Ni, Zn, Ga, Ag, Cd, Sn, Sb, Pb e Bi estariam associados ao 

Fe utilizado na produção de aço e assim teriam origem nesta atividade. E ainda Be, 

Ca, Sc, Co, Cu, Sr, Y, Zr, Nb, Hf, Ta, Th e U ficaram fortemente associados com o P, 

sugerindo que as atividades do porto referente a produção de fertilizantes exerceria 

influencia sobre estes elementos. Entretanto há indicações que a contaminação no 

local é difusa. 

Além disso, NIZOLI e LUIZ-SILVA (2009) ao estudarem a área, identificaram 

que os sulfetos reativos (AVS – sulfetos volatilizáveis por acidificação), os quais são 

uma importante fase de fixação dos metais, está saturada, e se não houver outro 

tipo de fixação destes metais, pode haver um aumento na disponibilidade de metais 

à biota nos sedimentos particularmente de verão, independente de estarem 

expostos à atmosfera ou permanentemente protegidos. 

BODEN (2010) analisou sedimentos superficiais ao longo do rio Morrão e 

avaliou que quanto mais a montante, ou seja, mais próximo ao depósito de matéria-

prima e produtos da fábrica de fertilizantes e do pátio da siderúrgica maior a 

concentração de poluentes. Assim este sistema pode representar uma importante 

via de entrada de contaminação multi-elementar para o Sistema Estuarino de 

Santos-Cubatão. 



 

 
Figura 7 - Áreas contaminadas nos sistemas estuarin os de Santos-Cubatão e São Vicente (COMPANHIA DE TE CNOLOGIA 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 2001).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 AMOSTRAGEM 

Em 2001 durante os projetos FAPESP Processo No. 08-11511-8 e FAPESP 

Processo No. 04-00059-6, ambos coordenados pelo Dr. Wanilson Luiz Silva, tendo 

como colaborados os Drs. Sambasiva Rao Patchineelam e Wilson Thadeu Valle 

Machado, foram coletados aproximadamente dez testemunhos em diversos rios do 

sistema estuarino Santos-Cubatão. Alguns artigos já foram publicados desde então 

(LUIZ-SILVA et al., 2002; LUIZ-SILVA et al., 2006; LUIZ-SILVA et al., 2008; 

MACHADO et al., 2008; NIZOLI e LUIZ-SILVA, 2009; SANDERS et al., 2011), porém 

há testemunhos que ainda precisam ser interpretados. Assim para esta dissertação 

foram analisados os resultados encontrados para um testemunho retirado na 

margem esquerda do rio Morrão com 150 cm de comprimento e 10 cm de largura. 

4.2 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 

Em laboratório, amostras dos sedimentos foram secas (a 30°C), 

homogeneizadas, quarteadas e a fração < 63µm (silte-argila) foi separada utilizando-

se peneiras de nylon. Essa fração foi utilizada nas análises químicas, buscando-se 

evitar o efeito diluidor das frações granulométricas mais grossas dos sedimentos 

sobre sua composição química (SOARES et al., 1999; VILLAESCUSA-CELAYA et 

al., 2000). 



 

4.3 ANÁLISES QUÍMICAS 

4.3.1 Análises químicas multi-elementares 

As análises de Ag, Al, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Li, Mn, P, Pb, e Zn foram 

realizadas no Laboratório ALS Chemex (Vancouver, Canadá), após digestão de 0,5 

g de sedimento em água régia, à temperatura de 90 °C, durante 2,5 h. A 

concentração do Hg foi determinada via AAS com geração de vapor a frio, enquanto 

as concentrações dos demais elementos foram determinadas via ICP-AES. 

Entretanto como a Ag e o Cd apresentaram concentrações muito baixas, estes 

foram analisados via ICP-MS. Brancos analíticos, dois materiais de referência 

certificados (CANMET STSD-4 e CANMET LKSD-3), cinco amostras de referência 

do Laboratório ALS Chemex e 13 duplicatas das amostras da área de estudo foram 

analisados para controle da qualidade analítica. As análises dos materiais de 

referência apresentaram diferenças percentuais relativas (DPR) inferiores a 15%, 

com exceção do Cd (DPR entre 6 e 50%) cujas concentrações nas amostras de 

referência eram muito baixas. Análises das amostras duplicatas apresentaram DPR 

aceitáveis (inferiores a 15%), considerando que diferenças de até 30% são 

consideradas satisfatórias para controle de duplicatas analíticas (EPA, 2001). 

4.3.2 Matéria orgânica 

As amostras de sedimento foram secas em estufa por 12 horas a 105°C até 

atingirem massa constante, em seguida a matéria orgânica foi estimada pela perda 

por ignição a 550°C por 4 horas (HEIRI et al., 2001 ). 

4.3.3 Análise estatística 

Foram feitas análises estatísticas através de matrizes de correlações, análise 

de cluster e de componentes principais utilizando o programa Statistica 8.0 da 

StatSoft.



 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 HISTÓRICO DA CONTAMINAÇÃO NO RIO MORRÃO 

LUIZ-SILVA et al. (2008) que estudou a mesma região, considerou que as 

altas concentrações de ferro fazem dele o principal marcador da operação da 

indústria siderúrgica local. Esta usina foi construída entre os anos de 1959 e 1963. A 

produção de aço começou em 1963, e até 1965 foi uma produção muito tímida. Em 

1967 sua produção era de 395 mil toneladas de aço e esta produção cresceu 

progressivamente até 1980, atingindo 3 milhões de toneladas (COUTO, 2003). O 

primeiro grande salto na produção foi em 1977 com uma produção de 1540 milhões 

de toneladas. 

Assim, seguindo o modelo adotado por LUIZ-SILVA et al. (2008), comparou-

se o gráfico de evolução da produção de aço pela siderúrgica local com o perfil de 

concentração encontrado para o ferro no testemunho. 

Deste modo foi possível separar o testemunho em fases. A Fase 1 seria 

correspondente a construção da usina siderúrgica, entre 1959 e 1963, e ainda ao 

tímido início da sua produção. Sua construção é assinalada pelo aumento da 

concentração de ferro no testemunho encontrado a 85 cm com 5,04%, pois a etapa 

envolveu muitas quantidades de aço e concreto. A Fase 2 estaria relacionada ao 

aumento repentino da concentração de ferro em 33 cm, refletindo a aceleração da 

produção de 1977, ultrapassando 3 milhões de toneladas em 1983, o que explicaria 

a alta concentração de Fe (29,94%) a 23 cm. Na Fase 3 há uma queda na 

concentração de ferro, permanecendo quase constante no testemunho, enquanto 

que a produção de aço aumenta, atingindo quase 4 milhões de toneladas, esta fase 

seria então correspondente a implementação do programa de controle de poluição 



 

ambiental em Cubatão 

anteriormente à Fase 1, nas camadas mais profundas, está a região considerada 

como o background local 

Figura 8 - Comparação entre a produção anual de aço pela 
a área de estudo (COUTO, 2003)

testemunho retirado do rio Morrão

Na Figura 9 estão todos os perfis 

das fases de contaminação. 

analisados, é possível observar que o Mn, Cd e Pb seguem o mesmo 

comportamento do Fe.  

A partir da identificação das fases e de suas idades, 

taxas de sedimentação correspondentes as diferentes fases

sedimentação ocorreu entre 1959 e 1976 nas profundidade de

resulta em uma taxa de sedimentação de 2,76 cm/ano. 

correspondentes aos anos de 1976 a 1984, período de concentrações máximas de 

em Cubatão em 1984 (LEMOS, 1998). Não esquecendo que 

, nas camadas mais profundas, está a região considerada 

background local (Figura 8). 

Comparação entre a produção anual de aço pela siderúrgica vizinha 
(COUTO, 2003) e a concentração de ferr o encontrada no 

testemunho retirado do rio Morrão . 

estão todos os perfis dos elementos analisados

das fases de contaminação. Avaliando estes perfis de todos os elementos 

analisados, é possível observar que o Mn, Cd e Pb seguem o mesmo 

 

A partir da identificação das fases e de suas idades, é possível calcular as 

taxas de sedimentação correspondentes as diferentes fases. Portanto 

ocorreu entre 1959 e 1976 nas profundidade de

resulta em uma taxa de sedimentação de 2,76 cm/ano. Na Fase 2, e

aos anos de 1976 a 1984, período de concentrações máximas de 

o esquecendo que 

, nas camadas mais profundas, está a região considerada 

 

siderúrgica vizinha 
o encontrada no 

dos elementos analisados com a indicação 

perfis de todos os elementos 

analisados, é possível observar que o Mn, Cd e Pb seguem o mesmo 

é possível calcular as 

Portanto para Fase 1 a 

ocorreu entre 1959 e 1976 nas profundidade de 95-48cm o que 

ase 2, entre 48-18cm 

aos anos de 1976 a 1984, período de concentrações máximas de 



 

ferro, a taxa teve o valor de 3,75 cm/ano. E para a Fase 3 nas camadas superiores 

18-1cm relativas aos anos de 1984-2001, onde a concentração de ferro é 

praticamente constante, a taxa de sedimentação é de 1,00cm/ano.  

As taxas de sedimentação podem ser influenciadas por atividades antrópicas, 

tempestades ou outros períodos de alto fluxo. A taxa de sedimentação encontrada 

no topo do testemunho, ou seja, a atual é comparável a encontrada na Baía de 

Guanabara, que é 1,6±0,6cm/ano (GODOY et al., 1998).  

Para confirmar a caracterização das fases encontradas no testemunho, foi 

realizada uma análise de cluster para as amostras do testemunho completo, nela é 

possível verificar uma clara separação de grupos de acordo com a profundidade. 

Verifica-se a existência de dois grupos principais, o grupo 1, de 0-45cm, 

compreendendo as Fases 2 e 3 onde concentrações foram maiores. Neste grupo, 

encontram-se as camadas do testemunho caracterizadas como as que possuem alta 

influencia pela industrialização local. Já o grupo 2  começa em 50 cm e vai até o 

fundo do sedimento (150 cm), tal grupo corresponde ao background (95-105 cm),  

construção do parque industrial e a baixa produção da usina de aço, ou seja a Fase 

1 (Figura 10). 

 



 

 

 

Figura 9 - Concentrações dos elementos ao longo do testemunho retirado do rio Morrão. 
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Figura 10 - Dendograma referente a análise de clust er para as amostras do 
testemunho do rio Morrão. 

5.2 CONCENTRAÇÕES DE AL, AG, CA, CD, CO, CU, FE, HG, K, LI, MN, P, PB, S 
E ZN NO RIO MORRÃO. 

Os resultados encontrados estão registrados no Apêndice 8.1, já os perfis 

estão representados na Figura 9. 

É possível verificar variações muito bem desenhadas ao longo dos perfis 

analisados, o que pode ser resultado de diferentes misturas, envolvendo fonte 

natural e no mínimo duas fontes antropogênicas, uma siderúrgica e uma indústria de 

fertilizantes, que estão bem próximas do local de estudo. Outras potenciais fontes de 

contaminação, como petroquímicas e descarga de efluentes domésticos, estão a 

aproximadamente 5 km de distância.  

Avaliando os perfis obtidos observa-se que os elementos Al, Ca, Cd, Fe, Mn, 

Pb e Zn possuem certa semelhança, com baixa concentrações na superfície, picos 

entre 13 e 33 cm, seguido de uma diminuição até 75 cm, aumento em 85 cm e 

queda de 95 cm até o fundo do testemunho. Já Co e Cu, se comportam de maneira 

Background 
+ 
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Fase 2 
+ 

Fase 3 



 

parecida aos elementos citados anteriormente, mas suas formas são mais brandas. 

Li e K têm certa semelhança, com menores concentrações no topo, picos suaves 

entre 28 e 48 cm, seguidos de uma queda entre 53 e 85 cm, e um aumento de 95 

até 150 cm, região onde atinge suas maiores concentrações. No caso do S, no topo 

as concentrações são baixas até 9 cm, seguido de um pico em 13 cm, logo caindo 

novamente até 28 cm, onde atinge sua menor concentração em todo perfil; volta a 

crescer em 38 cm, permanecendo constante até 65 cm, na camada seguinte (75 cm) 

ocorre uma elevação, no que resulta no maior valor do perfil, volta a diminuir em 85 

cm, e há um aumento gradativo de 85-105 cm, voltando a cair até a última camada 

do testemunho. 

E por fim, temos o Hg que possui um comportamento peculiar, quando 

comparado aos outros elementos. Na superfície possui concentrações baixas, tendo 

uma elevação em 13 cm, seguido de uma queda em 18 cm partido para um aumento 

gradual até um novo pico em 38 cm e 43 cm, para então seguir para uma lenta 

queda entre 48-65 cm. Em 75 cm, há uma elevação, e logo na próxima camada (85 

cm) ocorre uma diminuição. Mas suas maiores concentrações estão em 95 cm (1,81 

mg.kg-1) e 105 cm (1,60 mg.kg-1). Enfim, no fundo do testemunho em 115 cm há 

uma queda até 145 cm, neste intervalo estão suas menores concentrações. (Figura 

9). 

O comportamento do Hg com altas concentrações encontradas nas camadas 

anteriores ao processo de industrialização não são seguidas por nenhum outro 

elemento, entretanto não é possível afirmar que tenha ocorrido remobilização, já que 

o ambiente é anóxico e a solubilidade do sulfeto de mercúrio é extremamente baixa 

(FERGUSSON, 1989), além disso a variação nesta concentração para ter ocorrido a 

remobilização é alta.  

As concentrações encontradas na perda por ignição oscilaram entre 9,54-17,4 

%, podendo ser dividido em três partes, a primeira de 1 a 38 cm onde há uma 

variação de valores entre 12,83-15,20%; a segunda entre 43 e 85 cm com valores 

mais constantes, variando de 10,56-11,77%; e a terceira de 95 a 145, sendo que 

entre 85 e 105 com 12,89 % parece uma transição, pois a partir de 105 até 145 cm 

há outra série de valores constantes, variando de 15,75-17,44%. Assim é possível 

observar maiores concentrações no topo e fundo. Já foi estabelecido que a 



 

concentração de matéria orgânica nos sedimentos estuarinos que recebem aportes 

industriais, em geral, supera 10%, já que as indústrias eliminam juntamente com 

dejetos industriais o esgoto gerado pelos funcionários (MOREIRA et al., 2006), não 

esquecendo que a área teve uma ocupação urbana desordenada. Ao mesmo tempo 

concentrações de até 25% de matéria-orgânica podem ocorrer naturalmente em 

regiões estuarinas (ODUM, 1977) (Figura 9). 

Os valores encontrados para o background local estão bem menores quando 

comparados com os que foram achados por LUIZ-SILVA et al. (2008) no mesmo rio, 

exceto pelo Cd que está na mesma faixa, entretanto a extração feita no trabalho 

citado foi total utilizando ácido fluorídrico, já para este trabalho foi parcial, através da 

água régia. Contudo as concentrações neste estudo são maiores quando 

comparadas aos valores encontrados no rio Casqueiro, o qual não recebe influência 

industrial, cujas amostras receberam o mesmo tratamento, a abertura parcial com 

água régia. Exceto para o Ca e Mn que têm menor concentração; Ag, Cd, Hg e K 

que têm concentrações iguais ou muito próximas (LUIZ-SILVA et al., 2006)

Tabela 4). 

O background encontrado para o Hg é muito maior, cerca de 5 vezes, que os 

encontrados em outro locais da região sudeste, como a baía de Sepetiba 0,03 

mg.kg-1 (SILVA et al., 2003) e baía de Guanabara 0,035±0,005 mg.kg-1 (MACHADO 

et al., 2002).  

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 344/04 assume que 

valores maiores que 0,71 mg.kg-1,  para Hg em sedimentos de água salgada podem 

causar com maior possibilidade efeito adverso a biota, neste estudo foi encontrado 

uma média de 0,81 mg.kg-1, ou seja 14 % maior, porém em 105 cm chega a ser 254 

% superior. 

 



 

Tabela 4 - Valores da média para o background de te stemunho do rio Morrão, 
média dos valores encontrados no rio Casqueiro. Con centrações em mg.kg-1, 

exceto PPI, Al, Ca, Fe, K e S que estão em %. 

 Rio Morrão 
(este estudo) 

Rio Morrão (LUIZ-SILVA 
et al., 2008) 

Rio Casqueiro (LUIZ-SILVA 
et al., 2006) 

PPI 16,72 - - 
Ag 0,06 - 0,04 
Al 3,61 10,02±0,32 2,1 
Ca 0,18 0,41±0,05 0,27 
Cd 0,11 0,2±0,1 0,11 
Co 8,6 11,8±0,4 7,6 
Cu 17,17 18,78±0,23 13,3 
Fe 3,32 4,69±0,12 2,88 
Hg 0,14 - 0,12 
K 0,53 1,73±0,07 0,5 
Li 56,7 81,6±3,8 32,5 
Mn 214,33 645±76 225,5 
P 666,67 725±59 - 
Pb 21,07 29,52±3,66 14,25 
S 2,03 1,62±0,23 - 
Zn 72,33 92±5 50,75 

Tabela 5 - Valores de máximo, mínimo, médio e desvi o-padrão para fatias 
acima de 45 cm. 

 Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 
PPI (%) 12,04 1,62 9,546 15,20 
Ag (mg.kg-1) 0,93 0,28 0,550 1,36 
Al (%) 4,16 0,85 3,400 6,09 
Ca (%) 2,45 0,69 1,320 3,18 
Cd (mg.kg-1) 2,95 1,70 1,250 5,69 
Co (mg.kg-1) 13,94 2,16 10,300 17,00 
Cu (mg.kg-1) 56,76 14,96 30,400 79,50 
Fe (%) 13,42 6,33 5,390 29,94 
Hg (mg.kg-1) 0,90 0,34 0,590 1,58 
K (%) 0,39 0,08 0,320 0,58 
Li (mg.kg-1) 35,82 6,53 30,500 50,70 
Mn (mg.kg-1) 1687,15 579,61 476,000 2540,00 
P (mg.kg-1) 27487,02 11116,12 6970,000 44078,63 
Pb (mg.kg-1) 142,42 36,04 82,300 196,50 
S (%) 1,55 0,33 1,100 2,16 
Zn (mg.kg-1) 347,69 83,05 227,000 499,00 

 



 

Tabela 6 - Valores médios e desvios na concentraçõe s de metais em sedimento 
do rio Cubatão (MATAMET, 2007) 

  Inverno Verão 
Cd (mg.kg-1) 0,08 ± 0,03 0,21 ± 0,15 
Cu (mg.kg-1) 25,54 ± 15,88 30,34 ± 13,39 
Fe (%) 3,24 ± 1,36 3,73 ± 1,29 
Hg (mg.kg-1) 0,05 ± 0,05 0,70 ± 0,64 
Pb (mg.kg-1) 22,88 ± 9,49 33,96 ± 13,65 
Zn (mg.kg-1) 76,90 ± 23,50 116,86 ± 49,97 

 

Já na Tabela 5, constam as médias das concentrações encontradas acima de 

45 cm, consideradas como influenciadas por impacto anropogênico. MATAMET 

(2007) realizou análies em testemunho do rio Cubatão, próximo ao rio Morrão para 

Cd, Cu, Fe, Hg, Pb e Zn. Comparando-se os resultados, nota-se que as 

concentrações dos metais no rio Cubatão são menores do que os valores 

encontrados entre 0 e 45 cm neste trabalho, com fatores de: Fe 2,8; Cd 14,05; Cu 

1,87; Hg 1,28; Pb 4,19 e Zn 2,97. Ou seja, pode-se dizer que as atividades 

industriais exercidas ao redor do rio Morrão, o afeta diretamente, e o quanto mais se 

afasta menor é o efeito (Tabela 6). 

Na Tabela 7, encontram-se com as concentrações de alguns metais em 

algumas regiões por diversos países. Comparando as concentrações encontradas 

neste trabalho, tem-se que a média da concentração de Cd (2,95 mg.kg-1) é maior 

que a encontrada no Porto de Montevideo no Uruguai e fica dentro da faixa obtida 

para o porto de Porto Kaohsiung, Taiwan. Já a média do Cu (56,76 mg.kg-1), melhor 

se encaixa quando comparado a faixa encontrada em Porto Elizabeth, África do Sul. 

Levando-se em consideração, a média (142,6 mg.kg-1), o máximo (196,5 mg.kg-1) e 

mínimo (28,2 mg.kg-1) para Pb, sua concentração se enquadra ao Porto Kaohsiung, 

Taiwan (9,5-470 mg.kg-1); Porto de Montevideo, Uruguai (44-128 mg.kg-1) e ao Porto 

Wellington, Nova Zelândia (180 mg.kg-1). O menor valor encontrado para Mn (476) é 

maior que o valor máximo encontrado em Porto de Ceuta, Espanha (332 mg.kg-1) e 

próximo ao máximo de Porto Elizabeth, África do Sul (499 mg.kg-1), entretanto sua 

média é mais alta que o maior valor encontrado em Porto Hamilton, Canadá (1158 

mg.kg-1). A média da concentração de Zn (347 mg.kg-1) é comparável a encontrada 



 

nos portos de Ceuta, Espanha (29-695 mg.kg-1) e Montevideo, Uruguai (174-491 

mg.kg-1).  

É importante mencionar as áreas de Porto Elizabeth (África do Sul) e de Porto 

Wellington (Nova Zelândia) não são consideradas contaminadas, diferentes da 

outras regiões citadas, que são contaminadas. 

Observa-se então que as concentrações de Cu e Pb aqui encontradas são 

comparáveis as achadas nas áreas portuárias consideradas como não 

contaminadas, diferente do Cd, Mn e Zn, que têm concentrações próximas do que 

foi achado em áreas estuarinas com portos consideradas impactadas. 

Tabela 7 - Concentrações de Cd, Cu, Pb e Zn (mg.kg- 1) em diferentes países. 

 Cd Cu Mn Pb Zn 

Porto Kaohsiung, Taiwan (CHEN et 

al., 2007) 
0,1-6,8 5-946 - 9,5-470 52-1369 

Porto de Ceuta, Espanha (GUERRA-

GARCÍA e GARCÍA-GÓMEZ, 2005) 
- 5-585 61–332 10-516 29-695 

Porto de Montevideo, Uruguai 

(MUNIZ et al.,  2004) 
<0,1-1,6 58-135 - 44-128 174-491 

Porto Bergen, Norway (PAETZEL et 

al., 2003) 
- 25-1090 - 24-1920 46-2900 

Porto de Sydney, Austrália 

(MCCREADY et al., 2006) 
- 21-701 - 78-1050 75-8820 

Porto Hamilton, Canadá (POULTON 

et al., 1996) 
- 8-135 42–1158 18-1250 338-5930 

Porto Wellington, Nova Zelândia 

(DINCKINSON et al., 1996) 
- 15 17 180 55 

Porto Elizabeth, África do Sul 

(FATOKI e MATHABATHA, 2001) 
- 9-82 103–499 9-62 19-126 

Rio Morrão (este trabalho) 1,25-5,69 30,4-79,5 476-2540 82,3-196,5 227-499 

 



 

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A partir da confirmação dada pelo dendograma da divisão de fases, foi feita 

uma matriz de correlação para todos os elementos entre 0 e 45 cm. Nela observa-se 

que as concentrações de perda por ignição, Ca e P não se relacionaram com 

nenhum elemento avaliado. A prata apresentou boas correlações positivas com o Fe 

(0,81) e Mn (0,84), e também com Ca, Co, Cu, Pb e Zn (0,61 a 0,79), além de 

correlações negativas com K, Li e S (-0,60 a 0,71), isto pode confirmar a origem 

antrópica da prata. O Al obteve também boas correlações positivas com Cd (0,84) e 

Hg (0,87), o que pode indicar que estes elementos estão associados a poeira; 

correlações positivas também foram encontradas com Li (0,61) e K (0,65); e 

negativas com Co (-0,74) e Cu (-0,60). O Cd teve uma correlação negativa com Co (-

0,56) além de uma fortemente positiva com Hg (0,95). O Co demonstrou forte 

correlação positiva com o Cu (0,94) e negativa com K (-0,93); outras correlações 

foram encontradas com Fe, Mn, Pb e Zn (0,62 a 0,70) e com Hg (-0,62) e Li (-0,79). 

O Cu apresentou alta correlação negativa com K (-0,93), e também foi relacionado 

negativamente com Li (-0,75); correlações positivas com Fe, Mn, Pb e Zn (0-57 a 

0,75)foram encontradas. O Fe obteve grande correlação positiva com Mn (0,99), 

pequenas e positivas com Pb (0,64) e Zn (0,58), além correlações negativas com K, 

Li e S (-0,66 a -0,80). O K obteve correlação positiva com Hg (0,56) e com Li (0,87), 

e negativas com Mn, Pb e Zn (-0,64 a -0,68) assim como o Li (-0,57 a -0,72). O Mn 

apresentou correlação positivas com Pb (0,67) e Zn (0,60), e negativa com S (-0,79). 

Por fim Pb e Zn tem alta correlação (0,89) (Tabela 8). 

Sintetizando a análise feita acima, o Fe apresentou fortes e positivas 

correlações com Ag (0,80) e Mn (0,99), positivas, porém menores com Al, Co, Cu, 

Pb e Zn (0,58 a 0,81), negativas com K, Li e S (-0,66 a -0,80). Quanto ao P, este não 

foi correlacionado a nenhum elemento analisado. Pode-se dizer que em meados nos 

anos 70, onde houveram os picos de produção, época correspondente a esta 

camada (0-45cm) a fabricação de aço exerceu maior influência sobre a 

concentração dos elementos analisados no testemunho. 

 

 



 

Tabela 8 - Matriz de correlação de Spearman e corre lações em destaque são significantes (p<0,05).  

 PPI Ag Al Ca Cd Co Cu Fe Hg K Li Mn P Pb S Zn 

PPI 1,00                

Ag -0,22 1,00               

Al -0,41 -0,13 1,00              

Ca -0,01 0,70 0,12 1,00             

Cd -0,38 0,19 0,84 0,37 1,00            

Co 0,00 0,67 -0,74 0,31 -0,56 1,00           

Cu -0,10 0,68 -0,60 0,32 -0,47 0,95 1,00          

Fe -0,20 0,81 -0,23 0,30 -0,07 0,60 0,57 1,00         

Hg -0,44 0,04 0,87 0,20 0,95 -0,62 -0,47 -0,21 1,00        

K -0,09 -0,71 0,65 -0,42 0,50 -0,93 -0,94 -0,66 0,56 1,00       

Li -0,24 -0,70 0,61 -0,42 0,39 -0,79 -0,75 -0,71 0,51 0,87 1,00      

Mn -0,19 0,84 -0,29 0,32 -0,06 0,65 0,60 0,99 -0,21 -0,68 -0,72 1,00     

P -0,20 0,45 -0,09 0,22 0,10 0,23 0,17 0,53 0,08 -0,33 -0,35 0,54 1,00    

Pb -0,12 0,80 -0,18 0,38 0,03 0,62 0,75 0,64 0,00 -0,69 -0,70 0,67 0,18 1,00   

S -0,05 -0,59 0,24 -0,30 0,15 -0,44 -0,35 -0,80 0,32 0,53 0,51 -0,80 -0,48 -0,38 1,00  

Zn -0,17 0,61 -0,16 0,18 -0,04 0,50 0,70 0,58 -0,02 -0,64 -0,58 0,60 0,23 0,90 -0,36 1,00 

 



 

A correlação do Hg com Cd pode estar relacionada ao carvão utilizado pela 

siderúrgica em seus processos, já que como já dito anteriormente estes metais 

estão presentes no carvão de diversas origens utilizado pela usina, em 

concentrações altas, como 0,90 mg.kg-1 para Cd e 0,71 mg.kg-1 de Hg para carvão 

chinês. Este elementos são concentrados quando o carvão é processado na 

siderúrgica, principalmente nas partículas de menor tamanho como “flying ashes” 

(HUANG et al., 2004). 

Observa-se a ausência da relação entre P, Ca e S, já que a fábrica de 

fertilizantes tem como rejeito o fosfogesso, que é basicamente CaSO4, assim 

sugere-se que esta relação é perdida pelo fato de haver mistura de fontes, pois o S 

está presente naturalmente assim como Ca, e este ainda tem uma outra fonte 

possível, o calcário utilizado na produção de aço que fica armazenado a céu aberto 

no pátio da siderúrgica. Observando o perfil do enxofre, nota-se que sua 

concentração nas camadas mais profundas são maiores do que as encontradas 

atualmente, indicando que não houve uma fonte de contaminação (Figura 9). 

Também não foi indicada nenhuma correlação entre Hg e S, apesar disso ao 

avaliar ambos os perfis, observa-se certa semelhança em seus comportamentos, 

principalmente entre 0 e 100 cm é possível observar a correlação entre os picos. A 

ausência de correlação pode ser explicada pelo fato de que o enxofre analisado foi o 

total, não foi feita sua especiação (Figura 9). 

Foi realizada uma análise de componentes principais para as fatias de 0 até 

45 cm de profundidade. Nesta análise, observa-se uma divisão clara entre dois 

grupos de elementos, um com Al, Cd, Hg, K, Li e S (Grupo 1); e o outro com Ag, Ca, 

Co, Cu, Fe, Mn, P, Pb e Zn (Grupo 2); a concentração por perda por ignição não foi 

correlacionada a nenhum grupo (Figura 11). 

No Grupo 1 observa-se que os elementos naturais, Li e K estão bem 

próximos, assim como Al e Hg (antropogênico), o Cd está distanciado da mesma 

forma que o S,  porém o primeiro está mais próximo do Hg, e o segundo do K. No 

Grupo 2 estão os elementos que seriam influenciados pelas atividades industriais 

locais, é possível observar que apesar da matriz de correlação não ter indicado, 

existe uma relação entre o Ca e P;  além de uma maior relação entre: Mn, Fe e Ag, 



 

Zn e Pb, Cu e Co. O que indicaria que a fábrica de fertilizantes com seu porto 

influencia bem menos nos níveis dos metais analisados do que a siderúrgica.  

O Hg, assim como o Cd, não foi associado ao Fe ou P, o que em um primeiro 

momento induziria a dizer que tais metais não são oriundos de nenhuma das 

atividades citadas. Contudo, sugere-se que o carvão utilizado na produção de 

energia da siderurgia seria a fonte, pois neste processo há liberação de cinzas, que 

como já foi dito anteriormente há um efeito enriquecedor deste material, o qual pode 

se depositar em torno do pátio da usina, e este então é lixiviado para o rio Morrão. 

 

Figura 11 - PCA para as camadas entre 0 e 45 cm. 
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5.4 FATOR DE ENRIQUECIMENTO 

As concentrações de background do testemunho foram calculadas utilizando 

as três últimas camadas e o alumínio como elemento normalizador (Apêndice 8.2). 

Após a normalização há uma acentuação nos picos de concentração de 

alguns elementos, como Co, Cu, Pb e Zn; outros tiveram o perfil mais definido como 

Ag, Ca, Cd e Hg. Os perfis de Li e K mostraram ter uma tendência muito parecida. O 

Fe, Mn e P não mostraram grandes modificações, talvez porque suas concentrações 

sejam muito elevadas. É interessante ressaltar que como já havia sido exposto, o 

perfil do Hg se aproximou mais do perfil do S, o que evidencia mais a boa correlação 

entre eles, o que não foi mostrado na estatística realizada anteriormente. Além 

disso, também é importante destacar que as altas concentrações do Hg nas 

camadas mais profundas não foram afetadas, e que os maiores valores de FE estão 

nestas camadas. É possível observar que o fator de enriquecimento está menor nas 

camadas superiores, as maiores estão localizadas nas camadas correspondentes a 

Fase 2 de contaminação, exceto para o Hg (Figura 12). 

O FE permaneceu próximo a 1 em todo testemunho para K, Li e Co, 

sugerindo sua origem natural. Houve uma divisão já esperada nos perfis de FE. Os 

elementos Ag, Ca, Cu, Fe, Hg, Mn, P, Pb e Zn obtiveram valores de FE entre 0,80 e 

3,0 do fundo do testemunho até aproximadamente 50 cm. Acima de 50 cm os 

valores de FE ficaram acima de 4,0 e alguns casos surpreendem de tão altos, Ag 

(20,62); Ca (17,21); Cd (41,51); Fe (8,60); Hg (7,85); Mn (11,28); P (55,78) e Pb 

(8,92). Alertando para fato de que a área está bastante impactada pelas atividades 

realizadas em seu entorno (Apêndice 8.3).  



 

 

Figura 12 - Perfis para os fatores de enriqueciment o de Ag, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, 

Hg, K, Li, Mn, P, Pb e Zn.
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6 CONCLUSÃO 

As concentrações encontradas para alguns elementos são bem altas, 

principalmente no topo do testemunho, onde corresponde a época de maior 

produção pelas indústrias que circundam a área de estudo. Os elementos Ag, Ca, 

Co, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn apresentaram significativas correlações positivas, indicando 

serem afetados pelas atividades da indústria siderúrgica. Entretanto o Ca não 

demonstrou relação direta com o Fe ou P o que excluiria a importância destas 

fontes, se não fosse o fato das duas fontes exercerem influência em sua 

concentração, a siderúrgica na utilização de calcário e a indústria de fertilizantes 

pelo depósito de seu rejeito, o fosfogesso (Ca2SO4). O P não foi relacionado a 

nenhum outro elemento, sugerindo que a produção de aço teria contribuído mais na 

emissão dos poluentes que a produção de fertilizantes junto com seu porto. Porém 

deve-se ressaltar as altíssimas concentrações de P encontradas no testemunho. 

Outra importante avaliação é que o Al foi relacionado ao K e Li, como imaginado, 

mas também com Hg e Cd, indicando que estes metais ficam aderidos em poeira. 

As concentrações de Hg estão bem elevadas para o local, extrapolando o que 

é determinado pela legislação brasileira. Altas correlações foram encontradas 

apenas com Al e Cd, então sugere-se que sua fonte de contaminação é oriunda do 

carvão utilizado na planta siderúrgica, assim como Cd, pois é sabido que este 

material possui altas concentrações destes elementos e que após a queima ocorre 

um efeito de concentração, principalmente nas cinzas voadoras (“flying ashes”), que 

podem então serem transportadas tanto por deposição atmosférica, como pela 

lixiviação do pátio da indústria. Todavia para confirmar esta hipótese análises de 

deposição atmosférica local devem ser feitas em trabalhos futuros. Contudo não foi 



 

encontrada uma razão para as altas concentrações do metal nas camadas mais 

profundas do testemunho, correspondentes a época pré-industrial.  

Foi possível dividir o testemunho em três fases: Fase 1 entre 95-48 cm 

decorrente dos anos de 1959 a 1976, e assim com taxa de sedimentação igual a 

2,76 cm/ano, o que compreende a construção e início da produção da siderúrgica; 

Fase 2 entre 48-18 cm acumulados entre 1976 a 1984 a uma taxa de 3,75 cm/ano, 

fase correspondente a aceleração na produção de aço; e Fase 3 entre 18-1 cm 

referente aos anos de 1984 a 2001 com uma taxa de 1,00 cm/ano, época de 

implementação do controle ambiental. 

 Os fatores de enriquecimento se mostraram bem elevados. Alguns casos se 

mostraram extremamente críticos como Ag (20,62), Cd (41,51) e P (55,78), alertando 

para o fato de que a região está altamente impactada. 
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8 APÊNDICES 

 



 

8.1 CONCENTRAÇÕES DE PERDA POR IGNIÇÃO (PPI), P, S E METAIS EM TESTEMUNHO DA MARGEM ESQUERDA DO 
RIO MORRÃO. CONCENTRAÇÕES EM MG.KG-1, EXCETO PPI, AL, CA, FE, K E S QUE ESTÃO EM %. 

Prof.(cm) PPI Ag Al Ca  Cd Co Cu Fe Hg K Li Mn P Pb S Zn 
1 15,20 0,55 3,46 1,44 1,31 13,3 50,5 9,90 0,61 0,38 33,9 1280 10415 97,1 1,46 273 
3 14,48 0,60 3,72 1,65 1,25 14,1 51,5 11,25 0,59 0,36 32,6 1515 27495 109,0 1,45 273 
5 11,56 0,82 3,56 2,33 1,40 15,5 62,8 10,95 0,64 0,35 34,4 1645 32732 132,5 1,37 327 
7 11,99 1,09 3,62 3,10 1,46 16,3 72,6 12,15 0,63 0,32 31,7 1940 24876 166,5 1,40 383 
9 12,05 1,25 3,4 2,90 1,87 17,0 79,5 12,80 0,66 0,32 30,9 2120 33604 177,0 1,52 421 
11 9,55 1,07 4,09 2,84 2,09 15,1 71,3 14,40 0,76 0,33 32,9 2060 33600 150,5 1,40 384 
13 10,98 0,66 4,53 1,32 2,83 11,8 54,8 9,76 1,35 0,46 38,4 1265 6970 172,0 2,16 470 
18 10,61 0,92 3,72 2,53 2,26 14,7 61,5 11,95 0,76 0,36 32,3 1815 36659 132,5 1,90 297 
23 11,31 1,36 3,79 3,02 2,69 15,8 66,6 29,94 0,74 0,34 31,3 2540 16148 188,5 1,32 369 
28 13,71 1,33 3,91 3,18 4,91 14,6 61,7 18,53 0,90 0,33 30,5 2150 40151 196,5 1,10 499 
33 10,94 0,94 4,51 1,71 5,18 12,1 39,0 19,86 1,08 0,44 37,8 2200 44079 131,5 1,15 337 
38 12,83 0,77 5,67 2,66 5,36 10,6 35,7 7,58 1,58 0,49 48,2 927 26600 115,5 1,99 260 
43 11,27 0,70 6,09 3,17 5,69 10,3 30,4 5,39 1,42 0,58 50,7 476 24003 82,3 1,91 227 
48 11,77 0,26 4,97 0,81 3,32 9,9 20,5 5,21 0,90 0,56 46,9 457 4280 70,7 1,78 160 
53 11,10 0,09 3,85 0,25 0,80 8,6 15,4 4,28 0,80 0,51 36,4 400 1040 48,6 1,82 100 
58 11,39 0,07 3,42 0,21 0,21 9,1 15,8 3,83 0,68 0,52 36 403 600 32,1 1,88 75 
65 11,15 0,05 3,45 0,21 0,14 8,3 14,6 3,82 0,62 0,54 35,2 395 610 28,2 1,84 69 
75 10,56 0,06 3,33 0,17 0,22 9,1 17,1 4,10 0,78 0,53 37,2 416 570 29,6 2,33 69 
85 10,66 0,08 3,4 0,16 0,42 8,8 14,2 5,04 0,54 0,48 33,3 535 650 41,2 1,34 81 
95 12,89 0,06 3,53 0,15 0,09 9,2 18,3 3,41 1,81 0,53 38,6 302 610 24,4 1,60 68 

105 15,75 0,09 3,89 0,15 0,19 9,6 22,5 3,85 1,60 0,58 55,5 256 750 27,1 2,00 91 
115 15,90 0,10 3,67 0,17 0,18 9,7 25,6 3,97 0,34 0,56 59,1 242 750 26,0 2,33 93 
125 16,08 0,06 3,71 0,17 0,11 9,0 20,6 3,68 0,15 0,53 58,9 224 740 22,7 2,12 77 
135 16,65 0,04 3,74 0,21 0,14 8,5 17,0 3,27 0,12 0,54 61,1 215 700 20,5 2,08 73 
145 17,44 0,09 3,38 0,16 0,08 8,3 13,9 3,01 0,14 0,53 50,1 204 560 20,0 1,88 67 



 

8.2 CONCENTRAÇÕES DE AG, CA, CD, CO, CU, FE, HG, K, LI, MN, P, PB E ZN NORMALIZADAS COM AL 

Prof. (cm) Ag/Al Ca/Al   Cd/Al  Co/Al  Cu/Al  Fe/Al  Hg/Al  K /Al Li/Al  Mn/Al  P/Al Pb/Al  Zn/Al  
1 0,16 0,42 0,38 3,8 14,6 2,86 0,18 0,11 9,80 369,9 3010,1 28,1 78,9 
3 0,16 0,44 0,34 3,8 13,8 3,02 0,16 0,10 8,76 407,3 7391,0 29,3 73,4 
5 0,23 0,65 0,39 4,4 17,6 3,08 0,18 0,10 9,66 462,1 9194,3 37,2 91,9 
7 0,30 0,86 0,40 4,5 20,1 3,36 0,17 0,09 8,76 535,9 6871,8 46,0 105,8 
9 0,37 0,85 0,55 5,0 23,4 3,76 0,19 0,09 9,09 623,5 9883,7 52,1 123,8 
11 0,26 0,69 0,51 3,7 17,4 3,52 0,19 0,08 8,04 503,7 8215,2 36,8 93,9 
13 0,15 0,29 0,62 2,6 12,1 2,15 0,30 0,10 8,48 279,2 1538,6 38,0 103,8 
18 0,25 0,68 0,61 4,0 16,5 3,21 0,20 0,10 8,68 487,9 9854,7 35,6 79,8 
23 0,36 0,80 0,71 4,2 17,6 7,90 0,20 0,09 8,26 670,2 4260,6 49,7 97,4 
28 0,34 0,81 1,26 3,7 15,8 4,74 0,23 0,08 7,80 549,9 10268,8 50,3 127,6 
33 0,21 0,38 1,15 2,7 8,6 4,40 0,24 0,10 8,38 487,8 9773,5 29,2 74,7 
38 0,14 0,47 0,95 1,9 6,3 1,34 0,28 0,09 8,50 163,5 4691,4 20,4 45,9 
43 0,11 0,52 0,93 1,7 5,0 0,89 0,23 0,10 8,33 78,2 3941,4 13,5 37,3 
48 0,05 0,16 0,67 2,0 4,1 1,05 0,18 0,11 9,44 92,0 861,2 14,2 32,2 
53 0,02 0,06 0,21 2,2 4,0 1,11 0,21 0,13 9,45 103,9 270,1 12,6 26,0 
58 0,02 0,06 0,06 2,7 4,6 1,12 0,20 0,15 10,53 117,8 175,4 9,4 21,9 
65 0,01 0,06 0,04 2,4 4,2 1,11 0,18 0,16 10,20 114,5 176,8 8,2 20,0 
75 0,02 0,05 0,07 2,7 5,1 1,23 0,23 0,16 11,17 124,9 171,2 8,9 20,7 
85 0,02 0,05 0,12 2,6 4,2 1,48 0,16 0,14 9,79 157,4 191,2 12,1 23,8 
95 0,02 0,04 0,03 2,6 5,2 0,97 0,51 0,15 10,93 85,6 172,8 6,9 19,3 

105 0,02 0,04 0,05 2,5 5,8 0,99 0,41 0,15 14,27 65,8 192,8 7,0 23,4 
115 0,03 0,05 0,05 2,6 7,0 1,08 0,09 0,15 16,10 65,9 204,4 7,1 25,3 
125 0,02 0,05 0,03 2,4 5,6 0,99 0,04 0,14 15,88 60,4 199,5 6,1 20,8 
135 0,01 0,06 0,04 2,3 4,5 0,87 0,03 0,14 16,34 57,5 187,2 5,5 19,5 
145 0,03 0,05 0,02 2,5 4,1 0,89 0,04 0,16 14,82 60,4 165,7 5,9 19,8 

 



 

8.3 FATOR DE ENRIQUECIMENTO PARA AG, CA, CD, CO, CU, FE, HG, K, LI, MN, PB E ZN. 

Prof. (cm) Ag  Ca   Cd  Co  Cu  Fe  Hg  K  Li  Mn  P Pb  Zn  
1 8,91 8,36 12,52 1,61 3,08 3,11 4,64 0,74 0,62 6,23 16,35 4,81 3,94 
3 9,05 8,91 11,11 1,59 2,92 3,29 4,18 0,65 0,56 6,86 40,15 5,02 3,66 
5 12,92 13,15 13,00 1,83 3,72 3,35 4,73 0,66 0,62 7,78 49,94 6,37 4,59 
7 16,89 17,21 13,33 1,89 4,23 3,65 4,58 0,60 0,56 9,02 37,33 7,88 5,28 
9 20,62 17,14 18,18 2,10 4,94 4,10 5,11 0,64 0,58 10,50 53,69 8,92 6,18 
11 14,67 13,95 16,89 1,55 3,68 3,83 4,89 0,55 0,51 8,48 44,62 6,30 4,69 
13 8,17 5,85 20,65 1,09 2,55 2,34 7,85 0,69 0,54 4,70 8,36 6,50 5,18 
18 13,87 13,67 20,08 1,66 3,49 3,50 5,38 0,65 0,55 8,21 53,53 6,10 3,99 
23 20,12 16,01 23,46 1,75 3,71 8,60 5,14 0,61 0,53 11,28 23,14 8,52 4,86 
28 19,08 16,34 41,51 1,57 3,33 5,16 6,06 0,57 0,50 9,26 55,78 8,61 6,37 
33 11,69 7,62 37,97 1,13 1,83 4,79 6,31 0,66 0,53 8,21 53,09 4,99 3,73 
38 7,62 9,43 31,25 0,78 1,33 1,45 7,34 0,58 0,54 2,75 25,48 3,49 2,29 
43 6,45 10,46 30,89 0,71 1,05 0,96 6,14 0,64 0,53 1,32 21,41 2,31 1,86 
48 2,93 3,27 22,08 0,84 0,87 1,14 4,77 0,76 0,60 1,55 4,68 2,44 1,61 
53 1,31 1,30 6,87 0,94 0,84 1,21 5,47 0,89 0,60 1,75 1,47 2,16 1,30 
58 1,15 1,23 2,03 1,12 0,98 1,22 5,24 1,03 0,67 1,98 0,95 1,61 1,09 
65 0,81 1,22 1,34 1,01 0,89 1,20 4,73 1,06 0,65 1,93 0,96 1,40 1,00 
75 1,01 1,03 2,18 1,15 1,08 1,34 6,17 1,08 0,71 2,10 0,93 1,52 1,03 
85 1,32 0,95 4,08 1,09 0,88 1,61 4,18 0,95 0,62 2,65 1,04 2,08 1,19 
95 0,95 0,85 0,84 1,09 1,09 1,05 13,50 1,01 0,70 1,44 0,94 1,18 0,96 

105 1,30 0,77 1,61 1,03 1,22 1,08 10,83 1,01 0,91 1,11 1,05 1,19 1,17 
115 1,53 0,93 1,62 1,11 1,47 1,18 2,44 1,03 1,03 1,11 1,11 1,21 1,27 

 


