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RESUMO

FERRER, L. M. (2001), Fixação e mobilidade de espéc¡es de mercúrio no sisfema

sedimento/ água do mangue no municipio de Cubatão, S.P. São Paulo, 122p.

Dissertação (Mestrado) - Instituto de Geociências, Universidade de são Paulo.

A área de estudo, encontra-se degradada especialmente devido o lançamento

contÍnuo de efluentes na Baía de Santos, Rio Cubatão etc. com fontes difusas de

emissão de mercúrio, além da ocupação urbana e industrial, muito próximas.

Uma vez detectada a presença de mercúrio no estuário, realizaram-se

levantamentos sobre as características geológicas e parâmetros fÍsico-químicos

locais, objetivando o estudo do compodamento do mercúrio nesse ambiente.

A assembléia mineralógica é composta essencialmente por quartzo, minerais

micáceos e fragmentos síltico-argilosos associados ao Complexo Costeiro.

Presença de pirita, matéria orgânica e valores de potencial de óxido-redução,

indicam estabilidade do mercúrio sob a forma de Hg(aq) e de HgS.

As cargas superficiais negativas das partículas coloidais associadas aos

argilominerais facilitam a adsorção de mercúrio iônico e/ou complexado.

O mercúrio acha-se associado à matéria orgânica nos sedimentos e nos lodos

exerce pouca influência em seu comportamento.

Os óxidos-hidróxidos pouco contr¡buem para a fixação do mercúrio nos

sedimentos, mas são decisivos nos lodos.

A força iônica influi na mobilidade do mercúrio apenas nos locais sujeitos à

variação da maré. Verificou-se experimentalmente que a presênça de sais atua na

adsorção de mercúrio nos principais minerais da á¡ea (caulinita e gibbsita).



ABSTRACT

The study area, is especially degraded due to the continuous release of

effluent in the Santos Bay, Cubatão River etc. coming from diffuse sources of

mercury emission, besides the urban and industrial, very close occupation.

Once presence of the mercury was detected in the estuary, were made

studies of the geological characteristics and local physical-chemical parameters, in

order to determine the behavior of the mercury in this environment.

ïhe mineralogical assembly is composed essentially by quarlz, micaceous

mineral and silticloamy fragments associated to the Complexo Costeiro.

Pyrite presence, organic matter and value of oxide-reduction potential,

indicated mercury stability under the form of Hg(aq) and of HgS.

The negatives superficial loads of the colloidal particles associated to the clay

minerals facilitate the adsorption of mercury ionic and/or complex.

The mercury is associate to the organic matter in the sediments and in the

muds it has little influence in your behavior.

The oxide-hydroxides a little contribute to the mercury fixation in the

sediments, but they are decisive in the muds.

The ionic strength just influences on the mobility of the mercury in the places

subject to the variation of the tide. lt was verified experimentally that salt presence

acts in the mercury adsorption in the principal minerals of the area (caulinite and

gibbsite).



1. TNTRODUçÃO

Nos últimos dez anos a produção mundial de mercúrio metálico foi de

aproximadamente 7000 Vano. A extinta URSS e a China representam

aproximadamente 50% dessa produção. No Brasil, a produção de mercúrio é

realizada somente através de fontes secundárias a partir de resíduos industriais e

sucatas (FERREIRA & APPEL apud MASTER, 1989).

O uso do mercúrio data desde épocas pré-histór¡cas, empregado como

corante em tintas, pinturas em artefatos cerâmicos e em pinturas faciais (CETESB,

1984). Sua propriedade algicida, é conhecidajá a cerca de 400 a.C e, apesardessa

importante propriedade, é tóxico para a maioria dos organismos - alguns pg.L-1 são

suficientes, por exemplo, para inibir crescimento em plantas.

No século passado, os chapeleiros tratavam peles de castor com substâncias

que continham mercúrio, o que causava perturbações mentais, com sintomas

clássicos de envenenamento por este metal (TAYLOR apud EYSINK, 1988).

Após os acidentes em Minamata e Niigata no Japão, nos anos 50 e 60 a

contaminação por mercúrio e seus efeitos passaram a ser objeto de preocupações

por parte de autoridades governamentais e especialmente científicas (WOOD, 1971 ).

As pessoas que consumiram pescados da Baía de Minamata, onde foram lançados

efluentes industriais contendo elevadas concentrações de mercúrio, passaram a

padecer de encefalopatia aguda, além de outros sintomas que tipificavam algum tipo

de envenenamento: tremores, surdez neurológica, ataxia, restrição no campo visual,

dlminuição da sensibilidade. Somente em 1959 é que TAKEUCHI comprovou que o

envenenamento era devido ao metilmercúrio, sendo que em 1964 nova epidemia

ocorreu em Niigata, causando seis mortes.

PllKlVl & HANNINEN (1989) estudaram os sintomas subjetivos e a

performance psicológica em 60 trabalhadores que se mantiveram expostos ao vapor

de mercúrio por 13,7 anos em média. Essas pessoas apresentaram níveis de até 10

pg/L de Hg no sangue e de 17 pg/L na urina com significante aumento determinado

nas medidas do distúrbios de memória, fadiga, confusão mental e distúrbios do

sono.
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O mercúrio é, de modo geral, introduzido no meio ambiente através de

atividades antrópicas de diversas naturezas e, desta forma, a potencial interferência

no ecossistema ocorre quando é incorporado na cadeia trófica que, de acordo com

suas características, fica acumulado e age negativamente nos organismos.

No meio natural, a forma mais abundante de mercúrio é representada pelo

cinábrio (HgS), de onde é extraído e destinado aos diversos usos.

A comercialização é realizada mundialmente através de frascos (bombonas

ou botijões), que contém, 76 lb ou 34,5 kg de mercúrio metálico.

O levantamento das importações brasileiras de mercúrio metálico apresenta

um total de 1413 frascos ( aproximadamente 50t) entre os anos de 1972 - 1980 e

1708 frascos (59t) entre 1981 - 1989. Já para os compostos de mercúrio os valores

são de 109 e 99 frascos para cada intervalo em anos respectivamente (CACEX E

CIEF-MF apud FERREIRA & APPEL, 1991).

A importação de mercúrio metálico por empresas comerciais para revenda,

além de outras empresas não específicas do setor industrial, apresentou, na última

década, um crescimento expressivo. Em 1989 essas empresas participaram com

266 t de mercúrio metálico, correspondentes a 78%o do total importado no mesmo

ano.

Através do consumo para as diversas atividades, estima-se que, do total de

mercúrio metálico importado (337t), foram perdidos e não recuperados 620/o,

correspondendo a aproximadamente 2101 em 1989.

As principais perdas concentram-se nas atividades garimpeiras, com uma

contribuição de 80%, equivalente a 1681. Em segundo lugar surgem as indústrias de

cloro-soda, com 17t e 8% de perdas totais. As outras atividades industriais

participam no balanço global de perdas com valores menores ou iguais a 5%

(FERREIRA & APPEL op.cit.).

No Brasil o uso ¡ndiscriminado de mercúrio em garimpos de ouro tem causado

grande preocupação. Os garimpeiros, além de poluir os rios e o ar atmosférico,

acabam por se contaminar devido ao manuseio inadequado durante a queima do

amálgama. A inalação de vapor de mercúrio é considerada perigosa à saúde

humana uma vez que na corrente sangüínea se oxida e inibe o funcionamento do

sistema neryoso central.



Os agrotóxicos contendo mercúrio, bem como amálgamas usados por

dentistas, além de outras fontes de difícil detecção (pequenas indústrias), acabam

por lançar o mercúrio diretamente na rede de esgoto, permitindo que entre no

sistema aquático e, conseqüentemente, comprometa este meio seriamente (Hypolito

et al,, 1998).

Certas indústrias util¡zam o mercúrio como eletrodos na produção de cloro e

soda. No Brasil, entre 1976 e 1978, muitas delas operavam com células eletrolíticas

e eram as maiores consumidoras de mercúrio, respondendo por cerca de 58% do

total deste metal. As perdas ocorriam principalmente nas unidades eletrolíticas, por

vaporização, e nas lamas de purificação da salmoura, além de se agregarem aos

produtos finais (CETESB, 1981).

FERREIRA & APPEL (op.cit.) consideram a indústria de cloro-soda como uma

das principais fontes de perda de mercúrio. No processo produtivo com células

eletrolíticas com mercúrio as perdas se distribuíam essencialmente no sistema de

salmoura (60%), no ar da sala das células (25%1, no hidrogênio (4%), na lixívia (1%)

e outras formas diversas (10%).

Representantes do setor produtivo revelaram que houve queda expressiva do

consumo unitário de mercúrio a partir de 1985, sendo licito a adoção do valor de 73g

por tonelada de cloro produzido, representando uma diminuição de cinco vezes o

valor medido em 1976 (FERREIRA & APPEL op.cit.).

A diminuição do uso de mercúrio na produção de cloro e soda é devida

provavelmente à utilização de novos processos de produção representados pela

tecnologia de células de membrana e de células de diafragma de amianto.

Dados recentes indicam que o consumo de mercúrio na produção de soda

cáustica atingiu 3,78tem 1998 e3,77tem 1999 (ABICLOR, 1999). Na Tabela 1.1, a

seguir, são mostrados os consumos específicos de materiais para a produção de

cloro- soda:
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TABELA 1,1: CoNSUMoS EspEcfFtcos DE N4ATERtAts uTlltzADos NA pRoDUçÃo DE soDA

cÁusTlcA Nos ANos DE 1998 E 1999 pELo pRocEsso DE oÉLULAS ELETRoLfTtcAS DE

[/ERcrJRto

Consumos Especîficos

Poro a Produçõo de Sodq Cáustico

5al Morinho (t/t)

Solgemo (t/t)

Vorioção Vorioção

(%) (%)

t998 1999 1998/97 1999/98

Ener gí a El ét r i ca (MWh /t)
Mercúrio

Diofrogmo

Membrono
-'- - 

ÊäñiölÄBiöLön (îggój.

1,69 1,64

1,67 t,42

3,24 3,05

3,78 3,77

3,10 2,85

2,66 2,59

6,3 (3.0)

2,5 (15,0)

0,6 (5,9)

3,3 (0,3)

(0,ó) (8,1)

(0,4) (2.6)

A tecnologia de células de mercúrio é a mais antiga em todo o mundo, sendo,

no Brasil, 23,7% da produção nacional ainda é rcalizada por este processo

(ABICLOR op.cit.).

As contaminações pelo lançamento de efluentes líquidos contendo resíduos

mercuriais, diretamente nas drenagens (rios, córregos e mares) são notificadas

desde a década de 70.

Como a área de estudo encontra-se associada a uma indústria de cloro-soda

e com o objetivo de se avaliar a extensão do desperdício, são indicadas na Tabela

1.2, as distribuições das perdas de mercúrio na produção de cloro-soda para três

indústrias que utilizam o processo de células a mercúrio, amostradas por BEZERRA

(1eeo).
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TABELA 1.2: DtsTRtBUtçÃo DAS PERDAS DE MERcúRto NA pRoDUÇÃo DE cLoRo-soDA

PARA UMA AMOSTRAGEM DE rRÊS |NDTJSTR|AS D|ST|NTAS (4, B E C).

Locolizoção dos Perdos (%)

Tipos dos Perdos

Ëäüõ¿;- 
*

Atmosféricos

Resíduos Sólidos ø Lomos

Produtos Finois

Efluentøs Líguidos

Perdqs Diversos

BC
19,4 43,2

65,3 41,6

2,4 6,0

1,3 0,0

Lt.6 9.1

Volores Médios

45

A

it,Á "

15,4

0,3

0,01

13,0

4t

3

<1

11

Fotor de Consumo (g4g/tCl2)
-Èontéleèzöüá 

tiöeöt

78 135 55 t27

No meio natural, as diferentes espécies de mercúrio são estáveis em função

do ambiente em que se encontra. As condições de pH, o potencial de oxi-redução, a

concentração de ânions e a quantidade de matéria orgânica, de maneira geral, ditam

a natureza das espécies e sua dishibuição nos ambientes aquáticos.

Em águas bem aeradas predominam as espécies bivalentes de mercúrio e

em condições redutoras o mercúrio elementar aquoso (Hgt"ql). Em ambientes

aquát¡cos o mercúr¡o bivalente pode formar ligações covalentes com ligantes

inorgânicos. Na água do mar o mercúrio ligado a cloreto é a espécie iônica de maior

solubilidade, enquanto que nas águas doces o hidróxido (Hg(OHþ 1"0,¡) é o mais

abundante (STUMM & MORGAN, 1981).

FORSTER & MULLER (apud S|LVA, 1996) afirmam que a determinação dos

teores de mercúrio na água e no mater¡al particulado em suspensão representam

uma situação momentânea que se altera rapidamente, em função de suas

concentrações. Ressaltam também que os sedimentos, principalmente aqueles nas

frações granulométricas mais finas, podem se constituir em um substrato adequado

de contaminação de ambientes aquáticos por metais pesados.

Segundo LORING (1975) a concentração de mercúrio total é mais abundante

em argilominerais e em material orgânico do que em partículas de maiores



6

dimensões; em seus ensaios mais de 70% manteve-se adsorvido pela matéria

orgânica.

O mercúrio presente nos ambientes aquáticos e inclusive nos sedimentos,

participa de grande variedade de reações químicas, no entanto, tudo leva a crer que

duas reações podem ser consideradas mais importantes: a mudança de valência

dos fons de mercúrio e formação de sulfetos insolúveis pela reação com sulfetos de

hidrogênio bioproduzidos. De todos os sulfetos, o sulfeto de mercúrio é o que tem a

mais baixa solubilidade (CLARKSON apud REEDER, 1979).

Um aspecto importante da presença de mercúrio no meio aquático é devida à

possibilidade de transformação do metal em compostos metilados, muito mais

tóxicos. O metilmercúrio é formado pelo íon mercúrico por reação a nível enzimático

e/ou por reações sob condições aeróbias e anaeróbias (HUGUNIN & BRADLEY

apud REEDER,1979).

A riqueza de matéria orgânica, associada à presença de altos teores de

argilominerais, assim como condições de alta salinidade, como é o caso dos

manguezais, levam a um comportamento bastante complexo das espécies de

mercúrio.

Esta afirmação vem corroborar com o interesse no estudo na região de

mangue em Cubatão, notadamente reiterando o fato de que emissões

antropogênicas de resíduos mercuriais foram detectadas no local em tempos

pretéritos.

O reduzido número de estudos específicos para a detecção da retenção do

mercúrio em regiões tipicamente de mangue, próximas à indústrias e

comprovadamente usuárias deste, relevam o interesse pela área. Por outro lado, a

carência de produção científica de caráter nacional, sobre o mercúrio sendo utilizado

na referida situação, bem como a inexistência de qualquer atitude mitigadora

específica frente à potencial contaminação, reiteram a necessidade deste trabalho.

O ambiente escolhido para estudo diz respeito ao mangue localizado nas

circunvizinhanças do Complexo lndustrial de Cubatão, situado em locais onde

ocorrem condiçöes naturais que facilitam acúmulo de metais através de emissões de

mercúrio por indústrias produtoras de cloro soda junto à foz do Rio Cubatão.
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Também deve-se levar em conta o número relativamente elevado de famílias

que se instalam próximas à esta porção do manguezal, uma vez que a área

encontra-se na região limíhofe entre a cidade de Cubatão e o Pólo lndustrial ali

instalado.

PROPRIEDADES DO MERCÚRIO

O mercúrio é um metal pesado, expressão que se aplica aos elementos com

peso específico maior que 5 g/cm3 (HYPOLITO, 1998). Cabe ressaltar que este

termo também é utilizado para designar metais poluidores de solo, ar, água e

alimentos, como o Pb, Zn, Cu, Cr, Cd, Al, Fe, Mn, Co, Mo, V, Ag e Ni (ALLOWAY,

1995). A Tabela 1.3 abaixo ilustra algumas de suas caracteristicas ffsico- químicas:

TABELA 1,3 : CnRacreRfsÏcAs Ffstco- oufMtcAs Do MERcrJRto

Cäro.t".iriiiäj Èísico químicoi äã ir,r".l¡r¡ä'

ñü'";;;iômi;; '

Peso otômico

Ponto de ebulição

Ponto de fusão

Þensidode especîfíca

Pressão de vopor ò 20oC

Solubilidode em água à 25" C

80

200,59

356,6 "C

3g,g "c

t3,55 g/cm3

1,22x10-3 mm

6xLO-6 g/lOOmL

No meio natural, na forma metálica ele possui mobilidade reduzida e mesmo

pouco móvel, fica disponibilizado para diferentes reações químicas, biológicas e

fotoquímicas, o que provoca alterações no seu estado (KAISER & TÖLG, 1980a).

Estas alterações fazem com que se torne bastante instável e possibilita a entrada

em organismos da cadeia trófica ahavés de diferentes maneiras causando,

consequentemente, sintomas negativos e também diferenciados nos seres

humanos.
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A dificuldade em associar a contaminação por mercúrio a sintomas tão pouco

relacionáveis levou a um atraso em se estudar suas reações nos organismos,

principalmente nos seres humanos; e só na década de 60 é que se pôde comprovar

seu elevado grau de toxicidade mesmo em d¡ferentes combinações químicas.

A intoxicação mercurial nos seres humanos apresenta sintomas diferenciados

quando ocorre por contato com mercúrio inorgânico ou por metilmercúrio (OMS apud

EYSINK et al., 1988). Desta forma, suas características notadamente nocivas à

saúde quando relacionadas à seu manuseio e formas de contato, bem como os

diferentes sintomas identificados de acordo com o tipo de espécie mercurial, levaram

os pesquisadores a estudá-lo em dois grupos principais: orgânicos e inorgânicos.

Dentre os primeiros destacam-se os compostos alfenílicos, fenílicos e os

metoxietilmercuriais. No segundo grupo enquadram-se o mercúrio em seu estado

elementar Hgo e em seus diferentes estados de oxidação como Hgz2*, Hg2*, como

complexos etc.

Qualquer composto mercurial, seja ele orgânico ou inorgânico, pode ser

gerado do mercúrio elementar - o esquema geral de interconversão biológica/

ambiental das formas de mercúrio está representado pelo o ciclo esquematizado na

Figura 1.1, (ADRIANO, 1986).
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D¿tp.opdrçao ¿ rroco d.

?l.le{l) 
= 

H9{0).Hg{II)

FrcuRA 1,1 : TNTERcoNVERSÃo BroLóGrco/AMBTENTAL Do MERcrJRro

Fonte: Traduz¡do de Carty & Malone apud Adriano (1986).

No estado elementar o mercúrio é insolúvel na temperatura ambiente,

entretanto, na presença de outras espécies químicas, sua capacidade de

solubilização pode ser alterada consideravelmente. Em condições de baixa

concentração de oxigênio, por exemplo, sua solubilidade é de 20 ¡rg L-1, no entanto,

com o incremento de oxigênio no meio, se oxida a Hg2* em concentrações que

chegam a atingir 40 pg L-1.

Condiçöes biológicas e físico-químicas encontradas nos sedimentos podem

promover tanto a mineralização e acumulação do Hg quanto sua remobilização,

dispondo-o para reações organificantes (metilação), contaminando a cadeia

alimentar ( WOOD et al., 1968).

ALBERT (1985) concluiu, variando parâmetros como Eh e pH, que a redução

do Hg2* é facilitada por bactérias do gênero Pseudomonas em ambiente redutor.

A fixação de Hgo é relativamente alta, porém sob condições aeróbias a ação

de bactérias específicas 'faz com que passe para a forma iônica e tenha substancial

incremento na sua capacidade de mobilização.
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A metilação pode ocorrer como produto de atividade de bactérias aeróbicas

ou mesmo por vias anaeróbicas. Na primeira o mercúrio inorgânico é metilado por

compostos de metilcobalamina, produto de bactérias metanogênicas, em ambiente

moderadamente redutor. Quando em ambientes com baixa quantidade de oxigênio,

pode ocorrer a formação de dimetilmercúrio, volátil e insolúvel em água (EYSINK et

al., 1988). O metilmercúrio, fica concentrado na cadeia alimentar e pode atingir o ser

humano e apresenta elevado fator de bioacumulação.

WOOD (apud ADRIANO, 1986) propôs uma representação esquemática,

onde o mercúrio entra em diferentes formas no ambiente aquático e é transformado

em compostos iônicos os quais serão posteriormente metilados, resultando na

formação dos tóxicos e voláteis monometilmercúrio e dimetilmercúrio. A Figura 1.2

ilustra a dissociação e metilação do mercúrio em sedimentos e seu potencial de

biacu mulação.

( CH3H9- _>
Bactér¡a 

xtér¡aBactér¡a\

Ho,2+

CHrS-HgCH: Sedimento
(CHs)zHg

1
Hg'*

FrcuRA 1.2: EsouEMA DE MET|LAçÃo Do MERCúRto.

Fonte: Wood apud Adriano (1986).

Peixes

1
CH¡Hg-

Conchas

I
CH¡SHgCH¡
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A forma como o mercúrio vai se apresentar ou as transformações que poderá

sofrer na busca da estabilidade, dependerá essencialmente das condições de pH, do

potencial de oxi-redução, concentração de ânions, tipo de sais presentes, natureza

desses sais, solubilidade, tipos de solo/sedimento aos quais acha-se associado e da

matéria orgânica disponível para formar complexos estáve¡s .

Estudos do comportamento migratório do Hg investigado em laboratório

através de colunas de teste e traçadores radioativos, mostram que sua velocidade

de mobilização é acentuada quando há alta concentração de compostos como o
ácido etilenodiaminotetracético- EDTA (EICHHOLZ et al., 1988).

Uma das emissões do mercúrio para a atmosfera, resultado de atividades

antropogênicas, é responsável por valores que oscilam de 2e a 60% de sua emissão

total (NRIAGU, 1990; WILKEN & HINTELMANN, 1990).

Em áreas de mineração, principalmente de minérios sulfetados, há um

incremento no volume total emitido. Em áreas urbanas são os veículos os principais

responsáveis, através dos vapores resultantes da queima de combustível.

Há estimativas de que a emissão antropogênica deste composto na atmosfera

vem regredindo desde o final da década de 80, passando de patamares de 10 000-

30 000V ano para 1000-6000 Uano (Silva, 1996). São ainda são necessários grandes

esforços no sentido de restringir o seu uso.

Como pode ser observado, muitos são os parâmetros que influenciam no

mecanismo e, consequentemente, no comportamento do mercúrio e seus

compostos. O transporte e a sua distribuição pode ocorrer de forma global ou local.

O ciclo global é representado pela circulaçåo atmosférica de vapores de mercúrio

advindos de fontes naturais e a distribuição local depende essencialmente da

metilação do mercúrio orgânico OMS (apud EYSINK et at., 1988).

A temperatura influencia diretamente na saturação do gás do mercúrio na

atmosfera, KNIGHT (apud CETESB, 1984) afirmou que a 24oC uma atmosfera

saturada de gases de mercúrio pode conter aproximadamente 18 ng.m-3, e a 40oC o

valor pode subir para 40 ng.m-3.

O Hg encontra- se na atmosfera geralmente como metal na forma gasosa,

como compostos orgânicos (por exemplo metilmercúrio e dimetilmercúrio) e na

forma iônica associado a particulados - haletos e cloreto principalmente (KOTHNY

1973; KAISER & TÖLc, 1980).
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A volatilidade de espécies de mercúrio são consideravelmente diferentes,

sendo que forma o elementar e o dimetilmercúrio são as espécies que se volatilizam

mais rapidamente (SCHLUTER, 2000). A lista abaixo indica a seqüência de

volatilidade:

Hgo - (CH3)2Hg >>> CH3HgCl > Hg(OH)z > CHsHgOH > HgClz

As duas primeiras formas são classificadas propriamente como voláteis, visto

que sua dissolução em água é devida essencialmente às forças de "London". As

outras espécies podem ser classificadas como não voláteis, uma vez que sua

distribuição no sistema águal ar é cerca de 500 vezes menor comparadas às duas

primeiras formas IVERFELD (apud SCHLUTER, 2000).

O background no ar atmosférico é 0,5 ng.m-3, podendo chegar, próximo a

pólos industriais, a 10.000 ng.m-3 IDJOL|DO et at., 1993).

O valor máximo permitido de mercúrio no ar, segundo a ORGANIZAçAO

MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), é de 15 ¡zg.m-3.

O tempo de residência dos compostos de mercúrio no ar é relatado por

KOTHNY (1993) como sendo de 3 meses, no entanto, há evidências que este tempo

não chega a ultrapassar apenas alguns dias (LINOIVIST et a|,1994).

O mercúrio tem a capacidade de ser transportado a longas distâncias pela

atmosfera, fato comprovado pela medição de concentrações incompatíveis quando

comparados aos teores das fontes mais próximas, em locais isolados como o Artico

(ScHRoEDER & SCHNEEBERGER, 1996).

Estudos na reg¡ão de Poconé, como exemplo, correlacionando seu transporte

pelas correntes de ar segundo a direção dos ventos dominantes demonstraram que

o Hg no estado gasoso foi transposto a um raio de até 400 metros a partir do ponto

de queima de amálgamas (CETEM, 1989). Este fato evidencia a facilidade com que

este elemento pode ser transportado através da atmosfera.
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Uma vez no meio aéreo, com a precipitaçâo meteórica, o mercúrio retorna ao

sistema aquático e se o meio for ácido ocorre a formação de monometilmercúrio;

desta forma, penetra facilmente nas membranas celulares e entra na cadeia trófica.

O nÍvel natural de ocorrência do mercúrio em solos é difÍcil de ser estimado

devido a possível dispersão das fontes de contaminação pelo vento.

KABATA PENDIAS et.al. (1984) realizaram medições em vários tipos de solos

de diferentes países e verificaram que o teor médio natural de mercúrio no solo não

ulhapassa os 0,4 mg.L-1. Nos solos podzólicos e arenosos do Canadá, por exemplo,

os valores registrados variaram de 0,01 a 0,70 mg.L-l resultando em valor médio de

0,05 mg.L-1. Já os cambissolos, luvissolos e outros solos francos deste mesmo país

apresentaram teores que variaram de 0,02 a 0,78 mg.L'1, resultando em uma média

de 0,''l3 mg,L-r.

Foram observados os padrões de referência limite para o elemento mercúrio

no solo e água subterrânea. A legislação proposta pelo governo dos Estados Unidos

estabelece, através dos níveis de qualidade do meio ambiente, que os limites de

ação para mercúrio são de 20 mg.L-1 em solos, sendo que em águas subterrâneas o

mercúrio deve estar ausente (AlR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION, 1993).

O valor de referência de qualidade proposto para solos para o Estado de São

Paulo é de 0,05mg.Kg-1 e o valor de intervenção é de lSmg.Kg-1 lCnSnRtrut, ZOOO¡.

O comportamento do mercúrio em solos contaminados é de notado interesse,

visto que sua pronta biodisponibilidade causa danos à saúde. KABATA PENDIAS

et.al (op. cit.), também reuníram dados de concentrações de mercúrio em solos

contaminados de diversos países. Seus resultados indicam que, dependendo da

natureza da atividade em que se utiliza o mercúrio, eles podem variar

significativamente. Por exemplo, as indústrias químicas da Grã-Bretanha

apresentam valores médios de 3,8 mg,L-1, enquanto que no Canadá as variações

vão de 0,32- 0,70 mg.L-1. Já na aplicação de fungicidas os teores do Canadá vão de

9,40 a 11,5 mg.L-1.

Estudos realizados no Estado do Mato Grosso, no município de Poconé,

diagnosticaram elevados teores de mercúrio total nos sedimentos - 92 a 880ppb,

principalmente quando comparados com os teores naturais e artificiais medidos

intern acion a lme nte (Silva, 1 996).



14

A formação de complexos orgânicos controlam a acumulação do mercúrio nos

solos; portanto a mobilidade do mercúr¡o requer processos de degradação e

dissolução biológica de componentes organo- mercuriais.

A fixação no solo é controlada pr¡ncipalmente pelas reações sorção/

dessorção com matéria orgânica e argilominerais, sendo que em solos com pH entre

5,5-6,0 a presença de óxidos e argilominerais exerce notado controle sobre a

mobilidade do mercúrio.

No solo o mercúrio é notadamente adsorvido por argilominerais e complexado

por substâncias húmicas e, podendo ser carreado pelas águas, sendo este um fator

determinante no transporte do mercúrio até as drenagens. Em condições favoráveis,

o mercúrio liga-se fortemente a matéria orgânica e a compostos contendo em sua

estrutura enxofre, aminoácidos e ácidos orgânicos carboxílicos (BLUME &

BRUMMER, 1991; MElll, 1992).

Quando no solo, na forma metálica, ele não é assimilável pelos organismos

vivos. contudo, quando em ambientes aquáticos e na presença de oxigênio pode ser

ionizado, transformando-se em Hg2* e, sob esta forma, torna-se bastante reativo,

podendo formar grande variedade de compostos.

Nas águas de chuva sua concentração, em média, é 0,2 p"g.L-1 sendo mais

elevada em regiões próximas a vulcões e minas,

Em estudos da dispersão em diferentes sistemas terrestres, o mercúrio,

quando na forma iônica é associado a materiais particulados e sedimentos,

chegando a atingir até 30 vezes mais mercúr¡o que na água, onde sua concentração

média foi 10 pg.L-1 (HEM, 1970).

O mercúrio pode ser encontrado na água, nas partículas em suspensão ou

nos sedimentos, sendo difícil sua localização nestes ambientes em função da própria

emissão, geralmente de caráter esporádico e das mudanças nos fluxos das águas,

apresentando fortes oscilações. Em análises realizadas em sedimentos de corrente

provenientes da região de Poconé- PA, foram encontrados de 90 a 99% de todo o

mercúrio existentes em ambientes aquáticos (SlLVA, 1996).

No ambiente aquático o mercúrio pode ocorrer como Hgo, Hg2- e Hg22. ,

respectivas formas aquosas e ainda nas formas complexadas como p.e. [HgOH]-,

IHgCl]-, HgCl2, IHgCl3]-e IHgCla]2-.
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A portaria 0013 da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE- SEMA (1977) e na

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY- EPA (1972, 1976), estabelecem que a

concentração de mercúrio total em águas marinhas não deve exceder à 0,10 mg.L-r,

e no Brasil tem-se, oficialmente, este mesmo valor para a água salobra (OSSANI,

1979).

Para as águas doces, os padrões de qualidade ambiental segundo Resolução

CONAMA no 20186 estabelecem o limite de 2. 10'a mg.L'1 para as Classes 1 e 2,

2. 10-3 mg.L-1 para a Classe 3 e 1. 10-a mg.L-1 para as Classes 5 (salinas) e 7

(salobras). Já no Decreto Estadual no 8468/76 estabelecido pela CETESB, os limites

são de 2. 10-3 mg,L-1 para as Classes 2,3, e 4.

As águas doces (salinidade < 0,50%o), salobras (salinidade entre 0,50%o e

30%o) e salinas (salinidade > 30%o) do Território Nacional são classificadas em

nove classes, segundo seu uso preponderante, por exemplo, para recreação,

aquicultura, navegação etc. Na Compilação de Padrões de Qualidade Ambiental

(CETESB, 1994), os valores de concentração de mercúrio para águas devem estar

de acordo com aqueles mostrados na Tabela I .4.

Os valores de referência de qualidade para águas subterrâneas propostos

para o Estado de São Paulo indicam que o mercúrio deve estar abaixo do limite de

detecção para Padrões de Potabilidade, definido pela Portaria 36 de 19/01/90 do

Ministério da saúde - 0,00lmg.L-1 Hg (cASARlNl,2o0o).

Foram realizadas medições de Hg11¡ nas estações de estudos locadas na

regiãoda Baixada Santista (CETESB, 1998), verificando-se que, em 1998,64% das

estações do Estuário de Santos os teores apresentavam valores I vezes superiores

ao limite recomendado para preservação da vida aquática (0,10 mg.L-1 ). Os

resultados obtidos nas estações de amoshagem do Rio Cubatão apresentaram

valores de 0,98 mg.L-l nos sedimentos de corrente. Estes dados chamaram a

atenção e contribuíram com mais um motivo para que se estudasse o

comportamento do mercúrio neste ambiente.



TABELA 1.4:. LIMITES MAXIIVoS PERI\,4ITIDoS PARA MERCÚRIO EM AGUAS

NATURAIS SEGUNDO PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL PARA AGUAS,

Clossificoção de

ocordo com o uso

do óguo

Concentnoçõo de

H9 (m9.1-!)

Resoluçõo CONAMÁ

ne 20/ 86

Concenfroção de

H9 (m9.1-1)

CETESB

Decreto Estodual

ne 8468/76

Closse 1

Closse 2

Classe 3

Classe 4

Closse 5 - solinqs

Closse ó- sqlinos

Classe 7- solobros

Closse 8- salobras

0,0002

0,0002

0,0002

n. d.

0,0001

n. d.

0,0001

n. d.

n. d,

0,002

0,002

0,002

n. d.

n. d.

n. d,

n. d.

n.d. = não deferminodo

Fonte: CETESB(1994)



2. OBJETIVO

Estudar a influência dos fenômenos de sorção e dessorção no mecanismo de

transporte do mercúrio (ll) em materiais provenientes do mangue em regiões

circunvizinhas a complexo industrial ,do Município de Cubatão, São Paulo.

Determinar experimentalmente, o comportamento do mercúrio associado a

argilominerais puros relacionados à mineralogia da área de estudo sob diferentes

cond¡ções de força iônica.

Analisar a capacidade de mobilização do mercúrio neste meio natural

específico através do estudo das características físico-químicas no sistema em

questão.



3. ÁREA DE ESTUDo

Manguezal é um sistema formado por bosque tropical onde se misturam

águas marinha e doce provenientes de um ou mais rios VELEZ (apud CETESB,

1985). Ocorre preferencialmente nas regiões tranqüilas das desembocaduras dos

grandes r¡os e em encostas lodosas, em áreas amplas e planas, nas quais se

estabelece. Seu maior desenvolvimento encontra-se nas áreas onde o relevo

topográfico é suave e a amplitude da maré é alta.

Os mangues ou manguezais são ambientes costeiros situados na faixa de

maré, onde habitam várias espécies de peixes, crustáceos e aves, além de

vegetações características. É um local que possui comunidades costeiras tropicais

dominadas por espécies vegetais, arbóreas ou arbustivas que conseguem crescer

em solos com alto teor de sal.

Na zona de influência da maré, nos estuários e nos deltas dos rios, cerca de

um terço da costa brasileira é coberta, por uma estreita faixa de florestas, onde se

encontra o manguezal.

De modo geral, o manguezal ocupa todas as regiões de costas protegidas,

sendo ausente somente nas praias rochosas e arenosas abertas. Atualmente, no

Brasil, ocupa uma superfície de mais de 10.000 km2, a grande maioria na costa

norte.

No passado, a extensão dos manguezais brasileiros era muito mais ampla;

atualmente diminui sensivelmente, graças, por exemplo, a ocupação antrópica, com

construção de portos, moradias, balneários e rodovias costeiras, que avançou sobre

áreas de manguezal através da instalação de aterros e outras obras de

terraplanagem. Vários aterros estão sendo realizados para construção de casas em

locais próximos à área deste estudo,

De acordo com levantamento efetuado em 1983 a extensão do manguezal na

costa do Estado de São Paulo é de 231 Km2 sendo que deste total 203,36 Km2

encontram-se em condições naturais e 27,84 Km2 degradados ou alterados (HERZ,

1991).

A importância desses ecossistemas pode ser avaliada por seu trabalho de

proteção contra ações erosivas das ondas e marés, fixação dos sedimentos finos e

pela ação como filho biológico natural.
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Verificam-se oscilações significativas de concentração quando se

relacionam águas intersticiais de sedimentos de mangue e águas do estuário. Por

exemplo, em um monitoramento de área atingida pela variação de maré na fndia, foi

verificada alteração nos parâmetros salinidade, pH, DO e alcalinidade. As águas

mais salobras que inundam o estuário são dilufdas ao entrarem na floresta do

mangue. Na vazante é observada elevação nos teores de PO¿3-, NH4*, SiO2 em

direção às águas do alto estuário que evidencia a dissolução dos nutrientes nos

locais com vegetação que se dirigem para estas regiões (BAKA, 1999).

As variações de concentração são correlacionáveis com os ciclos de maré: na

maré alta os teores se correlac¡onam com as águas do estuário e na maré baixa se

assemelham aqueles medidos para as águas intersticiais dos sedimentos do

mangue (BAKA op. cit.).

No acidente com mercúrio na Baía de Minamata, nas décadas de 50 e 60, foi

evidenciado que dentre os amb¡entes aquáticos, o ambiente costeiro é realmente o

mais sensível. Assim sendo, revisando os trabalhos publicados FORSTNER &

WITïMANN (apud BARROCAS, 1995), constata-se que as caracterfsticas

deposicionais, as condições redutoras e a altas concentrações de matéria orgânica,

inerentes a ambientes costeiros e estuarinos, controlam a d¡nâmica do mercúrio e,

freqüentemente, funcionam como armadilha natural para metais pesados,

especialmente mercúrio.

A importância social dos manguezais pode, por outro lado, ser estimada

muitas vezes pela presença de comunidades pesqueiras que deles extraem

alimentação, moradia e renda.

No último século, a Baixada Santista vem sofrendo profundas modificações,

notadamente influenciando aspectos econômicos e sociais, além da alteração da

paisagem e da qualidade ambiental. A intensa urbanização, decorrente da

indushialização e do sistema portuário completam o quadro de ocupação econômica

local.



LOCALTZAçÃO

A região de estudo está localizada no município de Cubatão, litoral sudeste do

Brasil, descrito como um ecossistema costeiro incluÍdo na Sub-unidade da Baixada

Santista, sendo o Litoral Norte e Litoral Sul as outras duas Sub-unidades (CETESB,

1998). O mapa na Figura 3.1 ilustra a localização dafuea.

A área é limítrofe ao centro urbano da cidade e ao pólo industrial de Cubatão,

possui cerca de 2 km2, encontra-se degradada e está localizada em uma zona

intermediária entre o continente e as bordas do complexo estuarino, correspondendo

a uma das primeiras porções do manguezal, ou seja, o alto estuário.

SUGUIO (1999), versando sobre os problemas geológicos de áreas costeiras,

afirma que "quando o Homem ocupa e modifica o espaço fÍsico, na busca incessante

de recursos naturais e de situações mais convenientes a sua subsistênc¡a e bem-

estar, introduz o fator antrópico. Este componente atua no sentido, em geral, da

intensificação dos riscos preex¡stentes e da geração de novos r¡scos e, por outro

lado, o Homem passa a arcar com o ônus das respostas do meio físico às

intervenções realizadas."

Em 1976 ocorreu um derrame acidental de lixívia negra proveniente da

indústria Champion Papel e Celulose S.A. no Rio Mogi Guaçu na Litoral Sul. Esta

lixÍvia continha mercúrio em sua composição, o que ocasionou, além da mortandade

de peixes em época de desova, o aumento da contaminação por este metal em todo

o sistema aquático (VARGAS-BOLDRINI et alii apud CETESB, 1986).

VARGAS-BOLDRINI apud BARROCAS (1995) realizaram medições na foz do

Rio Cubatão, próximo a uma indústria de cloro-soda, encontrando níveis de

concentração em sedimentos de 4,35mg.Kg-1. Resultados fornecidos por CETESB

apud BARROCAS (op. cit.) em um ponto próximo foi de 0,12 mg.Kg-1.4 mobilidade

do mercúrio neste sistema é, segundo eles, grande quando comparadas às

distâncias e teores obtidos.

É preciso considerar que o estudo de dados deve ser realizado com cautela

quando em ambientes costeiros com fontes difusas (caso do lançamento de

efluentes nas drenagens), sendo portanto dificilmente individualizáveis.
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As conclusões quanto à mobilidade do mercúrio devem ser toradas de22

forma reservada quando baseadas em resultados de simples distribuição do

elemento no ambiente. Para a compreensão da mobilidade do mercúrio em sistemas

costeiros é necessário melhor conhecimento dos processos dinâmicos que envolve

seu comportamento físico-químico nestes ambientes.

CETESB (1998) relata que na Baixada Santista ocorrem altos teores de

metais pesados, como mercúrio, zinco, cromo, cobre e chumbo, sendo a origem da

contaminação proveniente de atividades do complexo industrial de Cubatão que,

atualmente, conta com 84 empresas das quais 30 considerados altamente

poluidoras.

Em área, o manguezal de Cubatâo é o segundo maior da região da Baixada

Santista, somente perdendo para Santos. A Tabela 3.1 mostra as áreas

correspondentes para cada município desta Sub-unidade:

TABELA 3,1: ÁneR rornL DE MANGUE EN4 km2 E RELAÇÃo AREA DE MANcuE/AREA Do

MuNrcfpro (%) enne os DtvERsos MUNtcf ptos tNcLUfDos NA SUB-UN|DADE DA

Bnrxnon Sn¡rlsrn .

Ánee ue

MANGUEZ,AL/

MUNICÍPIo ÁREA DE MAN6UEZAL MUNICÍPIo DE CADA

(Kh') RE6rÂo (%)

Bertiogo

Sonfos

6uorujó

Cubotão

Sõo Vicente

Proio 6rande

Mongogué

ftonhoém

Peruí6e

TOTAL

18,31

30,69

15,00

23,OO

1ó,00

8,00

0,00

3,75

5,46

t20,2t

15,23

25,53

L?,48

19,13

13,31

6,66

0,00

3,12

4,54

100.00

Fonte: CETESB (1998)
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Melhor visualizaçäo da distribuição dos manguezais pode ser efetivada

através de gráfico circular (pizza) iiustrando as porcentagens exrstentes em cada

município incluídos na Sub- unidade da Baixada Santista conforme a Figura 3.2.

I Bertioga

San(<¡s

I Guarujá

Cubatao

São Vicenre

Pr¿ia Grande

,: ltanhaém
. Peruíbe

Frcunn 3.2: DlsrntButçÄo EM eoRcENTAGEM Dos MANGUEZATs EXIsTENTES Nos

MUNICÍPIOS INcLUfDoS NA SUB- UI.¡Ionoe DA BAIXADA SANTISTA.

Fonte:CETESB (1998).

Com relação à quaiidade ambientai do litorai pauiista, a região da Baixada

Santista é, sem dúvida, a que apresenta o maior grau de degradação, em função da

ocupaçäo humana, do complexo industrial e portuár¡o. A regiäo de estudo fica

bastante próxima ao centro urbano e ao Complexo lndustrial de Cubatäo. Este foi

um dos iatores que despertaram interesse para a realizaçäo de investigaçÕes com o

mercúrio, também associando o fato deste elemento ser detectado em padrÕes

ambienta¡s inadequados peio orgão estacjual de fiscalizaçäo perto deste locai.

Também na Figura 3.1 estão representados o local onde foram realizados os

traþaihos, onde pode ser observada a aitimetria, além da Iocalização dos pontos de

coleta de amostras de sedimentos e águas superf¡ciais e subterrâneas.



CARACTERíSTICAS CUMÁfl CAS

A área de estudo sofre os efeitos da atuação de três massas de ar:

subtropical, polar e equatorial continental. A massa de ar equatorial possui atuação

máxima durante os meses de verão, enquanto a subtropical e polar predominam

durante o restante do ano (CETESB, 1998).

Os períodos de transição entre verão e inverno são extremamente curtos,

podendo-se dizer que praticamente inexistem estações de outono e primavera nesta

região (CETESB, 1985).

No que se refere à temperatura, Cetesb (op.cit.), infere algumas

características gerais do perf¡l térmico da área tomando como referencial as massas

de ar que atuam na Região Metropolitana de São Paulo. Movimentos verticais

convectivos, avaliados através do perfil de temperatura, são provocados pela

presença da massa equatorial, mais freqüente durante os meses de verão, gerando

instabilidade térmica, o que significa ausência quase total de inversões térmicas e,

portanto, condiçöes favoráveis à dispersão de poluentes. Há, no entanto, inversões

térmicas do tipo "radiação" com base na superfície do solo e com o topo atingindo,

às vezes, 400 metros. Devido às condições topográficas de vertentes lngremes,

mais freqüente na região de Cubatão, principalmente pela distribuição geográfica do

relevo, grosso modo, perpendicular ao sentido da trajetória do sol. Este tipo de

massa de ar é menos favorável à dispersão de poluentes, o que pode contribuir para

a formação de chuvas ácidas e escorregamentos nas encostas da Serra do Mar.

A região possui altos índices pluviométricos, principalmente nos meses de

verão, variando de 2000 a 2500 mm, apresentando clima quente e úmido e

temperatura média anual superior a20"C. A concentração das chuvas é evidente de

janeiro a março, enquanto que as precipitações mais baixas ocorrem de julho a

agosto, não havendo uma real estação seca (SANTOS apud CETESB, 1998).

O climadiagrama na Figura 3.3 intercruza dados pluviométricos e de

temperatura no decorrer dos meses do ano. Ela indica os dados correspondentes às

três Sub-unidades de manguezais, definidas segundo CETESB (1998).
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A atmosfera da Baixada Santista possui alta umidade relativa do ar, com

valores ao longo do ano a cerca de E0%. lsso ocorre devido à influência do oceano

Atlåntico e das massas equatoriais e marítimas que atuam continuamente na área.

(cETESB, 1985).
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Frcunn 3.3: CI-TUnDAGRAMA coMpARANDo DADos pr-uvrouÉrRtcos E DE TEMpERATURA

CORRESPONDENTES ÀS TNÊS SUE.UNI¡ORoes Do LIToRAL PAULISTA DEFINIDAS coMo

uaRrueR, BRrxnon sRrursrn (snrrrros) e lounpg No DEcoRRER DE 12 ursrs.
Fonte: CETESB, 1998.

VEGETAçAO

A distr¡buição da flora no ambiente ê determinada por Îãtores abiéticos e
pelas características dos vegetais que configura a zonaçäo. No caso da área de

estucio, as forças que condicionam a fixaçäo de espécies vegetais t¡ptcas do

manguezal säo devidas principalmente às variaçÕes eustáticas do nível do mar e ao

tipo de solo no qual as plantas se instalam.



As espécies vegetais, de acordo com seu limite de tolerância à salinidade,26

encontram seu lugar no gradiente ambiental originado pelos regimes de inundação.

Desta forma, as zonas de manguezal podem migrar ou se afastar em direção ao mar

em função dos teores de sal encontrados.

Nos estuários dos r¡os, as árvores de mangue alcançam seu melhor

desenvolvimento, apresentando grande penetração pelo interior do continente.

Em lugares elevados observam-se, às vezes, crostas de sal que recobrem o

lodo, cuja salinidade pode ser tão elevada que os mangueza¡s não conseguem

prosperar. Em tais condições formam-se geralmente manchas esbranquiçadas, de

forma aproximadamente circular, cobertas de vegetação raquítica, que se observa

em quase todos os manguezais (BASCOPE et al. apud CETESB, 1983). No Estado

de São Paulo, os componentes obrigatórios e espécies invasoras da flora de

manguezal são apresentados na Tabela 3.2.

TABELA 3.2: EspÉcrES vEGETAts oBRtcATóRtAS E tNVASoRAs DE AMBTENTES DE MANGUE.

Espécie Hábito Nome wlgar

Avicennio schouer¡ono

Logunculorio rocernoso

Rhizophoro mongle

Avicenniaceae

Combretoceoe

Rhìzophoroceae

Á,rvore

Atvote

Árvore

Mongue onorelo, mongue

bronco, siribq

/lÂongue rasfeiro, mongue

bronco,

ÂÂongue vermelho,

monguø verdodeiro,

mcngue sopote¡ro

H¡bisct¡s liliocaus /t¡\olva¿eqe

Spartino brosiliensis Gromin¿û¿

Fihbr¡sfyl¡s glonøroto Cyperaceae

Árbusfo

Ervq tsrrestre

Ervq terrestre

Eplfita .

Algodoèiro do proiir

B: radicons

B. csll¡pl¿ro

Algae, Rhodornelàceoø

Algae, Rhodomeloceoe Epífito

Cologlosso leprieurii Algae, D¿lesseriaceoe Epífitq ou Epilít¡co

Calenellarepens Algce, Rhobdoniaceoe Epffilc

I Espécies invasoras

Fonte:Modificada de Andrade & Lamberti, apud CETESB (1998).
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As árvores, que são componentes obrigatórios, perfazem apenas três

variedades, número bastante reduzido e é uma peculiaridade deste ambiente.

Através da análise da vegetação, pode ser observada significativas diferenças

no porte das árvores e características estruturais apresentada pelas espécies do

manguezal. Através da Tabela 3.3 é possível estabelecer comparações entre a

média da Baixada Santista com o mangue na c¡dade de Cubatão, podendo-se

observar que em Cubatão os portes das espécies vegetais encontram-se na média

da região.

TABELA 3.3: CARAcTERIsÏcAs ESTRUTURATS DAs ESpÉctES vEGETAts Do MANGUE DE

CUBATAo coMpARADA Às MÉDtAs Dos VALoRES DA REGtÃo DA BA|XADA SANT|STA

Locol *DAP médio Densidode Áreo Bosol Alturo

(cm) (¡nd/ho) (melho¡

Boíxoda Sqnfisto 3,6-t2,8 ó00-3800 3,ó-31.1

Cubotão 9,07 t75O

* DAP=Diâmetro à altura do peito

Fonte: CETESB (1998).

médio (m)

I
11.3 4,49

A degradação da superfÍcie, em virtude dos impactos decorrentes da

ocupação antrópica e da industrialização, vem criando cada vez mais condições de

destruição da paisagem. Na Figura 3,4, nota-se o grau de antropizaçäo da região

pela ausência de vegetação espontânea, além de restos secos de raízes aéreas e

da presença da Pteridófita "Samambaia do Mato", vegetação típica indicativa de área

degradada.

Como pode ser observado na Figura 3.5, também há ocorrência de espécies

típicas da restinga. Têm-se a vegetação de mata secundária, crescendo segundo

uma direção linear; ao que parece, sobre um dique construído para reter a invasão

das águas do Rio Cubatão em direção à ferrovia.

Das três espécies obrigatórias do manguezal , a Laguncularia racemosa é a

encontrada com maior freqüência CETESB (1983). No meio desta vegetação,

erguem-se Avicennia e Rhizophora. A presença de mercúrio neste ambiente é

evidenciada por ter sido encontrado nas três espécies em concentrações
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semelhantes, sendo que a Avicennia apresentou valores superiores à das outras

espécies (CETESB, 1 988).

Frcunn 3.4: RnfzrsRÉRrns sEcAS or espÉcns vEcETAts oeRlcnróRns

Do MANGUE E prERtDórtrR RESISTENTE "SAMAMBAIA Do MATo", en¡ ARen

DEGRADADA.

Frcunn 3.5: VecerAçAo DE RESTINGA AVANÇANDo soBRE o MANcUEzAL,

CRESCENDO SOBRE UM D|QUE DE TRAçADO LINEAR.



ASPECTOS HIDROLÓGICOS

A geologia marinha define estuário como um vale de rio afogado.

A circulação estuarina é basicamente a mistura da água doce continental

com a água salgada do oceano em ambiente parc¡almente restrito. As correntes

fluviais residuais, as marés, o efeito das ondas, bem como as diferenças de

densidades entre a água doce e salgada são fatores essenciais que controlam

esse processo.

O modelo mais simples de circulação estuarina é a cunha salina que se

verifica quando a área da seção de um r¡o, na sua foz, é ajustada para conter a

média máxima de fluxo. Também quando o fluxo de água doce é menor que esse

máximo, uma cunha de água salgada pode penetrar ao longo da embocadura do

rio. ïem-se então uma mistura de água doce e salina na interface, com um fluxo

contínuo de água salgada rio acima (CURRAY apud FULFARO & PONÇANO,

1976).

FIJLFARo & PONçANo (1976), através de mapas, baseados em

parâmetros granulométricos e composição dos sedimentos para inferência de

condições hidráulicas, estudaram o estuário santista e determinaram a taxa de

deposição e transporte de sedimentos. Concluíram que o estuário santista não se

enquadra em um modelo simples de circulação estuarina, mas possui transições

entre diversos tipos.

A disposição dos manguezais da Baixada Santista, contornando grande

parte do estuário, transforma-o em barreira de segurança que retém parte dos

detritos lançados pelo sistema fluvial, cujos cursos d'água nascem na Serra do

Mar. A dimensão das planícies de maré pode dar uma idé¡a da carga transportada

por esses rios, isto é, quanto maior a área maior será o volume de dehitos

transportados pelos rios. Além da contribuição dos sedimentos trazidos do

continente, as planícies de maré e vizinhanças são acrescidas por sedimentos de

contribuição oceânica ( FÚLFARO & PONçANO op. cit.).

A qualidade das águas do Rio Cubatão é acompanhada em estações de

amostragens da CETESB desde 1975. As águas que descem pela usina Henry

Borden não comprometem a qualidade das águas do Rio Cubatão, o qual

somente torna-se mais poluldo ao atravessar a cidade e receber as águas do Rio



Perequê. A contribuição em volume de água da Usina para o Rio Crbatao, rll
entanto, pode afetar a concentração de íons e o avanço das águas mais salinas,

pr¡ncipalmente durante a maré cheia.

Nas águas do Rio Cubatão, o tipo de poluição mais marcante é por

coliformes fecais (VASCONCELOS et al., 1987).

Os valores médios anuais obtidos para mercúrio em amostras de água

coletadas no Rio Cubatão e no canal de fuga da Usina Henry Borden foram

menores que 0,0002 mg.L-l em 1984 e menores que 0,0001mg.L-1 em 1986,

abaixo dos níveis do Padrão Classe 2 - Resolução CONAMA 20/86,

VASCONCELOS (op.cit.). Cabe ressaltar que este local encontra-se à montante

da área de estudo.

GEOMORFOLOGIA

A área de estudo está inserida nas Unidades Morfoestruturais Bacias

Cenozóicas, Subunidade morfoescultural Planície Litorânea Santista (ROSS &

MOROZ, 1997).

Na morfoescultura da Planície Litorânea o principal fator associado à

sedimentação refere-se às variações glácio-eustáticas quaternárias. Os depósitos

são representados pela Formação Cananéia (Pleistoceno) e cordões litorâneos

mais jovens. Atingem maior expressão em área no litoral sul do Estado, limitando-

se às planícies relativamente embutidas (como por exemplo a de Caraguatatuba)

no litoral norte (LIMA et al. apud ROSS & MOROZ, 1997).

As Planícies Litorâneas apresentam altimetrias entre 0 e 20m e
declividades inferiores a 2o/o. São formadas por sedimentos inconsolidados e

sedimentos fluviais arenosos/argilosos também inconsolidados, além de

cascalhos. Os solos são do tipo Podzol Hidromórfico e Hidromórficos. São áreas

que apresentam baixa densidade de drenagem, com padrão meandrante e

anastomosado (ROSS & MOROZ, 1997).

A complexidade genética e as diferentes fisionomias são marcantes nas

Planícies Litorâneas, o que pode ser verificado na própria região de estudo, onde,
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dentre os modelos dominantes da faixa litorânea, predominam as Planícies de

Mangue ou lntertidal. Nas Planícies de Mangue observa-se extrema interação

entre a forma de relevo, solo e cobertura vegetal.

No substrato aluvial predominam materiais finos (silte, argila e matéria

orgânica). Estão sempre associadas aos ambientes onde prevalecem extensas

áreas de terrenos baixios e planos originados por depósitos marinhos,

retrabalhados por processos fluviais, onde ocorre aporte de sedimentos finos

continentais, que nas áreas de contato com as águas salinas procedentes da

maré alta, provocam floculação de argilas e conseqüentemente a deposição. Este

processo de depósitos de "lamas argilosas" é acrescido pelos materiais orgânicos

provenientes das quedas das folhas das espécies de mangue, constituindo-se

assim em material argilo-orgânico lodoso e portanto totalmente inconsistente.

Deste modo, as Planícies de Mangue ocorrem sempre associadas a foz dos rios

que alcançam o oceano através de zonas costeiras baixas e planas, em áreas de

clima hopical (ROSS & MOROZ op.cit.).

GEOLOGIA

A área de estudo está localizada sobre terrenos do Holoceno, do Período

Quaternário. No Brasil, assim como no restante do mundo, os dados sobre este

período são escassos.

O estudo das espécies da fauna e flora e a observação das rochas que

datam de períodos mais antigos aflorando no entorno da área, são importantes

ferramentas para o entendimento das características geológicas locais. A
dinâmica dos processos estuar¡nos e a intensificação dos processos antrópicos

também contribuem para a formação dos terrenos.

A Época do Holoceno, no PerÍodo Quaternário, pode ser definida como o

intervalo de tempo onde os depósitos são caracterizados bioestratigraficamente

através de seu conteúdo faunístico e florístico das formas predominantemente

viventes (LYELL apud SUGUIO, 1999).
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Variações do n[vel do mar relativo (N.M.R.) podem ser obtidas utilizando-se

informações de um determinado setor do litoral, onde os fenômenos geológicos

são semelhantes. Segundo SUGUIO & MARTIN (1978), estas variações, durante

o Quaternário, constituem o principal mecanismo de formação dos sedimentos

marinhos das planícies costeiras brasileiras.

No Brasil as primeiras pesquisas datam do século XlX, quando Danrvin

(1809-1882) mencionou a presença de rochas praiais em Recife (SUGUIO, 1999).

A escala de tempo geológica que enfatiza o Quaternário, na Figura 3.6, pode ser

visualizado o curto espaço de tempo onde se iniciaram as pesquisas deste

período no Brasil - final das culturas MesolÍtica e Neolítica, início da Moderna.
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Tempo posondo em onos

FrcuRA 3.6: SuBDrvrsÄo Dos rEMpos cEoLócrcos pASsADos, PRESENTES E

FUTUROS ENFATIZANOO O QUATERNÁRIO, INÍCIO DOS ESTUDOS DO QUATERNARIO

À cERcA DE 200 ANos ANrES Do PRESENTE (AP).

Fonte: Kaizuka (apud Suguio, 1999).

Os trabalhos foram desenvolvidos em sedimentos, lodos e água

provenientes da região de transição na qual os terrenos gnáissico-migmatfticos

peÉencentes ao Complexo Costeiro atingem suas mais baixas cotas e finalmente

ocorrem as coberturas aluviais do Quaternário marinho (Figura 3.1),

Nos sedimentos, ocorrem os minerais quartzo, caulinita, gibbsita, além de

illita, flogopita, montmorillonita e feldspatos em pontos isolados. Minerais pesados

como epidoto, sillimanita, anfibólios e piroxênios ocorrem secundariamente.

Tem0ö futüró em dnûs
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A formação da assembléia de minerais presentes no sedimento

provavelmente sofre contribuição dos gnaisses do Complexo Costeiro, muito

próximos à ârea de estudo, que sofreram erosão e aterramento, também

fornecendo sedimentos argilosos.

São terrenos arenosos e areno-siltosos com grande quantidade de matéria

orgânica proveniente do acúmulo e decomposição vegetal das espécies de

mangue.

A maior parte dos depósitos sedimentares da Baixada Santista estão

diretamente relacionados com episódios transgressivos, que geraram dois tipos

diferentes de sedimentos. Os prime¡ros, Pleistocênicos, depositados entre

100.000-120.000 anos, em ambientes mistos continental e marinhos, argilosos ou

arenosos em sua base (Argilas Transicionais-AT) e arenosos no topo. Os

segundos, Holocênicos, formaram-se de 7.000 anos até nossos dias e são

constituídos de argilas e areias, ricas em conchas. Foram depositados em locais

de erosão dos sedimentos Pleistocênicos, em canais, lagunas, baías ou estuários,

denominados genericamente de Sedimentos Flúvio-Lagunares e de Baías (SFL).

Eles se formaram quer pelo retrabalhamento de areias e argilas da Formação

Cananéia, quer por sedimentação de águas tranqüilas. Sobre esses terrenos,

estão sedimentados os mangues, os quais podem ser encontrados nas margens

e fundos de canais, braços de marés e redes de drenagem, podendo apresentar,

por vezes, alternâncias, de forma caótica, de argilas arenosas e areias argilosas.

(MASSAD, 1999). A Figura 3.7 apresenta um perfil em área próxima à estudada

neste trabalho.
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Figura 3.7: Seção geológica esquemática - Ponte do Casqueiro

Fonte: Massad (1999)
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Os terrenos de mangue são lodos de até vários metros de profunOiOaUll

formados pela deposição da matéria orgânica, partículas de argila, limo etc. com

maior ou menor salinidade dependendo da influência da água marinha que o

inunda periodicamente.

Deve-se considerar que a sedimentação estuarina é resultado da influência

de processos tanto continentais fluviais, quanto marinhos que se inter-relacionam

produzindo um padrão complexo de circulação e deposição de sedimentos.

A área de estudo, como citado, está localizada no sopé das encostas e

portanto na área do alto estuário. É, segundo FULFARO & PONçANO (1976), o

local onde ocorre o primeiro processo seletivo da carga sedimentar transportada

pelo fluxo fluvial oriundos dos rios que têm suas nascentes na Serra do Mar. A

faixa de mangue detém grande parte da carga transportada por tração, liberando

para os largos e canais do médio estuário, a carga transportada em suspensão.

Uma grande concentração de frações finas foram encontradas nos

sedimentos da região. Segundo FÚLFARO & PONçANO (op.cit.) a alta

concentração de finos significa que esta fração não é retirada das amostras,

indicando que os fluxos das correntes envolvidas no transporte (fluviais e

marinhas) possuem características unidirecionais. Fluxos bidirecionais são

caracterizados pela lavagem dos sedimentos pela ação de duas direções de

correntes.

Localmente, a cor predominante do sedimento pode variar de negro até

cinza azulado, com a superfície recoberta freqüentemente por uma capa de água

marrom-negra, cuja profundidade varia com a microtopografia do terreno, maré,

enchentes e chuvas. A Figura 3.8, mostra a cor predominante dos sedimentos,

além de uma grande quantidade de conchas e restos de material orgânico.



Froun¡ 3.8: CoR clnza nzurADA Dos sEDtMENTos Do MANGUE DE cuBATÃo

coM GRANDE QUANT|DADE DE MATERTAL oRGÂNtco (cotcHns E REsros

VEGETA|S).

Os fragmentos vegetais existentes no estuário santista são provenientes da

rede fluvial e constituem-se, predominantemente, por restos vegetais de folhas e

raízes, transportados principalmente em suspensäo. Esta matéria orgânica

contribui para a coloração dos sedimentos e água locais.

Em algumas partes isoladas da área de estudo foram encontrados

fragmentos de feldspato; FúLFARO & PONçANO (1976), observaram que estes

minerais existentes são sempre transportados por tração.

Estes autores, ainda afirmam que na região de Cubatão, os feldspatos não

mais ocorrem abaixo da área ocupada por manguezais indicando que aí termina o

transporte fluvial por tração. Dentre a origem dos feldspatos pode-se associar

aqueles provenientes dos rios que drenam terrenos cristalinos em seus altos

cursos, ou oriundos de pontões cristalinos existentes no estuário. Análises

petrográllcas realizadas revelaram que as micas ocorrem sempre em grande

quantidade para a maioria dos pontos da regiäo de estudo. Este mineral,

associado com fragmentos de conchas, serviu como indicador de homogeneidade

ou heterogeneidade da distribuição dos sedimentos. lsto é devido às conchas

serem transportadas essencialmente por tração em movimentos de fundo e as

micas, devido a seu hábito placóide, freqi¡entemente transportadas por

suspensão. Como as conchas apresentaram-se bastante escassas na área, llca
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caracteizada a alta contr¡buição fluvial no transporte dos sedimentos (FIJLFARO

& PONçANO, op.cit.).

No vale do rio Cubatão parecem predominar rochas de menor resistência à

erosão como micaxistos e filitos, embora os gnaisses, de mais variados tipos,

sejam representados com maior freqüência entre os seixos, calhaus e matacões

transportados pelo rio (SUGUIO & KUTNER, 1969).

A predominância dos sedimentos locais é argilosa ou arenosa, sendo

proveniente dos vales aluviais dos grandes rios Cubatão, Mogi, Quilombo e

Jurubatuba (CETESB, 1 988).

uso E ocuPAçÃo Do solo

Desde o fim do século XlX, antes mesmo de sua emancipação polÍtica em

1948, o município de Cubatão, ou "Porto de Pé de Serra", já apresenta sua

vocação industrial. Até então era considerada uma cidade de passagem, uma

cidade de transbordo de mercadorias e pessoas entre o mar e o centro urbano

consumidor, em São Paulo.

Foi no infcio da década de sessenta que se desencadeou um intenso

processo de desenvolvimento industrial e também o início dos processos de

degradação ambiental.

A área de estudo tem cerca de 80% do terreno coberto por mangue

degradado e poluído sendo os demais terrenos solo inculto com alguma

vegetação, basicamente espécies típicas de restinga (CETESB, 1985). Neste

último, a ocupação é tomada por moradias, como indicado na fotoaérea da Figura

3.9 (SÃO PAULO, 1994).

As casas são, caracteristicamente, ocupações modestas dentro da área de

estudo, com pequenos cultivos de mandioca. Além desta atividade, os moradores

locais extraem banana nos morros próximos, pescam no Rio Cubatão e por todo o

estuário e caçam caranguejos no mangue, conforme entrevista realizada durante

os trabalhos de campo. A foto da Figura 3.10 ilustra esta porção da área.



Figura 3.9 : Uso e ocupação do solo (1994)
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Frcum 3.10: Connu¡¡roRDE RURAL EXTRATlvrsrA euE ocupA pARTE oR Anen oE

ESTUDO. DerRlHeS DAS MORADTAS E CULTTVOS DE MAND|OCn (A Ornern) ÀS

MARGENS oo Rlo CuaarÄo.

Na Figura 3.11 observam-se canteiros abandonados, uma tentativa de

manejo do solo para o plantio. com a chegada do período de chuvas e a

intensificaçäo do volume das águas esta regiäo voltou a ser inundada devido a

oscilaçäo da maré. A salinidade aumentou, eliminando a possibilidade do

crescimento de culturas comuns.

Frcunn 3.ll: cn¡lrelRos EM pRocEsso DE DESTRuIçÃo pEuA tNVAsÄo oRs

Aouns oo esruÁnlo
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A Figura 3.12 e uma extensäo da área fotografada na Figura 3.11. Nota-se

que os canteiros tendem a ser destruÍdos, formando um relevo plano, a vegetação

de transição aumenta (Samambaia do Mato) e espécies de mangue começam a

ressurgir como pequenos arbustos na região inundada (centro da foto).

As pessoas que habitam nas moradias mostradas na Figura 3.10 o lazem

em terrenos não atingidos pela inundação das marés, obviamente. Sem técnicas

agrícolas e desconhecendo os fatores que propiciam o crescimento das

plantaçÕes procuram, no entanto, avançar a ocupação nos terrenos adjacentes, já

atingidos pela inundação e dificultam ainda mais a regeneração dos terrenos do

manguezal.

Fte uRn 3.122 REGENERAçÃo on Anen Do rvùqNcu E7AL. Anvonrs DE RESTTNGA E

vrcerRçÃo DE REGENennçÃo (SnunnaenA Do Mnro) pnóxrn¡Rs AS DUAS

JOVENS ESPÉcIES DE MANGUE Ao cENTRo DA FoTo.

No que se refere a poluição do ar e águas é uma zona com indústrias de

alto risco potencial e com depósitos de resíduos de moderado potencial poluidor

próximos, a menos de 1500 metros de distância. A área urbana, nos dias atuais,

já laz limite tanto com a área industrial, quanto com o mangue estudado.

;.1
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No entorno da região de estudo as atividades das empresas do Complexo

lndustrial de Cubatão são preponderantes e controladas pelo órgão ambiental no

que se refere à emissão e dispersão de mercúrio e outros elementos no meio

ambiente. No Rio Perequê, por exemplo, são lícitas as abeduras de canais e

ampliações do leito para a passagem de embarcações contendo minérios para

servirem à empresa siderúrgica. No Rio Cubatão exlste saída de efluentes de

indústria de cloro-soda, a qual utiliza células à mercúrio no processo produt¡vo.

O processo de produção de cloro-soda, onde o mercúrio é utilizado como

catodo, promove decomposição eletrolftica de uma solução de cloreto de sódio.

Uma célula de mercúrio de 30 m2 pode conter uma quantidade de mercúrio

superior a 5,4 toneladas (BEZERRA, 1990).

O processo eletrolítico com células de mercúrio é ilustrado na Figura 3.13 e

as reações abaixo ilustram como é liberado o mercúrio. As perdas médias de

mercúrio neste processo constam de 41o/o para lamas e resíduos sólidos e cerca

de 1o/o para efluentes líquidos, como já citado anteriormente no texto.

Catodo Na*1"0¡ + e + xHg 1¡¡ eNaHg¡1s¡

NaHg"ls¡ + H2O1r¡ e NaOHlaq¡ + yz Hz6,l + xHg(")

Cl- 1¿q¡ e lz Cl2 @¡+ sÂnodo



FrcuRA 3.13: PRocESso ELETRoLfTtco PARA A pRoDUçÃo DE cLoRo E soDA ATRAVÉS

DE CÉLULAS DE MERcuRto. Fonte: Bezerra (1990).



4. MATERIAIS E MÉTODOS

Nos trabalhos de campo investigou-se o meio físico através de caracterização

geológica no local de coleta de amostras de sedimento, águas superficiais e

subterrâneas. Ressalta-se que na etapa de amostragem também foram medidos rn

sifu parâmehos físicos como pH, Eh, alcalinidade, condutividade, sólidos totais

dissolvidos e temperatura.

Os trabalhos laboratoriais objetivaram a avaliação da mobilidade e fixação do

mercúrio, procurando correlacionar seu comportamento e simulando cond¡ções que

visam retratar os dados obtidos em campo.

CARACTERTZAçOES DE CAMPO

O levantamento dos dados geológicos foi obtido através do mapeamento da

área conforme delimitação e localização dos pontos em foto aérea na Figura 3.3.

Para a caracterização da condição atual do mercúrio no meio foram coletadas

amostras em 12 pontos nos meses mais secos do ano, quando foi possível o acesso

ao local de estudo.

Foram realizadas sondagens com a utilização de trado tipo helicoidal (Ø 6")

com coleta de amostras de sedimento. Eram esperadas coletas a cada variação

litológica significativa de cor, granulometria ou outros aspectos texturais e estruturais

significativos. O sedimento no entanto apresentou-se homogêneo em todo o perfil, o

que levou a amostragens compostas.

Devido à difículdade imposta pelos terrenos lodosos e sistematicamente

inundáveis, as amostras dos diferentes pontos nem sempre foram obtidas nas

mesmas profundidades. As escavações a trado foram limitadas quando do colapso

das paredes do furo. Também a rápida infiltração de água durante as perfurações,

variável para cada ponto, contribuiu para dificultar a coleta tornando-a bastante difícil

e limitada. Desta forma foram frustradas as tentativas de coletas em períodos

chuvosos como seria desejável.
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As amostras dos terrenos, por se apresentarem periodicamente alagados, são

de difícil acondicionamento e preservação de estruturas primárias e cada porção do

sedimento coletado numa mesma sondagem foi isolada das demais através de

sacos plásticos hermeticamente fechados. Este procedimento é umas das poucas

formas de se manter o sedimento local representativo do perfil amostrado.

Com amostras de sedimento efetuaram-se anál¡ses morfológicas, microscopia

eletrônica de varredura (MEV) com Energy Dispersive Espectrometer (EDS), análise

química por difratometria de raios X , análise textural e análises laboratoriais.

A coleta de águas superficiais deu-se por garrafa amostradora de construção

caseira, tendo-se o cuidado de, à cada nova amostragem, realizar-se a limpeza do

coletor de amostra com água deionizada.

As amostras de água (tanto superficiais quanto subterrâneas) foram filtradas

rn srïu em membrana de acetato de celulose de 0,45 pm da MILLIPORE

acondicionadas em frascos de polietileno previamente limpos. Parte foi resfriada a

temperatura inferior à 4oC para análises de ânions e testemunho, parte acidulada

com HNO3 (pH.2 - análise por espectrofotometria de absorção atômica) e uma outra

com HzSO¿ (pH <2 - análise de K- e Na-).

Foram realizadas medições de pH e Eh após calibração com tampões e a

condutividade elétrica foi medida, com sensor de temperatura estabilizado em 25oC.

A alcalinidade foi medida no campo, através de titulação com HzSO¿ e as

medições do nível d'água, quando este não era aflorante à superfície do terreno,

foram realizadas através de medidor manual elétrico com dispositivo luminoso,

construído no lnstituto de Geociências.



MÉTODOS LABORATORIAIS

Análises Mineralógicas e Texturais

Cada amostra foi colocada separadamente em bandeja de madeira e

criteriosamente espalhada e destorroada. O ambiente foi mantido a uma temperatura

aproximada de 20oC para que as amostras secassem, por um período de 48 horas.

As amostras foram analisadas por difratometria de raios X obtidos mediante

difratômetro SIEMENS D-5000, com identificação mineralógica Eva 2.0. no lnstituto

de Geociências.

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada em equipamento PHILIPS

XL30, no IPEN e as análises químicas qualitativas foram realizadas por EDS -

Energy Dispersive Spectrometer, em equipamento EDAX modelo EDX auto.

A análise petrográfica foi realizada em lâminas de grãos inconsolidados após

ataque com ácido, dispersos em bálsamo e os registros fotográficos das lâminas

foram realizados no Laboratório de Petrografia do Instituto de Geociências.

Análise granulométrica/textural foi efetuada através de métodos quantitativo e

qualitativo, sendo ambas realizadas nos Laboratórios de Sedimentologia do lnstituto

de Geociências.

Na análise granulométrica quantitativa, o sed¡mento é atacado com água

ox¡genada para destruição da matéria orgânica e então é seco ao ar, peneirado,

dispersado com pirofosfato de sódio.

São então separadas as frações 0 a 0,002 mm (argila) e de 0,002 a 0,02 mm

(silte fino) através do método da "Pipeta de Robinson". As frações superiores a 0,02

mm são determinadas por peneiramento a seco. A porcentagem de matéria orgânica

é determinada em processo de destruição com HzOz.

Na análise granulométrica qualitativa, o sedimento é atacado com água

oxigenada para eliminação da matéria orgânica, dispersado com pirofosfato de

sódio, desagregado, seco ao ar e tem sua fração maior que 2 mm eliminada por

peneiramento a seco. A argila e o silte fino são separados das frações mais

grosseiras por sucessivas lavagens com sifão, levando em conta seu tempo de

decantação.



Análises qulmicas de sólidos e soluções

Os materiais sólidos bem como as soluções tiveram seus constituintes

químicos analisados quantitativamente por métodos clássicos e instrumentais

indicados na Tabela 4.1 .

TABELA 4.1: MÉToDos ANALflcos EMpREGADos NA DETERMTNAÇÃo Dos coNSTtrutNTES

QulMrcos DAS soLUçÕES E sóLtDos, EeutpAMENTos E LABoRATóRtos uTtLtzADos NAS

ANALISES DAS AMOSTRAS.

Espécimes

químicos ÂÂéfodos onolíticos Eguipomenlos Loborotórios

No.

K-

Caz'

ittg''

ÂÂnrtt

Fe¡t¡

Al3-

Hgar

ÊC Miæonal9262 HIÞROQUÍMICATIT-TGc

FC Miæonal8262 HIDRoQUÍMICA III - I6c

AA CGTOOOBC HIDROQUÍMICATT -TGC

HIDROQUÍMICAIT.TGCAA

AAP Perkin Elmør P-40 CEIMIC

AAP Perkin Elmer P-40 CEIMIC

AAP Perkin Elmer P-40 C9TMTC

CVAAS Perkin Elmer P-40 C9TMTC

cG 70008c

Colorimetrio ÞR/ 2000 HIDROQUÍMIC ATTT - TGc

Cl Cromotogrof io iônico Dionex 2010i HIDROQUÍMICA II - I6c

SOcz' Cromotogrof io íônico Dionex 2010i HIDROQUÍMIC A TI - IGc

NOs- Cromatogrof io iônico Dionex 2010i HIDROQUÍMIC A IT - TGc

HCOs- Alcclinidode Tituloção comHzSOr CAMPO

FC (Fotometria de Chama); AAP (Espectrofotometria de Absorção Atômica de

Plasma); CVAAS (Espectrofotometria de Absorção Atômica com Vapor Frio).

Com a finalidade de se diminufrem os erros sistemáticos das análises, foram

sempre realizadas determinações em paralelo.



46

A influência das impurezas dos reagentes, bem como das contaminações em

geral e erros analíticos foram determinadas pelo uso de brancos os quais são

também tomados como padrões de comparação nas técnicas espectrofotométricas.

Determinação do pH, Eh e condutividade

As medidas de pH e Eh foram efetuadas potenciometricamente,

respectivamente com eletrodo de vidro e combinado de platina (DM 2 - Digimed e

Metrohm-EA-121). As leituras são efetuadas após calibrações com tampões 4,00 e

7,O0 para pH e 97 mV e 263 mV para Eh.

Temperatura e condutividade elétrica das águas foram determinados com

CondutivÍmetro modelo DM-3.

^pH

A obtenção do ÁpH foi efetuada pela comparação dos valores de pH medidos

em amostras de materiais sólidos previamente secos e peneirados em fração menor

que 2mm, dispersos em água e em KCI 1N.

Extração iônica em amostras de sólidos

Foram realizadas dois tipos de exhações: com água e com solução nítrica. A

primeira teve o objetivo de extrair os íons contidos nos interstícios dos grãos e a

segunda, os íons ligados à superfície dos minerais, dos óxidos-hidróxidos e de

matéria orgânica.



Extração branda (com água)

Foram testados várias condições de extração e estabeleceu-se os

andamentos descritos a seguir.

A 1,00009 de amostra adicionaram-se 100 mL de água deionizada. A mistura

foi mantida em repouso por 20 minutos, agitada eventualmente e centrifugada

(10.000 rpm) por 30 minutos.

Após as medidas de pH o sobrenadante foi retirado com auxílio de uma

pipeta, transferido para balão de 100 mL, acidificado e destinado para análise de

cátions: Na*, K*, Hglt¡, Al3*, Fe6¡ e Mn2*.

O material sólido da extração anterior, após lavagem com água, foi tratado

com HNO3 2N.

Extração com HNO3

A mistura foi aquecida a uma temperatura aproximada de 90oC, em banho

maria, por um período de 5 horas e repetida por ma¡s duas vezes.

Concluindo a extração, efetuou-se a filtração, lavando o resÍduo com água

deionizada até ausência de ions NOs- (difenilamida) e a solução, após avolumada,

foi enviada para análise de Mn2*, Felt¡, Al3*e Hg¡¡.

Ensaio de adsorção em caul¡nita e produto análogo à gibbsita

Os fenômenos de sorção e dessorção das diferentes formas de mercúrio

foram estudados experimentalmente utilizando HgClz , Hg(NO¡)2, argilom¡nera¡s

puros (naturais e sintéticos) e sedimentos da ârea de estudo

A adição de ligantes na solução como NH3, SCN-, CzO+2-,POa3-,SOa2- e

especialmente Cl- reduzem a adsorção de mercúrio pois se unem ao Hg2* formando

complexos estáveis (OBUKHOVSKAYA, 1982).
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Na presença de Cl-, a quantidade de Hg2* adsorvida por hidróxidos de ferro

decresce, particularmente em baixos valores de pH, onde HgCl*, HgCl2o, HgCl3- e

HgCla2- são rapidamente adsorvidos na superfície dos hidróxidos (OBUKHOVSKAYA

op.cit.).

O íon Hg2* é capaz de formar complexos estáveis com moléculas

biologicamente importantes. Assim o cloreto de Hg (ll), composto altamente reativo,

prontamente desnatura proteínas, é solúvel em água e, em solução, forma quatro

tipos de complexos com cloreto: [HgCl]-, HgCl2, [HgCh]- e [HgCl¡]2-, sendo os dois

últimos encontrados na água do mar.

Levando em consideração os fatores interferentes causados pelos sais

utilizados, procurou-se reproduzir as condições de campo através de um modelo

físico construído em laboratório.

Os ensaios especÍficos realizados para a detecção do mercúrio dividem-se

em testes que tratam do mercúrio como uma fase inorgânica que solubilizada ficou

disponibilizada na forma iônica, uma vez colocada em contato com as amostras por

tempo determinado adsorve íons com carga disponível nas partículas de

argilominerais.

O modelo consta de recipiente adequado e proporciona a máxima

aproximação com as condições de campo no que se refere à mineralogia local:

recipiente com material não impactado (branco) proveniente da própria área de

estudo, mantendo o pH e mesma temperatura.

Para os ensaios realizados, consistindo de misturas sólido/mercúrio como

modelo físico Iaboratorial, foram estabelecidos os seguintes parâmetros:

Volume de solução;

Temperatura;

Tempo de contato;

Concentração de sais;

Natureza e quantidade do material sólido de partida;

Eh e pH;

Força iônica ;
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Como no mangue tem-se alta salinidade nas amostras, um dos parâmetros

considerados como de significativa interferência acha-se relacionado aos valores de

concentração de sais, especialmente sob a forma de NaCl.

Sobre a influência da força iônica na adsorção do mercúrio,

OBUKHOVSKAYA (1982) relata que a interferência é devida à competição dos lons

pelos locais de adsorção na superfície do mineral e à mudança na composição da

solução.

Estas observações levaram à realização de testes com os sedimentos de

forma a verificar a adsorção do mercúrio considerando propriedades difusivas de

uma solução mercurial específica com a inclusão de sais. Aplicaram-se diferentes

valores de força iônica (I) em todos os minerais escolhidos para os ensaios. A

variação deste parâmetro também irá possibilitar o estudo da sua interferência na

capacidade de adsorção dos metais.

As amostras foram submetidas a caracterização química. Os elementos

químicos dosados dependem pr¡ncipalmente da natureza dos produtos empregados

nos experimentos.

Foram utilizados caulinita e gibbsita, este último produto análogo sintético e

materiais provenientes de manguezal da Baixada Santista - Cubatão, SP

(sedimento/ lodo).

Esses materiais foram caracterizados química e mineralogicamente utilizando-

se difratometria de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Efetuaram-se

também levantamentos das características texturais, pH etc.

Amostras utílizadas nos ensaios de sorção

Ca u I i n ita IA I 2S i zO s(O H) 4J

A capacidade dos silicatos possuírem locais de mudança de carga

permanente permite que forças eletrostáticas não específicas retenham os cátions

metálicos na sua estrutura. As forças de ligação do metal dependerão apenas da

carga e das propriedades de seu grau de hidratação (MCBRIDE, 1989).
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Os minerais de argila presentes em solos podem ter carga positiva ou

negativa, portanto adsorvendo tanto cátions quanto ânions, mas por eletroforese

fica constatada que a carga efetiva dos solos é de modo geral negativa e os íons

trocáveis vão se ligar a estas superfícies.

A caulinita é um dos principais constituintes das argilas de solos de clima

tropical, além de ser um dos minerais mais estáveis. Trata-se de um argilomineral

de origem supérgena que é derivado de aluminossilicatos, principalmente de

feldspatos. Os argilominerais, de modo geral, têm estrutura que propicia eficiente

troca de cátions.

A Figura 4.1, log tK-14H.1 = f (log [H¿SiOa]), mostra os diferentes campos de

estabilidade de minerais e argilominerais formados por alteração supérgena.

Podendo-se verificar que a caulinita é um produto de alteração bastante estável.

7

F.6
E.
L

4

FIGURA 4.1: DIAGRAMA DE FoRMAçÃo DE ARGILoMINERAIS PoR ALTERAçÃo SUPÉRGENA.

Fonte: Alterado de Garrels & Christ (1965).

A ampla ocorrência e abundância da caulinita, bem como suas propriedades

estruturais, permite considerá-la como interessante objeto de estudos para os

ensaios de sorção do mercúrio, notadamente relembrando sua ocorrência nos

sed¡mentos e lodos da região de estudo.
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Pertencendo ao grupo dos filossilicatos, onde lâminas tetraédricas de SiO¿a-

estão unidas com octaédricas de [A|3(OH6)3*] superpostas, perfazendo estruturas

de composição química Al2Si2Os(OH)4 e obtendo uma estruturação geral tipo 1:1

(Figura 4.2).

As camadas estão ligadas por forças de Van der Waals e a repetição do

arranjo hexagonal se dá por espaçamento basal (001) de 74, inclusive

apresentando pico de 7 A característico em gráficos de difração de raios X
(DREVER,1988).

FTGURA 4,2: EsouEMA DA ESTRUTURA cRtsrALtNA DA cAULtNtrA coM FoLHA

TETRAÉDR|CA ENTRELAçADA pOR UM LADO COtVt UMA CAPA OCTAÉDR|CA.

E o membro mais importante do grupo, onde se incluem haloisita, nacrita e

diquita. Possui uma área de exposição limitada para a adsorção quando

comparada a outros argilominerais e apresenta capacidade de troca catiônica

(CTC) baixa (3-10) quando comparada por exemplo à ilita (15-40) e esmectita (80-

120).

Muitos são os parâmetros que interferem na adsorção entre os íons de Hg2n

no argilomineral, entretanto nâo é comum a troca de outros cátions em estruturas

de silicatos. Nos ensaios de adsorção realizados procurou-se determinar a

competição entre o mercúrio e outros meta¡s nos fenômenos de quimiossorção

associados a defeitos na estrutura cristalina, ou seja, em superfícies de baixa

cristalinidade.

1_.\:
l'\"'.
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Solos com caulinita, dadas suas características estruturais (pouco ou

nenhuma substituição isomórficas), apresentam remoção catiônica acentuada ou

pouca sorção, entretanto, a presença de OH- expostos na superfÍcie e em arestas

quebradas de paftículas cauliníticas torna-a receptora de cátions. A
microfotografia eletrônica na Figura 4.3, ilustra a morfologia da caulinita do Rio

Capim, caracteristicamente subédrica, em placas pseudohexagonais.

A disponibilidade de mercúrio em águas associadas a solos cauliníticos

despertam relevado interesse e portanto figuram como um dos objetos de estudo.

Foi utilizada uma caulinita natural, proveniente do Rio Capim, AM,

selecionada devido seu elevado grau de pureza.

FTGURA 4.3: MoRFoLoGTA pSEUDoHEXAGoNAL pLAcóroE DA cAULtNtTA pRovENtENTE Do

Rro Cnpr¡¡, AM, vrsrA Ao MrcRoscópto ELETRôNrco DE VARREDURA.

Fonte: Yuan & Murray (1997).

Gibbsita (æAl(OH)s)

A gibbsita é um dos produtos da alteração de minerais silicáticos de alumínio

respectivamente, característicos de climas quentes tropicais e subtropicais .
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Mineral de origem supérgena, a gibbsita apresenta-se como óxido hidroxilado

de alumínio (c¿-Al(OH)g) e é um dos principais const¡tuintes de bauxitas.

Pertencente ao sistema monoclínico, a unidade estrutural ideal é constituída

por uma camada contendo Al3* entre duplas camadas de OH-, muito próximas. Os

grupos são arranjados em posição polar no interior da estrutura e os cát¡ons

ocupam dois terços de posslveis interstlcios octaédricos vazios. Os grupos de

hidroxilas de uma camada são diretamente opostos aos grupos de hidroxilas da

camada adjacente e ambas são mantidas unidas por pontes de hidrogênio entre

grupos opostos de OH-(TAN, 1982). A Figura 4.4 mostra, esquematicamente, a

estrutura atômica da gibbsita.

No meio natural, os hidróxidos de aluminio apresentam-se como partículas

muito finas com dimensões que podem chegar às coloidais.

FrcuRA 4,4: ESTRUTURA ATÔMtcA DA G|BBS|TA. Fonte: Sposito (1984).

A substituição por exemplo de Mg por Al leva a um excedente de carga

positiva e na estrutura uma carga negativa é responsável pela adsorção de

cátions.
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Quando ocorrem defeitos nas superfícies com baixa cristalinidade na

estrutura da gibbsita e somente um Al3. está ligado ao OH-, sobra uma carga de

oxigênio, que fica disponfvel para ligação com um cátion. Quando isto não ocorre,

não havendo defeitos na estrutura, a ligação com metais é de dificil ocorrência. A

Figura 4.5 mostra uma seção da superfície (001) da gibbsita, ilustrando o balanço

de cargas entre o alumfnio e as hidroxilas.

FTGURA 4.5: SEçÃo DA FACE (001) DA GrBBSrrA, rNDrcANDo o BALANço DE CARGAS Do

GRUPo OH-. Fonte: McBride (1989).

Neste trabalho serão utilizados produtos puros e análogos a gibbsita,

sintetizados por método proposto por Hypolito et al (informação verbal).



5. CARACTERTZAçÃO

Estuário apresenta-se como um corpo d'água semi-fechado, com conexão

entre o mar abefto dentro do qual suas águas são misturadas com água doce de

origem continental (PRITCHARD, 1967).

Deve-se, portanto, considerar a existência de estratificação de densidades,

visto que os íons acham-se distribuídos em diferentes concentrações. A

existência de uma diferenciação nos constituintes iônicos das águas marinhas e

continentais gera uma difusão de seus componentes. Estas caraterísticas

confirmam a necessidade de se fixarem fatores mais significativos para o estudo

dos fenômenos de adsorção do mercúrio.

Os procedimentos de amostragem foram adotados de modo a promover

melhor representatividade possível do ambiente de estudo. lsto se deve-se a

grande heterogeneidade do sistema a ser analisado, principalmente ocasionada

pela complexidade da região de estudo localizada no estuário.

É necessário também que se leve em conta a intensa atuação antróp¡ca

existente no ambiente e o modo segundo o qual poderão interferir na obtenção

das amostras para que seja realizada a seleção dos parâmetros a serem

controlados nos ensaios.

O mercúrio quando em temperatura ambiente, devido sua elevada pressão

de vapor (1,22x10-3mm) e ao seu baixo ponto de fusão (38,9"C), passa facilmente

para o estado gasoso. Desta forma, a preservação das amostras requer também

tratamento especial.

O regime de inundações cíclico do manguezal tem sido bastante alterado,

como, por exemplo, terrenos ocupados por moradias precár¡as, cultivos,

proximidade com canais de drenagem abertos por indústrias e mesmo por

habitantes locais, fronteira com o centro urbano etc. Todos estes fatores causam

alterações significativas em um espaço de poucos metros.

O estudo da força iônica (l) despertou interesse, uma vez que a variação

de concentração dos íons, especialmente de sódio e cloreto são significativas e

podem ser decisivas neste meio, competindo ou mesmo formando complexos

com o mercúrio, o que afeta sua adsorção com os minerais do solo.
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A quantidade de matéria orgânica é outro fator importante, visto que as

substâncias húmicas (grupos funcionais contendo carboxilas, grupos quinônicos,

grupamentos amínicos etc.), possuem habilidade em formar complexos estáveis

com Íons metálicos. Esta característica é bastante relevante , devido ao controle

do transporte e biodisponibilidade de diversos Íons metálicos associados a solos,

sedimentos e águas (STEVENSON apud ABATE, 1998).

Tendo em vista toda esta complexidade do ambiente de estudo, bem como

as características específicas do mercúrio, que sâo facilmente afetadas pelas

condições vigentes (por exemplo a temperatura local, geralmente acima de 25oC,

tÍpica de ambiente tropical, na qual o mercúrio facilmente se volatiliza) serão

discutidos a seguir, com detalhes, os resultados da caracterização das amostras

de sedimento e água .

DTFRAToMETRTA DE RAros X

A identificação dos minerais foi efetuada por difratomehia de raios X.

A difração é o método mais empregado e o que fornece mais dados à

investigação de argilominerais. A peculiaridade desses minerais inicia-se por sua

baixa cristalinidade. A desordenação no empilhamento das camadas periódicas

faz com que os difratogramas apresentem alargamento nos picos e aparecimento

de bandas (GOMES, 1984).

Distingue-se o quartzo (Figura 5.1)em grande quantidade nos sedimentos

e lodos analisados, fazendo-se necessário, para identificação dos constituintes

mineralógicos, separação prévia através de métodos de desagregação e

peneiramento.



Freunc 5.1:DTTRAToGRAMA DE AMosrRA DA AREA DE ESTUDo tNDtcANDo A

PRESENçA DE OUARTZO BEM CRISTALIZADO E CAULINITA

Uma preparaçåo correta para gräos bem cristalizados acontece quando a

disposição dos grãos não apresenta uma orientaçåo preferenc¡al. Do contrário

pode haver uma maior interferência dos raios que atingirem a amostra causando

uma menor definição dos picos( BISH & REYNOLDS, 1989).

Para a preparação das amostras de argilominerais foi utilizado o método da

decantaçäo. Ao contrário do quartzo, os argilominerais, assim como s micas às

quais estão estruturalmente relacionados, apresentam orientação preferencial,

isto é, quando depositados a partir de suspensões dispöe-se paralelamente aos

planos (001), reforçando as reflexões basais (na difraçäo de raios X) 001 , 002 etc.

Dessa maneira, é comum estudar-se argilominerais mediante amostras

orientadas pelas quais se visa a identificação do grupo. Há mesmo dificuldades

em utilizarem-se amostras não-orientadas em conseqüência de a or¡entação

preferencial poder dar-se pela simples pressäo na montagem da amostra

(GOMES op.cit.).

Difratogramas dos diferentes pontos, como era de se esperar, dada a

homogeneidade das amostras previamente analisadas, indicam a mesma

composição mineralógica.

Na Figura 5.2 e 5.3 tem-se 2 difratogramas representativos das amostras.
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MrcRoscoprA ELErRôNrcA DE VARREoURA

Foram obtidas microfotografias com análise por EDS para amostras de

Iodos e sedimentos de diferentes pontos, Este ensaio não tem por finalidade a

detecção do mercúrio, visto que a metodologia de preparação das amostras

elimina a presença deste elemento (eliminação de umidade acima de 35oC).

As fotomicrografias permitem visualizar o contorno dos grãos e sua

angulosidade. Além disso pode-se inferir sobre a natureza dos minerais presentes

através da análise por EDS.

O quartzo, devido sua baixa reatividade, no que se refere à adsorção de

íons metálicos, nâo se apresenta como mineral de grande interesse. No entanto,

argilominerais e óxidos e hidróxidos, principalmente de alumÍnio, ferro e

manganês que revestem os grãos são bastante significativos, uma vez que se

verifica generosa quantidade destas substâncias recobrindo os grãos de quartzo.

A adsorção química dos íons metálicos depende também do grau de

cristalinidade e da morfologia da superfície do grão. lsto foi confirmado

experimentalmente, com a adsorção de metais em diferentes concentrações,

resultando em ligações metal- oxiânions ao invés de precipitação da fase sólida

sobre a superfície do grão (MCBRIDE, 1989).

Microscopia eletrônica de amostras de lodos (L9,L10, L11 e L12), e

sedimentos (S1, S6 e 57) são apresentadas nas Figuras 5.4 a 5.8 e Figuras 5.9 a

5.1 3 respectivamente.

Pode ser visualizado o contorno dos grãos, notadamente subangulosos à

angulosos além daqueles predominantemente lamelares. Estruturas orgânicas,

também ocorrem em grande quantidade.

E significativa a presença de argilominerais associados, bem como seres

biológicos compostos por silício. A microanálise do material destes pontos indica

que consistem em geral de aluminossilicatos de ferro e potássio e

aluminossilicatos hidratados. O sulfeto de ferro na forma de pirita, com hábito

cúbico típico, ocorre em várias amostras.
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FTGURA 5.4: ForoMrcRocRAFrA DA AMosrRA DE LoDo (L9) tr-usrnnruoo cAULrNrrA EM

SEçÃO BASAL E RESPECTIVA MICROANALISE COM PICOS DE ELEMENTOS REPRESENTANDO

A cAULlNrrA - AlzSizOs(OH)¿,. NorA-sE PRESENçA DE KCI e FeSz
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FrcuRA 5.5: ForoMrcRocRAFrA DA AMosrRA DE LoDo (L9) rLusrnnruoo prRrrA DE

HÁBtro cuBtco tNTERcRESCtDA soBRE ALUt\,4tNosstLtcATo E RESpEclvA MtcRoANÁLtsE

MOSTRANDo PIcos CARACTERÍSTIcoS DE PIRITA
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F|GURA 5.6: ForoMrcRocRAFtA DA AMosrRA DE LoDo (L10) DE uM cRÃo DE

FELDSPATO E RESPECTIVA MICROANALISE ILUSTRANDO PICO CARACTERÍSTICO DE

ALUMINoSSILIcATo DE PoTASSIo KAlzSizOs
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FTGURA 5.7: ForoMrcRoGRAFrA DE uM cot\4posro oRcÂNtco ASSoctADo A sAL DE

sóDro NA AMosrRA DE LoDo (L11) E RESpEcrvA ¡/rcRoANÁLrsE TLUSTRANDo

COMPOSTOS DE CARBONO ASSOCIADOS A SILÍCIO E SÓDIO.



FTGURA 5.8: ForoMrcRoGRAFtA DE AMosrRA DE LoDo (L12) coNTENDo UMA

S|LL|MAN|TA COt\4 pARTtçÃO E MTCAS LAMELARES AO SEU REDOR E RESPECTTVA

MICROANALISE COM PICOS DE ELEMENTOS CORRESPONDENTES A SILLIMANITA

A seguir são apresentadas as fotomicrografias e respectivas microanálises

das amostras de sedimento 51, 56 e 57 (Figuras 5.9 até 5.13) ilustrando as

paragêneses minerais e os picos de elementos mais comuns.
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FlcuRA 5,9: ForoMrcRoGRAFtA DE AMosrRA DE sEDl\,4ENTo (S 1 ) coNTENDo UMA

crANrrA. NorAR A cLrvAGEM, BoA EM TRÊs D|REçÕES. RESpEcÏvA MtcRoANÁLtsE coM

PIcoS DE ELEMENToS CARACTERISTICoS PARA A CIANITA



FrcuRA 5.10: ForoMrcRocRAFtA DE AMosrRA DE sEDtMENTo (S1) coNTENDo uM

AGLOMERADo DE suLFETos DE FERRo coM FoRMA ESFÉR|CA. PRoVAVELMENTE ptRtrA

JUNTo A IVIARCASSITA. MIcRoANALISE RESPECTIVA coM PIcos DE ELEMENToS INERENTES

n FeS2
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FrcuRA 5.11: ForoMrcRoGRAFrA DE AMosrRA DE SEDIMENTo (S6) coNTENDo cRÃo DE

QUARTZo DE ASPECTo ANGULoso. RESPECTIVA MICRoANALISE ILUSTRANDo A

PREDoMTNANCTA DE srLlcto NA coMpostçÃo Do GRÃo ANAL|SADo. A PRESENçA DE

ALUMfNIo REFERE-SE A ARGILoMINERAIS ASSocIADoS Ao GRÃo



FrcuRA 5,12: Foro¡/rcRocRAFrA DE AMosrRA DE SEDTMENTo (S7) coNTENDo

ESTRUTURA ORGÂNICA DE FORMATO ARREDONDADO ASSOCIADA A ZINCO. RESPECTIVA

MlcRoANÁLtSE TLUSTRANDO A PRESENçA DE ALUMTNOSSTLTCATOS DE SÓD|O E ZTNCO

JUNTO À ESTRUTURA ORGÂNICA
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FTGURA 5.13: ForoMrcRocRAFrA DE AMosrRA DE SEDTMENTo (S7) coNTENDo vARrADos

GRÃOS LAMELARES DE ILLITAS E RESPECTIVA MICROANALISE DE UM DOS GRÃOS

ILUSTRANDO A PRESENÇA DE ALUMINOSSILICATOS DE POTASSIO E FERRO

PREDOMINANTEMENTE



PETRoGRAFIA

lnicialmente as amostras de material sólido foram secas ao ar e

impregnadas com resina Cristal EP-1504. As lâminas apresentaram agregados

escuros, formados por grande quantidade de material argiloso e estruturas

orgânicas associadas, dificultando a observação dos minerais. Desta forma foi

necessária sua eliminação, bem como dos óxidos-hidróxidos com ataque de ácido

nítrico e águas oxigenada que eliminou interferências ópticas e permitiu a

visualização dos minerais.

Cabe ressaltar que quanto mais irregular a superfície do grão, maior a área

disponível para o acúmulo de materiais que proporcionam ligação com o

mercúrio.

As amostras de sedimento (S) e lodo (L) analisadas por petrografia foram:

51, 53, 54, S6, 57, 19, L1 1 e L12 (Figuras 5.14 a5.21 ).

A escolha destas amostras foi devido sua representatividade, tanto em

distribuição dentro da área de estudo, quanto em características similares,

quando comparada com as outras amostras.

O resfduo foi seco ao ar e desfragmentado. Posteriormente foi disperso

sobre lâmina de vidro em bálsamo com índice de refração 1 ,5.

Além das análises por microscópio eletrônico, optou-se pela análise

petrográfica, com o intuito de se realizar uma análise modal das amostras.

A seguir é fornecida a descrição petrográfica destas amostras.
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Quantidade de AMOSTRA S1

gråos (%) Descriçåo

60 Quartzo em fragmentos isolados

30 Minerais micáceos ferruginosos em fragmentos isolados (biotita, e clorita)

5 Moscovita em fragmentos isolados

3 Fragmentos slltico argilosos (argila, micas, quartzo, pigmento ferruginoso)

2 Acessórios pesados em fragmentos isolados de sillimanita. Predomina

hornblenda e piroxênio.

Freun¡ 5.14: DernLHE DA stLLtMANrrA
AO CENTRO, JUNTO AGRÃOS DE

QUARTZO SUBANGULOSOS DE

BIRREFRI NGÊI,ICIR AMARELA E MINERAIS

MICACEOS LAMELARES CINZA.

Quantidade de AMOSTRA S3

grãos (%) Descrição

55 Quartzo em fragmentos isolados

35 Minerais micáceos em fragmentos isolados (biotita e muscovita)

7 Fragmentos slltico argilosos (argila, micas e quartzo)

3 Acessórios pesados em fragmentos isolados de hiperstênio, epidoto, turmalina e

sillimanita

Freunn 5.15: Tun¡¡ALTNAAo cENTRo,
JUNTO A GRÃOS DE QUARTZO
SUBANGULOSOS (Br RREFRT NGÊNC|A

AMARELA) E MTNERA|S MTCACEOS

LAMELARES DE BIRREFRINGÊNCIA CINZA



Quantidade de

grãos (%)

60

25

5

5

3

1

1
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AMOSTRA 34

Descrição

Quartzo em fragmentos isolados

Minerais micáceos ferruginosos em fragmentos isolados (essencialmente biotita,

hidrobiotita e clorita)

Muscovita em fragmentos isolados

Fragmentos sílticos argilosos (argila, micas, quartzo, pigmento fenuginoso)

Feldspato em fragmentos isolados

Opaco (possivelmente magnetita em fragmentos isolados)

Pesados: epidoto, turmalina; também presentes granada, sillimanita, hornblenda,

riebeckita, zirc,âo e piroxênio)

Frcune 5.16: GnÃos DE MTNERATS

MICACEOS. DETRIHC DO HIPERSTÊI.IIO À
ESQUERDA E ZIRCÃO DE ALTA
BIRREFRINGÊruCIN À OIRCITR.

Freune 5.17: GnÃos DE MTNERATS

MICACEOS E QUARTZO
PREDOMINANTEMENTE. DTTRUE OO

EPIDOTO AO CENTRO.

Quantidade de AMOSTRA S6

grãos (%) Descrição

60 Quartzo em fragmentos isolados

36 Minerais micáceos em fragmentos isolados (biotita e muscovita)

2 Fragmentos sílticos argilosos (argila, quartzo, pigmento ferruginoso)

1 Feldspato em fragmentos isolados

1 Minerais acessórios pesados: epidoto e sillimanita
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Quantidade de AMOSTRA 57

grãos (%) Descrição

50 Quartzo em fragmentos isolados

35 Minerais micáceos em fragmentos: biotita e clorita

12 Muscovita em fragmentos isolados

2 Fragmentos sllticos argilosos (argila, quartzo, pigmento ferruginoso)

1 Minerais acessórios pesados: turmalina, zircâo e piroxênio

Quantidade de AMOSTRA L9

grãos (%) Descriçäo

60 Quartzo em fragmentos isolados

35 Minerais micáceos em fragmentos isolados

3 Fragmentos sílticos argilosos (argila, quartzo, pigmento ferruginoso)

1 Mineralopaco

1 Minerais pesados: epidoto, e rutilo

FICuRn 5.I8: GnÃoS DE MINERAIS

MICACEOS E QUARTZO
PREDOMINANTEMENTE. DETALHE DA
TURMALINA AO CENTRO.

Freunn 5.19: GnÃos DE MINERAIS

MICACEOS E QUARTZO
PREDOMINANTEMENTE. DETALHE DA
EprDoTo (nzul) Ao cENTRo. Tnn¡eÉfu
ocoRRE RUTTLO (nUnnrlo).
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Quantidade de AMOSTRA L11

grãos (%) Descriçäo

60 Quartzo em fragmentos isolados

33 Minerais micáceos em fragmentos: biotita e clorita

5 Muscovita em fragmentos isolados

2 Fragmentos sllticos argilosos (argila, quartzo, pigmento ferruginoso)

1 Minerais acessórios pesados: turmalina, zircâo e piroxênio

Quantidade de AMOSTRA L12

gráos (o/o) Descriçäo

60 Quartzo em fragmentos isolados

30 Minerais micáceos em fragmentos isolados

5 Muscovita em fragmentos isolados

4 Fragmentos sílticos argilosos (argila, quartzo, pigmento ferruginoso)

1 Minerais pesados: hornblenda, rutilo e epidoto

FIGURA 5.20: GnÃoS DE MINERAIS

MICACEOS E QUARTZO
PREDOMINANTEMENTE. DETNTHE ON

SILLIMANITA AO CENTRO. TN¡¡EÉ[4
ocoRRE HTPERSTÊN|O (VERDE) E

EPIDOTO.

FrcuRr 5.21: GnÃos DE MINERAIS
MICACEOS E QUARTZO
PREDOMINANTEMENTE. MIruERRIS
PESADOS: HORNBLENDA, RUTILO E
EPIDOTO



ANÁLISE GRANULoMÉTRICA

As porcentagens de areia, silte e argila foram determinadas por ensaios de

análise granulométrica quantitativa e qualitativa. Os resultados encontram-se na

Tabela 5.1 e também projetados em Diagrama de Shepard (Figura 5.22)

TABELA 5.I : QUNruTIONOC DE AREIA SILTE E ARGILA DAS AI\¡OSTRAS DE SEDIMENTO

(S) e looo (L), EM PoRCENTAGEM, sEcuNDo A PRoFUNDTDADE DE coLETA.

Amostro Profundídode Areio Silte

(%)

Argilo

(%)(7t(cm)

s1

51

s1

s2

s2

s2

s3

53

s3

53

s4

10

30

80

20

ó0

30

50

70

80

100

40

80

100

30

ó0

90

100

150

150

23,94

27,53

34,13

79,?O

75,56

68,64

57,26

76,80

79,70

5ó,30

63,49

50,67

67,80

45,61

46,63

55,39

61,13

49/0

46,70

57,?8

56,71

44.42

8,79

1o,74

t3,?7

8,45

12,51

to,48

3ó,39

29,69

38,75

25,11

41,13

40,1O

32,76

23,15

30,ó0

40,91

t8,78

15,75

21,45

12,Or

13,70

18,09

24,28

10,ó8

9,83

7,31

6,82

10,58

7,08

13,25

13,27

11,85

15,72

11,30

12,39

54

s4

s5

s5

s5

s5

s6

s7
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F¡cuRe 5.22: PnoleçÂo DE DADos No DAGRAMA TEXTURAL DE SHEpARD. Fonte: Base

retirada de Suguio, 1973.

Verifica-se predomínio acentuado de um sistema arenoso-siltoso.

É necessário ressaltar o cuidado que se teve em separar a fraçäo superior

a 2mm uma vez que ela pode, no local de estudo, ser superior a 10%. Nas

amostras de sedimento, elas são representadas basicamente por fragmentos de

compostos orgânicos como folhas, raízes e caules de plantas, bem como restos

de animais, principalmente fragmentos de carapaças silicáticas e calcárias.

(Tabela 5.2).
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TABELA 5.2 FRAçÖES supERtoRES A 2mm DAS AMosrRAs DE SEDTMENToS

RETIDOS NO RESIDUO DE PENEIRAMENTO.

FRAçÂO RETTÞA EM

PENEIRA ÞE ABERTURA

Znm (7.)

AIìAOSTRAS PROFUNDIDADE DE

DE COLETA

SEDII ENTo (cm)

2

10

I
I

2

1

2

51 ó0

s2 50

s3 70

s4 70

s5 80

s6 150

s7 150

A pequena quantidade de fragmentos maiores que 2mm das amostras de

lodo estão provavelmente associados ao tipo de ambiente, o qual promove a

lavagem constante dos compostos orgânicos. Estes fragmentos, em sua maioria,

foram representados por grãos de quartzo e restos vegetais. A Tabela 5.3 ilustra

os resultados obtidos.

TABELA 5.3: FRAçÕES supERroRES A 2mm DAS AMoSTRAS Dos LoDos

RETIDOS NO RESfDUO DE PENEIRAMENTO.

AIAOSTRAS

DE LOÞO

PROFUNDIDAÞE DE

COLETA

(cm)

FRAçÂO RETTÞA E,IA

PENEIRA DE ABERTURA

ann (7")

L8

L9

110

111

Llz

10

10

10

10

10

o

1

0

I

5
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A fração menor que 2 mm foi quarteada e armazenada em sacos

plásticos, devidamente identificados para uso em análises quÍmicas, texturais e

realização dos experimentos.

pH

Os pH dos sedimentos e lodos foram determinados com água pura e com

KCr(1N).

Os valores de ÁpH (pHH,o - pHu,orxcr) mostram a existência de valores

negativos nas superfícies das partículas sólidas, propiciando a adsorção de

cátions (Tabela 5.4).

TABELA 5.4: VALoRES DE pH PARA sEDrMENros (S) E LoDos (L).

Amostros de

sedimenÌo e

lodo

51

s2

s3

54

s5

só

s7

L8

L9

110

111

L12

pH H,o

4,40

3,7t

3,91

4,33

4,87

3,54

4,!
4,27

3,87

5,76

2,22

5,82

PH rcl

3,30

3,08

3,11

3,24

t,92

3,24

3,61

3,ó3

3,5?

5,02

2,to

4,95

^PH

1,10

0,ó3

0,80

I,O9

2,95

0,30

0,50

o,64

0,35

0,74

o,l2

0,87
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PARÂMETRos Ffsrco oulMtcos MEDtDos EM AMosTRAS DE ÁGuA

A maior parte da área de estudo é periodicamente inundada o que é
intensificada nos períodos chuvosos, dificultando e mesmo por vezes

impossibilitando o acesso para a coleta. A medição dos parâmehos físico-

químicos foram obtidos nos perlodos mais secos do ano, nos meses de julho e

agosto.

As amostras são de naturezas distintas, provenientes dos rios Cubatão e

Mogi e da reg¡ão de inundação do mangue (Figura 3.1). Em ambas foram

medidos, in situ, os valores para pH, Eh, condutividade elétrica (C.E.),

temperatura e alcalinidade. A Tabela 5.5 ilustra as medições realizadas nos

pontos de coleta de água.

A alcalinidade, apesar de ser determinada nos trabalhos de campo,

apresentou valores pouco confiáveis, uma vez que as amostras de cor fortemente

acastanhadas (ácidos húmicos) dificultaram muito a observação do ponto de

viragem.

TABELA 5.5: PARÂMETRoS MEDtDos Nos poNTos DE coLETA DE AMoSTRAS DE

AcuA (A) NA REGtAo DE ESruDo.

c.E.x103

(ps.cm-t)

Pontos de

omoslrogem

Eh

(v)

pH

A1

A2

A3

4,54

4,97

4,33

3,30

5.95

6,19

5,84

6.64

6,9r

4,98

+0,13

*0,19

+0,18

+O,22

+Q,02

+0,04

*0,05

+0,01

+O,O2

+O]2

17,O3

t4,1?

t2,41

19,33

93,18

8,51

5,43

3,51

t,?8

o,6t

A4

A5

A6

A7

A8

A9

410



Uma das maneiras de se definir a estabilidade em sistemas .Ouo.oruo

associados a Íons metálicos é ahavés de diagramas pH =f (Eh). Os dados de pH

e Eh medidos em campo permitiram a projeção neste tipo de gráfico (Figura 5.23),

sendo que a base foi construída por BROOKINS (1988). A área hachurada no

diagrama define o Hgo1aq¡ como sendo a forma mais estável do mercúrio

encontrada nas águas da região. Nesta forma, isto é, como partículas isentas de

cargas, o mercúrio apresenta elevada mobilidade, ou seja, sua capacidade de

adsorção torna-se restrita ou mesmo impossível de ocorrer.

Este equilíbrio pode ser simplificadamente representado pela equação:

Hg2*1"0¡ -> Hgoluo¡ + 2s-

O mercúrio, nas condições acima descritas, pode estar finamente

disseminado nos sedimentos, formando pontos, ou pequenos focos, de

enriquecimento distribuídos pelo estuário.

SISTEMA r-rg *O t-1

2Ii'1C, 1 l):
Hg ''
Hsoli

. n:n¡'.-
Ho"cl'

FTGURA 5.23: DTAGRAN¡A pH-Eh Do stsrEMA Hg-O-H-S-CI, A AT|VTDADE PARA AS

ESPÉC|ES DlssoLVlDAS : Hg=1 0-8, Cl=10'3'5, S=10-3. O cAN,tPo HAçHURAD9 tNDtcA A

AREA DE ESTABTLTDADE Do MERcuRto NAS coNDtÇÕES DESTE TRABALHo.

t.?

J.O

0.¿ì

0.6

.rl" 0t\l

'"i''
,trl

I't)41

"^l
_,,.,,l.

¡41
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As condições de Eh e pH das águas quando correlacionadas com o

sedimento e lodo, além de indicar um ambiente favorável para a ocorrência de

mercúrio na forma aquosa [Hgot"ol], também mostram que ele pode se fixar pela

reação com sulfeto ou se ionizar, ligando-se às partículas sólidas.

Existe uma proximidade com as regiões limíhofes de compostos de S e Cl

junto ao campo de estabilidade do Hg (região hachurada na Figura 5.23). Esta

área, na dependência da concentração de Hg2*, pode mesmo atingir o campo de

estabilidade do HgS (insolúvel em HNO3), o que é corroborado com a presença

de piritas que foram detectadas nas microfotografias e microanálises das Figuras

5.5 e 5.10.

As leituras de condutividade elétrica permitiram, através de cálculo teórico,

a obtenção dos sólidos totais dissolvidos - TDS para as águas da região de

estudo. Os resultados estão ilustrados na Tabela 5.6.

TABELA 5.6: SóLrDos TorArs DtssoLvtDos - TDS DAS AMoSTRAS DE ÁGUA (A)

CoLETADAS NA REGIÃo DE ESTUDo Do MANGUEZAL.

Ponto de omosfrog¿m TDS (m9.L-1) dos óguos do mongue

AT

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Ato

12,61

to,45

9,19

t4,31

69,02

ó,30

4,0?

2,60

0,94

0,45

Nota-se que somente os pontos 9 e 10 apresentam valores abaixo da

unidade e correspondem às águas superficiais do rio com muito baixa

concentração iônica. Uma anomalia do ponto 5 pode ser explicada pela sua
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proximidade com a via férrea onde transitam trens com cargas de naturezas

bastante variadas com minér¡o de ferro, enxofre, manganês, sais etc. lsto foi

constatado, inclusive, por análise visual nos trabalhos de campo.

ANÁLrsEs QuíMrcAs DAs ÁcuAs

Os resultados das análises químicas dos principais cátions das águas

amostradas acham-se ilustrados na Tabela 5.7.

TABELA 5.7: RESULTADos ANALflcos eARA cÁTtoNS (mg.L-t) DAS AMosrRAs DE

AGUA CoLETADAS NA REGIÃo DE EsTUDo.

Amostros de águo Hg'. No* K- Fe0l Mnz' Al3. Cdz. Mg''

AO

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

nd 9,75 16,36 nd

nd 52O,OO 2O,OO O,54

o,o2.1or 890.40 34,30 nd

o,o3.1o{ 6]0 4,80 0.58

nd ó,80 2,80 0,47

nd 190,00 ó,80 O,73

nd 900,84 33,50 O,77

nd 892,30 35.90 0,89

nd 45O,5O 2O,3O 0,48

nd 5?0.76 18,60 O,54

nd 539,60 t9,9O 1,00

0,33 1,43

170,30 L,L4

210,00 8,00

90,60 0,ó5

90,70 t,45

115,80 7.70

1t9,70 5,?8

113,40 ó,13

79,40 0,66

76,50 2,O4

85,79 5;31

5p2 0,98

22,35 47,75

28,90 108,90

9,00 1,95

8,ó0 1,15

L6,60 15,80

26,98 97,58

43,84 85,98

16,05 22,2

34,63 23,64

40.48 3?.73

Lirn¡les de Detecçõo

(mg.rt) . to-¿

10,0 5.0 55,0 ?,o 0,3?,o0.1

n.d. = nõo detectodo

Os resultados analíticos confirmam a presença estável do mercúrio

metálico associado ao material sólido e sua inexistência ou presença em baixas

concentrações nas águas.
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É necessário lembrar que o ponto A3 situa-se nas imediações de uma

indústria produtora de cloro-soda, a qual preteritamente lançava efluentes de

mercúrio nas margens do Rio Cubatão.

Foi realizada a determinação de ânions presentes para a maioria das

amostras. A Tabela 5.8 ilustra as concentrações obtidas na análise realizada por

cromatografia lfquida de íons.

TABELA 5.8: RESULTADoS ANALflcos PARA ÂNroNS (mg.L-t) DAS AMosrRAs DE

AGUA,

Amostros de óguo F- Cf NOz- Br- No¡- POc"- SOc'-

AO

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

410

0,15 7,99

o,75 375,83

3,45 ?64,95

o,t7 10,87

1,51 10ó1,3

5,38 203,85

7,O9 36?3,96

2,75 t757,38

1,37 651,15

0,98 714,73

o,49 235,9

n.d. 0,015

n.d. 0,ó1

n.d. O,95

n.d. 0.03

n.d. 1,74

n.d. 1,58

n.d. 9,47

n.d. 4,lL

n.d. 0,48

n.d. O,7L

n.d. O,48

0,16 0,ó3 1,92

3,49 0,01ó 63,77

4,?8 0,04 46,73

0,31 0,2? 48.71

6.25 0,03 156,26

6,23 0,11 43,78

8,27 0,28 721,84

0,18 0.o7 378,44

315,72 0,19 160,07

205,65 0,13 t49,74

3,44 0,18 50,ó5

Limit€s de D¿tecção

(1.d.) (lng.Lr) . 10"

?,o1,01,10,50,57,O

n.d. = nõo def¿ctodo

Os resultados mostram que o cloreto é uma contaminação natural nas

águas. Os parâmetros medidos associados às análises químicas permitem a

v¡sualização da forma mais estável de ocorrência do mercúrio. Por exemplo,

dependendo das condições físico- químicas locais, o Hg poderá reagir com íons já

dissolvidos, principalmente cloreto, ao invés de adsorver na superficie dos

minerais.
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Na presença de Cl-, a quantidade de Hg2* adsorvida por hidróxidos de

ferro decresce, particularmente em baixos valores de pH formando HgCl*, HgCl2o,

HgClg- e HgCla2- que são rapidamente adsorvidos na superfície dos hidróxidos

(oBUKHOVSKAYA, 1982).

Na área de estudo foi observada elevada quantidade de cloreto. Este fator

corrobora com a idéia de que, caso haja adsorção de complexos de mercúrio, tem

grande probabilidade de ocorrer na superfície de hidróxidos. Nas águas naturais,

diversos íons estão presentes. Como ocorre um aumento da força iônica (l)

haverá diminuição no coeficiente de atividade (y) e portanto maior será a

solubilidade dos compostos presentes.

logr,
,lri 'J t

L+ Ba,J I

onde: y é o coeficiente de atividade

A,B,a são constantes

Z é a carga do lon

léaforçaiônica

Com base na concentração dos ânions obtidos nas análises químicas, foi

aplicada a fórmula para o cálculo da força iônica (2) para cada ponto. Na Tabela

5.9. estão apresentados os resultados:

(1)

I =l-Lmo.z' e)

onde: mo é a concentração dos íons presentes



TABELA 5.9: VALoRES DE FoRçA IÔNICA cALcULADoS PARA AGUA (A)

Ponto I . 10" (mo)

AO

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

410

1,2

29,1

43,4

5,3

21,9

15,7

100,0

66,9

30,2

33,3

22,2

Podem ser observados os mais altos valores de força iônica na região

característica de mangue (A6 e A7), o que leva a concluir que a elevada

mobilidade do mercúrio também é resultado desta condição.A correlação entre

concentrações de cátions e ânions possibilitou a classificaçäo dos tipos de águas

presentes através da projeção em Diagrama de Piper (Figura 5.24).
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Froun¡ 5.24: pRoJEÇÃo DAs coNcENrRAçôES DE ANtoNS (meq.Li¡ ons

AMOSTRAS DE ÁGUA EM DAGRAMA DE PIPER,

As águas assumem características diferentes em funçäo dos pontos de

coleta; desta forma, såo classificadas como cloretadas sódicas em 46, A7 e 48,

sulfocloretadas cálcicas em A3 e A4 e bicarbonatadas sódicas nos pontos A1 e
410.
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ANÁLrsEs QufMrcAS DE SEDTMENTos E LoDos

O mercúrio, pelos procedimentos analÍticos convencionais, é um elemento

de difícil determinação analítica. Os equipamentos utilizados, em geral,

apresentam limite de detecção na ordem de 0,001mg.1'1. A importância de se

conhecerem as concentrações traço, da ordem de ppb, está associada à

periculosidade de sua dispersão no meio físico, uma vez que é comprovada sua

elevada toxicidade.

Análises químicas de mercúrio em amostras das frações maiores que 2mm

submetidas a ataque ácido (HNO3/ HCI) revelaram a ausênc¡a de mercúrio. Desta

forma, foi utilizada, para a realização dos experimentos, somente a fração menor

que 2 mm. Nesta fração tem-se como constituintes principais, quartzo (capeado

por óxidos e hidróxidos), argilominerais e óxidosi hidróxidos de ferro, alumínio,

manganês e matéria orgânica.

Por ser de grande interesse neste trabalho os fenômenos referentes à

adsorção de mercúrio associado aos constituintes dos sedimentos e lodos foram

efetuadas extrações em condições brandas (água) e enérgicas (HNO3 ).

O tratamento com água possibilita a análise dos íons existentes em

solução nos interstícios dos grãos de sedimentos e lodos; neste caso trata-se de

íons solúveis e fracamente ligados.

A extração com HNO3 libera o mercúrio associado especialmente a óxidos-

hidróxidos de ferro, alumínio e manganês.

Em testes prévios as amostras de sedimentos mostraram-se, em todo o

perfil, isentas de mercúrio, com algumas variações de concentração pouco

significativas apenas nos teores de sódio abaixo do nível d'água.

Assim sendo, optou-se por análises químicas de amostras compostas,

constituídas por frações quarteadas de cada ponto para a realização das

próximas extrações

Os resultados analíticos dos íons extraídos com água dos sedimentos e

lodos encontram-se nas Tabelas 5.10 e 5.11 respectivamente.
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TABELA 5.10: RESULTADos ANALlTtcos eARA foNS METÁLtcos (mg.L-1) ons

AMoSTRAS coMposrAs DE SED|MENTo CoLETADAS No cAMpo E EXTRAIDAS coM AGUA.

Ámostros de

sedimenlo coletodas No' K' Fe(r) iÂn6¡ Al3t

sl 28,00 3,00 4,6 0,51 4,27

N.A = 80 cm

s2 0,50 0,50 0,03 0,69 0,o2

N.A = 40 cn

s3 0,50 0,50 O,07 nd 0,19

N.Á = ¿lO cm

54 0,50 0,50 0,01 nd nd

N.A = 50 cn

55

N.A = ¡fO cm

3,00 1,00 0.03 0,03 0,t4

s6 2l ,oo 3 ,50 0 ,o7 0 ,17 nd

N.Á =Ocm

s7 t7 ,50 2,00 0,05 0,05 0,?6

N.,4 = 0 cn

Lirnites de Defecçõo 0,10 0,10 0,05 0,002 0,55

(m9.Li)

N. A. (cm) = nível d'óguo

n.d. : nôo delectodo

A profundidade de coleta de mostras de lodo foi padronizada para todos os

pontos localizados às margens dos Rios Cubatão e Mogi - amostras compostas

de 10 a 20cm de profundidade. Os dados encontram-se na labela 5.11.
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TABELA 5.1 1 : RESULTADoS ANALfïcos (mg.L-t ) DE EXTRAçÃo coM AGUA DAS A¡/osrRAS

DE LODO.

,4mostros de lodo

coletados

K'Na' F¿tr) ÂÂn1r¡ Al3.

L8

L9

110

111

L12

1ó,00

10,00

3,00

?,oo

2,OO

1,30

0,95

1,00

0,50

0,50

0,03

0.09

0,15

1,54

o.19

0,10

0,06

nd

0,05

0,01

nd

nd

o,20

0,35

nd

Limit¿s d¿ Delecçõo

(^9.1")

0,550,10 o,002

n.d. = não deleclodo

Os resultados analíticos do mercúrio tanto no lodo como no sedimento

foram inferiores ao seu limite de detecção (0,001 mg.L-1). Os íons dos

sedimentos, extraídos com água, pelos baixos teores obtidos, não apresentam

qualquer interesse para este trabalho.

Os resultados diferenciados para 51, 56, 57 e L8 principalmente para o

Na" são devidos às características desta porção da área de estudo, francamente

representada por terrenos lodosos com águas salobras, onde tem-se fenômenos

de inundação do estuário influenciado pela oscilação das marés.

As Tabela 5.12 e 5.13 mostram, respectivamente, os resultados obtidos

para sedimentos e lodos submetidos à extração com HNOa e os resultados para

matéria orgânica.
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T¡e¡Ll 5,12: RESULTADoS ANALfTrcos E MArÉRrA oRcÂNrcA (%) PARA foNS

METÁLrcos (mg.L-l) E DAS AMosTRAS DE sEDTMENTo suBMETTDAS A EXTRAçÃo

coM HNO3.

¡lÂotério

Amostros orgônico

(%)

FettlAl3- ûlnrtl Hg"-

51

s2

53

54

s5

5ó

s7

t2

1

3

2

9

18

2L

301,73 275,40

359,98 t96,97

359,70 248,93

318,00 277,OO

t96,65 2t6,89

503,00 ?68,93

538,74 384,95

Ip2

nd

1,00

2,33

0,75

1,39

2,36

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

o,o?

0,03

Limilès de O,lO

Detecgõo (ng.L-1)

TleeLe 5.13: RESULTADoS DE

(mg.L-t) E MArÉRrA oRGÂNtcA

EXTRAçÃO ENÉRGICA.

0,30 0,10 o,00t

ANALISES ouf MIcAs Dos PRINCIPAIS CATIoNS

(%) ons AMosrRAs DE LoDo SUBMETTDAS A

Àlotério

Amostro orgônico Al3-

('1")

Fettl Hg"lÂn<rl

L8

L9

110

111

Ltz

1,67

2,12

8,95

0,62

5,56

0,06

0,03

o,o2

0,0ó

o,o4

7

8

10

I
9

279,00 282,97

348,00 347,9t

426,80 387,85

n2,65 101,46

398,00 384,81

Limites de 0. t0

Detecçõo (mg.L-¡)

0,30 0, 10 0,001



CoRRELAçÃo E¡¡tne GoHceNTRAçAo oe MeRcúRro coM FERRo, aru¡r,rír,¡ro e

MANGANÊS Nos SEDIMENToS E LoDos

Os resultados da análise química do material submetido a extração com

HNO3 permitem que se estabeleçam algumas correlações entre os teores de Al3*,

Fe1t¡, e Mn1t¡ e matéria orgânica em relação ao Hglt¡.

Por se tratar de Íons solúveis e de grande disponibilidade, os teores de

sódio e potássio, foram extraídos apenas com água e sua influência está

relacionada à força iônica das soluções em contato com os materiais sólidos.

Para avaliar a compreensão das correlações entre mercúrio, ferro e

alumínio, construiu-se o diagrama triangular da Figura 5.25. Os dados utilizados

para a projeção dos dados estão apresentados na Tabela 5.14.

TABELA 5.14: PoncerurncEM DE ALUMlNro, FERRo E MERcrlRro DAS ArvrosrRAs oE

sEDrMENro (S) E LoDo(L) PARA pRoJEçÃo EM DTAGRAMA TRTANGULAR DA FTGURA 5.25.

Ámostras

Elenentos (%) 51 53s?

AI

Fe

Hg . lOa

55

30

15

44

4t

15

51

35

L4

50s5s4

AI

Fe

Hg . LQa

46

40

14

s7

39

42

19

L8

52

28

20

L9

35

35

30

24

24

52

45

31

24

AI

Fe

H9 . 104

LtzLlt110

AI

Fe

Hg . lOa

42

38

20

L4

12

74

34

3?

34
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O manganês apresenta-se em baixas concentrações e em relação ao

mercúrio tem o mesmo comportamento que ferro e alumínio.

AFe

Frcunn 5.25: DncRAMA Tnn¡¡cur-Rn (Fe-Al-Hg) ennn AS AMoSTRAS DE sEDrMENros

(S) e looos (L) onAnen DE ESruDo.

O histórico da deposição de sedimentos, bem como as condiçÕes de

ocupação local, notadamente marcada por diferentes usos do solo, contribuem

para que algumas porçöes permaneçam como terrenos de mangue (lodoso e com

alto teor de matéria orgânica e sais) e outros sejam representados por sedimentos

revolvidos com matéria orgânica em menor quantidade.

Dada a importância da matéria orgânica frente aos fenômenos da sorção

de íons metálicos, ela foi analisada através de amostras compostas de diferentes

profundidades nos pontos amostrados. Ela foi determinada através de processo

destrutivo, onde as amostras foram atacadas com água oxigenada em meio ácido

(Tabela 5.15 e Figura 5.26.
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TABELA 5.'15: poncerurncEM DE MATÉR|A oRGÂNrcA NAS AMoSTRAS DE

SEDIMENTO E LODO

Âilotérío Orgânico (7")

51

s?

53

s4

s5

5þ

s7

L8

L9

110

Lll
Llz

t2

L

3

2

9

18

2L

7

I
10

I
9

A distribuição da matéria orgânica nos dois sistemas estudados (lodos e

sedimentos) pode ser visualizada no histograma da Figura 5.26.
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I 
sedimento

t Lodo

Matéria Orgância (%)

FrcuR¡ 5.26: HsroonnMA Do TEoR DE ITATÉRIA ORC'ANICA TOTAL PARA

AMOSTRAS DE SEDIMENTO E LODO DAAREA DE ESTUDO.

Os dados projetados em histograma ilustram que as porcentagens de

matéria orgânica para amostras de lodo são de 8,5% em média, indicando

homogeneidade de teores. No caso dos sedimentos duas condiçöes distintas são

identificadas: abaixo de 3% e acima de 9o/o de matéria orgânica. lsto corrobora

com as condições locais da área de estudo onde, as amostras com pouca matéria

orgânica estäo localizadas em locais afastados da área de mangue e as amostras

com valores maiores que 12o/o encontram-se nas regiões atingidas pelas

inundaçÕes sazonais da maré.

Para melhor entendimento das influência da matéria orgânica na adsorçäo

do mercúrio foram realizadas projeçöes da concentração de mercúrio em funçäo

dos teores de matéria orgånica para sedimentos e lodos (Figura 5.27).
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Matéria Orgânica (%)

FlouRn 5.27: Coruce¡¡rRRçÃo DE MERcuRto EM FUNÇAo Do rEoR DE MATÉRA

oRcANrcA eARAAMosrRAs DE LoDos (L) e seoruENTos (S).

Verifica-se que no sedimento, com o aumento da quantidade de matéria

orgânica, há um incremento no teor de mercúrio retido e no lodo, o mercúrio varia

com pequenas alterações em função das concentrações de matéria orgânica.

Nos sedimentos a variação de ferro e alumínio não parece afetar o

comportamento do mercúrio, seu baixo teor encontra-se ligado a matéria orgânica

de forma enérgica o suficiente para retê-lo.
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A influência de eletrólitos tem sentido se levada em consideração apenas

os pontos 51, 56 e 57, onde tem-se periodicamente contato do sedimento com

águas salobras, o que explica a migração do mercúrio.

Nos lodos, material coletado nas margens dos Rios Cubatão e Mogi, pode-

se eliminar a influência dos eletrólitos e, neste caso, a concentração de ferro e

alumínio tem influência decisiva em sua fixação, o que pode ser verificado pelo

diagrama triangular e mesmo estimada pela relação aqui determinada em

r-%Hg
2

Como a quantidade de mercúrio varia bastante e o teor de matéria orgânica

no lodo é praticamente constante, esta parece ter pouca influência em sua

fixação.

Esse compoÉamento antagônico para sedimentos e lodos levou ao estudo

experimental de adsorção de mercúrio com cada um dos principais minerais

encontrados nas amostras sólidas do local de estudo.



6. ENSATOS DE ADSORçÃO DE MERCÚRrO

A mobilidade do mercúrio e seu equilíbrio químico é função da forma

segundo a qual ele encontra-se no ambiente. O entendimento da afinidade

química do mercúrio, segundo sua forma, é essencial para estimar seu

potencial de transformação, como o fenômeno de metilação, permitindo ass¡m

a avaliação dos riscos ambientais.

Fatores químicos e físico-químicos também modificam seu

comportamento como, por exemplo, a força iônica das soluções que podem

influenciar, às vezes de modo decisivo, no equilíbrio das reações químicas e

nos efeitos adsorsivos. Objetivando estabelecer correlações entre este

parâmetro e os fenômenos adsorsivos que ocorrem no meio natural, foram

efetuados ensaios nos quais pôde-se observar sua influência na adsorção do

mercúrio.

Existem várias evidências de que os metais pesados nos solos, quando

em concentração traço, são largamente retidos em formas não trocáveis (MC

BRIDE, 1989). Também é fundamentada a idéia de que os óxidos e hidróxidos

metálicos, assim como aluminossilicatos amorfos proporcionam superffcies

propícias à quimiossorção, especialmente de metais pesados. Evidências

indiretas da ligação do metal com superfícies incluem a liberação de dois íons

H* para cada metal bivalente adsorvido (FORBES et a1.,1976), o alto grau de

especificidade apresentado por óxidos em relação à certos íons metálicos

(KINNIBURGH et al., 1976) e mudanças nas cargas superficiais de óxidos

como resultado da adsorção (STUMM & MORGAN, l98l ). Este último efeito é

atribuldo ao incremento da superfície pela carga positiva, desenvolvida pela

quimiosorção.

MC BRIDE (op.cit.) descreveu que as superfícies predominantes na

gibbsita (001) são, a princípio, inativas para a quimiosorção devido os grupos

OH' dessas superfícies estarem coordenados com no mínimo dois íons Al3*.

Em contraste, pode haver ligação de metais bivalentes com grupos AI-OH,

geralmente encontrados nas bordas do cristal ou mesmo em defeitos

cristalinos. O oxigênio destes grupos não tem sua carga totalmente

balanceada, como exemplo:



-Al -OHl -1l2 + H+ ? -Al -OH2l*1/2

alternativamente, a carga do oxigênio pode ser compensada por um

cátion polivalente como o Cu2*:

-Al -OH l1t2 + Cu2+ S -nl -o Cu ¡*rrz * 
'*

BIESTER, et alii ('1999), realizaram ensaios em amostras retiradas de

pilhas de resíduos dispostas em épocas distintas de uma mina de cinábrio.

Com o avanço da tecnologia o processo de beneficiamento do minério tornou-

se mais eficiente, gerando resíduos diferenciados. Os mais antigos, ricos em

HgS, os posteriormente dispostos contendo Hgo e, nas pilhas recentes,

adsorvido à matrizes minerais como dolomita e óxido, hidróxidos de ferro etc.

Através de ensaios de lixiviação e testes analíticos diferenciados para

Hg total, Hg solúvel facilmente reduzível e complexos ligados a Hg solúvel,

demonstraram que nos resíduos recentes existe maior quantidade de mercúrio

solúvel, na forma reativa. Nos resfduos antigos a maioria do mercúrio ocorre

ligado a complexos solúveis, podendo assumir que, a longo prazo, o Hg ligado

à malriz mineral pode ligar-se a ácido húmicos, provenientes de solos que

recobrem os resíduos. lsto significa que, mesmo encontrando mercúrio em

menores concentraçÕes nos reslduos recentes, o potenc¡al de risco no que se

refere a mobilidade do mercúrio a longo prazo, é maior do que o mercúrio

encontrado nos resÍduos antigos.

Em análises preliminares foram detectadas caulinita e gibbsita como

sendo os principais argilominerais componentes do solo da área de estudo. Os

resultados de campo serviram de referência para aplicação nos estudos

experimentais com esses argilominerais e nos dos fenômenos de sorção/

dessorção do mercúrio.

Neste trabalho, o fenômeno da adsorção foi estudado em experimentos

utilizando caulinita de alto teor de pureza, produto análogo à gibbsita,

sedimentos e lodos da região de estudo e sais de mercúrio e sódio p.a.

O tempo ideal de contato para se estabelecer o equilíbrio do sistema foi

definido nos experimentos com temperatura constante (25oC), massa

conhecida de material e concentração de mercúrio fixas com variação do
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tempo, com agitação eventual. Constatou-se que 20 minutos são suficientes

para o equilíbrio e que em tempos superiores não se obteve aumento

significativo na capacidade de adsorção do íon. Os teores de mercúrio foram

analisados após extração com ditizona/ clorofórmio e colorimetria (492pm).

As concentrações adequadas do mercúrio foram definidas

experimentalmente, tomando por base estudos que determinaram os limites de

detecção de íons mercúrio e a conveniência do sal a ser utilizado - os mais

solúveis, aqueles de elevado grau de dissociação etc.

Foram utilizados cerca de 1,00009 de material, os teores das soluções

de mercúrio variaram de 0,001 a 1mg.L-1 e a força iônica (l) calculada para

obterem-se valores entre 0,01 a 0,1 mo, partindo-se de NaNOg.

Cabe ressaltar a importância dos fenômenos de complexação do

mercúrio com cloretos, uma vez que há grande representativ¡dade deste ion

nas águas salobras da ârea de estudo. Considerando este fator, também foram

realizados experimentos de adsorção com NaCl, utilizado para a variação da

força iônica ( l).

ENsAros DE ADSoRçAo coM HgGlz e NaGl

Os ensaios de adsorção foram realizados com caulinita natural

proveniente do Rio Capim- AM, cujas características foram tratadas no capítulo

Materiais e Métodos.

A utilização deste argilomineral teve por referência os resultados

preliminares obtidos por difratometria de raios X dos sedimentos e lodos da

área de estudo que acusaram, na lista de argilominerais, a caulinita e gibbsita

dentre os mais abundantes.

O quartzo, detectado em grande quantidade, não foi utilizado nos

experimentos, uma vez que é tido como mineral pouco reativo na adsorção de

metais. As condições das amostras também apontam para fatores de

caracterizam o quartzo como sendo de baixa capacidade de adsorção. A

grande maioria dos grãos de quartzo, principalmente na fração areia,

mostraram-se recobertos por finíssima camada de argilominerais ou matéria
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orgânica. Tal fato corrobora com a idéia de que a superfície disponível para o

contato com os metais pesados não se encontra no quartzo.

Em massa conhecida de caulinita adicionaram-se 100 mL de solução

1mg.L'1 de cloreto de mercúrio(ll).

Para controle experimental, foram efetuadas leituras de pH das misturas

especialmente no início e no final dos experimentos: a mistura foi agitada

eventualmente. A fase líquida foi separada por centrifugação por 30 minutos e

é necessário ressaltar que foram efetuados paralelamente experimentos em

branco.

Com a finalidade de se observar a interferência da força iônica (l) neste

experimento, tomou-se por base os valores determinados para as águas da

região de estudo. Utilizou-se NaCl em diferentes concentrações para se obter

valores calculados para I com 0,01mo, 0,1mo e 1mo.

Os resultados obtidos nos ensaios de adsorção da caulinita estäo

ilushados na Tabela 6.1:

TABELA 6.1: RESULTADoS ANALITTCoS Dos ENsAros DE ADSoRçAo oe HgCl2

EM cAULtNrrA coM vARrAçAo DA FoRÇA rôNrcA.

+
lo
ql

r

$üil ö-Höäi;

(mg.L-t) 0,1 0,5 1,0

Volores colculodos

de I (mo) Hg odsorvido (%)

0,006 (média)

0,01

0,1

1

0

30

30

30

76

0

52

20

80

18

77

62

O equilíbrio dos ions metálicos na solução é afetado pela quantidade de

sóliclos presentes.

Quanto maior a concentração de Hg2* para uma mesma quantidade de

caulinita maior é a adsorção no mineral até que se atinja um limite máximo de

adsorção.

l{aTtTUTo DE CEOCTËNÖfae _ rr.Þ
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A influência da força iônica (l) näo mostrou uma tendência única. Para

os valores de baixa concentração de mercúrio (0,1 mg.L-1¡ näo houve alteração

na adsorção quando da interferência de I (cerca de 30% de adsorçäo para

todas as três diferentes forças iônicas nas amostras).

Para a concentraçäo de 0,5 mg.L-1 de mercúrio a adsorçäo foi maior

quando da ausência de NaCl. Os resultados da adsorção foram alternados,

sendo que não houve adsorção com 0,01 mo, e para os valores seguintes, 0,1

e 1 mo a adsorçäo decresceu.

A caulinita em contato com Hg'* 1 mg.L-1 mostrou tendência parecida a

da concentraçäo de 0,5 mg.L-1: maior adsorçäo para o mineral isento da

participação de sal no sistema, pequena adsorção para 0,01 e tendência

decrescente para os valores 0,1 e 1 mo. O gráfico na Figura 6.1 mostra as

características de adsorçäo da soluções mercuriais nesse argilomineral.

0,5

Variaçåo da força iônica
(np)

nj
t 0,1

I o,o1

I 0,006

10 20 30 40 50 60 70 80 90

l,lg2* adsowido (7d

Frcun¡ 6.1: GnAnco rNDrcANDo A nosonçÃo DE MERcúRto EM cAULrNrrA EM

rnÊs DTFERENTES vALoRES DE FoRçA ôrurcR: 0,01, 0,1 e 1mo.

O mecanismo de estabilidade dos compostos de mercúrio com cloreto

ainda é de difícil explicação, fato evidenciado neste experimento, visto que a

0,1
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mob¡lidade do mercúrio apresentou-se aleatória parc as diferentes

concentrações.

Devido a tendência do mercúrio em formar complexos quando em

presença de Cl- e mesmo sendo este íon notadamente abundante em

ambientes costeiros, como é o caso do manguezal, determinou-se que se

fizesse uso do Hg(NOe)z e de NaNO¡ para variações da força iônica, inclusive

com gibbsita.

ADsoRçÃo EM pRoDuro ANÁLoGo À creesrr¡ E cAULrNrrA puRA coM SoLuçÃo DE

Hg(NOg)z E NaNOe

O procedimento de adsorção foi o mesmo executado para o experimento

com cloretos, no entanto foram utilizadas, de início, duas concentrações

principais de mercúrior 0,5 e 1 mg.L-1 em virtude do reconhecimento de que

valores abaixo desta concentração mascaram a coloração e dificultam a sua

determinação.

Os valores ensaiados para força iônica foram de 0,1 e 0,01 mo pois a

utilização de NaNO3 com concentração '1 mo também causa efeitos

indesejáveis quando da visualização da amostra final ( turbidez na coloração

final da solução extraída). A Tabela 6.2 ilustra os resultados obtidos para os

ensaios de adsorção em gibbsita:

TABELA 6.2: RESULTADos DA ADSoRçÃo oe Hg2* EM pRoDUTo ANALoGo À

GIBBSITA COM VARIAçÃO DE FORçA IÔNICA.

Soluçõo de H9(NOs)¿

(mg.L'') 0,5 1,o

Hñ¿il;iä;¿r;i-Volores cqlculodos de I (mo)

0,007 (médio)

0,01

0,1

40

28

2?

74

43

10
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O nitrato de mercúrio puro apresentou as maiores porcentagens de

adsorção na gibbsita em ambas as concentrações (0,5 e 1mg.L'1). Com o

aumento da concentração de sódio na mistura a porcentagem de mercúrio

adsorvida decresceu também para ambos os casos. lsto indica que com o

aumento da concentração de sal e da força iônica a gibbsita tem sua

capacidade de adsorção com o mercúrio reduzida.

Com a finalidade de se observar mais detalhadamente os efeitos da

adsorção frente a interferência da força iônica foram realizados ensaios para

intervalos menores de concentração de NaNOs.

Foi escolhida a solução mercurial de 0,5 mg.L-1 em virtude da

interferência na leitura em colorímetro quando da presença de sal e Hg2* em

concentrações relativamente altas ( o efeito da turbidez e forte coloração como

já comentado para os resultados da caulinita). A Tabela 6.3 abaixo ilustra os

resultados:

TABELA 6.3: ADSoRçÂo DE soLuçÄo oe Hgz* 0,5mg.L-1 EM pRoDUTos

ANALOGOS À GIBBSITA EM SEISDIFERENTES FORçAS IÔNICAS.

Volores colculodos

poro I (mo)

l'lg?' odsorvido (%)

óöi---
o,o2

0,04

0.0ó

0,08

0,1

Os resultados demonstram que a interferência das diferentes

concentrações de nitrato de sódio não mostraram significativa diferença, sendo

que as porcentagens adsorvidas variaram de 24 a 54% entre os valores que

vão de 0,01mo até 0,08mo de força iônica .

?6

40

30

?4

24

54
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Para a concentração de 0,02mo o resultado se mostrou anômalo e a
maior concentração (0,1 mo) apresentou a maior porcentagem de adsorção.

lsto significa que a variação entre as concentrações abaixo de 0,1mo não são

relevantes, possuindo todas elas o mesmo comportamento quando da

interferência na adsorção com o mercúrio.

Uma vez detectado comportamentos distintos nos ensaios de adsorção

com caulinita e gibbsita com diferentes soluções de mercúrio, procurou-se

estabelecer uma concentração que pudesse ser estudada para aplicação em

ensaios de adsorção com o material proveniente da área estudo.

Foram preparadas soluções de Hg(NO3)2 nas concentrações 0,01 e 0,1

mg.L-1 e, para análise de interferência da força iônica (l), a elas foi adicionado

sal de NaNOg em concentrações que representassem I de 0,1 e 0,01mo. A

Tabela 6.4 ilustra os resultados analíticos.

O tempo de contato foi estabelecido em 20 minutos e a concentração de

sais presentes foi obtida através de cálculos teóricos de força iônica para sais

de mercúrio e sódio.

Tabela 6.4: Adsorção de solução de mercúrio em caulinita e em produto

análogo à gibbsita com adição de sal de NaNO3 em diferentes valores de força

iônica ( l).

soLuçÃo DE H9

( rng.L-t )

VALORES ÁDSORçÂO ADSORçÃO

colculados de (I) CAULINITA

( mo ) (7")

o,ooo 67

0.01 50

0,1 0

6IBESITA

(7")
" "'89"

66

0

o,oo7

0,01

0,1

A adsorção de solução de mercúrio 0,01mg.L-1 pura com a gibbsita foi

bastante elevada. As porcentagens de adsorção decresceram para as

81

3?

I

74

25

11

0.1
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amostras 0,0'l e 0,1mo com nitrato de sódio. O mesmo comportamento

aconteceu com a caulinita para as mesmas condições de concentração.

Na adsorção de mercúrio 0,1mg.L-1 puro com a caulinita houve uma

adsorção bastante grande (74%) e ainda mais elevada no caso da gibbsita

(81Vo).

De maneira geral pode se observar que com a introdução e aumento da

concentração de Na* e portanto com o aumento da força iônica, diminui a

capacidade destes dois argilominerais em adsorver mercúrio para a

concentraçäo de 0, 1 mg.L-1.

No caso da área de estudo, quando se calculou a força iônica para as

águas coletadas, observou-se o oposto, que nas áreas onde havia maior força

iônica, também crescia o aumento das porcentagens de mercúrio presentes.

lsto provavelmente se deve ao fato da presença da matéria orgânica com

elevado poder de adsorção, que também apresentou suas maiores

quantidades nos locais onde a força iônica era maior.

ADsoRçÃo oE Hg2' Nos sEDIMENTos E LoDos DA REGrÃo DE ESTUDo

Com o objetivo de se conhecer o comportamento dos Íons mercúrio em

relação ao sedimento e lodo da região de estudo, foram efetuados

experimentos em que esses materiais foram mantidos em contato com solução

de Hg2*.

As amostras foram secas e peneiradas separando-se a fração

granulométrica correspondente a silte/argila. Nos experimentos foram utilizados

cerca de 1,00009 de material.

Os sedimentos e lodos são amostras representativas da região de

mangue propriamente dita (S7 e L9), de locais afastados (S2 e L12) e de zona

intermediária (S4 e L1 1).

Utilizaram-se soluções mercuriais com concentração 0,1 e 0,01mg.L-1 de

Hg2* preparadas a partir de Hg(NO3)2, também empregadas nos ensaios de

adsorção em minerais puros.
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As amostras foram mantidas em contato com as soluções durante 20

minutos com agitação eventual. Após esse periodo a parte líquida foi

recuperada por centrifugação e o teor de mercúrio analisado quimicamente.

Também efetuaram-se experiências com amostras de soluções obtidas

após extrações de sedimentos e lodos da área de estudo sem qualquer adição

de soluções mercuriais para que servissem de branco. Nâo se detectou

mercúrio nessas amostras.

Os resultados obtidos para as amostras de sedimentos e lodos

ensaiadas encontram-se na Tabela 6.5. No gráfico da Figura 6.2. tem-se a

projeção do mercúrio adsorvido em função da concentração de solução

mercurial adicionada de 0,1 mg.L-1 e na Figura 6.3 os resultados para a

concentração de 0,01mg.L-1 de Hg2*.

Observa-se pelos resultados obtidos, como é de se esperar, que com o

aumento da concentração de mercúrio tem-se o aumento da adsorção

esperando-se, claro, um limite de saturação não determinado neste trabalho.

Experimentalmente constatou-se maior adsorção de Hg'* nos

sedimentos mais ricos em matéria orgânica e naqueles mais argilosos. Nos

lodos tem-se maior adsorção nas amostras de materiais associados a área

característica de mangue.

TABELA 6.5: ADSoRçÃo Etv AMosTRAS DE sEDr\,lENTos E LoDos usANDo Hg(NOg)z

El\il CoNCENTRAçóES O,O1 e 0,1 mg.L-1.

AMOSTRAS 0,1

Hgz- AÞrcroNADo (mg.L-¡)

0,01

SEDTMENTOS

Hg2- odsorvido

(%\

H92'odsorvido

(%)

3

2

4

5

2

10

s?

54

57

L9

111

L|?

t6

2

6

7

4

5
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7. CONCLUSÕES

A região de estudo está situada em uma área com interferência

antrópica significativa, uma vez que está limitada pelo complexo indushial de

Cubatão, pela área urbana, pelo Rio Cubatão onde são lançados efluentes, Rio

Mogi onde são realizadas obras de aberturas de canais, além de estar próxima

ao aterro sanitário da cidade.

As fontes difusas de emissão do mercúrio, como vazamentos na Baía de

Santos, lançamento de efluentes no Rio Cubatão etc. são dificilmente

individualizáveis, tornando imprópria a tomada de conclusões sobre a origem

do mercúrio, Características do meio ffsico, como por exemplo a vegetação

raquítica e existência de espécies invasoras, indicam degradação local.

Os terrenos locais são sedimentos arenosos e areno-siltosos com

grande quantidade de matéria orgânica. A assembléia mineralógica é composta

na maioria por quartzo, micas e fragmentos síltico-argilosos, associáveis aos

gnaisses do Complexo Costeiro. Trata-se de sedimentos com grande

concentração de finos, indicando fluxos unidirecionais, com interferência

principalmente fluvial.

A presença de matéria orgânica e pirita imprimem um ambiente redutor

aos sistemas estudados, com possibilidade do mercúrio encontrar-se estável

sob a forma aquosa (Hg"o) e/ou como sulfeto (HgS). A projeção em diagrama

pH=f(Eh), para o sistema Hg-O-H-S-C|, mostra o Hg01¿q¡ como a forma mais

estável, o que lhe confere baixa capacidade de adsorção e significativa

mobilidade. Se de um lado a formação de íons complexos entre Hg2* e

principalmente Cl- propicia alta mobilidade, de ouho, essas cargas podem ser

fator de adsorção por partículas componentes do mangue. Cabe ressaltar

ainda pelo diagrama, que com variações mínimas na concentração do

mercúrio, pode-se atingir o campo de estabilidade do HgS.

Os resultados analíticos para sólidos distinguem os sedimentos do

manguezal de lodos provenientes das margens do Rio Cubatão. O mercúrio

apresenta concentrações e mobilidade diferenciadas para cada um desses

sistemas.
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As partículas com tamanhos coloidais associadas aos argilominerais,

predominantemente caulinita e gibbsita, encontram-se carregadas

negativamente (lpH maior que zero) o que propicia adsorção de íons

metálicos.

A maior adsorção do mercúrio está associada ao aumento dos teores de

compostos (óxidos e hidróxidos) de ferro, alumínio e manganês e matéria

orgânica nos sedimentos. Neles, os teores de sódio e potássio , bastante

elevados, contribuem significativamente para a elevação da força iônica local,

agindo de forma a promover a mobilização do mercúrio, o que foi comprovado

experimentalmente..

A saturação em água nos lodos é o velculo e o componente que mais

influi na mobilidade do mercúrio, quando comparados com sedimentos.

Os ensaios de adsorção de mercúrio realizados com caulinita, produto

análogo à gibbsita, bem como sedimentos e lodos indicaram que ela é mais

elevada quanto maior a concentração da solução mercurial e que diminui com

o aumento da força iônica.

Nos sedimentos o mercúrio acha-se associado a matéria orgânica e

pouca influência têm os óxido-hidróxidos presentes. Os eletrólitos contribuem

notadamente para sua mobilização nos locais sujeitos às variações da maré.

Nos lodos não se observou a influência da força iônica e matéria

orgânica, sendo a importância dos óxidos-hidróxidos bastante evidenciada.
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