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ABSTRACT 

 

GEOCHEMICAL ASSESSMENT OF GROUNDWATER POLLUTION BY MERCURY IN 

RIO GRANDE CITY 

The concentrations of dissolved mercury in groundwater of Rio Grande vary between 34 ng L
-1

 and 

253 ng L
-1

, being up to 12 times higher than the regional background. It was discovered that the 

most of this mercury is complexed with dissolved organic matter and a lesser part is in the form of 

free ionic mercury. It was found that the soils of the city are heavily polluted by mercury, and that 

they are acting as a source of this metal to the groundwater. This pollution is a consequence of a 

chemical treatment of the felt, named carroting, used to produce this material. This technique was 

performed in Rio Grande within eighteenth and twentieth centuries. The current study also revealed 

that several landfills in the city were made with trash, soil and sediments brought from polluted 

areas of the city and estuary.  

   

Keywords: mercury; groundwater; chemical treatment.  

 

 

RESUMO 

As concentrações de mercúrio dissolvido nas águas subterrâneas de Rio Grande variam entre 34 ng 

L
-1

 e 253 ng L
-1

, sendo até 12 vezes superiores ao background regional. Foi descoberto que a maior 

parte deste mercúrio está complexado à matéria orgânica dissolvida e uma menor parte está na 

forma de mercúrio iônico livre. Foi revelado que os solos da cidade de Rio Grande estão fortemente 

poluídos por mercúrio e que fucionadom como fonte deste metal para a água subterrânea. Essa 

poluição é uma consequência do tratamento químico do feltro, chamado carroting, usado para 

produzir este material. Essa técnica foi utilizada em Rio Grande entre os séculos dezoito e vinte. O 

presente estudo também revelou que diversos aterros na cidade foram realizados com lixo, entulhos 

e sedimentos trazidos de áreas poluídas da cidade e do estuário da Lagoa dos Patos. 

 

Palavras-chave: mercúrio, águas subterâneas, tratamento químico.
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INTRODUÇÃO 

 

O mercúrio é apontado como um elemento capaz de infringir graves danos à saúde e que 

causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente via 

ingestão de organismos aquáticos contaminados (Barkay et al., 2003; Dorea et al., 2003). 

Atividades industriais tais como a fabricação de cloro – soda, fabricação de carvão e de mineração 

são apontadas como potencial fonte deste metal para o ambiente e, consequentemente como 

possíveis causadoras de problemas ambientais (HSDB, 2000). 

Características como a alta volatilidade e a baixa pressão de vapor de algumas espécies 

desse metal (Hg
0
 e CH3Hg

+
)  fazem do mercúrio um perigoso contaminante na atmosfera. Espécies 

organometálicas do mercúrio (CH3Hg
+
 e C2H6Hg) são solúveis em água e, portanto, facilmente 

transportados em ambientes aquáticos. Além disso, essas espécies são lipossolúveis e facilmente 

assimiladas pelos organismos, facilitando a absorção desse metal por parte da biota (Lacerda & 

Solomons, 1998). 

A não degradação do mercúrio dificulta a sua eliminação dos ecossistemas naturais, de 

maneira que os efeitos da contaminação por esse metal podem perdurar por décadas ou até mesmo 

séculos no meio ambiente. O mercúrio é, dentre os elementos metálicos, aquele que apresenta a 

maior toxicidade para seres humanos, além de ser o único metal capaz de sofrer biomagnificação 

em quase todas as cadeias alimentares (UNEP, 2002). Exemplos de contaminação de longa data são 

antigas áreas de mineração na Amazônia, no norte do Brasil (Mastrine et al., 1999) e grandes 

regiões urbanas contaminadas por processos industriais nos EUA (Varekamp et al., 2003; 

Varekamp & Chin, 2006).  

Na segunda metade do século XX diversas técnicas químico-industriais que utilizavam 

mercúrio ou geravam resíduos de mercúrio foram proibidas em todo o mundo, com destaque para o 

maior controle das emissões de mercúrio oriundas das indústrias de cloro-soda e das plantas 

produtoras de carvão e combustíveis (Lacerda & Malm, 2008). Em 2001 a União Europeia (UE) 

extinguiu as atividades de mineração de mercúrio em seu território, embora alguns países 

integrantes tenham continuado como grandes fornecedores para exportação até 2008. Em 2011, a 

exportação de mercúrio foi encerrada pelos países da UE. Nos EUA, a “Environmental Protection 

Agency” (U.S. EPA) criou diversas legislações e limites legais visando controlar as concentrações 

do mercúrio em diferentes compartimentos ambientais (geosfera, atmosfera e hidrosfera) e nas 

emissões das principais atividades industriais que liberam o mercúrio para o ambiente (US-EPA, 

2015). A organização mundial da saúde realizou diversos estudos que trataram da periculosidade 
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das diferentes espécies de mercúrio para a saúde humana, principalmente no âmbito dos 

trabalhadores que poderiam estar em contato constante com este metal (WHO, 2015). 

No Brasil, as duas principais leis que tratam do despejo de resíduos de mercúrio são a 

12.305/2010 e a 9.976/2000. A primeira trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a segunda 

dispõe sobre a produção de cloro e dá outras providências. Existem ainda decretos e portarias 

específicos para o mercúrio, com destaque para o decreto 97.507/1989, o qual “Dispõe sobre 

licenciamento de atividade mineral, o uso do mercúrio metálico e do cianeto em áreas de extração 

de ouro, e dá outras providências”. 

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente dá posição de destaque para o mercúrio em suas 

resoluções, definindo níveis de alerta para a concentração deste metal em solos, águas e sedimentos 

(CONAMA, 2005; CONAMA 2008; CONAMA 2009; CONAMA 2012). Também existem leis 

estaduais e municipais que tratam da contaminação por mercúrio. No Estado do Rio Grande do Sul, 

a Lei Estadual nº 11.187/1998 que trata dos resíduos de lâmpadas, pilhas e outros artefatos que 

contenham metais pesados está em vigor. Algumas cidades do mesmo estado, como Caxias do Sul, 

Rio Grande e Nova Prata possuem leis próprias que tratam da destinação de pilhas, baterias, 

lâmpadas e outros materiais que liberam metais pesados para o ambiente.  

Casos de poluição ambiental por mercúrio já foram relacionados a processos industriais 

recentes (WHO, 1989). No Brasil, os principais casos de contaminação por mercúrio foram 

estudados na Amazônia, onde a mineração teve o seu auge entre as décadas de 1970 e 1990. Os 

mineradores utilizaram a amalgamação como principal técnica para extrair o ouro, levando à larga 

contaminação dos solos, dos rios e da atmosfera na Amazônia (Lacerda & Salomons, 1998; Malm, 

1998). Nas regiões sudeste e sul do Brasil, as indústrias de cloro-soda e de carvão são apontadas 

como as principais fontes antrópicas de mercúrio para o meio ambiente (Lacerda e Malm, 2008).   

No Estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, casos de contaminação por 

mercúrio foram relatados. Existem estudos que comprovam a contaminação por mercúrio em 

sedimentos de rios e em peixes piscívoros na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, por conta da 

crescente ocupação urbana e industrial na área (Cerveira et al., 2011). Trabalhos realizados numa 

antiga área de mineração no município de Lavras do Sul comprovam a contaminação dos solos e 

sedimentos de corrente em riachos na região (Pestana et al., 2000; Pestana & Formoso, 2003). 

Técnicas químico-industriais também já foram apontadas como fonte de mercúrio no município de 

Rio Grande, onde o emprego do carroting foi apontado como provável causador da contaminação 

de solos superficiais e sub-superficiais no centro histórico da cidade (Conceição, 2005; Fragomeni 

et al., 2010; Gripp, 2011).  
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O carroting é uma antiga técnica químico-industrial que empregava nitrato de mercúrio para 

o tratamento químico de peles de animais para a produção de feltro e de carpetes e já foi apontado 

como a principal causa para casos de contaminação por mercúrio em cidades como Danbury, 

Brookfield e Norwalk nos EUA, famosas por possuírem um largo histórico na indústria do feltro 

(Varekamp et al., 2003; Varekamp & Chin, 2006). Nos EUA, o carroting foi proibido ainda na 

década de 1930, devido ao risco de contaminação dos trabalhadores envolvidos no manejo das 

substâncias empregadas em sua utilização (Varekamp & Chin, 2006). Entretanto, no Brasil, o 

carroting foi utilizado até o final década de 1950.  

Em Rio Grande, uma das cidades mais antigas do sul do Brasil fundada ainda no século 

XVIII e com fortes tendências ao desenvolvimento comercial, o tratamento de peles de animais 

pode ter iniciado ainda no século XVIII como atividade informal, realizada de maneira artesanal 

(Fragomeni et al., 2010). Durante o século XIX empresas ligadas ao setor têxtil surgiram em Rio 

Grande, com destaque para a Companhia Ítalo-brasileira de Tecelagem e para as Malhas Rheighantz 

(Ferreira, 2013; Pesavento, 1985). É provável que essas fábricas tenham utilizado o processo de 

carroting para o tratamento de feltro visando a produção de chapéus e outros produtos até a metade 

do século XX (Fragomeni et al., 2010). 

Na segunda metade do século XX as primeiras indústrias do ramo de fertilizantes se 

instalaram na cidade do Rio Grande, atraídas pelo porto local (Ferreira, 2013; Pesavento, 1985). 

Recentemente foi provado que as emissões atmosféricas dessas indústrias, particularmente aquelas 

que produzem superfosfato, são fontes de mercúrio para a atmosfera e para os solos superficiais da 

região (Mirlean et al., 2008).  

Com a expansão do município de Rio Grande, diversas áreas da cidade que outrora eram 

ocupadas por fábricas se transformaram em áreas de moradia atuais. Esse fato, aliado à mobilização 

de solos para realização de aterros na cidade, possibilitou a descoberta de altas concentrações de 

mercúrio inclusive em áreas residenciais atuais (Gripp, 2010). 

Rio Grande possui um largo histórico de estudos com relação ao mercúrio. Altas 

concentrações desse metal, de até 5 mg kg
-1

, foram encontradas nos sedimentos da região estuarina 

próxima à Rio Grande (Mirlean et al., 2001). Problemas ligados à exposição de peixes ao mercúrio 

no Estuário da Lagoa dos Patos foram diagnosticados (Niencheski et al., 2001). Anomalias de 

concentração de mercúrio nos solos superficiais de Rio Grande tiveram sua distribuição 

caracterizada (Gripp, 2011). O risco de contaminação de mamíferos por mercúrio através da 

geofagia foi constatado na região (Muccillo – Baisch et al., 2011). Elevadas concentrações de 

mercúrio foram encontradas em camadas profundas do solo que estão diretamente em contato com 
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as águas do lençol freático (Fragomeni et al., 2010; Conceição, 2005). Esse fato sugere que altas 

concentrações de mercúrio podem ser encontradas nas águas subterrâneas de Rio Grande.  

Este trabalho tem como objetivo caracterizar a distribuição das diferentes formas do 

mercúrio dissolvido (iônico, complexado e total) nas águas do lençol freático na região urbana da 

cidade do Rio Grande. Entretanto para alcançar o objetivo supracitado estudos auxiliares sobre as 

características hidrogeoquímicas das águas subterrâneas coletadas e a concentração de mercúrio 

total nos solos da área de estudo também foram realizados.   

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 Caracterizar a distribuição das diferentes formas do mercúrio dissolvido (iônico, 

complexado e total) nas águas do lençol freático na região urbana da cidade do Rio Grande 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar as características hidrogeoquímicas das águas subterrâneas de Rio Grande 

2. Avaliar a distribuição de mercúrio total nos solos de Rio Grande 

3. Caracterizar a contaminação de águas subterrâneas por mercúrio 

 

 

1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2. 1. Amostragem e tratamento das amostras 

Visando alcançar os objetivos propostos, foram escolhidos nove pontos amostrais dentro do 

perímetro urbano de Rio Grande (Figura 1S). A maioria destes em regiões nas quais elevadas 

concentrações de mercúrio foram reveladas no solo em trabalhos anteriores e que são 

conhecidamente locais aterrados do município (Conceição, 2005; Fragomeni et al, 2010; Gripp, 

2011). Um ponto amostral localizado numa área de paleodunas não impactadas foi escolhido como 

background (Tabela 1). 
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Tabela 5. Pontos amostrais e descrição dos locais de coleta  

Estação Descrição 

Data de 

execução do 

aterro 

Provável material 

utilizado no aterro 

Material 

Antropogênico 

encontrado no solo 

1 
Terreno 

particular 
------- Solos argilosos ------- 

2 
Cultivo de 

hortaliças 
------- Solos naturais 

Pequenos fragmentos  

de entulho e lixo 

3 
Praça 

Tamandaré 

Séc. 19 

(final) 

Solos contaminados 

com escombros 

Tijolos, fragmentos 

de concreto e vidro 

4 
Praça 

Tamandaré 

Séc. 19 

(final) 

Solos contaminados 

com escombros 

Tijolos, fragmentos 

de concreto e metal 

5 
Praça 7 de 

Setembro 
Séc. 18 

Solos contaminados por 

processos químico-

industriais 

Tijolos, fragmentos 

de concreto e metal 

6 
Praça Xavier 

Ferreira 

Séc 19 

(início) 

Solos contaminados 

trazidos de outras áreas 

de Rio Grande 

Tijolos, fragmentos 

de concreto e lixo 

7 
Praça Xavier 

Ferreira 

Séc 19 

(início) 

Solos contaminados 

trazidos de outras áreas 

de Rio Grande 

Tijolos, fragmentos 

de concreto e lixo 

8 
Terreno 

particular 
------- 

Solos contaminados e 

sedimentos estuarinos 

Fragmentos  de 

entulho, lixo e óleo de 

motor 

9 
Museu 

Ocenográfico 
------- Sedimentos estuarinos 

 Lixo - plástico 

principalmente 

*10 Paleodunas ------- Solos naturais  ------- 

(L. P.) - locais públicos, (*) - ponto de background 

 

Toda a vidraria utilizada foi tratada segundo a metodologia utilizada em estudo anterior 

(Mirlean et al., 2005). As águas subterrâneas foram coletadas com auxílio de bomba à vácuo 

manual e mangueira de silicone previamente lavada com ácido nítrico 5% e vigorosamente 

enxaguada com água destilada (Figura 1, b).  
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As amostras de água foram bombeadas de perfurações recém-abertas com emprego de trado 

manual de aço inox (Figura 1, a) e foram armazenadas em recipientes de vidro transparente 

previamente lavados com ácido nítrico 1% e vigorosamente enxaguados com água destilada e secos 

à temperatura ambiente. No laboratório, as amostras de água foram filtradas através de membrana 

de 0,45 µm, Milipore
®
, previamente lavadas com ácido nítrico 1%, enxaguadas com água destilada 

e secas à temperatura ambiente. Depois da filtração, o pH e a condutividae das águas foram 

determinados com aparelhos da marca Oakton
®
 previamente testados e calibrados antes das analises 

(Figura 1, c), após as amostras foram conservadas em ambiente refrigerado a 4ºC até a análise. 

A metodologia utilizada para a coleta e armazenamento de solos neste estudo já foi 

previamente testada em trabalhos anteriores (Conceição, 2005; Fragomeni et al., 2010). As amostras 

de solo foram coletadas com a utilização de trado manual de aço inoxidável (Figura 1, a) a cada 10 

cm de profundidade, formando um perfil dos pontos amostrais, desde a superfície até o nível do 

lençol freático. Os solos foram armazenados em sacos plásticos, rotulados e hermeticamente 

fechados. No laboratório, as amostras foram secas à temperatura de 25 ºC, desgrumadas e 

peneiradas com a utilização de rede de nylon com malha de 0,063 mm (Figura 1, d) e armazenadas 

em recipientes de vidro com tampa. 

 

 

Figura 1. Materiais de laboratório: trado inoxidável (a), bomba a vácuo (b), pHgâmetro e 

condutivímetro Oakton 
® 

(C), graal de ágata e peneira de nylon 0,063 m (d) 

 

2. 2. Análises químicas 

Ìons principais das águas subterrâneas 

Os cátions e ânions (K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg 

2+
, NH4

+
, Cl

-
, SO4

2-
, F

-
, PO4

3-
,
 
NO2

- 
e NO3

-
) foram 

analisados na água subterrânea via método de cromatografia iônica com o emprego de cromatógrafo 

da marca Metrohm
®
, modelo 732 (Figura 2, a). Para a análise de ânions foi utilizada uma coluna 

a b c d 
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Metrosep A, 100/4.0 e supressor Metrohm
®
, modelo 753 (Figura 2, a). Soluções 3,2 mM Na2CO3 e 

1 mM NaHCO3 foram utilizadas como eluente e o fluxo foi calibrado em 0.7 ml min
-1

. Para análise 

de cátions foi utilizada uma coluna Metroseo C4, 100/4.0. Soluções de 1,7 mmol L
-1

 de HNO3 e 0.7 

mmol L
-1

 de C7H5NO4 foram utilizadas como eluente e o fluxo foi calibrado em 0.9 ml min
-1

. Todas 

as amostras foram analisadas em temperatura ambiente. As concentrações dos íons foram 

calculadas através de software produzido pela Metrohm
® 

(IC Net, versão 2.3). Foram realizados 

testes de calibração antes de cada análise e os limites de detecção e de quantificação foram 

calculados para cada íon (Tabela 2).     

 

Tabela 6. LD e LQ para os íons principais das águas. 

  
LD   

mg L
-
 

LQ   

mg L
-1

 

Na
+
 0,004 0,013 

NH4
+
 0,004 0,013 

K
+
 0,125 0,412 

Ca
2+

 0,004 0,013 

Mg
2+

 0,031 0,103 

F
-
 0,031 0,103 

Cl
-
 0,004 0,013 

PO4
3-

 0,125 0,412 

SO4
2-

 0,062 0,206 

NO2
-
 0,062 0,206 
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NO3
-
 0,004 0,013 

 

Mercúrio dissolvido  

O mercúrio dissolvido encontrado nas águas subterrâneas foi discriminado em três diferentes 

formas: total, iônico e complexado. As concentrações de mercúrio na água foram determinadas 

através de fluorescência atômica, com auxílio de aparelho Tekran
®
, modelo 2600 (Figura 2, b), 

conforme a metodologia USEPA 1631 (U.S. EPA, 2002).
 
Foram realizados testes de calibração 

antes de cada análise e os limites de detecção e de quantificação foram calculados para o mercúrio 

(LD: 0,3 ng L
-1

 e LQ: 0,7 ng L
-1

). 

A quantificação do mercúrio dissolvido foi feita segundo a metodologia utilizada em 

trabalhos anteriores (Mirlean et al., 2005). As concentrações de mercúrio iônico dissolvido (HgI) 

foram determinadas a partir de amostras filtradas sem adição de reagentes. As concentrações de 

mercúrio total dissolvido (HgT) foram determinadas a partir de amostras filtradas e posteriormente 

oxidadas com solução de KBrO3 e KBr em HCl. O mercúrio complexado dissolvido (HgC) foi 

obtido a partir do calculo da diferença entre HgT e HgI (HgT – HgI = HgC). 

As concentrações de mercúrio dissolvido foram calculadas através de software desenvolvido 

pela Tekran
®
 (TekMDS 2.5). Todas as análises foram realizadas em triplicata, o desvio padrão 

relativo foi inferior a 4 % para todas as amostras. Procedimentos de calibração foram realizados 

antes de cada leitura, os limites de detecção (LD) e limites de quantificação (LQ) para o método 

foram determinados (LD: 0,3 ng L
-1

 e LQ: 0,7 ng L
-1

). A água utilizada para as soluções padrão foi 

sintetizada no laboratório a partir da destilação de solução 1% de H2O2 em água destilada e 

posterior purificação em resina Chelex, Sigma-Aldrich, mesh 100-200 previmente tratada com 

solução de ácido nítrico 10 % e solução 2 M de amônia em água destilada.  

 

Carbono dissolvido (orgânico e inorgânico) 

Os procedimentos utilizados para determinar o carbono orgânico dissolvido (COD) e o 

carbono inorgânico dissolvido (CID) foram realizados segundo a metodologia descrita na norma 

European Standard 1484 (EN, 1997). As análises foram realizadas com o emprego de aparelho 

TOC-L, Shimadzu
® 

(Figura 2, c), tal metodologia já foi utilizada em estudos anteriores (Tihomirova 

et al., 2008). Todos os procedimentos de calibração foram realizados antes das análises, tanto LD 

quanto LQ foram determinados (LD: 4 µg L
-1

, LQ: 12 µg L
-1

). 
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Mercúrio total nos solos 

A digestão das amostras para detecção do mercúrio total nos solos foi realizada com base na 

metodologia USEPA 7471, 1986. Cada amostra (0,2 g) foi colocada em frasco volumétrico de 100 

mL, no qual foram adicionados 15 mL de “água régia”, sendo aquecido durante 2 min em 

temperaturas de até 95 ºC. Após, o frasco foi resfriado, adicionado de 15 mL de permanganato de 

potássio e colocado em banho quente por 30 min, em temperaturas de até 95 ºC. Após o 

resfriamento, foram adicionados 6 ml de cloreto hidroxilamina de sódio para reduzir o excesso de 

permanganato de potássio. A suspensão final foi filtrada e o volume do fitrado aferido até 100 mL 

com água destilada.  

O mercúrio total nos solos foi determinado através da técnica de espectrofotometria de 

absorção atômica por vapor frio – CVAAS, no equipamento AAS GBC 932AA (Figura 2, d). Tanto 

o limite de detecção quanto o limite de quantificação foram determinados (LD: 0,2 µg L
-1

 e LQ: 0,6 

µg L
-1

). Cada amostra foi analisada em triplicata e o valor médio foi calculado. O valor máximo de 

desvio padrão relativo (RSD) de cada amostra foi menor que 4%. A exatidão de análise do Hg foi 

controlada através de análise paralela de amostras certificadas (PACS-2 e MESS-3), segundo 

metologia conhecida (NRCC, 2004). O valor certificado do Hg para MESS-3 é 0,091 ± 0,009 mg 

kg
-1

 (recuperado neste estudo - 0,093 ± 0,003; 10 réplicas), e para PACS-2 - 3,04 ± 0,20 mg kg
-1

 

(recuperado neste estudo - 3,02 ± 0,18; 10 réplicas). 

 

 

Figura 2. Equipamentos de análise química: cromatógrafo Metrohm
®

 modelo 732 (a), Tekran
®

 

modelo 2600, fluorescência atômica (b), TOC-L Shimadzu
® 

(c) e espectrofotômetro AAS GBC 

932AA (d). 

 

 

a b c

c 

d 
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2. 3. Tratamento de dados 

Todos os procedimentos referentes ao uso da análise de componentes principais (ACP) foram 

realizados seguindo a metodologia descrita em trabalhos pretéritos (Bini, 2004; Santana & 

Barroncas), através do software Statistica 7.0. Os dados utilizados receberam pré-tratamento de 

autoescalonamento, segundo metologia descrita na literatura
 
(Lyra et al., 2010). Com a utilização da 

ACP foi possível comparar as variações de diversos parâmetros num único plano cartesiano através 

da criação de variáveis sintéticas chamadas fatores. Cada fator é composto por duas ou mais 

variáveis que possuam correlação significativa entre si. Por estarem perpendiculares um ao outro no 

plano os fatores representam grupos de variáveis não correlacionados. A associação ou não 

associação das variáveis pode ser visualizada pela posição das variáveis no plano fatorial, de 

maneira que variáveis com comportamento geoquímico semelhante tendem a estar mais próximas 

no plano. Neste trabalho todas as variáveis estudadas (íons principiais nas águas, formas de 

mercúrio  dissolvido, formas de carbono dissolvido e mercúrio total nos solos) foram inclusas na 

ACP.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3. 1. Parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas 

As águas coletadas em área urbana variam de neutras a alcalinas (Tabela 3). Isso pode ser 

explicado pelas concentrações elevadas de compostos dissolvidos de cálcio nessas águas (Tabela 4), 

como Ca(OH)2 e CaCO3, que provavelmente são oriundo de restos de materiais de construção 

encontrados nos solos dos pontos de coleta e das águas do Estuário da Lagoa dos Patos, um 

ambiente sujeito à influência marinha (Möller, et al., 2009; Seeliger, 2001; Seeliger & Odebrecht, 

1997). É provável que a comunicação entre as águas subterrâneas de alguns pontos amostrais com 

as águas salobras do estuário, mais ricas em carbonato de cálcio do que as águas continentais, possa 

estar contribuindo para a alteração do pH das águas subterrâneas coletadas na área urbana. A 

proximidade entre as variáveis pH e condutividade (Cond) no plano gerado na ACP (Figura 3) 

indica correlação entre essas duas variáveis, corroborando a hipótese supracitada. 

A proximidade com o oceano também pode estar modificando as características das águas 

meteóricas da região, que são as principais contribuintes naturais para o abastecimento do lençol 

freático, enriquecendo-as com íons abundantes em águas marinhas e salobras como Na
+
, Cl

-
, Mg

+2
, 

Ca
+2 

e CO3
-2

. O enriquecimento das precipitações atmosféricas com íons abundantes na água do mar 
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já foi descrito tanto em outras regiões do sul do Brasil quanto no nordeste brasileiro (Lima, 2007; 

Migliavacca et al., 2005). 

Entretanto o pH das águas subterrâneas localizadas em região não impactada por ações 

antropogênicas (paleodunas distantes da cidade) é neutro (Tabela 3). Nesse ponto não foi detectada 

a presença de entulhos e materiais de construção, portanto não se verificou a influencia de 

compostos de cálcio (como Ca(OH)2 e CaCO3) no pH da águas. Os solos do background possuem 

características semelhantes às descritas por Farley et al. (2005) para o ambiente de pampas, onde o  

solo é arenoso e o pH das águas superficiais e subterrâneas varia de neutro a levemente ácido.  

A condutividade das águas subterrâneas variou de maneira similar ao pH (Figura 3), 

indicando que as águas subterrâneas mais salobras são também as mais alcalinas, um claro indício 

da influência marinha nas águas subterrâneas na região, confirmando o fato de que a comunicação 

entre as águas subterrâneas com águas estuarinas e o uso de sedimentos estuarinos na realização dos 

aterros na área urbana podem estar influenciando a variação dessas duas variáveis.  

Na região urbanizada, a condutividade das águas subterrâneas varia entre 72 µs cm
-1

 e 5390 

µs cm
-1

. Essa grande variação pode ser explicada pelos diferentes materiais antropogênicos 

presentes nos aterramentos das regiões amostradas e pela comunicação entre as águas subterrâneas 

da cidade e as águas estuarinas. O solo utilizado nos aterros urbanos pode ser oriundo tanto de áreas 

continentais pobres em sais, quanto de regiões litorâneas ou até mesmo estuarinas ricas em sais. As 

águas subterrâneas próximas ao estuário (pontos 8 e 9, Tabela 1) provavelmente são influenciadas 

pelos sedimentos estuarinos utilizados no seu aterramento e pela comunicação com as águas do 

estuário da Lagoa dos Patos.  

Na região de paleodunas, a condutividade das águas foi de 130µs/cm
-1

, valor inferior ao da 

maioria dos pontos coletados na região urbana (Tabela 3), indicando que as águas subterrâneas do 

centro histórico de Rio Grande são enriquecidas em sais devido a processos antropogênicos. 

 

Tabela 7. Condutividade e pH das águas subterrâneas 

Ponto  Descrição pH 
Condutividade  

(µs cm
-1

) 

1 
Terreno 

particular 
8,7 247 

2 
Cultivo de 

hortaliças 
8,6 258 
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3 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
8,7 455 

4 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
7,8 72 

5 
L. P. - Praça 7 

de Setembro 
8,7 193 

6 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

8,8 384 

7 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

8,7 216 

8 
Terreno 

particular 
8,2 974 

9 
L. P. - Museu 

Oceanográfico 
8,8 5390 

Valor 

médio 

Pontos 1 – 9 

(média) 
8,5 910 

*10 Paleodunas 6,8 130 

(L. P.) - locais públicos, (*) - background na região 

 

 3. 2. Distribuição dos íons principias das àguas subterrâneas 

As altas concentrações de sódio e cloreto encontradas nas águas coletadas nos pontos 8 e 9 

(Tabelas  4 e 5) são indício da provável infiltração de águas estuarinas salobras no lençol freático da 

região urbana e da utilização de sedimentos estuarinos para aterramentos na cidade. A utilização 

desses sedimentos pode não só contribuir para o enriquecimento das águas subterrâneas em íons 

abundantes em águas marinhas e salobras, como Na
+
, Cl

-
, Mg

+2
, Ca

+2 
e CO3

-2
, mas também 

enriquecê-las com contaminantes (como mercúrio e arsênio) presentes nos sedimentos do estuário 

da Lagoa dos Patos (Mirlean et al., 2003a, Mirlean et al., 2003b).  

As águas subterrâneas coletadas neste estudo mostram características peculiares com relação 

à concentração de alguns íons (Tabelas 4 e 5). As altas concentrações de sulfato e de cálcio 

verificadas em algumas amostras são uma provável consequência das atividades antrópicas na 

região urbanizada da cidade. A presença de sulfato de cálcio pode ser associada ao mineral gipsita, 
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comun em materiais de construção (Lima, 2010). Assim as concentrações elevadas de cálcio e 

sulfato encontrados nas águas subterrâneas analisadas podem ser explicadas pela mesma razão: a 

utilização de entulhos e materiais de construção nos aterros urbanos em Rio grande. 

Diversos estudos relativos ao enriquecimento de fosfato nos solos e nas águas de Rio 

Grande foram realizados, sendo que as emissões das indústrias de fertilizantes foram apontadas 

como a principal fonte desse composto na região (Mirlean et al., 2008). Nas águas subterrâneas 

coletadas nos pontos amostrais localizados na área urbana, foram reveladas concentrações de até 9,5 

mg L
-1

 de fosfato, um provável indício de contaminação antrópica. As concentrações de fosfato na 

região de paleodunas, são inferiores ao limite de detecção do método utilizado (Tabela 5).      

As concentrações do íon amônio nas águas subterrâneas foram semelhantes entre as 

amostras da região urbana e de paleodunas. Somente a amostra coletada numa região usada para o 

cultivo de hortaliças (ponto 1, Tabela 4) apresentou-se mais enriquecida por esse composto (4,9 mg 

L
-1

), provavelmente devido ao uso de adubos orgânicos no solo.  

Com relação aos íons potássio e magnésio pode-se considerar que as concentrações 

encontradas nas águas subterrâneas foram semelhantes àquelas verificadas na região de paleodunas 

(Tabela 4). Somente as águas coletadas nas proximidades do estuário da Lagoa dos Patos (pontos 8 

e 9, Tabela 4) apresentaram concentrações superiores ao observado na região de paleodunas. Isso é 

uma provável influência da utilização de sedimentos estuarinos no aterramento dessas regiões e da 

comunicação entre as águas estuarinas e as águas subterrâneas coletadas nesses pontos amostrais. 

As concentrações de nitrito, nitrato e fluoreto mostraram-se muito semelhantes àquelas 

encontradas na região de background, com exceção do ponto amostral 9 onde uma concentração 

superior foi encontrada (Tabela 5), provavelmente devido à comunicação entre o estuário da Lagoa 

dos Patos e as águas subterrâneas.  

A concentração de íons principais em águas subterrâneas ocorre em função das 

características litológicas da região, do tempo de residência dessas águas no lençol freático e das 

características químicas das águas meteóricas e superficiais que penetram no solo (Freeze & Cherry, 

1979). Assim a maioria das características peculiares encontradas nas águas coletadas neste estudo 

pode ser explicada em função da proximidade dos pontos amostrais com o Estuário da Lagoa dos 

Patos e da utilização de diversos tipos de materiais em aterramentos realizados na área urbana de 

Rio Grande.  
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Tabela 8. Concentrações dos principais cátions nas águas subterrâneas (mg L
-1

) 

Ponto Descrição Na
+
  NH4

+
  K

+
  Ca

2+
  Mg

2+
  

1 
Terreno 

particular 
42,8 2,8 10,1 45,2 22,6 

2 
Cultivo de 

hortaliças 
20,5 4,9 13,1 61,4 14,9 

3 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
139,6 <LD 4,1 93,9 28,4 

4 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
10,8 2,9 9,8 18,7 4,5 

5 
L. P. - Praça 7 

de Setembro 
28,0 0,4 2,2 46,3 3,7 

6 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

50,5 0,9 2,5 133,2 9,5 

7 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

40,9 0,8 6,1 71,8 7,7 

8 
Terreno 

particular 
428,9 <LD 52,7 46,5 47,6 

9 
L. P. - Museu 

Oceanográfico 
2442,5 <LD 121,0 159,0 276,2 

Valor 

médio 

Pontos 1 – 9 

(média) 
356,1 2,1 24,6 75,1 46,1 

*10 Paleodunas 9,3 0,1 13,7 6,3 22,8 

(L. P.) - Locais Públicos, (*) – background na regiã 
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Tabela 9. Concentrações dos principais ânions nas águas subterrâneas (mg L
-1

) 

Ponto Descrição F-  Cl-  NO2
-
  NO3

-
  PO4

-3
  SO3

-2
  

1 
Terreno 

particular 
0,1 56,2 1,1 0,3 7,7 0,9 

2 
Cultivo de 

hortaliças 
0,6 22,6 1,5 0,8 0,1 4,6 

3 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
0,2 250,2 1,4 1,4 <LD 122,4 

4 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
0,2 21,5 0,2 0,6 4,2 1,4 

5 
L. P. - Praça 7 

de Setembro 
0,1 24,1 0,6 1,8 8,3 16,4 

6 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

0,2 183,3 1,5 1,4 2,9 40,3 

7 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

0,5 41,0 0,9 0,2 4,1 30,0 

8 
Terreno 

particular 
<LD 1032,0 0,8 1,7 <LD 1,4 

9 
L. P. - Museu 

Oceanográfico 
2,2 6671,3 9,2 3,5 9,5 100,5 

Valor 

médio 

Pontos 1 – 9 

(média) 
0,5 922,5 1,9 1,3 5,3 35,3 

*10 Paleodunas 0,15 11,8 0,1 0,6 <LD 7,1 

(L. P.) - Locais Públicos, (*) – background na região 

 

3. 3. Distruição do mercúrio e do carbono nas águas subterrâneas 

A distribuição do mercúrio dissolvido seguiu uma tendência: as águas coletadas na região 

urbana apresentaram concentrações mais elevadas do que aquelas coletadas na região de 
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background (Tabela 6). Isso é uma provável consequência da contaminação dos solos da cidade em 

função do despejo de resíduos químicos de atividades químico-industriais ligadas à produção de 

feltro e carpetes desenvolvidas em Rio Grande por mais de dois séculos. Os resultados também 

indicam que a maior parte do mercúrio encontrado na água está na forma complexada (Tabela 6). 

Trabalhos realizados em barragens no sudeste brasileiro e em diversos estuários no Brasil 

apontaram a mesma tendência: a maior parte do mercúrio iônico, ou reativo (Hg
+2

), forma 

complexos orgânicos e inorgânicos com íons ou compostos dissolvidos na água tão logo adentra o 

ambiente aquático (Lacerda & Malm, 2008). Assim é natural que as formas complexadas de 

mercúrio ocorram em concentrações superiores ao mercúrio iônico.  

Uma pequena parcela do mercúrio encontrado em Rio Grande está na forma iônica (Tabela 

6). Essa espécie de mercúrio não complexada aparece associada ao nitrato na ACP (Figura 1S), isso 

indica a possibilidade de que uma das formas que o mercúrio pode assumir na região é o nitrato de 

mercúrio, que é o principal resíduo do processo químico-industrial carroting.  

Processos semelhantes de contaminação ao observado em Rio Grande foram descritos na 

bacia do rio madeira, na região amazônica, onde estudos revelaram que parte do mercúrio retido nos 

sedimentos da região provavelmente é oriundo de antigas atividades de mineração, realizadas entre 

os séculos XVI e XX, nas quais técnicas rudimentares de amalgamação foram empregadas (Lacerda 

& Solomons, 1998; Nriagu, 1994).       

Elevados níveis de mercúrio nos solos de Rio Grande foram relatados em testemunhos de 

até 1,5 metros de profundidade (Conceição, 2005; Fragomeni et al., 2010; Gripp, 2011). Isso 

sinaliza uma possível contaminação passiva das águas do lençol freático por conta da migração do 

mercúrio do solo contaminado para as águas subterrâneas. Trabalhos realizados em regiões tropicais 

do Brasil concluíram que solos e sedimentos aquáticos oriundos de regiões históricamente 

industrializadas são potenciais fontes de mercúrio reativo (Hg
+2

) para os ambientes aquáticos e que, 

uma vez dissolvido, esse mercúrio pode formar complexos tanto com compostos orgânicos quanto 

com compostos inorgânicos dissolvidos (Lacerda & Malm, 2008).   

A distribuição das duas espécies de carbono analisados seguiu uma tendência: nos pontos 

amostrais localizados na região urbana de Rio Grande as concentrações de CID foram superiores à 

de COD, isso pode ser explicado pela presença de carbonato de cálcio nos entulhos e nos sedimentos 

estuarinos utilizados nos aterros. O ponto controle apresentou uma concentração de COD superior à 

de CID (Tabela 7). 
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Tabela 10. Concentrações de HgI, HgC e HgT nas águas subterrâneas (ng L
-1

) 

Ponto Descrição HgI HgC HgT 

1 
Terreno 

particular 
3 62 65 

2 
Cultivo de 

hortaliças 
3 40 43 

3 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
3 250 253 

4 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
2 32 34 

5 
L. P. - Praça 7 

de Setembro 
17 75 92 

6 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

9 110 119 

7 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

3 145 148 

8 
Terreno 

particular 
4 71 75 

9 
L. P. - Museu 

Oceanográfico 
4 160 164 

Valor 

médio 

Pontos 1-9 

(média) 
5 105 110 

*10 Paleodunas 3 16 19 

(L. P.) - Locais Públicos, (*) – background na região 

 

 

Tabela 7. Concentrações de COD e CID nas águas coletadas (mg L
-1

) 

Ponto Descrição COD CID 

1 
Terreno 

particular 
32 49 
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2 
Cultivo de 

hortaliças 
20 57 

3 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
16 61 

4 
L. P. - Praça 

Tamandaré 
18 14 

5 
L. P. - Praça 7 

de Setembro 
17 32 

6 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

13 67 

7 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

18 56 

8 
Terreno 

particular 
20 73 

9 
L. P. - Museu 

Oceanográfico 
72 161 

Valor 

médio 

Pontos 1 - 9 

(média) 
25 63 

*10 Paleodunas 48 7 

(L. P.) - Locais Públicos, (*) – background na região 

 

3. 4. Análise de componentes principais 

A partir da análise de componentes principais (ACP) foi possível comparar as variações de diversos 

parâmetros num único plano cartesiano. Neste estudo, a proximidade entre o HgT e o HgC no 

gráfico é explicada pelo fato de que a maior parte do mercúrio encontrado na água está na forma 

complexada, portanto a variação dessas duas grandezas é muito semelhante (Figura 3). Os íons Ca
2+ 

e SO4
2-

 se destacam pela proximidade com o HgT e o HgC no espaço do plano (Figura 3), indicando 

a existência de correlação entre esses parâmetros. Isso fortalece a hipótese de que a contaminação 

por mercúrio nas águas subterrâneas está diretamente relacionada com a utilização de entulhos e 

restos de materiais de construção, visto que Ca
2+ 

e SO4
2-

 são os principais componentes da gipisita, 

mineral de uso comum para a fabricação
 
de reboco. O HgI não está associado a nenhum íon 
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dissolvido, entretanto mostra forte correlação com o mercúrio presente nos solos (HgS, Figura 3), 

isso indica que as maiores concentrações de mercúrio iônico dissolvido ocorrem nos pontos onde os 

solos estão fortemente contaminados por mercúrio. O mercúrio iônico dissolvido representa a 

parcela não complexada deste metal. Em ambientes aquáticos, o mercúrio recém inserido no 

ambiente logo é dissociado, reassociando-se a compostos estáveis em solução (principalmente 

matéria orgânica). Assim, no presente estudo, o mercúrio iônico dissolvido provavelmete é 

composto principalmete pelas espécies mais solúveis de mercúrio presentes nos solos, que são 

gradativamente lixiviadas do solo para as águas subterrâneas, pela ação das chuvas e pelo contato 

dos solos com o lençol freático.   

O COD não está associado a nenhuma espécie de mercúrio, entretanto as concentrações de carbono 

orgânico dissolvido são muito superiores às concentrações de mercúrio dissolvido (Tabelas 6 e 7), 

viabilizando a formação de espécies metiladas de mercúrio em quantidades consideráveis. Nas 

regiões norte e sudeste do Brasil, diversos estudos provaram que altas concentrações de mercúrio 

associadas à matéria orgânica dissolvida representam um grave risco para os seres humanos, pois 

essas são as condições ideais para a formação das espécies solúveis e biodisponíveis de mercúrio 

(Lacerda e Malm, 2008). A provável correlação entre os íons Mg
+2

, K
+
, Na

+
 e Cl

-
,  indicadores da 

intrusão de água estuarina no lençol freático em Rio Grande, com o CID (Figura 3) pode estar 

vinculada à presença de carbonato de cálcio dissolvido nas águas estuarinas.  

Associações de elementos que normalmente não ocorrem juntos na natureza podem ocorrer em 

ambientes sob a influência de escoamentos provenientes de aterros e lixões. Na Baía de Guanabara, 

no sudeste brasileiro, o mercúrio apareceu associado a outros elementos metálicos como zinco e 

cobre, tal associação foi vinculada aos escoamentos do aterro de Gramacho, próximo a essa Baía 

(Machado et al., 2002). Nos Estados Unidos, diversos trabalhos apontam para a ocorrência de 

metais como cádmio, chumbo, níquel e cromo associados ao mercúrio em escoamentos oriundos de 

lixões e aterros (Reinhart, 1993). 

A presença de diversos contaminantes em aterros e lixões foi vinculada à grande heterogeneidade 

característica dos resíduos gerados nos lares das pessoas, como restos de tintas, pesticidas 

normalmente utilizados em jardins, fármacos, detergentes, óleos (de veículos e alimentos), baterias, 

vernizes, eletrodomésticos e equipamentos que contenham clorofluorcarbonetos
 
(Slack et al., 2004). 

Muitos desses resíduos não possuem qualquer restrição de venda e não são alvo prioritário em 

documentos regulamentadores de descarga de resíduos como a US Resource Conservation and 

Recovery Act 1976 (EUA) e a European Hazardous Waste Directive, Europa (US Code, 1976; 

European Council, 2002). Com relação aos metais pesados encontrados em lixões e aterros, estudos 
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provaram que menos de 0,2% da totalidade desses contaminantes é lixiviada nos primeiros 30 anos 

após a construção dos aterros por conta de processos de imobilização, adsorção e precipitação que 

dificultam a mobilização dos metais
 
(Belevi et al., 1989; Flyhammer, 1995). Em Rio Grande, foi 

evidenciado que apenas uma pequena parcela do mercúrio (0,5% - 5,2%) presente nos aterros da 

cidade é composta por espécies trocáveis, de maior mobilidade
 
(Costa, 2007), sendo assim é 

possível que os aterros presentes na área urbana de Rio Grande representem uma fonte passiva de 

mercúrio e outros contaminantes por muitas décadas ou até mesmo séculos para as águas 

subterrâneas. 

 

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Figura 3. Análise de componentes principais (águas subterrâneas) 

 

3. 5. Distribuição do mercúrio nos perfis de solo  

No ponto de background (ponto 10, Tabela 1), concentrações de mercúrio de até 0,46 mg kg
-

1
 foram encontradas nas camadas superficiais do perfil (Figura 4). Entretanto nas camadas mais 

profundas do solo as concentrações de mercúrio não ultrapassaram os 0,24 mg kg
-1 

(Tabela 8). 

Assumindo que as camadas superficiais do solo são mais expostas à contaminação, 0,24 mg kg
-1

 é 

considerada a concentração de mercúrio característica dos solos não contaminados na região neste 

estudo. 
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Figura 4 - Concentração de mercúrio nos solos (perfil). Ponto 10 (background) 

 

Dentre os pontos localizados na região urbana, o perfil do ponto 9 (Museu Oceanográfico, 

Figura 5, perfil 1) se destaca por estar muito próximo do Estuário da Lagoa dos Patos e por 

apresentar concentrações inferiores ao background para solos naturais (Tabela 8). A região do ponto 

9 foi aterrada com sedimentos retirados do Estuário da Lagoa dos Patos e inclusões antropogênicas  

(Tabela 1), onde concentrações de mercúrio de até 5 mg kg
-1

 já haviam sido encontradas (Mirlean et 

al., 2001), entretanto no presente estudo o material sedimentar coletado apresentou concentração 

máxima de 0,4 mg kg
-1 

(Tabela 8). A heterogeneidade dos sedimentos estuarinos é a explicação 

mais provável para este fato, pois fatores como a granulometria e a proximidade das fontes 

poluidoras são crucias para explicar concentração de metais pesados nos sedimentos estuarinos 

(Förstner & Wittmann, 1983). Dessa forma, é provável que sedimentos não contaminados tenham 

sido utilizados no aterro do ponto 9. 

Localizado numa região de ocupação mais recente da cidade, o ponto 8 (terreno particular, 

Tabela 1) também está muito próximo do estuário (Figura 1S). Ao longo de seu perfil foram 

encontrados tanto sedimentos estuarinos como restos de materiais de construção e manchas de óleo 

de motor (Tabela 1). Este ponto apresentou as concentrações mais elevadas de mercúrio 

encontradas neste estudo, superiores a 20 mg kg
-1

 em diversas camadas do perfil (Figura 5, perfil 2). 

Nenhum estudo relativo à contaminação por mercúrio de camadas profundas de solo ou da água 

subterrânea havia sido realizado nessa região da cidade até então, de maneira que esse resultado é 

surpreendente não só pelas altas concentrações encontradas nos solos, mas também por indicar que 

as regiões contaminadas não se restringem somente ao centro histórico e imediações.  

Sedimentos marinhos ou estuarinos já foram utlizados em aterros em diversas regiões em 

muitas oportunidades. Em rios nos EUA e no Canadá, sedimentos de granulometria grosseira fora 

utlizados em diques e enrocamentos. A utilização de sedimentos contaminados por metais é 
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permitida em alguns países em pequenas quantidades após processos de tratamento e mistura com 

materiais não contaminados (Mulligan et al., 2001).  

 

 

 

Figura 5 - Concentração de mercúrio nos solos (perfis). Ponto 9 (1) e ponto 8 (2). 

 

Os pontos 1 e 2 (terrenos particulares, Tabela 1) estão localizados nas proximidades de uma 

antiga fábrica têxtil desativada chamada Rheighants, onde é provável que as técnicas de carroting 

tenham sido empregadas até a metade do século XX. O ponto 1 (Figura 6, perfil 1) exibiu um perfil 

de concentrações inferiores a 1 mg kg
-1

, tratavam-se de solos argilosos de provável origem natural e 

pouco contaminados (Tabela 1). O ponto 2 (Figura 6, perfil 2), local de cultivo de hortaliças (Tabela 

1), mostrou-se contaminado por mercúrio nas camadas mais superficiais do perfil, onde foi evidente 

a presença de lixo e entulho, exibindo concentrações de até 4 mg kg
-1 

(Tabela 8). A água 

subterrânea coletada nesse ponto mostrou-se mais enriquecida em NH4
+
 o que sugere o uso de 

adubos orgânicos no solo. 

 

1 

2 
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Figura 6 - Concentração de mercúrio nos solos (perfis). Ponto 1 (1) e ponto 2 (2) 

 

Variações significativas de concentração de mercúrio ocorreram nos pontos 3 e 4 (Praça 

Tamandaré, Figura  7, perfis 1 e 2) apesar da pequena distância entre eles. No ponto 3 a 

concentração mais elevada encontrada no perfil foi de 4,25 mg kg
-1

, enquanto que no ponto 4 

concentrações de até 9,52 mg kg
-1

 foram encontradas (Tabela 8). Isso é forte indício da 

heterogeneidade do material utilizado nos aterros, visto que diferenças significativas no grau de 

contaminação dos solos por mercúrio podem ser encontradas em amostras coletadas a poucos 

metros de distância (Figura 2S). As concentrações de mercúrio reveladas nos perfis dos pontos 6 e 7 

(Praça Xavier Ferreira, Figura 7, perfis 3 e 4) também se mostraram bastante diferentes apesar da 

proximidade entre eles (Figura 3S). No ponto 6, a menor concentração encontrada ao longo do 

perfil foi superior a 9 mg kg
-1

 enquanto que no ponto 7 a concentração mais elevada foi de 8 mg kg
-

1
 (Tabela 8). O perfil do ponto 6 se destaca como um dos mais contaminados deste estudo, exibindo 

concentrações de até 24 mg kg
-1

 de mercúrio nas amostras superficiais de solo (Figura 7, perfil 3). 

 

2 

1 
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Figura 7 - Concentração de mercúrio nos solos (perfis). Ponto 3 (1), ponto 4 (2), ponto, ponto 6 (3) 

e ponto 7 (4).  

 

O ponto 5 (Praça 7 de Setembro, Tabela 1) já foi identificado em estudos pretéritos como 

um local público onde os solos apresentam teores elevados de mercúrio (Conceição, 2005; 

Fragomeni et al., 2010; Gripp, 2011). No perfil analisado no presente estudo (Figura 8) 

concentrações de até 6 mg kg
-1

 foram reveladas a mais de um metro de profundidade da superfície 

do solo (Tabela 8). Trabalhos anteriores já reportaram concentrações de até 14 mg kg
-1 

nos solos do 

mesmo local (Conceição, 2005), indicando mais uma vez a heterogeneidade do material utilizado 

nos aterros como provável causa para as significativas diferenças da concentração de mercúrio em 

amostras coletadas a pouca distância.  

 

 

Figura 8 - Concentração de mercúrio nos solos (perfil). Ponto 5 

 

4 



31 

 

Em alguns perfis as concentrações alcançaram valores 100 vezes superiores ao background 

da região (Tabela 8), essa situação é uma decorrência clara do uso de material contaminado nos 

diversos aterros realizados na cidade do Rio Grande (Figura 1S). 

A contaminação por mercúrio em solos devido à presença de aterros e lixões em áreas 

urbanas já foi reportada na região da Baía de Guanabara (Machado et al., 2002) de maneira muito 

semelhante ao verificado no presente estudo. Problemas vinculados à contaminação de solos e 

atmosfera por mercúrio foram detectados no estado da Flórida nos EUA devido à presença de lixões 

(Lindberg et al., 2001). Entretanto tais problemas foram uma deccorrência da presença de artefatos 

como pilhas, baterias, e termômetros nos aterros e não foram vinculados a entulhos ou a resíduos de 

processos de tratamento químico como indicado no presente estudo. 

 

Tabela 8 – Concentração média , mínima e máxima de mercúrio (mg kg
-1

) encontrada nos perfis de 

solo.  

Estação Descrição Média mínimo máximo 

1 

Terreno 

particular 
0,51 0,25 0,91 

2 

Cultivo de 

hortaliças 
2,29 1,27 3,88 

3 

L. P. - Praça 

Tamandaré 
2,34 0,69 4,25 

4 

L. P. - Praça 

Tamandaré 
4,63 1,25 9,52 

5 

L. P. - Praça 7 

de Setembro 
3,88 0,20 5,93 

6 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

15,81 9,02 24,87 

7 

L. P. - Praça 

Xavier 

Ferreira 

5,03 2,80 7,66 

8 

Terreno 

particular 
15,00 2,76 27,69 
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9 

L. P. - Museu 

Oceanográfico 
0,19 0,09 0,40 

*10 Paleodunas 0,34 0,24 0,46 

(L. P.) - Locais Públicos, (*) – background na região 

 

3. 6. Contaminação por mercúrio em Rio Grande e limites legais 

As principais legislações brasileiras que estipulam limites para a concentração de mercúrio 

em águas subterrâneas e em solos são as resoluções 396 e 420 do CONAMA (CONAMA 2008; 

CONAMA 2009). A resolução 396 estipula limites de concentração de contaminantes baseados nos 

usos preponderantes da água (consumo humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação). 

Da mesma forma, a legislação 420 estipula limites de concentração de contaminantes de acordo 

com os usos do solo (agrícola, residencial e industrial), além disso a mesma legislação deixa à 

encargo dos órgãos de proteção ambiental estaduais a definição de níveis de referência de qualidade 

locais (ainda não definidos pela FEPAM – fundação de proteção ambiental do Estado do Rio 

Grande do Sul).   

No presente trabalho, os resultados obtidos são comparados não só com os principais limites 

legais brasileiros, mas também com os limites estipulados pela Environmental Protection Agency 

(U.S. EPA), principal órgão de proteção ambiental dos EUA e pela Organização Mundial da Saúde 

(WHO). Tanto a U.S. EPA quanto o CONAMA são órgãos vinculados a governos (estado unidense 

e brasileiro, respectivamente) enquanto a WHO é um órgão neutro comprometido somente com a 

saúde das pessoas. Tais diferenças se refletem nos limites legais criados por essas entidades, onde 

tanto o CONAMA quanto a U.S. EPA possuem limites menos rigorosos do que a WHO em relação 

a diversos contaminantes (entre eles o mercúrio).    

Apesar das concentrações de mercúrio total dissolvido nas águas subterrâneas neste estudo 

atingirem valores até 12 vezes superiores ao background da região, o limite de 1 µg L
-1

 estipulado 

na resolução nº396 do CONAMA (CONAMA, 2008) para consumo humano não foi excedido. O 

limite utilizado pela U.S. EPA para concentração de mercúrio na água potável é de 2 µg L
-1

 (U.S. 

EPA, 2015). Entretanto a WHO aponta níveis entre 5 ng L
-1

 e 100 ng L
-1 

para concentração de 

mercúrio na água potável e indica concentrações de até 0,5 µg L
-1

 comuns em águas subterrâneas 

naturais (WHO, 2015). Levando em consideração esses critérios, algumas amostras de água 

subterrânea coletadas nesse estudo apresentam níveis superiores àqueles indicados pela WHO para 

consumo humano (Tabela 6).  

A contaminação dos solos de Rio Grande por mercúrio já foi detectada em trabalhos 

anteriores (Conceição, 2005; Fragomeni et al., 2010; Gripp, 2011). As concentrações de mercúrio 
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encontradas nos solos coletados neste estudo mostraram-se em grande parte superiores ao valor de 

investigação agrícola (12 mg kg
-1

) proposto na legislação nº420 do CONAMA (CONAMA, 2009) 

sendo que em alguns pontos concentrações próximas ao valor de investigação industrial (36 mg kg
-

1
) proposto na mesma resolução foram descobertas (Tabela 8).   

  

3. 7. Considerações sobre a contaminação por mercúrio em Rio Grande 

A partir dos resultados encontrados neste estudo e em trabalhos anteriores (Conceição, 2005; 

Fragomeni et al., 2010; Gripp, 2011) é possível concluir que os solos da região urbana de Rio 

Grande estão contaminados por mercúrio em profundidades de até 1,5 metros  e funcionam como 

fonte deste metal tanto para as águas subterrâneas quanto para o estuário da Lagoa dos Patos 

(Figura 4S).  

Entretanto também é possível deduzir que o mercúrio presente nos solos possui baixa 

mobilidade, visto que as concentrações encontradas nas águas subterrâneas poderiam ser muito 

superiores àquelas encontradas neste estudo caso a mobilidade do mercúrio fosse maior. Um estudo 

referente à presença de espécies sulfatadas de mercúrio nos solos seria crucial para revelar essa 

questão. Infelizmente ainda não existem estudos que tratam especificamente da especiação do 

mercúrio nos solos da cidade, o que dificulta a explicação detalhada desta baixa mobilidade.   

A melhor maneira de lidar com a questão de contaminação por mercúrio em Rio Grande é 

prevenir a utilização de solos retirados da região do centro histórico e imediações para certos usos 

(agricultura, aterramentos, entre outros) e tomar precauções quanto ao despejo deste material 

quando necessário (como resíduos de atividade de construção civil, por exemplo). Cuidados 

referentes ao consumo de água subterrânea também seriam recomendáveis, embora a maior parte da 

cidade tenha acesso à água tratada para o consumo. O mapeamento detalhado das áreas de maior 

contaminação seria de grande ajuda para definir “zonas críticas”, onde a restrição de certas 

atividades que inferem contato com o solo e de remobilização do mesmo seria maior.  

As medidas propostas até aqui são preventivas, pois infelizmente a remediação da 

contaminação por mercúrio se mostra praticamente impossível, visto que a remoção de grandes 

quantidades de solo contaminado de áreas densamente ocupadas da cidade seria necessária. 

 

 

3. CONCLUSÕES 
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As águas subterrâneas coletadas na região urbana de Rio Grande apresentam concentrações 

de mercúrio muito mais elevadas do que as águas subterrâneas coletadas em áreas não impactadas 

na região. Os resultados também indicam que a maior parte do mercúrio dissolvido encontrado na 

água subterrânea está complexado com a matéria orgânica dissolvida e uma pequena parcela 

encontra-se na forma de mercúrio livre dissolvido. As elevadas concentrações de cálcio, sulfato e 

cloreto de sódio observadas nas águas subterrâneas coletadas na área urbana de Rio Grande também 

podem ser imputadas ao uso de entulhos, solos e sedimentos estuarinos contaminados em diversos 

aterros na cidade. O grande número de aterros realizados contribuiu para a disseminação da 

contaminação por mercúrio em extensas áreas da cidade (Figura 1S). 

Resíduos de atividades de tratamento químico (carroting) ligadas à produção de feltro 

provavelmente desenvolvidas em Rio Grande por mais de dois séculos são apontados como a 

principal fonte de mercúrio para solos e sedimentos na região.   

Apesar dos resultados apresentados neste estudo permitirem descobertas conlcusivas sobre a 

contaminação das águas subterrâneas por mercúrio em Rio Grande, é importante frisar que os 

resultados aqui encontrados não podem ser considerados definitivos para a tomada de decisões de 

gestão mais severas, visto que este é o primeiro estudo realizado a respeito da contaminação por 

mercúrio nas águas subterrâneas na região. Assim, para auxiliar na tomada de decisões futuras é 

recomendável a continuidade de estudos de avaliação da qualidade ambiental quanto ao mercúrio na 

região de Rio Grande, analisando amostras de água e de solo coletadas em novas localidades da 

cidade. Além disso, estudos referentes à especiação do mercúrio nas águas e nos solos são cruciais, 

pois a periculosidade deste metal está diretamente relacionada à sua especiação. 
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4. MATERIAL COMPLEMENTAR 

 

 

Figura 1S. Principais aterros realizados para a expansão de Rio Grande. Imagem modificada 

(retirada de Gripp, 2011), baseada em informações de Martins, 2006. 

 

Figura 3S 

Figura 2S 
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Figura 2S. Praça Tamandaré, local de coleta dos pontos 3 e 4 (separados por 250 metros) 

 

 

Figura 3S. Praça Xavier Ferreira, local de coleta dos pontos 6 e 7 (separados por 100 metros) 
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Figura 4S. Ciclo da contaminação por mercúrio em Rio Grande 
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