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RESUMO
A caracterização de sedimentos em duas área a serem dragada no estuário de
Santos, São Paulo apresentou concentrações de contaminantes entre Níveis 1 e 2, e
acima de Nível 2 da Resolução Conama 344/04. Estudo complementar foi realizado
visando avaliar o possível impacto da dragagem e disposição do material dragado
na área de disposição marinha, por meio da aplicação dos testes de elutriação SET
(standard elutriate test) e DRET (dredging elutriate test), segundo US EPA (1998)
e DiGiano et al (1995). Estes testes visam simular as etapas da atividade de
dragagem e disposição, observando os processos físico-químicos e alterações no
potencial tóxico que ocorrem durante as etapas de dragagem, transporte e
disposição em área oceânica. Foram analisados os compostos contemplados na
Resolução Conama 344/04 nas amostras de água e sedimento e ensaios
ecotoxicológicos nos sedimentos com o organismo Leptocheirus plumulosus e
Lytechinus variegatus nas frações aquosas. As análises químicas realizadas após os
testes de elutriação mostraram que dentre os compostos avaliados, os nutrientes
(NKT e fósforo) foram os que mais se mobilizaram para a coluna d’água no teste de
SET. Esta mobilização é temporária, de pequena magnitude e reversível, uma vez
que estão associados às partículas finas que voltam a sedimentar. Alguns
compostos HPA foram mobilizados, com concentrações negligenciáveis, e ao serem
comparadas com o valor máximo permitido da classe correspondente (Classe 1 –
águas salobras), verificou-se que são inferiores aos mesmos, ou seja, o padrão de
qualidade de água foi mantido. Nos sedimentos, concentrações de HPA, mercúrio e
arsênio ultrapassaram Nível 1, e alguns casos, Nível 2, porém não foi constatado
efeito tóxico em nenhuma das etapas desta simulação. Adicionalmente, os testes
realizados mostraram que as concentrações de contaminantes no sedimento não
foram suficientes para provocar remobilização de contaminantes para a coluna
d’água em níveis prejudiciais, visto que os mesmos não ultrapassaram os padrões
de qualidade para água, de acordo com a Resolução Conama 357/05. Com base nos
resultados obtidos, é possível concluir que a atividade de dragagem, simulada
pelos testes, não impactaria significativamente a qualidade da água de acordo com
os padrões estabelecidos na Resolução Conama 357/05, devido ao fenômeno de
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remobilização de contaminantes para a coluna d’água, em nenhuma das etapas do
processo de dragagem.
Palavras-chave: dragagem, testes de elutriação, SET, DRET
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ABSTRACT
Characterization of sediments in an area to be dredged in São Paulo State
presented contaminants levels between Levels 1 and 2 and above Level 2 of
Conama 344/04 Resolution. Complementary study was carried out aiming to
evaluate possible impact of dredging and disposal of dredged material in the area
of marine disposal by application of SET (standard elutriate test) and DRET
(dredging elutriate test), according to US EPA (1998) e DiGiano et al (1995). These
tests simulate steps of dredging activity and disposal, making possible to observe
physical-chemical processes and alterations in the toxic potential occurred during
the steps of dredging, transportation and disposal in oceanic area. Compounds
listed in Conama 344/04 were analyzed in the water and sediment samples as well
as ecotoxicological tests in the sediments with the organism Leptocheirus
plumulosus and Lytechinus variegates with the water fractions. Chemical analyses
carried out after elutriation tests showed that, among the investigated
compounds, nutrients (TKN and phosphorous) were preferentially mobilized to the
water column in SET. This mobilization is temporary, of low magnitude and
reversible, once they are associated to the fine particles, which sediment. Some
PAH were mobilized, at very low concentrations, and when compared to the
maximal value permitted to the correspondent class (Class 1 – brackish water), it
was observed that they are below these levels, i.e., quality standard was kept. In
the sediments, PAH, mercury and arsenic concentrations were above Level 1, and
in some cases, above Level 2. However, it was not observed toxic effect in any
step of the tests. Additionally the tests showed that the contaminants
concentrations in the sediment could not remobilize contaminants to water column
at harmful levels, once their levels were in agreement to water quality standard,
according to Conama 357/05 Resolution. Based on the obtained data, it is possible
to conclude that dredging activity, simulated by tests, would not impact
significantly water quality according to the standards established by Conama
357/05, due to the phenomena of remobilization contaminant to the water column
in one of steps of dredging process.
Key words: dredging, elutriate tests, SET, DRET
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1. INTRODUÇÃO
Com a evolução dos estudos de impacto ambiental no Brasil que envolvem a
atividade de dragagem como fator importante no projeto de instalação de novos
portos e terminais portuários, cresce o conhecimento técnico sobre as
interferências da atividade no meio ambiente assim como são definidas as
preocupações dos órgãos ambientais com os impactos destas interferências.
Uma preocupação bastante comum está relacionada à presença de
contaminantes

nos

sedimentos

a

serem

dragados

e

a

possibilidade

de

disponibilização destes contaminantes para a coluna d’água e conseqüentemente
também para os organismos aquáticos, tanto durante o processo de dragagem
quanto durante a disposição do material dragado em meio aquático.
Embora estudos que avaliem as interações físico-químicas que ocorrem
entre o sedimento e a água nos processos de dragagem venham sendo alvo de
estudos internacionais, no Brasil este tipo de avaliação está restrito a poucos
estudos acadêmicos (Torres, et. al., 2009) ou inseridos em alguns processos de
licenciamento ambiental. Como exemplo, podem ser citados os estudos conduzidos
desde os anos 80 pela USACE (U.S. Army Corps of Engineers), responsável pela
execução e controle de dragagens realizadas nos Estados Unidos, juntamente com
a USEPA (U.S. Environmental Protection Agency); aprimorando protocolos que
foram desenvolvidos e testados por vários pesquisadores destes órgãos (Jones &
Lee, 1978; Hayes, 1987; Havis, 1987, Havis, 1988; Ludwig et al, 1989, DiGiano,
1993 e DiGiano et al, 1995).
A hipótese testada neste tipo de avaliação é que os processos físicoquímicos pelos quais os sedimentos são submetidos durante a dragagem alteram o
equilíbrio e a partição entre as partículas de sedimento e os compostos e
elementos químicos associados e que, o potencial tóxico e de disponibilidade de
contaminantes que o sedimento antes da dragagem apresenta podem ser muito
diferentes logo após a dragagem e após a disposição dos sedimentos dragados.
Estas alterações, inerentes ao processo de dragagem, podem alterar o potencial
tóxico dos sedimentos e desta forma definir os riscos aos quais os organismos
aquáticos estarão submetidos no local de disposição.
Dragagem de grandes áreas na costa sem reaproveitamento dos sedimentos
dragados, portanto, com disposição oceânica, normalmente são realizadas com
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dragas auto-propelidas de grande porte do tipo Hopper com disposição por
abertura direta das cisternas. Este tipo de equipamento retira o material do fundo
através de dois braços tubulares laterais que ao mesmo tempo desagregam e
sugam o sedimento do fundo enquanto a embarcação se desloca sobre a área a ser
aprofundada. Para possibilitar o bombeamento do material para dentro da cisterna
da embarcação o sedimento é sugado juntamente com água formando uma mistura
fluida na proporção aproximada de 4 partes de água para 1 de sedimento. A
tubulação encaminha a mistura para a cisterna que será preenchida até que se
obtenha uma condição otimizada deste preenchimento. Isto é obtido com um
mecanismo que regula a densidade da mistura que está preenchendo a cisterna. O
material sólido da mistura começa a decantar-se e o sobrenadante, ao atingir o
sensor que determina a densidade ótima de carregamento, é selecionado havendo
o retorno da fase aquosa para o local de dragagem; este último procedimento
conhecido como overflow. O material é então transportado para a área de despejo.
O material na cisterna apresenta-se em duas fases: o material de maior densidade
no fundo e um de menor densidade, mais liquefeito, na parte superior da cisterna.
O despejo é feito em área marinha onde a coluna d’água possui salinidade superior
a da mistura da cisterna e a profundidade de lançamento normalmente superior a
uma dezena de metros. Na disposição ocorre a diluição da fração mais aquosa e a
decantação no fundo do material mais denso. Este material que em poucos minutos
atinge o fundo passa a ser remobilizado pelas correntes quando o ambiente é
hidrodinamicamente dispersivo e a fração mais aquosa é transportada pela coluna
d’água.
Durante toda atividade o sedimento da área de dragagem sofre os seguintes
processos físicos:
a.

Elutriação: mistura vigorosa da fração sólida e aquosa na proporção de 1:4
durante a dragagem

b.

Decantação e separação: durante o transporte da mistura no interior da
cisterna até o local de lançamento

c.

Diluição: da fração aquosa ao misturar-se com a coluna d’água do local de
lançamento

d.

Lixiviação: da fração sólida que decanta ao fundo e é remobilizada pelas
correntes

Os compostos e elementos químicos agregados ao sedimento (tanto a fase sólida
quanto a água intersticial originalmente existente) sofrem uma série de alterações
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durante estes processos. Estas alterações como dissolução, dessorção, quebras e
novas ligações químicas modificam a disponibilidade destes compostos e elementos
para a coluna d’água e para a absorção pelos organismos aquáticos e a forma que
se apresentam estes compostos interfere nos seus potenciais tóxicos.
Segundo a Resolução CONAMA 344/04, norma ambiental brasileira que dá as
diretrizes para a caracterização de material dragado, a caracterização química dos
sedimentos condiciona a tomada de decisão quanto à disposição de material
dragado em águas jurisdicionais brasileiras de acordo com o estabelecido em seu
artigo 7º. Os incisos II e III tratam daquele material cujas concentrações químicas
ultrapassem o Nível 2 ou Nível 1 para os contaminantes mais preocupantes.
“Art. 7 o O material a ser dragado poderá ser disposto em águas
jurisdicionais brasileiras, de acordo com os seguintes critérios a serem
observados no processo de licenciamento ambiental:
(...)
II - o material cuja concentração de qualquer dos poluentes exceda o nível 2
somente poderá ser disposto mediante previa comprovação técnicocientifica e monitoramento do processo e da área de disposição, de modo
que a biota desta área não sofra efeitos adversos superiores àqueles
esperados para o nível 1, não sendo aceitas técnicas que considerem, como
princípio de disposição, a diluição ou a difusão dos sedimentos do material
dragado.
III - o material cuja concentração de mercúrio, cádmio, chumbo ou arsênio,
ou de PAHs do Grupo A estiver entre os níveis 1 e 2, ou se a somatória das
concentrações de todos os PAHs estiver acima do valor correspondente a
soma de PAHs, deverá ser submetido a ensaios ecotoxicológicos, entre
outros testes que venham a ser exigidos pelo órgão ambiental competente
ou propostos pelo empreendedor, de modo a enquadrá-lo nos critérios
previstos nos incisos I e II deste artigo.”
Cabe salientar que a definição de Nível 1, segundo o artigo 3º da Resolução
é: “Nível 1: limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos
à biota.”
Uma vez que a disponibilização de contaminantes para a coluna d’água pode
afetar negativamente a biota aquática, a avaliação do comportamento dos
contaminantes agregados ao sedimento, durante as etapas do processo de
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dragagem, pode subsidiar o entendimento da magnitude, freqüência e abrangência
deste impacto e configurar mais uma linha de evidência técnico-científica para a
caracterização e qualificação de material a ser dragado.
O presente estudo teve como objetivo testar 2 protocolos de ensaios e
testes baseados nas metodologias propostas pela USEPA (U.S. Environmental
Protection Agency (1998) e DiGiano et al (1995) e simular, de forma mais realista,
as etapas da atividade de dragagem e disposição observando os processos físicoquímicos e as alterações no potencial tóxico que ocorrem durante as etapas de
dragagem, transporte e disposição em área oceânica.
Para realizar o estudo foram utilizados sedimentos coletados de duas áreas
dentro do estuário de Santos, São Paulo, onde uma caracterização química
preliminar havia indicado a presença de concentrações de arsênio, mercúrio,
diversos HPA e α-BHC e DDT acima de Nível 1, e mercúrio e γ-BHC acima de Nível 2
da Resolução Conama 344/04
A hipótese testada pelo experimento foi derivada da seguinte situação: a
caracterização química do sedimento apontou para a classificação em Nível 2
indicando o “limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota” e
portanto, o ensaio experimental tem o objetivo de responder às seguintes
questões:
a.

A caracterização química dos sedimentos indica que há um potencial

tóxico dos sedimentos, se esta toxicidade ou seu potencial se confirmarem,
estes permanecem após a elutriação provocada pelo processo de dragagem?
b.

A qualidade da água após a elutriação é alterada significativamente?

c.

A toxicidade é transferida para a fase aquosa?

d.

Durante a disposição da mistura do material dragado, o material que

ficará no fundo do leito oceânico apresenta toxicidade?
e.

A fração aquosa durante a disposição sobre diluição na coluna d’água;

caso esta fração seja tóxica qual o grau de diluição até que o CENO
(concentração de efeito não observado) seja atingido?
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Testes de elutriação de sedimentos aplicados à avaliação do
processo de dragagem (SET e DRET)
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Um teste foi desenvolvido pela USACE, posteriormente aprimorado por
Palermo (1986), para simular o processo de dragagem por dragas hidráulicas, e foi
denominado teste de DRET (dredging elutriate test) (DiGiano et al; 1995). O teste
avalia a liberação de contaminantes no local de dragagem. Já o teste de SET foi
desenvolvido pela USACE para avaliar a disposição dos sedimentos em meio
aquático.
As principais diferenças entre os testes (SET e DRET) estão na razão
sedimento: água, medição das concentrações remanescentes de contaminante na
fase dissolvida e total no elutriato e inclusão de etapa de aeração. O procedimento
para execução do teste de SET e realizado segundo preconizado por US EPA (1998).
Neste trabalho, incluiu-se no teste de SET a avaliação do teor de
contaminante na fase total e dissolvida do elutriato.
Em cada etapa as frações líquidas foram submetidas a testes de toxicidade
com larvas de ouriço (CETESB, 1999) e a fração sólida a testes com o amfípoda
estuarino Leptocheirus plumulosus (USEPA, 1994).
2.1.1 Teste de SET
As etapas do Teste de SET (daqui por diante designado T1) estão
esquematicamente apresentadas no diagrama apresentado na Figura 1 a seguir.
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Figura 1. Teste de SET (Standard Elutriate Test) segundo US EPA (1998)
Para

a

realização

do

teste,

foram

coletadas

amostras

compostas

provenientes de duas regiões (área A e B) no estuário de Santos com a presença
confirmada de contaminantes. As coordenadas destas áreas estão apresentadas na
Tabela 1 a seguir.
Tabela 1. Identificação e coordenadas dos pontos amostrais de sedimento.
Ponto
amostral

Profundidade
do sedimento

PSE-01
superfície
PSE-02
superfície
* Datum WGS84

Data da coleta
02/02/2009
02/02/2009

Coordenadas Geograficas
Longitude
23 54 51.6 S
23 55 35.7 S

Longitude
46 22 10.3 W
46 20 06.0 W

Em cada área amostral foi realizada uma coleta de sedimentos para compor
uma amostras de 20kg (as amostras foram denominadas, PSE-01 da área A e PSE-02
da área B), também foram coletados 50L de água a aproximadamente 50cm acima
do fundo (as amostras de água denominadas, PAE-01 da área A e PAE-02 da área
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B). As amostras, após terem sido acondicionadas em recipientes apropriados,
foram encaminhadas e recepcionadas pela FUNDESPA – Fundação de Estudos e
Pesquisas Aquáticas, entidade responsável pelas análises laboratoriais para a
realização do teste e pertencente ao Instituto Oceanográfico da Universidade de
São Paulo, e posteriormente armazenadas em geladeiras a temperatura controlada
entre 2 e 6 ºC
Previamente ao início da realização do teste, as amostras de sedimento
foram homogeneizadas e divididas em triplicatas para realização dos ensaios físicoquímicos segundo as diretrizes preconizadas pela Resolução CONAMA 344/04, nos
laboratórios do Instituto Oceanográfico da USP e Corplab Brasil. Ainda, para a
realização dos ensaios ecotoxicológicos, as amostras foram enviadas ao laboratório
Tecam.
Para a realização do teste propriamente dito, transferiu-se 6L de sedimento,
medido com auxílio de uma proveta, para uma caixa com capacidade para 50L,
adicionando-se em seguida 24L de água estuarina. A proporção utilizada foi de 4
partes de sedimento para 1 de água simulando o processo de dragagem já descrito
e a mistura foi agitada por trinta minutos, ininterruptamente. Ressalta-se que este
procedimento foi realizado para cada ponto amostral.
Após a elutriação, com intuito de simular o ocorrido dentro da cisterna da
draga e segundo o protocolo do teste, deixou-se decantar cada alíquota por uma
hora, ocorrendo então a separação da amostra em duas fases: sólida e líquida.
Após separação das frações líquida (interface sedimento-coluna d’água) e
sólida (sedimento), procedeu-se a filtração de uma alíquota da fração líquida em
um filtro de microfibra de vidro
Sendo assim, após estes procedimentos realizados, na Tabela 2 abaixo estão
relacionadas as amostras obtidas.

10

Tabela 2 – Amostras obtidas após a realização do teste SET
Amostra

Descrição

PSE-01
PAE-01

Sedimento bruto
Água estuarina bruta
Sedimento obtido após teste de elutriação com
sedimento PSE-01 e água PAE-01
Água obtida após teste de elutriação com sedimento
PSE-01 e água PAE-01
PAE-01-T1 após filtração em filtro de microfibra de
vidro

PSE-01-T1
PAE-01-T1
PAE-01F-T1
PSE-02
PAE-02
PSE-02-T1
PAE-02-T1
PAE-02F-T1

Sedimento bruto
Água estuarina bruta
Sedimento obtido após teste de elutriação com
sedimento PSE-02 e água PAE-02
Água obtida após teste de elutriação com sedimento
PSE-02 e água PAE-02
PAE-02-T1 após filtração em filtro de microfibra de
vidro

As amostras descritas acima foram analisadas para os parâmetros da
Resolução CONAMA 344/04, além de teste de toxicidade crônica nas amostras de
água com o organismo-teste Lytechinus variegatus (embriões de ouriço do mar)
(CETESB, 1999), e toxicidade aguda nas amostras de sedimento com o organismoteste Leptocheirus plumulosus (USEPA, 1994).
As amostras de fase líquida provenientes da elutriação (PAE-01-T1 e PAE-02T2) foram diluídas com uma amostra de água marinha (denominada de PAE-03)
coletada a aproximadamente 15km da região estuarina, em direção á mar aberto,
com intuito de simular o ocorrido com o material dragado quando o mesmo é
descartado em áreas oceânicas, nas seguintes proporções: 75%, 50%, 25% e 12,5%.
Para esta amostra de água do mar, foi realizada também a caracterização química,
avaliando-se os mesmos parâmetros da Resolução CONAMA 344/04, assim como foi
submetida a teste de toxicidade crônica com o organismo-teste Lytechinus
variegatus. Em cada uma das diluições, realizou-se apenas o ensaio de toxicidade
crônica com o organismo-teste Lytechinus variegatus.
2.1.2 Teste de DRET
Para a realização deste teste, foram utilizadas também as amostras de
sedimento (PSE-01 e PSE-02) e água (PAE-01 e PAE-02) estuarinos, provenientes das
mesmas amostras utilizadas para a realização do teste SET.
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O Teste DRET (teste daqui por diante designado T2) foi realizado segundo os
procedimentos descritos em USEPA/USACE (1998). Foi conduzido em frascos de 50L,
equipados com um difusor para aeração com intuito de simular o processo no qual
o sedimento é resuspendido pela draga, tendo como conseqüência a promoção de
oxidação e desta maneira a transferência de massa de contaminantes entre as
fases líquida e sólida. O ar foi borbulhado na solução contendo sedimento e água a
uma taxa de 0,24 L.min-1 durante uma hora, conforme descrito em Palermo (1986).
A única variável do teste foi a concentração inicial de sólidos. Embora
Palermo (1986) tenha recomendado uma concentração de sólidos de 150 g.L-1 para
simular o retorno da água proveniente de áreas de disposição confinadas (UDCs) de
descarte de material dragado, Havis (1987) relatou que a concentração devido a
ressuspensão de sólidos pela dragagem é muito menor. A fim de determinar o
efeito na concentração de sólidos na liberação de contaminantes pela atividade de
dragagem (no local de dragagem), quatro concentrações distintas de STS foram
testadas: 0,1; 1; 5 e 10 g.L-1. É importante ressaltar que a concentração de STS
observada naturalmente no ambiente estuarino de Santos pode variar entre
algumas unidades de mg.L-1 a pouco acima de uma centena de mg.L-1 segundo
estudos já realizados na área.
Na Figura 2 abaixo são apresentadas, esquematicamente, as etapas do teste.
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Figura 2. Teste DRET segundo USEPA/USACE (1998)
A mistura de sedimento e água foi deixada, sob condição quiescente, por 1
hora. Após este período e precedente a decantação, um sifão foi utilizado para
retirar a solução acima do material decantado para as análises químicas e para os
testes de ecotoxicidade. As análises foram realizadas tanto nas frações total e
dissolvida. Nas alíquotas de fração total, realizou-se também ensaio de STS (sólidos
totais suspensos). É válido ressaltar que a determinação de STS e dos
contaminantes nas duas frações viabiliza a avaliação da concentração no material
suspenso, o qual é de fundamental importância visto que os contaminantes estão
preferencialmente sorvidos nas partículas de sedimento e não solúveis.
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Com o procedimento adotado, na Tabela 3 a seguir, são apresentadas as
amostras obtidas após a realização deste teste.
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Tabela 3 – Amostras obtidas após a realização do teste SET
Amostra

Descrição

PAE-01-T2-0,1

Água obtida após teste de elutriação com 0,1 g sedimento
PSE-01 por cada litro de água PAE-01

PAE-01-T2-0,1F

PAE-01-T2-0,1 após filtração em filtro de microfibra de vidro

PAE-01-T2-1

Água obtida após teste de elutriação com 1 g sedimento PSE01 por cada litro de água PAE-01

PAE-01-T2-1F

PAE-01-T2-1 após filtração em filtro de microfibra de vidro

PAE-01-T2-5

Água obtida após teste de elutriação com 5 g sedimento PSE01 por cada litro de água PAE-01

PAE-01-T2-5F

PAE-01-T2-5 após filtração em filtro de microfibra de vidro

PAE-01-T2-10

Água obtida após teste de elutriação com 10 g sedimento
PSE-01 por cada litro de água PAE-01

PAE-01-T2-10F

PAE-01-T2-10 após filtração em filtro de microfibra de vidro

PAE-02-T2-0,1

Água obtida após teste de elutriação com 0,1 g sedimento
PSE-02 por cada litro de água PAE-02

PAE-02-T2-0,1F

PAE-02-T2-0,1 após filtração em filtro de microfibra de vidro

PAE-02-T2-1

Água obtida após teste de elutriação com 1 g sedimento PSE02 por cada litro de água PAE-02

PAE-02-T2-1F

PAE-02-T2-1 após filtração em filtro de microfibra de vidro

PAE-02-T2-5

Água obtida após teste de elutriação com 5 g sedimento PSE02 por cada litro de água PAE-02

PAE-02-T2-5F

PAE-02-T2-5 após filtração em filtro de microfibra de vidro

PAE-02-T2-10

Água obtida após teste de elutriação com 10 g sedimento
PSE-02 por cada litro de água PAE-02

PAE-02-T2-10F

PAE-02-T2-10 após filtração em filtro de microfibra de vidro

2.2 Métodos Analíticos
Os ensaios nas matrizes sedimento e água foram realizados no Laboratório
do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP) para metais,
pesticidas organoclorados (POC), bifenilas policloradas (PCB) e hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos (HPA). Para TKN, TOC, mercúrio e STS, as análises foram
realizadas no Laboratório Corplab Brasil e para os ensaios ecotoxicológicos as
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análises foram feitas no Laboratório Tecam. Os métodos empregados são descritos
na Tabela 4 abaixo.
Tabela 4 – Métodos analíticos utilizados nas análises dos parâmetros
selecionados
PARÂMETRO
HPA
POC e PCB
Metais e semimetais
TOC
TKN
Mercúrio
STS

MÉTODO DE ANÁLISE EM
SEDIMENTO
Ehrhardt, 1983 (preparação)
UNEP, 1992 (análise)
Ehrhardt, 1983 (preparação)
Matos, 2002 (análise)
SW 846 US EPA 3050
(preparação)
SW 846 US EPA 6010 (análise)
K.H.Tan, 1995
SM 4500NorgC
SW 846 US EPA 7471
-

MÉTODO DE ANÁLISE EM
FASE AQUOSA
Ehrhardt, 1983 (preparação)
UNEP, 1992 (análise)
Ehrhardt,1983 (preparação)
Matos, 2002 (análise)
SW 846 US EPA 3005A
(preparação)
SW 846 US EPA 6010 (análise)
US EPA 415.2
US EPA 351.3
SW 846 US EPA 7470
US EPA 160.2

As coletas de sedimento superficial foram realizadas no dia 02 de fevereiro
de 2009 e encaminhadas ao laboratório para a realização das análises no mesmo
dia. As coletas de água de fundo foram realizadas, durante a maré de quadratura,
entre os dias 02 e 03 de fevereiro de 2009, sendo enviadas ao laboratório nos
mesmos dias de realização das amostragens e, de modo a atender o holding time
de cada parâmetro. As amostragens foram realizadas pelos técnicos da Consultoria
Paulista de Estudos Ambientais, sendo as análises realizadas pela FUNDESPA.
As análises químicas e físicas realizadas nas amostras de sedimento seguiram
as exigências da Resolução CONAMA 344/04.
Foram realizadas, em laboratório, as seguintes análises:


Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos: benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno,
criseno,

dibenzo(a,h)antraceno,

acenafteno,

acenaftileno,

antraceno,

fenantreno, fluoranteno, fluoreno, 2-metilnaftaleno, naftaleno, pireno;


POC (α,β,δ,γ BHC, α,γ clordano, DDD/DDE/DDT, dieldrin, endrin);



PCB (7 marcadores);



Metais e semi-metais (P, As, Cd, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn);



Carbono Orgânico Total (TOC)



Nitrogênio Kjeldahl Total (TKN)



Fósforo Total
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Todas as amostras coletadas foram enviadas ao laboratório da FUNDESPA,
juntamente com as respectivas cadeias de custódias preenchidas, de forma a
atender o tempo de preservação (holding time) de cada analito.
2.3 Amostragem
Os sedimentos superficiais foram coletados com auxílio de um pegador de
fundo tipo van Veen construído em aço inoxidável. Cada amostra coletada foi
composta por 3 lançamentos do equipamento de coleta para que o material
coletado fosse suficiente para a realização das análises laboratoriais e o mais
representativo

do

local

amostrado.

Os

sedimentos

coletados

foram

homogeneizados e acondicionados em sacos plásticos devidamente identificados.
Os sacos foram mantidos em caixas térmicas com gelo, de forma a manter a
temperatura entre 4 ± 2 ºC, desde o momento da coleta até o envio ao laboratório.
2.3.1 Medidas físico-químicas nas amostras de sedimento
Foram realizadas medidas in-situ de pH, potencial redox (EH) e temperatura
nas amostras de sedimento. Para a medição destes parâmetros foram utilizadas as
seguintes instrumentações:


pH: eletrodo portátil DIGIMED, modelo DM-2.



Potencial Redox (EH): eletrodo portátil HANNA, modelo HI98120 (POP 006:
Procedimento de calibração e análise do equipamento HANNA HI98120).



Temperatura: eletrodo portátil HANNA, modelo HI98120 (POP 006:
Procedimento de calibração e análise do equipamento HANNA HI98120).

2.3.2 Amostras de Água
As análises químicas que foram realizadas nas amostras de água de fundo
seguiram as diretrizes da Resolução CONAMA 357/05, a qual dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
sendo que os pontos PAE - 01 e PAE - 02 (dentro do estuário) foram classificados
como água salobra de classe 1 (artigo 21) e o ponto PAM – 01 (água marinha a 15km
da costa) como água salina de classe 1 (artigo 18).
Foram realizadas as seguintes análises nas amostras de água de fundo:
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Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos: benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno,
criseno,

dibenzo(a,h)antraceno,

acenafteno,

acenaftileno,

antraceno,

fenantreno, fluoranteno, fluoreno, 2-metilnaftaleno, naftaleno, pireno;


POC: α,β,δ,γ BHC, α,γ clordano, DDD/DDE/DDT, dieldrin, endrin;



PCB (7 marcadores);



Metais (P, As, Cd, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn);



Carbono Orgânico Total (TOC)



Nitrogênio Kjeldahl Total (TKN)



Fósforo Total

Todas as amostras coletadas foram enviadas aos laboratórios juntamente com
as respectivas cadeias de custódias preenchidas de forma a atender o tempo de
preservação (holding time) de cada análise.
Para a coleta das amostras de água de fundo, foi utilizada uma garrafa do tipo
van Dorn, cujo funcionamento consiste na abertura da garrafa, a bordo da
embarcação, e desarmamento na profundidade desejada, por meio de um peso de
metal (mensageiro).
Na Tabela 5, a seguir, são apresentadas as profundidades da coluna de água
para cada ponto amostral, as coletas foram realizadas aproximadamente a 30cm
acima do fundo.
Tabela 5. Profundidades da coluna de água para cada ponto amostral.
Ponto amostral

Profundidade coluna d’água (m)

PAE – 01
PAE – 02
PAM - 01

14
14,4
24,5

Foram

realizadas

medidas

in-situ

de

pH,

potencial

Redox

(EH),

condutividade, salinidade e temperatura em profundidade. Para a medição destes
parâmetros, foi utilizada uma sonda multiparamétrica modelo 9828 da marca
HANNA, devidamente calibrada.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização química dos sedimentos e águas estuarinas dos pontos
investigados
A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos na análise realizada para os sedimentos
PSE-01 e PSE-02 (amostras compostas de cada uma das áreas de interesse antes do
processo de elutriação). As análises foram feitas em triplicata com o intuito de avaliar a
homogeneidade das amostras compostas. Maiores detalhes são apresentados no item 3 de
Garantia e Controle de Qualidade.
Observa-se que na amostra PSE-01 as concentrações de arsênio, HPAs (exceto
fenantreno, fluoranteno e pireno), gama-BHC (lindano) e DDD estão acima de Nível 1 e
mercúrio, pouco acima de Nível 2.
Já a amostra PSE-02 foi caracterizado pela presença de arsênio, alguns compostos
HPA (acenafteno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e fluoreno)
e alfa-BHC acima de Nível 1. Também foi quantificado gama-BHC acima de Nível 2.
Apesar das concentrações encontradas, em ambos os sedimentos o resultado do
teste de toxicidade crônica com o organismo Leptocheirus plumulosus foi não tóxico.
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Tabela 6. Resultados obtidos na caracterização dos sedimentos investigados neste
trabalho

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos na análise das águas estuarinas (PAE-01
e PAE-02) e da água marinha utilizada para diluição no teste de SET (denominadas águasbrutas, isto é, antes do processo de elutriação).
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Tabela 7. Resultados obtidos na caracterização das águas
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Como pode ser observado na Tabela 7 acima, foram encontrados traços de 2metilnaftaleno na amostra de água marinha (PAE-03) e o teste crônico com o organismo
Lytechinus variegatus apontou média de 36% de pluteus anormais, realizando-se o ensaio
com 4 réplicas. O resultado foi considerado estatisticamente diferente do controle (com
17% de pluteus anormais), mas com percentual inferior a 50% de efeito. A toxicidade
apresentada foi considerada apenas limiar.
Já as águas estuarinas investigadas neste trabalho apontaram a presença de
nitrogênio Kjeldahl total (TKN), fósforo total, traços de acenafteno, 2-metilnaftaleno,
pireno e/ou fluoranteno. Apesar das concentrações dos parâmetros quantificados nestas
amostras serem muito baixas e inferiores aos respectivos padrões de qualidade de água
(Resolução Conama 357/05), o teste de com Lytechinus variegatus indicou

alta

toxicidade (com 100% de pluteus anormais).
Este resultado não é condizente com as os resultados das análises químicas
realizadas nesta mesma matriz. Pode-se, neste caso, apenas especular sobre as hipóteses
que podem responder a este resultado anômalo sendo o mais provável que o resultado
corresponda a um falso-positivo não relacionado às características originais da água pois
toxicidades altas a esse nível ocorrem apenas em efluentes brutos ou áreas
conhecidamente contaminadas.
3.2 Resultados obtidos no teste de SET
A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos na análise dos sedimentos após teste de
elutriação.
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Tabela 8. Resultados obtidos na análise dos sedimentos após elutriação

Não houve diferença significativa na qualidade do sedimento antes e após a
elutriação.
Para o composto p,p´-DDD, a diferença entre os resultados pode ser justificada
pela incerteza associada ao próprio método analítico. Segundo o laboratório responsável
pela análise a faixa de recuperação aceitável para pesticidas organoclorados é de 50 a
120%, ou seja, em uma amostra que tenha 1,8 µg.Kg-1 de DDD pode-se obter como
resultado valores entre 0,9 e 2,16 µg.Kg-1. Portanto, as duas concentrações quantificadas
de DDD (antes e depois da elutriação) podem ser consideradas iguais, do ponto de vista
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analítico. Este resultado infere que os contaminantes encontrados estão adsorvidos às
partículas de sedimento e que há baixa probabilidade de solubilização destes
contaminantes.
3.3 Resultados de água
A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos na análise das águas do estuário após
teste de elutriação.
Nota-se, pela Tabela, que não houve alteração na qualidade da água após a
elutriação. Os resultados para os compostos orgânicos clorados (pesticidas e PCBs) foram
sempre abaixo do limite de quantificação do laboratório, o que é condizente, uma vez
que são compostos hidrofóbicos.
Na amostra PAE-01, quantificou-se acenafteno, fluoranteno, 2-metilnaftaleno e
pireno, em concentrações extremamente baixas, em nível de ppt (ng.L-1), enquanto que
na amostra PAE-02 quantificou-se, também em concentrações muito baixas, vários dos
HPAs investigados. Os compostos benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno e criseno, embora
mobilizados, apresentaram concentrações muito abaixo dos padrões de qualidade de
água, de acordo com a Resolução Conama 357/05, mesmo comparando com o VMP (valor
máximo permitido) mais restritivo para o caso de ocorrer pesca ou cultivo de organismos,
para fins de consumo intensivo. Para alguns dos HPAs mobilizados não há padrão legal de
qualidade de água, porém as concentrações são extremamente baixas, da ordem de ppt.
Cerca de 60% da concentração total encontrada esteve associada ao material particulado
do elutriato.
Nas águas dos sistemas naturais a fração solúvel dos HPAs é muito baixa, exceto
para o naftaleno que apresenta uma solubilidade de cerca de 102 vezes maior que os
demais HPAs. A distribuição dos hidrocarbonetos entre as fases aquosa e sólida na coluna
de água é governada por diversos fatores, como a solubilidade dos compostos, as
características físico-químicas da água (temperatura, pressão, salinidade, potencial redox
e pH), a concentração e composição da matéria orgânica dissolvida e dos sólidos em
suspensão, a taxa de sedimentação e os processos biológicos (Whitehouse, 1984).
Portanto, espera-se que haja a remobilização de HPAs para a coluna d’água seja pouco
significativa, além disso, a tendência é que esses compostos sejam mobilizados
novamente nos sedimentos e não se mantenham dissolvidos na coluna d’água.
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Em relação aos metais, houve pequena mobilização de chumbo na amostra PAE-01,
na forma solúvel, cujo valor obtido (10,3 µg.L-1) foi igual ao limite de quantificação da
amostra. Resultados medidos próximos ao limite de quantificação da amostra, como
ocorreu para o elemento chumbo na amostra PAE-01, apresentam uma incerteza
associada em torno de 30% (Taylor, 1987), podendo, desta forma, o resultado verdadeiro
de chumbo estar dentro de uma faixa de 7 a 13 µg.L-1. Assim, o VMP (10 µg/L) e o
resultado obtido (10,3 µg/L) não podem ser considerados significativamente diferentes.
Os metais traço nos sedimentos marinhos estão geralmente associados ao sulfeto
(Di Toro et al., 1990; Allen and Deng, 1993; Huerta-Diaz et al., 1998). A dragagem,
devido à ressuspensão dos sedimentos, pode mobilizá-los para a coluna d’água (Delaune
and Smith, 1985; Calmano et al., 1994; Petersen et al., 1997). Concomitantemente,
existe rápida formação de oxi-hidróxidos de Fe e Mn, que tendem a sorver ou coprecipitar os metais (Calmano et al., 1994; Saulnier and Mucci, 2000; Gerringa, 1995). Em
trabalho realizado com metais para o teste de SET por Jones e Lee (1978), os
pesquisadores verificaram que uma fração muito baixa dos metais investigados (Cd, Cr,
Ni, Pb, Cu, Hg e As) passaram para a fase dissolvida. O ferro e o manganês presentes na
forma reduzida no sedimento, geralmente são oxidados devido a ressuspensão do
material no sedimento, e por esta razão os hidróxidos (Fe(OH)3 e Mn(OH)3) formados
atuam como retentores de metais.
Caetano et al. (2002), reportaram resultados de um estudo de laboratório (curto –
tempo) no qual sedimentos anóxicos coletados em uma área de dragagem foram
ressuspensos em água aerada natural do estuário estudado. Os resultados desses
experimentos indicaram que a ressuspensão de sedimentos ricos em sulfetos em coluna
d’água aerada pode induzir em uma liberação de Fe, Mn, Cd, Pb e Cu. Logo após a
liberação para a fração dissolvida, Pb e Cu foram quase que totalmente removidos dentro
de quatro horas por oxi-hidróxidos de Fe recentemente precipitados, permanecendo na
fração solúvel apenas o Cd (mais de 50%). O processo global resultou em níveis menores
(que antes da remobilização) de metais traço na fração dissolvida com exceção do Cd.
Freqüentemente, espera-se que a dragagem de áreas estuarinas promova a remobilização
de metais, mudanças nas condições redox do meio e altere a partição de metais nos
sedimentos ressuspensos. No entanto, deve ser considerada a remoção dos metais
liberados para a coluna d’água pelos oxi-hidróxidos de Fe e Mn. A extensão desse
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processo é altamente controlada pelo período de dragagem e pela área a ser submetida a
essas operações.
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Tabela 9. Resultados obtidos na análise das águas após elutriação segundo SET e
comparação com o padrão de qualidade de água (Resolução357/05)
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De acordo com a Tabela 9, é possível observar que o carbono orgânico, nitrogênio
e fósforo total foram elutriados, sendo que, na amostra PAE-01, todo fósforo encontrouse no material particulado e 60% do TKN (somatória de nitrogênio orgânico e amoniacal)
esteve na forma dissolvida. Em contrapartida, na amostra PAE-02, todo TKN esteve no
material particulado e 60% do fósforo esteve na forma dissolvida.
A liberação de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, para a coluna d’água não é
dependente apenas da concentração destes nos sedimentos, mas também da quantidade
de material ressuspenso, duração do processo de ressupensão, da proporção de
sedimentos de granulometria mais fina, do volume de material dragado, dentre outros
fatores.
Embora as concentrações de fósforo nas águas, após elutriação, tenham
ultrapassado os valores presentes no artigo 21 da Resolução do CONAMA 357/05, o evento
é considerado temporário e de pequena magnitude. A maior preocupação com os
nutrientes é a possibilidade de eutrofização das águas e a proliferação de algas no
entanto, em ambientes marinhos e estuarinos o fator limitante para o crescimento destes
organismos é, normalmente, o nitrogênio e não o fósforo (NRC, 2000). Por outro lado,
dragagens em ambientes fechados ou em áreas com baixo tempo de residência das águas
este fator pode corresponder a um aspecto ambiental sifnificativo.
A quantidade de carbono orgânico transferida esteve pouco acima do padrão de
qualidade para a amostra PAE-01 após a elutriação, enquanto o fósforo superou o padrão
de qualidade para as duas amostras após a elutriação.
As amostras da fase líquida da elutriação foram diluídas com amostra de água do
mar (PAE-03), simulando o processo de mistura do conteúdo da cisterna com as águas na
área do descarte, a diluição simulada foi das seguintes proporções: 75%, 50%, 25% e 12,5%
e realizou-se o ensaio de toxicidade crônica com o organismo-teste Lytechinus variegatus
em cada uma das diluições. O objetivo deste procedimento é verificar qual seria a
Concentração de Efeito Não Observado (CENO) desta fração líquida da mistura do
material dragado, para que seja possível a determinação da zona de mistura na região de
descarte através de modelagem matemática.
Para o ponto PAE-01, independentemente da diluição realizada, todos os testes
apresentaram toxicidade, o que pode estar vinculado à toxicidade original da água bruta
de mistura ou da água de elutriação. A Figura 3 apresenta gráfico de correlação
concentração versus efeito. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que seria
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necessária uma concentração abaixo de 5,7% da água PAE-01, diluída com água marinha
PAE-03, para que fosse observado efeito não tóxico (<50%).

Figura 3. Gráfico de correlação concentração versus efeito (PAE-01)
O comportamento da água PAE-02 foi distinto. Houve um maior grau de correlação
entre a concentração e o efeito, sendo que a partir de uma concentração de 39,6% já não
se observaria efeito tóxico, assumindo o limiar deste como 50% de pluteus anormais no
teste de toxicidade (Figura 4).

Figura 4. Gráfico de correlação concentração versus efeito (PAE-02)
É importante ressaltar que não é possível afirmar que a elutriação tenha provocado
toxicidade, visto que as águas brutas apresentaram efeito tóxico (100% pluteus anormais).
Os resultados com o PAE-02 são ainda menos coerentes uma vez que a toxicidade se reduz
após a elutriação, o que não é esperado. A toxicidade pode estar atribuída a um
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resultado falso-positivo onde o organismo foi sensível a algum outro fator físico, químico
ou de resposta biológica (fator interferente), não vinculado a presença de contaminantes
na água pois esses não foram quantificados.
3.4 Resultados obtidos no teste de DRET
A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos no teste de DRET nas condições
estabelecidas para este trabalho.
As principais mobilizações foram devidas a TKN, fósforo e HPAs. A Figura 5
apresenta o comportamento destes para os dois pontos amostrais investigados neste
trabalho.

A

B

C
Figura 5. Gráfico do comportamento dos parâmetros P (A), TKN (B) e HPA (C) na
amostra PAE-01
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Com os resultados obtidos, aplicou-se o teste estatístico de Grubbs. O Teste de
Grubbs é utilizado para rejeição de resultados "outliers" (ou valores dispersos). O teste
consiste em calcular G "Grubbs" e comparar com G "Grubbs" crítico, conforme equação [1].
Os resultados estão na Tabela 10. Como pode ser observada na Tabela referente ao ponto
01, segundo o teste de Grubbs, a um nível de confiança de 95%, a concentração de TKN
manteve-se constante com o aumento da concentração do sedimento, ou seja, não houve
mobilização do TKN para fase dissolvida. Este comportamento persiste até 10 g.L-1 de
sedimento:água, quando começa a haver solubilização.
Tabela 10. Aplicação do teste de Grubbs para o ponto 01

Fósforo total não foi mobilizado (Tabela 11), permanecendo a concentração
semelhante àquela obtida para a água bruta do estuário, independentemente da
concentração do sedimento na água. Da mesma forma, o teste de Grubbs mostrou que a
somatória dos HPAs manteve-se constante, havendo apenas um outlier para a
concentração 1g.L-1
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Tabela 11 . Resultados obtidos no teste de DRET e comparação com o padrão de qualidade de água (Resolução Conama 357/05)
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É importante salientar que a variação dos resultados de HPAs é devido às
baixíssimas concentrações quantificadas nas amostras (da ordem de 10-9 g.L-1), as quais se
encontram em uma zona de incerteza analítica elevada. Desta forma, com os resultados
obtidos, pode-se concluir que não houve alteração da qualidade da água com a
elutriação, ocorrendo apenas mobilização de fósforo a partir de 10 g.L-1 (Figura 6).
A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos com a aplicação do teste de Grubbs
para a amostra da área B. Estatisticamente, o substrato não se comportou de maneira
diferente da área A.
Tabela 12. Aplicação do teste de Grubbs para o a amostra da área B (PAE-02)

B

A

C
Figura 6. Gráfico do comportamento dos parâmetros P (A), HPA (B) e TKN (C) na
amostra PAE-02
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Os resultados de sólidos totais suspensos para a área A apontam que, após 1 hora
de decantação, não há variação significativa em relação ao teor de sólidos presentes
originalmente na amostra, independentemente da concentração inicial do sedimento
usada. Já na área B, há uma diminuição da concentração originalmente encontrada do
material em suspensão em relação à após uma hora de decantação; porém, a
concentração é praticamente a mesma nas quatro concentrações de sedimento testadas.
Em estudo realizado por Palermo e Thackston (1988b), preparando testes com
misturas sedimento:água nas razões de 57 a 152 g.L-1 e observaram que o teor de sólidos
totais suspensos, após 24 horas, era muito baixo (10 a 85 mg.L-1), sugerindo que a maior
parte do material suspenso durante a dragagem decanta rapidamente, deixando na água
partículas extremamente finas (90% das partículas do sedimento sobrenadante eram
menores que 10 µm em diâmetro).
Estudos de campo e laboratório quantificaram a extensão e o mecanismo de
ressuspensão de sedimentos (NRC, 1989). Estes mostraram que a concentração de
sedimentos ressuspensos é geralmente menor que 100 mg.L-1 exceto na área
imediatamente vicinal à operação de dragagem. Na maioria dos estudos de campo, a
concentração de sedimentos ressuspensos é menor que 10 mg.L-1 em distâncias da ordem
de 100m da draga. Estes resultados diferem fortemente de algumas especulações feitas
inicialmente sobre concentrações de sedimentos ressuspensos de ordem superior a 1000
mg.L-1. Nenhum estudo de campo conduzido nos EUA revelou concentrações de sólidos
suspensos tão elevadas (McLellan et al., 1989; Collins, 1995).
3.5 Aplicação do modelo de equilíbrio de partição
O modelo de equilíbrio de partição pode ser usado para prever a concentração de
contaminantes solúveis e sorvidos no material suspenso, após a atividade de dragagem.
Ele se baseia na premissa de que o sistema em equilíbrio entre a água intersticial e o
sedimento gera a mesma exposição que aquela associada à coluna d’água (Di Toro et al.,
1991).
Segundo este modelo, a acumulação de contaminantes nos sedimentos ocorre
através de um processo de partição. O coeficiente de partição (Kp) é definido como a
razão de contaminantes entre a fase sólida e a dissolvida na água de interface ou
intersticial.
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O balanço de massa entre o contaminante solúvel e sorvido na coluna d’água a
partir da mistura com sedimento é dado por:
Ms*qi=VlCe + MsKpCe, onde:
Ms = massa de sedimento usada no teste de DRET, em g;
qi = massa de contaminante sorvida no sedimento;
Vl = volume de água utilizada para o teste;
Ce = concentração do contaminante na forma solúvel no equilíbrio, em mg/L;
Kp = coeficiente de partição, em mL/g e
Kp = foc*Koc, onde:
foc = fração de carbono orgânico no sedimento;
Koc = coeficiente de partição normalizada, em mL/g. Para compostos orgânicos neutros,
apolares e hidrofóbicos, o valor de Koc pode ser estimado por:
log Koc = log Kow – 0,21 (Karickhoff et tal, 1979), onde:
Kow é o coeficiente de partição octanol-água do composto.
A partir desta equação [2], tem-se que:

Ce =

qi

[2]

V1
+ Kp
Ms

A concentração de contaminante sorvido no material em suspensão é representada por:
FSS = (1 + STS*Kp)*Ce onde;
STS= concentração de sólidos totais suspensos, em g/mL, na coluna d’água.
O modelo de equilíbrio de partição pode ser uma alternativa para avaliar o
impacto

associado

à

atividade

de

dragagem,

prevendo-se

a

concentração

de

contaminante na coluna d’água, nas formas suspensa e dissolvida, desde que se disponha
dos dados de TOC e caracterização química do sedimento e do teor de sólidos totais
remanescentes e TOC na coluna d’água.
Há uma limitação do modelo para compostos orgânicos; deve-se conhecer
profundamente o ambiente estudado porque nem todo o composto orgânico presente na
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água intersticial está biodisponível, principalmente quando da presença de altos valores
de carbono orgânico dissolvido que complexam com o composto na água intersticial e o
tornam não biodisponíveis.
Realizou-se uma comparação entre os resultados obtidos pelos testes de SET e
DRET com os teóricos, aplicando-se o modelo de equilíbrio de partição. Os resultados são
apresentados nas Tabelas 13, 14 e 16.
A concentração de compostos sorvidos (FSS) foi obtida, conforme definida por
Palermo e Thackston (1988a), a partir da diferença entre o teor na fração total do
elutriato (Ctotal) e na fração dissolvida (Cdiss):

Fss =

Ctotal − Cdiss
[STS ]

Como pode ser visto na Tabela 13, os resultados teóricos e os obtidos
experimentalmente pelo teste de SET apresentaram excelente concordância. Os
resultados de HPA foram os que apresentaram menor correlação, principalmente para
naftaleno na fase solúvel, onde a concentração teórica é superior a experimental. Este
fato é esperado, em virtude de se tratar de um composto volátil, susceptível a perdas, as
quais já são previstas e controladas, durante o processo de preparação da amostra para
análise.
Deve-se ressaltar que as concentrações apresentadas para compostos orgânicos
estão em ppt (10-9 g.L-1 ou 10-9 g.Kg-1) e que incerteza analítica associada a este nível de
concentração é elevada.
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Tabela 13. Comparação da concentração de contaminantes entre teste de SET e modelo de equilíbrio de partição
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Nas Tabelas 14 e 15 são apresentados os resultados comparativos de concentração
dos contaminantes investigados para o teste de DRET. Como podem ser observadas, as
concentrações teóricas de HPAs na fração sorvida foi superior à experimental,
provavelmente devido à degradação dos compostos nos sedimentos investigados por
agentes químicos e microbiológicos; a extensão da degradação depende do tipo de
composto, potencial redox no sedimento e da abundância de microorganismos. Em estudo
realizado por Delaune et al (1981), observou-se que a capacidade de degradação de HPAs
decresce durante condições anaeróbicas comparadas com condições aeróbicas e Kennish
(1997) concluiu que a fauna aquática exibe capacidade variável de metabolizar HPAs.
Observa-se, pelas tabelas, que os valores teóricos, obtidos a partir do modelo de
coeficiente de partição, variaram pouco de acordo com a concentração de sedimento
utilizada no teste de DRET. De fato, coeficiente de partição é tão alto (Kp) que o valor
obtido pelo modelo de equilíbrio de partição independe da faixa de concentração do
teste de DRET, visto que Kp>> Vl/Ms.
Nas Tabelas 13 e 14 também são apresentadas as concentrações de contaminantes
no material particulado. É importante mencionar que estão expressas em µg/Kg (para
metais) e ng/Kg (para orgânicos), e que representam a massa de contaminante por cada
quilograma de material particulado, sendo que este está presente em miligrama na
coluna d’água, ou seja, os valores apresentados estão seis ordens de magnitude
superiores aos encontrados na fração total da água. Pode-se usar como exemplo um
material em suspensão enriquecido com 14.000 ng/Kg de fenantreno; se ele estiver
presente a uma concentração de 300 mg/L em uma amostra de água, contribuirá para
uma concentração final nesta água, devido à fase sólida, de 0,0042 µg/L de fenantreno.
Deve-se considerar que o teor de contaminantes sorvido no material em suspensão
depende do tamanho das partículas. Palermo e Thackston (1988a) julgam que a
concentração obtida no material suspenso (FSS) será sempre maior nos testes de
elutriação em comparação ao campo, devido às diferenças nas condições de decantação.
Em laboratório, ocorre uma decantação quiescente, enquanto que no campo, em virtude
da ação do vento, algumas partículas mais grossas permanecem em suspensão. Como
resultado, tem-se um FSS maior no teste de DRET, uma vez que as partículas finas têm
maior afinidade aos contaminantes.
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Tabela 13. Comparação da concentração de contaminantes entre teste de DRET e modelo de equilíbrio de partição para a amostra
da área A
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Tabela 14. Comparação da concentração de contaminantes entre teste de DRET e modelo de equilíbrio de partição para a amostra
da área B
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4. CONCLUSÕES
1. Apesar da caracterização química dos sedimentos nos dois pontos avaliados ter
sido semelhante entre os dois pontos investigados, o teste de SET, o qual
envolve uma maior mobilização de sedimento em relação ao teste de DRET,
apontou que o substrato tem capacidades diferentes para adsorver e/ou
remobilizar contaminantes para a coluna d’água, no entanto, em ambos os
casos essa mobilização foi praticamente insignificante;
2. De todos os compostos avaliados, os nutrientes (TKN e fósforo) foram os que
mais se mobilizaram para a coluna d’água no teste de SET. No entanto, esta
mobilização é temporária, de pequena magnitude e reversível, uma vez que
estão associados às partículas finas que voltam a sedimentar.
3. Embora alguns compostos HPA tenham sido mobilizados, as concentrações
foram negligenciáveis, e ao serem comparados com o VMP (valor máximo
permitido) da classe correspondente (Classe 1 – águas salobras – Resolução
Conama 357/05), verifica-se que são inferiores aos mesmos, ou seja, ainda que
tenha ocorrida uma baixa mobilização de HPA para a coluna d’água, o padrão
de qualidade de água foi mantido.
4. Em virtude dos resultados da água do estuário dos dois pontos amostrados
terem apontado toxicidade, não foi possível avaliar a influência da elutriação
na toxicidade uma vez que os resultados apontam para uma diluição da
toxicidade inicial mesmo com uma água de mistura inicial 100% tóxica;
5. Os resultados com o PAE-02 (área B) demonstram essa incoerência uma vez que
a toxicidade se reduz após a elutriação, o que não é esperado. A toxicidade
pode estar atribuída a um resultado falso-positivo onde o organismo foi sensível
a algum outro fator físico, químico ou de resposta biológica (fator
interferente), não vinculado a presença de contaminantes na água.
6. Embora as concentrações de HPAs, mercúrio e arsênio nos sedimentos
ultrapassem Nível I, e alguns casos, Nível II, valor acima do qual é esperado um
efeito provável de toxicidade (segundo Resolução 344/04), não foi constatado
efeito tóxico no sedimento em nenhuma das etapas desta simulação.
Adicionalmente, os testes realizados, mostraram que as concentrações de
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contaminantes no sedimento não foram suficientes para provocar remobilização
de contaminantes para a coluna d’água em níveis prejudiciais, visto que os
mesmos não ultrapassaram os padrões de qualidade para água, de acordo com a
Resolução Conama 357/05.
7. O modelo de equilíbrio de partição pode ser uma ferramenta útil de screening
para estimar a mobilização de contaminantes, economizando tempo.
8. Considerando que o teor de contaminantes sorvido no material em suspensão
depende do tamanho das partículas e que de acordo com Palermo e Thackston
(1988a) a concentração obtida no material suspenso será sempre maior nos
testes de elutriação em comparação ao campo, e que os resultados deste
estudo mostraram que apenas os nutrientes foram elutriados, é possível
concluir que para as amostras utilizadas neste estudo a simulação da atividade
de dragagem não representou alteração da qualidade para a água.
9. Com base nos resultados deste estudo é possível concluir que a atividade de
dragagem, simulada pelos testes, não impactaria significativamente a
qualidade da água de acordo com os padrões estabelecidos na Resolução
Conama 357/05, devido ao fenômeno de remobilização de contaminantes para
a coluna d’água, em nenhuma das etapas do processo de dragagem.
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