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Introdução 

A Baía de Guanabara (RJ) possui grande 

importância ambiental e socioeconômica e o atual 

estado de degradação representa um risco para a 

população em seu entorno. A porção noroeste da 

Baía de Guanabara é altamente impactada por 

atividades antrópicas e possui extenso sistema de 

manguezais costeiros. O Rio Estrela é um sistema 

fluvial que flui para esta porção. Estudos revelam a 

presença de contaminação por metais pesados em 

sedimentos no leito deste rio, em particular o Cu1,2. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a distribuição 

vertical de Cu em sedimentos do estuário do Rio 

Estrela. Foi coletado um testemunho sedimentar 

com 45 cm de comprimento em uma área de 

manguezal sob influência deste rio. O testemunho 

foi seccionado em intervalos de 2 cm. Parte das 

amostras foi peneirada, com o objetivo de separar a 

fração menor que 0,063 mm (silte/argila). A fração 

fina foi analisada para concentrações de Cu, Al, Fe, 

Mn e P por ICPOES. O sedimento não peneirado foi 

utilizado para análise granulométrica no 

equipamento CILAS 1090, de teores de umidade e 

de matéria orgânica.  

Resultados e Discussão 

As concentrações de Cu variaram entre 8,30 e 

41,79 mg/kg, sugerindo histórico de contaminação. 

Concentrações de Cu semelhantes ao valor de 

background identificado por estudos anteriores3 

foram alcançadas abaixo da profundidade de  

~36 cm. Assim, foram identificados dois períodos 

distintos, um pré-antropogênico, abaixo de ~36 cm e 

um pós-antropogênico, acima de ~36 cm. Os fatores 

de enriquecimento, calculados a partir da 

normalização de Cu pelo Al (variando de 0,55 a 

2,59), corroboram com essa perspectiva.  

As concentrações de Cu apresentaram 

coeficientes de correlação de Pearson (r) de -0,02 e 

0,54 com Fe e Mn, respectivamente. A correlação 

entre Cu e P foi baixa (r=0,19). P é um proxy 

eficiente para indicar a contribuição do esgoto para 

a Baía de Guanabara4, portanto não houve 

correlação significativa que associe a distribuição 

vertical de Cu com o aporte de esgoto doméstico 

para a região. 

 Dentre os parâmetros físicos, se destacou a forte 

correlação, de 0,85, entre as concentrações de Cu e 

a umidade percentual. Estudos anteriores 

demonstram que, mesmo quando sulfetos 

sedimentares não se correlacionam com 

granulometria, estes podem estar correlacionados 

com a umidade5. Desta forma é possível que a 

correlação entre o teor de umidade e o Cu esteja 

associada a parâmetros não avaliados como a 

concentração de sulfetos metálicos que retém Cu.  

Conclusões 

A origem da contaminação por Cu parece estar 

fortemente relacionada a fontes antrópicas, sem ter 

havido correlação que indicasse origem ligada a 

esgoto residencial. A ocupação e industrialização da 

bacia de drenagem remonta ao início do século XIX, 

resultando neste quadro crônico.  A forte correlação 

entre o teor de umidade com as concentrações de 

Cu pode ser explicada por condições mais 

redutoras, tipicamente associadas a sedimentos 

finos, com alto teor de matéria orgânica e baixa 

porosidade, ocasionando em concentrações de 

sulfetos metálicos que retém Cu.  
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