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1. INTRODUÇÃO 

A cidade do Rio Grande, localizada no extremo sul do Brasil, se desenvolveu nas 

proximidades do estuário da Lagoa dos Patos e suas principais atividades econômicas estão 

diretamente relacionadas a esse ambiente lagunar, que em sua região estuarina abriga o Porto do 

Rio Grande. Em 1998 ocorreu um acidente envolvendo o navio Bahamas no qual houve um 

vazamento de ácido sulfúrico. A partir dos estudos das consequências desse incidente surgiram os 

primeiros indícios da contaminação por mercúrio nos sedimentos da Lagoa dos Patos.  

A partir disso, diversos estudos a respeito da contaminação por mercúrio dos solos das águas 

e dos animais da região foram realizados com destaque para o trabalho de Mirlean et al. (2001), e 

Fragomeni et al. (2010). Num estudo recente, desenvolvido por Gripp em 2011 foi verificada a forte 

contaminação dos solos superficiais da área urbana do município por mercúrio (figura 1). Existe a 

suspeita de que esses solos podem ser suspensos pela ação dos ventos e contaminar as águas das 

chuvas na forma de material particulado atmosférico (MPA). 



 

Figura 1 – Retirada do trabalho de Gripp, 2011. As regiões em vermelho atestam solos altamente 

contaminados por mercúrio (acima do valor de referência industrial da resolução do CONAMA 

nº420). 

 

 

Até agora nenhum estudo relativo à contaminação das águas das chuvas por mercúrio foi 

desenvolvido na região. Sabe-se, entretanto, que existe a possibilidade do material particulado 

atmosférico estar contaminando as águas das precipitações atmosféricas. 

 

1.1. Objetivos 

Geral 

Verificar a relação entre as concentrações de mercúrio nas águas das chuvas e no material 

particulado atmosférico de diferentes regiões no município de Rio Grande.  

Específicos 

Determinar as concentrações de mercúrio nas águas das chuvas e no material particulado 

atmosférico em diferentes regiões do município de Rio Grande. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Localização da área de estudo 

No total são 15 amostras, coletadas em 3 diferentes regiões do município, a saber: região 

litorânea (duas amostras), região industrial (duas amostras) e região urbana (onze amostras). A 

maioria das amostras foi coletada dentro do perímetro urbano da cidade do Rio Grande, por se tratar 

de uma área conhecidamente contaminada por mercúrio. 

 



 

2.2. Amostragem e coleta de dados 

A coleta das águas das chuvas foi realizada num mesmo fenômeno de precipitação 

atmosférica para todas as estações no verão de 2014. Será realizada ainda mais uma coleta durante o 

inverno de 2014. Foram utilizados recipientes livres de contaminação para a coleta. Tanto o volume 

de água coletado quanto o peso do material particulado atmosférico na água foram quantificados. 

 

2.3. Tratamento das amostras 

O material particulado atmosférico foi separado das águas através de filtração em filtro de 

acetado, malha 0,45 micrometros. A parcela de amostras destinadas à análise de mercúrio iônico foi 

analisada in natura enquanto a parcela destinada a analise de mercúrio total foi atacada com solução 

oxidante de cloreto de bromo.  

 

2.4 Análises químicas 

Para a leitura das concentrações de mercúrio livre e total nas amostras de égua da chuva e no 

material particulado atmosférico foi utilizado o método 1631 da EPA e aparelho de fluorescência 

atômica da marca Tekran.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos até então (campanha de verão) estão sintetizados na figura 1. As 

maiores concentrações de mercúrio total foram encontradas nas estações Cassino e Jardim do Sol. 

Entretanto também fica evidente que somente uma pequena parcela de mercúrio está na forma livre, 

indício de que a maior parte do mercúrio está complexada com outros compostos. 

Quanto à relação entre os valores de mercúrio encontrados na água da chuva e no material 

particulado atmosférico, as estações Cassino e Jardim do Sol se destacam por apresentar um 

material particulado atmosférico mais rico em mercúrio do que as demais estações. Fato curioso é 

que essas duas estações são as mais distantes da área central da cidade (supostamente contaminada) 

e as mais próximas à praia do cassino, o que sugere que o material particulado contaminado pode 

estar migrando da área urbana da cidade em direção ao litoral.   



 

Figura 2- Resultados da campanha de verão de 2014 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Levando em consideração os resultados encontrados até então, fica indicado que o material 

particulado atmosférico da área litorânea do município (a mais próxima da praia do cassino) é o 

mais rico em mercúrio e que tal material aparentemente está aumentando as concentrações desse 

metal nas águas das chuvas nessas regiões. Tais resultados também sugerem uma possível migração 

de material particulado contaminado da região mais urbanizada do município para a região 

litorânea.  

 

REFERÊNCIAS 

CONAMA, 2009. Resolução nº 420. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do 

solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. De 

28 de dezembro de 2009. Publicada no Dou de 30/12/09. Conselho nacional do meio ambiente - 

CONAMA ministério do meio ambiente. 

EPA 1631, Revision B: Mercury in water by oxidation, purge and trap, and cold vapor atomic 

fluorescence spectrometry, May 1999.  

FRAGOMENI, L. P., ROISENBERG, A., MIRLEAN, N. Poluição por mercúrio em aterros 

urbanos do período colonial no extremo sul do Brasil. Química Nova, v.33, p.1631  - 1635, 2010. 

GRIPP, M. L. Indicadores Geoquímicos de Desenvolvimento Urbano-industrial em uma Cidade 

Portuária – Rio Grande (RS) Dissertação de Mestrado. Oceanografia Física, Química e Geológica. 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 68 p, 2011. 

MIRLEAN N., BARAJ B., NIENCHESKI L.F., BAISCH P. & ROBINSON D. The effect of 

accidental sulphuric acid leaking on metal distributions in estuarine sediment of Patos Lagoon. 

Marine Pollution Bulletin 42, 1114-1117, 2001.  


