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RESUMO 

Nos dias atuais, a geração de resíduos sólidos tem se tornado um problema cada vez mais 

comum. A produção acelerada de resíduos, também é resultado do aumento populacional e do 

aumento excessivo do consumo de bens não duráveis. Em meio há estes resíduos, pode-se 

encontrar materiais orgânicos, patogênicos e inorgânicos. Dentre os resíduos inorgânicos, 

muitos são constituídos por elementos de grande risco contaminante ao meio ambiente, a 

exemplo de metais pesados, como o mercúrio. Observada tal constatação procurou-se avaliar 

através de análises a concentração de mercúrio total em amostras de solo do lixão inativo e da 

lixeira controlada ativa do município de Ji-Paraná, Rondônia. Desta forma, foram realizadas 

coletas de solo em seis pontos distribuídos no lixão inativo, seis pontos distribuídos na lixeira 

controlada ativa e dois pontos controles. As coletas das amostras de solo foram realizadas nos 

meses de junho, setembro e novembro de 2011, e maio de 2012. A análise das amostras foi 

realizada de acordo com Bastos et al. (1998). A detecção das concentrações de mercúrio total 

foi realizada pelo método absorção atômica por geração de vapor frio (FIMS-400, Perkin 

Elmer). As concentrações de mercúrio encontradas na maioria dos pontos estão acima do 

valor de referência de qualidade (VRQ) estabelecido pela Decisão de Diretoria nº 195 de 23 

de novembro de 2005 da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo – CETESB, que é de 0,050mg.Kg
-1

. Porém, ao comparar os resultados obtidos com 

a Resolução CONAMA Nº420 de 28 de dezembro de 2009, a maior parte dos pontos 

coletados (exceto LC3, LC5 e LX14) está de acordo com o valor de prevenção (VP) disposto 

nesta resolução, ou seja, menores que 0,500mg.Kg
-1

. No ponto localizado próximo a célula 

que se encontrava em uso no mês de junho/2011 (LC3) na lixeira controlada ativa, a 

concentração de mercúrio foi de 0,767mg.Kg
-1

, excedendo o valor de prevenção (CONAMA 

420/2009), mas estando abaixo do valor de investigação para solo agrícola, que é de 12 

mg.Kg
-1 

(CONAMA 420/2009).  

 

 

Palavras-chave: Resíduos, Contaminação, Mercúrio, Solo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, the generation of solid waste has become an increasingly common problem. The 

accelerated production of waste, it is also a result of increasing population and increasing 

excessive consumption of non-durable goods. Amid this waste there, you can find organic 

materials, inorganic and pathogenic. Among the inorganic waste, are made up of many 

elements great risk contaminating the environment, such as heavy metals such as mercury. 

Observed such a finding sought to evaluate through the analysis of total mercury 

concentration in soil samples environmental damage generated as a result of waste disposal at 

the landfill held inactive and active landfill site in the city of Ji-Paraná, Rondônia. Thus, soil 

samples were taken in seven points distributed at the dump inactive and seven points 

distributed in active landfill site. The collection of soil samples were taken in June, September 

and December 2011 and May 2012. A análise das amostras foi realizada de acordo com 

Bastos et al. (1998).The detection of concentrations of total mercury were performed by using 

atomic absorption by cold vapor. (FIMS-400, Perkin Elmer). Mercury concentrations found in 

most of the points are above the benchmark of quality (VRQ) established by Decision of 

Board No. 195, November 23, 2005 the Company of Environmental Sanitation Technology of 

the State of São Paulo - CETESB that is 0,500mg.Kg-1. However, when comparing the 

results obtained with CONAMA Resolution No. 420 of December 28, 2009, the most points 

collected (except the points 03, 05 and 14) agrees with the value of prevention (VP) 

provisions of this ordinance, ie, less than 0.500 mg.Kg-1. In point located near the cell that 

was in use during the month of June/2011 (point 03) in the active landfill site, the mercury 

concentration was 0.767 mg.Kg-1, exceeding the value of prevention (CONAMA 420/2009) 

but being below the value of investigation for agricultural soil, which is 12 mg.Kg-1 

(CONAMA 420/2009).  

 

 

Keywords: Waste, Contamination, Mercury, Soil 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não basta ensinar ao homem uma 

especialidade, porque se tornará assim 

uma máquina utilizável e não uma 

personalidade. É necessário que adquira 

um sentimento, senso prático daquilo 

que vale a pena ser empreendido, 

daquilo que é belo, do que é 

moralmente correto. – Albert Einstein
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A intensificação do processo industrial, aliado ao crescimento da população e à 

conseqüente demanda por bens de consumo, faz com que o homem produza quantidades 

significativas de resíduos sólidos sem uma política clara e efetiva para sua eliminação. Sendo 

incapaz de não gerar prejuízos a si próprio e ao meio ambiente (LEITE et al., 2004), o ser 

humano é protagonista de um grande problema dos dias atuais: a má disposição de resíduos 

sólidos.  

Esta disposição errônea de resíduos é constatada pelo IBGE (2000), pois 71,50% dos 

municípios do território brasileiro no ano 2000 dispunham seus resíduos em lixões e/ou 

vazadouros a céu aberto. 

Este fato traz grandes problemas, como a poluição do ar, das águas e do solo, além 

da proliferação de vetores. De acordo com Leite et al., 2004, a contaminação do solo ocorre 

por intermédio da infiltração dos líquidos percolados (chorume), gerados pela passagem da 

água através dos resíduos sólidos em processo de decomposição. O chorume possui elevada 

carga de poluentes orgânicos e inorgânicos e, ao entrar em contato com o solo, pode 

modificar, de forma intensa, suas características físicas químicas e biológicas, bem como as 

das águas subterrâneas e superficiais.  

A deposição de resíduos eletrônicos e industriais de maneira incorreta contamina o 

solo com elementos químicos perigosos, como por exemplo, o Mercúrio (Hg). 

A principal causa da poluição do meio ambiente por Hg nos anos 90 era oriunda dos 

garimpos de ouro. Neste mesmo período as fontes industriais de mercúrio representavam 

menos que 30% da emissão total, enquanto a emissão de fontes difusas, particularmente 

disposição de resíduos sólidos, vem crescendo em importância em diversas áreas urbanas, 

tornando-se a principal fonte de mercúrio nestas regiões (LACERDA, 1996). 

Esta contaminação através dos resíduos sólidos ocasiona uma serie de prejuízos para 

quem trabalha diariamente com estes objetos. De acordo com o IBGE (2000), cerca de 24.340 

catadores atuam nos lixões do Brasil, e sobrevivem desta atividade; estando sujeitos a doenças 

como: anomalias imunológicas, câncer, danos ao aparelho reprodutor, doenças congênitas, 

doenças respiratórias e pulmonares, deficiências hepáticas, problemas neurológicos e também 

renais (ACURIO et al.,1997). 
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Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as concentrações de 

mercúrio em amostras de solo coletadas na Lixeira Controlada Ativa e no Lixão Inativo do 

município de Ji-Paraná, Rondônia. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  2.1. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo a Norma Brasileira ABNT NBR 10004 (2004, p.1), 

 resíduos sólidos são àqueles resíduos nos estados sólido e semi-sólido, 

que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, àqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis 

em face à melhor tecnologia disponível. 

 

A produção acelerada destes resíduos na atualidade é resultado da explosão 

populacional. O mundo moderno é deveras capitalista, a população atual vem consumindo 

desenfreadamente, gerando várias toneladas de lixo por hora em todo o mundo e o espaço 

geográfico para acondicionar esta montante vem sendo cada vez menor, pois as prioridades 

para a obtenção de área nunca são para as construções de aterros sanitários. De acordo com o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012), foi gerado por dia no Brasil no ano de 2008 cerca 

de 183 mil toneladas de resíduos sólidos. A região Norte foi a que menos participou desta 

produção, com cerca de 14 mil toneladas/dia. Já a região que mais produziu resíduo foi a 

região sudeste, com aproximadamente 68 mil toneladas/dia.  

 

2.1.1. Composição e Classificação dos Resíduos Sólidos 

Em meio aos resíduos sólidos podem ser encontrados materiais orgânicos, 

patogênicos e de grande risco contaminante, tanto para os seres vivos como para o meio 

ambiente. Dentre os resíduos que oferecem riscos podem ser citados os seguintes materiais: 

cloro-soda, lâmpadas elétricas, pilhas, tintas, farmacêutica, explosivos, couro, madeira, têxtil, 

aparelhos elétricos, produtos químicos, catalisadores para materiais plásticos (BISINOT, 

2002), termômetros de mercúrio e amalgama dentário (Portaria nº744-A/99 do Ministério da 

Saúde e do Ambiente). 
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A origem destes resíduos são as mais variadas possíveis, sendo assim classificadas 

pelo manual de gerenciamento integrado (INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA - 

IPT, CEMPRE, 1995). 

Domiciliar: proveniente de residências; 

Comercial: originado dos estabelecimentos comerciais e de serviços; 

Público: são originados de limpeza pública, como vias, praias e feiras; 

Serviço de saúde e hospitalar: são resíduos que podem conter germes patogênicos; 

Industrial: proveniente de diversos ramos de indústrias; 

Agrícola: resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, como embalagens 

de adubos e rações; 

Entulho: resíduos de construção civil; 

Portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: constituem resíduos sépticos, 

ou seja, àqueles que contêm ou potencialmente podem conter germes patogênicos trazidos aos 

portos, terminais rodoviários e aeroportos. Basicamente, originam-se de material de higiene, 

asseio pessoal e restos de alimentação que podem veicular doenças provenientes de outras 

cidades, estados e países. 

Todos os resíduos seguem uma classificação gerida pela Norma NBR nº 10004, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo classificados em Resíduos de 

classe I – perigosos; Resíduos de classe II – não perigosos; Resíduos de classe II A – não 

inertes e Resíduos de classe II B – inertes.  

Os resíduos de classe I (perigosos): são aqueles que apresentam risco a saúde pública 

provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices; riscos ao meio 

ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada, oferecem também riscos de 

inflamabilidade e patogenicidade.  

Os Resíduos de classe II A (não perigosos e não inertes): são àqueles que não se 

enquadram nas classificações dos resíduos de classe I - perigosos ou de resíduos de classe II B 

- Inertes. Os resíduos de classe II A (não inertes) podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.  

Já os Resíduos de classe II B – inertes são quaisquer resíduo que, quando amostrados 

de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água 

destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes 
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solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor (NBR 10004, 2004). 

 

2.1.2 Deposição dos Resíduos Sólidos 

Um dos grandes desafios enfrentados pelas prefeituras é onde dispor os resíduos 

sólidos com segurança, uma vez que áreas disponíveis tornam-se cada vez mais escassas, mais 

distantes dos centros de geração do lixo e têm seu custo mais elevado (SISINNO & 

MOREIRA,1996 ). De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, publicada no ano de 2010, os 

vazadouros a céu abertos, mais conhecidos como lixões, ainda são o meio mais utilizado, para 

a deposição final de resíduos sólidos, pelos municípios. Sendo que, 71,50% dos municípios 

usam esta forma de destinação de resíduos e apenas 17,32% dos municípios dispõe seus 

resíduos em aterros sanitários.  

Esta deposição é um grande problema se manejada erroneamente. Dentre os 

problemas oriundos da deposição de grandes quantidades de lixo, pode-se ressaltar a poluição 

do ar, das águas e do solo, além da proliferação de vetores. 

Um dos protagonistas desta situação é a água, principalmente da chuva, pois, quando 

a água percola através desses resíduos, varias substâncias orgânicas e inorgânicas são 

carreadas.O chorume é líquido poluente resultante combinação da decomposição dos resíduos 

e a água. O chorume, cuja composição é muito variável, pode tanto escorrer e alcançar as 

coleções hídricas superficiais, como infiltrar no solo e atingir as águas subterrâneas, 

comprometendo sua qualidade, por conseguinte, seu uso (SISINNO & MOREIRA, 1996).  

Pelos motivos apresentados, observa-se a importância de um manejo correto da área 

escolhida para depositar os resíduos sólidos. Estas áreas devem ser impermeabilizadas e ter 

coleta e tratamento de chorume para evitar a percolação e infiltração de material contaminado.  

A coleta de gases também é de fundamental importância, pois o resíduo confinado em aterros 

sanitários sofre um processo de decomposição predominantemente anaeróbio. Nesse processo, 

o carbono combina-se com o hidrogênio, formando o metano (CH4), o qual torna-se 

inflamável quando misturado com o ar na proporção de 10 a 15%, podendo também provocar 

a morte por asfixia se invadir, sob condições peculiares, residências próximas ao aterro 

(FIPAI, 2008). 
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2.1.3 Resíduo Eletrônico e Industrial 

O desenvolvimento tecnológico das ultimas três décadas tem trazido incontestáveis 

benefícios à sociedade, mas também tem seus efeitos indesejáveis, pois constantemente 

transforma produtos duráveis, recém lançados, em obsoletos, gerando prematuramente 

grandes volumes de resíduos, resultado entre outros da velocidade de inovação tecnológica 

largamente utilizada como estratégia competitiva do setor industrial (RODRIGUES, 2007). 

Anualmente, são produzidos 50 milhões de toneladas de resíduos 

eletrônicos no mundo; esse é um problema que se agrava com a intensificação da 

demanda por produtos dessa natureza. Uma nova ordem mundial transfere essa 

demanda para países em desenvolvimento, na Ásia, América Latina e África, 

aumentando a produção de lixo a nível global. Além do próprio lixo, esses países 

são consumidores daquele que é produzido no mundo industrializado (ALMEIDA et 

al., 2009). 

 

Segundo Almeida et al. (2009) “o lixo eletrônico geralmente contém substâncias 

tóxicas danosas ao meio ambiente e à toda vida que nele habita. Pela própria distribuição da 

cadeia alimentar, é inevitável que o ser humano seja afetado por essa contaminação”. 

De acordo com Zavariz (2001), os resíduos produzidos pelas industrias também são 

tóxicos e consequentemente causam danos a saúde da população e ao meio ambiente. Alguns 

exemplos de indústrias que usam o mercúrio na composição dos seus produtos são: indústrias 

de metais, pilhas, tintas/vernizes, cloro-soda, odontologia e instrumentos de precisão. Na 

produção de alguns equipamentos que usam estes compostos tóxicos, uma fração do mercúrio 

utilizado se perde no processo de fabricação e vai para o esgoto, causando assim poluição de 

rios, solos, populações humanas e animais.  

Apesar de resíduos ricos em Mercúrio serem descartados indevidamente em aterros 

controlados e sanitários, Prampero (2012), em seu trabalho sobre poluição do solo por 

amálgama dentária, na cidade de Barra do Garças (Mato Grosso), não encontrou valores  

acima do permitido na Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009 e na Decisão 

de Diretoria nº195/2005 da CESTESB. Porém pôde observar que os maiores valores deste 

metal foram encontrados em células comuns, onde são depositados todos os tipos de resíduos, 

inclusive pilhas, baterias, componentes eletrônicos e outros. 

A legislação que fornece para solos brasileiros os valores orientadores de metais 

pesados, dentre outras substância inorgânicas e orgânicas, é a Resolução do Ministério do 

Meio Ambiente, CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009.  
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Esta resolução traz três tipos de valores orientadores, o valor de referencia de 

qualidade é a concentração de uma dada substância que define a qualidade natural do solo, 

sendo determinado com base em interpretação estatística de análises físico-químicas de 

amostras de diversos tipos de solos; o valor de prevenção que significa a concentração de 

valor limite de determinada substancia no solo, tal que ele seja capaz de sustentar as suas 

funções principais e o valor de intervenção, que é a concentração de determinada substância 

no solo acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, 

considerando um cenário de exposição padronizado. O valor de intervenção está dividido em 

3 categorias, áreas agrícolas, áreas residenciais e áreas industriais. Para o mercúrio o valor de 

prevenção é de 0,5 mg.Kg
-1 

. Já os valores que podem ser encontrados em áreas agrícolas é de 

12 mg.Kg
-1

, em áreas residenciais é de 36 mg.Kg
-1

 e em áreas industriais é de 70 mg.Kg
-1

. 

Os valores de referência de qualidade devem ser estipulados pelos estados como 

consta no artigo 8º da resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Como o 

estado de Rondônia, bem como os demais estados brasileiros, não possui VRQ para as 

substâncias listadas pela resolução CONAMA, é comum a titulo de comparação, em trabalhos 

acadêmicos, o uso dos VRQs propostos pela Decisão de Diretoria nº195/2005 da CESTESB. 

Os VRQs do solo devem ser estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes dos Estados e 

do Distrito Federal, em até 04 anos após a publicação desta Resolução, de acordo com o 

procedimento por ela estabelecido. Desta forma, o prazo para que os Estados e o Distrito 

Federal estabeleçam seus VRQs encerra-se em 28 de dezembro de 2013. 

 

2.2. SITUAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO NO BRASIL 

Numa economia em retração, com redução da oferta de empregos, concentração de 

atividades econômicas no setor terciário e desativação de frentes de trabalho na construção 

civil, ocorre o desemprego de grande quantidade de pessoas de baixa qualificação 

profissional, que passam a buscar alternativas para sua sobrevivência e a da sua família. A 

catação do lixo em aterros e nas ruas das cidades, embora seja uma atividade insalubre, é um 

trabalho alternativo que vem sendo cada vez mais difundido no Brasil (IBAM, 2001). 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2000) revelou que os serviços de 

limpeza urbana empregam 317.744 pessoas em todo o Brasil, seja em quadros próprios das 

prefeituras ou contratados através de empresas terceirizadas, isto sem considerar os 24.340 
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catadores que atuam nos lixões, que, adequadamente ou não, também sobrevivem de formas 

relacionadas a esta atividade. 

Em cada local de destinação final dos resíduos sólidos, os catadores se comportam de 

maneiras distintas. Nos dois primeiros, os catadores se submetem a recolher o lixo dentro das 

próprias valas, já nos aterros sanitário existem esteiras onde é feita a seleção dos materiais 

antes que estes sejam depositados nas células. Sendo assim esta atividade apresenta a 

característica de insalubridade, estando os catadores sujeitos a contaminação. 

Assim, o “lidar com o lixo” exige um regime de proteção especial. Todavia 

dificuldades referentes ao acesso ou à reposição de equipamentos de proteção individual 

(EPIs) são comuns na rotina de quem exerce tal atividade (SANTOS, 2009). 

Acurio et al. (1997), citam sete principais problemas de saúde associados às 

substâncias químicas, como os metais pesados e os pesticidas, presentes nos locais de 

disposição de resíduos perigosos. Estes problemas são: anomalias imunológicas, câncer, 

danos ao aparelho reprodutor e más formações congênitas, doenças respiratórias e 

pulmonares, deficiências hepáticas, problemas neurológicos e também renais. Segundo estes 

autores esta lista também pode ser organizada de acordo com a preocupação da população de 

catadores, 53% relatam ter preocupação com o câncer, 19% com efeitos neurotóxicos e 11% 

com má formação congênita.  

 

2.3. MERCÚRIO  

Mercúrio, do latim Hidrargyrum, é uma homenagem ao planeta Mercúrio. De acordo 

com Azevedo(2003), a utilização do mercúrio é datada desde a época do homem pré-

histórico, pois eles usavam o cinábrio (sulfeto de mercúrio; fórmula HgS) nas pinturas das 

paredes das cavernas, nos objetos de argila e em suas pinturas faciais. 

Além de inodoro, o mercúrio é o único metal conhecido que se apresenta no estado 

líquido em temperatura ambiente e a 0ºC. É também o único elemento, além dos gases nobres, 

cujo vapor é monoatômico à temperatura ambiente. O mercúrio sólido é mole e dúctil. O 

mercúrio, elemento químico de numero atômico 80, tem o símbolo Hg. Comparativamente a 

outros, o mercúrio é um elemento raro, situado em 16° lugar no conjunto dos elementos 

conforme sua abundância na Terra,e suas reservas são avaliadas em cerca de 30 bilhões de 

toneladas. (AZEVEDO, 2003). 
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O mercúrio é um elemento metálico encontrado naturalmente no ambiente. Está 

presente na natureza em três formas com diferentes propriedades, usos e toxicidades, são elas: 

mercúrio elementar (metálico), compostos inorgânicos de mercúrio e compostos orgânicos de 

mercúrio (CETESB, 2012).  

Um composto orgânico muito importante do mercúrio é o metilmercúrio. Geralmente 

o processo de transformação química do mercúrio inorgânico em metilmercúrio (metilação) é 

realizada por bactérias, pois este metal é prejudicial a estes organismos, e quando estas 

expulsam o Hg, ele é liberado na forma de metil (WASSERMAN, HACON e WASSERMAN 

2001). A metilação também pode ocorrer quando o mercúrio entra em contato com matéria 

orgânica que se encontram em meio a um pH relativamente ácido, a absorção de mercúrio 

pela matéria orgânica faz com que o produto final da reação seja o metilmercúrio (BISINOTI, 

2002). 

De acordo com o Global Mercury Assessment de julho de 2002 (UNEP,2002), a 

emissão do mercúrio para a biosfera pode ser agrupada em quatro categorias: emissão em 

razão da mobilização de mercúrio da crosta terrestre, como em atividades vulcânicas; emissão 

antropogênica atual, por exemplo mobilização do mercúrio de combustível fóssil, como o 

carvão e outros materiais que contenham mercúrio; emissão antropogênica atual de mercúrio 

usado em produtos e processos e reemisão da antiga liberação antropogênica de mercúrio. 

A crosta terrestre é, portanto, fonte importante de contaminação de corpos aquáticos 

naturais. O mercúrio encontrado na água, parte é de origem natural, outra de origem 

atmosférica, a qual pode ter sido parcialmente gerada por atividade antropogênica. Portanto, é 

difícil avaliar quantitativamente as contribuições da atividade antropogênica e da atividade 

natural em relação aos mercuriais que sofrem lixiviação do solo para a água 

(AZEVEDO,2003). 

Existe um ciclo biogeoquímico genérico no qual o metilmercúrio e os compostos de 

Hg2+ (íon mercúrico), dimetilmercúrio e Hg0 são interconvertidos nos sistemas atmosféricos, 

aquáticos e terrestres. Uma pequena porção do Hg0 que atinge a atmosfera é convertida em 

espécies solúveis em água (provavelmente Hg2+), as quais podem ser reemitidas para a 

atmosfera como Hg0 , através da deposição em solo ou troca na interface ar/ água. O ciclo 

atmosférico envolve uma retenção do Hg0 na atmosfera por períodos longos; 

consequentemente, este composto pode ser transportado através de grandes distâncias. O 
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sedimento do fundo dos oceanos é tido como o túmulo onde o mercúrio é depositado na forma 

insolúvel (HgS - minério cinabre). No entanto, após a sua deposição como HgS, há um 

equilíbrio dinâmico entre as espécies contendo Hg e, mesmo tendo um baixo produto de 

solubilidade, a pequena porção de íons mercúrio proveniente do HgS que sofre redissolução 

pode sofrer complexação de maneira a ter-se uma concentração de mercúrio total no corpo de 

água superior ao valor antes da contaminação. (MICARONE, BUENO E JARDIM, 1999). 

No sulfeto de mercúrio, HgS, frequentemente como cinábrio vermelho e menos 

frequentemente como metacinábrio negro, há quantidades de mercúrio suficientes para 

extração comercial(86,2% do metal) (AZEVEDO, 2003). 

O Hg é o poluente tóxico que está dentre os mais bioacumulativos metais na cadeia 

alimentar (AZEVEDO,NASCIMENTO,CHASIN, 2001), sendo o metilmercúrio (MeHg),  a 

forma mais tóxica do mercúrio, bioacumula nos animais, havendo biomagnificação na cadeia 

alimentar (CETESB, 2012), principalmente em espécies de pescados.  

A presença de mercúrio no corpo humano pode ocasionar grandes danos à saúde. 

Devido à sua acumulação progressiva e irreversível, esse elemento fica retido nos tecidos, 

causando lesões graves, principalmente aos rins, fígado, aparelho digestivo e sistema nervoso 

central (TINÔCO et. al, 2010).  

A exposição em curto prazo a este metal se caracteriza por sintomas como fadiga, 

febre e temores, além de edema pulmonar nos episódios mais graves. Observa-se tosse, 

escarros sanguinolentos, dispnéia (respiração curta), inflamação pulmonar, pneumonia 

química e dores torácicas. Esses efeitos são observados em exposição ocupacional na faixa de 

1,1 a 44 mg/m³ de vapores de mercúrio por quatro a oito horas (AZEVEDO, 2003). 

Segundo Azevedo (2003), 

 a intoxicação a longo prazo é chamada de mercurialismo ou 

hidrargirismo e resulta da exposição permanente e por períodos prolongados a 

pequenas quantidades do mercúrio. Esta exposição ao vapor de mercúrio fica na 

faixa de 0,004 a 12 mg/m³ e é caracterizada por neurastenia, que é um transtorno 

psicológico resultado do  enfraquecimento do sistema nervoso central.  

 

2.3.1 Fontes de Mercúrio 

Uma das maneiras de se encontrar o mercúrio na natureza, bastante rara, porém, com 

extração e purificação simples, é sob a forma de mineral, o cinábrio, que é encontrado 

principalmente no leste europeu, na Espanha, México e Argélia. O mercúrio também pode ser 
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encontrado no meio ambiente associado a outros elementos. O mais comum é o enxofre, com 

quem forma o minério cinábrio (HgS), composto de cor vermelha ou preta. O mercúrio é 

obtido pela combustão do sulfeto (HgS) ao ar livre. Desde o século IV a. C., a principal fonte 

de mercúrio eram as minas de Sesape, em Almadén (Espanha), das quais era extraído o 

minério de enxofre (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010). 

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

aproximadamente 200.000 frascos, ou 7.000 toneladas anuais. Estes frascos contêm 34,5 kg 

de mercúrio metálico. No Brasil o crescimento expressivo na importação do mercúrio, 

ocorreu no ano de 1984, neste ano 90% do mercúrio importado provinha do México, a partir 

de 1985, coincidindo com o boom garimpeiro, os Países Baixos, República Federal Alemã e 

Reino Unido, passaram a contribuir com 75% do fornecimento de mercúrio metálico para o 

Brasil. O Brasil só produz mercúrio metálico a partir de fontes secundárias (sucatas e 

resíduos), sendo posteriormente reutilizado pelas mesmas indústrias ou consumido em outros 

setores, sendo assim a quantidade de mercúrio exportado é inexpressiva (FERREIRA E 

APPEL, 1991). 

A origem e características das principais fontes antropogênicas de mercúrio no 

Brasil, mudaram drasticamente nas últimas três décadas. Inicialmente, até 1980 praticamente, 

a principal fonte de mercúrio para o país, era a produção de cloro e soda, responsável por mais 

da metade do consumo total. Neste período, o consumo industrial representava mais de 80% 

do total comprado pelo país. Na década de 90 a principal carga de mercúrio para o meio 

ambiente era oriunda dos garimpos de ouro (LACERDA, 1996).  

Hoje, no Brasil, cerca de 130 toneladas de mercúrio ainda são utilizadas por ano nos 

garimpos brasileiros. Nas indústrias de cloro-soda do Brasil são usadas cerca de 12 

toneladas/ano. Na indústria de lâmpadas fluorescentes são 1,1 toneladas/ano e na produção de 

amalgama dentaria é utilizado 2,8 toneladas/ano. Estima-se que nos aterros sanitários são 

depositados cerca de 5 toneladas/ano de Hg, proveniente dos resíduos (ASSOCIAÇÃO DE 

COMBATE AOS POLUENTES - ACPO, 2006). 

 

2.3.2. Materiais com Mercúrio 

Alguns materiais que possuem mercúrio em sua composição são: amálgama dentário, 

amálgama de garimpo, pilhas, lâmpadas fluorescentes, aparelhos de precisão e cloro-soda. O 
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mercúrio pode ser ainda usado como conservante de vacinas, em cosméticos, sabões 

clareadores e na forma de agrotóxicos.Todos estes usos estão proibidos no Brasil, sendo 

apenas permitido o uso de mercúrio como anti-séptico, na forma de timerosal (etilmercúrio 

tiossalicilato de sódio) para conservação de algumas vacinas (CETESB, 2012).  

O amálgama dentário é um tipo de liga cujo um dos componentes obrigatórios é o 

mercúrio (Hg). O amálgama foi introduzido nos EUA em 1833 pelos irmãos Crawcour, eles 

divulgavam que dispunham de um novo tipo de material, muito mais barato que o ouro e que 

não exigia o tempo e o trabalho gastos no preparo de cavidade para ouro (SAQUY, 1996). 

Sendo assim, o amálgama é, sem duvida, o material mais utilizado nos últimos 150 anos, para 

tratamentos odontológicos.  

Costa, et al., 2005, em sua pesquisa sobre resíduos de amálgamas odontológico, em 

Maringá no estado do Paraná, afirma que há um descarte de 8kg/mês de resíduo de amalgama, 

sendo que 50% da amalgama é composta por mercúrio, então cerca de 4 kg deste metal são 

descartados por mês, na maior parte de forma indevida. 

 O mercúrio produz efeitos tóxicos locais ou sistêmicos ao organismo, pela inalação 

de vapores durante o preparo do amálgama ou mesmo quando da sua substituição. A 

manipulação, a armazenagem dos resíduos e o despejo do amálgama devem ser cercados de 

cuidados, visando à proteção dos profissionais, dos pacientes e do meio ambiente 

(KAMETANI et al., 2009).  

Sobre os amalgamas dentários com mercúrio, a Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC ANVISA nº33/2003 específica que os resíduos de amálgama odontológico devem ser 

embalados e enviados para os centros de reciclagem e ou de acordo com a Vigilância 

Sanitária Municipal. 

A Lei Ambiental Municipal de Ji-Paraná nº1.113/2001, no seu Art. 69, designa  que 

os estabelecimentos públicos e/ou privados, cujas atividades sejam potencialmente causadoras 

de impacto ambiental, deverão, a critério da autoridade ambiental, proceder ao 

automonitoramento dos padrões de emissões gasosas, de lançamento de efluentes e de 

disposição final de resíduos sólidos. Sendo assim os locais que usam o amálgama dental, são 

responsável pela disposição final deste resíduo.  

O mercúrio também é utilizado para a separação das partículas finas de ouro através 

de amalgamação, isto acontece após uma etapa de pré-concentração gravimétrica da fração 
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pesada dos sedimentos dos rios, solos ou minério moído, dependendo do local do garimpo. 

Depois da etapa de amalgamação, a mistura Au-Hg em geral é queimada em retortas, mas, 

frequentemente, essa operação é feita ao ar livre e, portanto, emite vapor de mercúrio para a 

atmosfera. Durante o processo de amalgamação, uma quantidade variável de mercúrio 

metálico também se perde nos rios e solos pelo seu manuseio em condições de campo 

precárias e devido à vaporização. Além disso, descartam-se rejeitos ricos em mercúrio na 

maioria das áreas de garimpo (Lacerda e Salomons, 1992). 

Outro ramo industrial que utiliza mercúrio é o de produção de lâmpadas 

fluorescentes e a vapor de Hg. A quantidade colocada em cada lâmpada varia de 12 a 120mg 

de Hg dependendo do tipo de lâmpada, do cumprimento e do diâmetro do bulbo. Com relação 

ao ambiente um dos grandes problemas é a perda de mercúrio após descarte final das 

lâmpadas. Em função da crise energética no país, ultimamente, houve um considerável 

aumento no consumo de lâmpadas fluorescentes que, após utilizadas, são jogadas pelos 

usuários no lixo comum, originando quantidades de mercúrio que podem atingir cerca de 10 

toneladas ao ano (ZANICHELLI et al., 2004). Para evitar o despejo no ambiente, após o uso 

do produto, as empresas produtoras ou importadoras deveriam ser responsabilizadas pelo 

recolhimento dos mesmos (ZAVARIZ, 2001).  

Estados brasileiros como Paraná e Distrito Federal, e municípios como São Paulo e 

Manaus, possuem legislação que proíbe o descarte de lâmpadas fluorescentes e obrigam 

fabricantes e vendedores a depositarem de forma correta estes resíduos.  

Leis federais estão sendo formuladas sobre este assunto desde fevereiro de 2011, 

porém as atividades dos Grupos de trabalho em Câmaras Técnicas do CONAMA estão 

suspensas temporariamente. (PLANO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2012). 

Nas indústrias de aparelhos de precisão o mercúrio é usado, 

principalmente pela capacidade de expansão uniforme de seu volume, na fabricação 

de termômetros, barômetros, manômetros, válvulas e interruptores de correntes, e 

nas indústrias de tinta são usados compostos de mercúrio com função bactericida e 

antiincrustante (ZAVARIZ, 2001). 

 

De acordo com Zavariz, 2001, o cloro e a soda cáustica são produzidos por eletrólise 

utilizando três principais tecnologias industriais: mercúrio, diafragma e membrana.O cloro e a 

soda cáustica são produzidos simultaneamente, pela eletrólise de sal (cloreto de sódio), numa 

proporção fixa de 1 tonelada de cloro para 1,12 t de soda cáustica, sendo o processo 
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eletrolítico empregado em mais de 95 % da produção mundial de cloro (MONTENEGRO E 

PAN, 1998).  

O processo de produção do cloro/soda consiste na passagem de uma corrente elétrica 

em salmoura de cloreto de sódio, obtendo como resultado o cloro (Cl2), a soda (NaOH) e o 

hidrogênio (H2) (CORGOZINHO,1998).  

Em 2007, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados 

- ABICLOR, 72% da produção brasileira do setor de soda-cloro empregou a tecnologia de 

diafragma, 23% a de mercúrio e 5% a de membrana.   

A tecnologia mais utilizada pelo setor em 2010 foi a de diafragma (63% da 

capacidade instalada), seguida pela tecnologia de membrana (23% da capacidade instalada) e 

mercúrio (14% da capacidade instalada)(ABICLOR,2010). Essa distribuição percentual é em 

função dos elevados custos inerentes à substituição da tecnologia que utiliza o mercúrio, e 

também das exigências ambientais legais em cada região pelos governos locais 

(FERNANDES, GLORIA E GUIMARÃES 2009). 

No caso das pilhas, cada uma delas possui em sua composição cerca de 0,01% de 

mercúrio e a mesma porcentagem de cádmio (ALMEIDA et al., 2009). O mercúrio neste tipo 

de indústria, ao contrário da indústria de cloro-soda, é liberado do processo industrial junto ao 

produto final, de forma que seu destino final será provavelmente aterros sanitários ou 

depósitos de resíduos sólidos (LACERDA, 1996). 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE, 2006), 

no Brasil, são produzidas, anualmente, cerca de 800 milhões de pilhas comuns, das quais 80% 

são do tipo secas (zinco-carbono) e 20% alcalinas. No Brasil o consumo médio é de 5 pilhas 

por habitante/ano. O descarte, na maioria das vezes, simplesmente jogadas no lixo, 

queimadas, guardadas em dispensas junto com alimentos e remédios, lançadas em rios ou em 

terrenos baldios. Nos aterros e lixões, quando expostas ao sol e à chuva, as pilhas se oxidam e 

se rompem, criando uma série de inconvenientes, como o risco de contaminação do lençol 

freático e conseqüentes danos à saúde da população (GOMES E MELO, 2006). Porém a 

Resolução CONAMA Nº401 de 4 de novembro de 2008, determina que todos os fabricantes 

baterias e pilhas devem ter programas de recolhimento deste item para destinação adequada, 

ao final de sua vida útil.  
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2.4. CONTAMINAÇÃO E ACIDENTES COM MERCÚRIO 

A contaminação pelo mercúrio é considerada como, um dos piores perigos dentre as 

agressões antropogênicas ao ambiente. O mercúrio é um dos poucos metais poluentes que já 

causou a morte de seres humanos devido à ingestão de alimentos contaminados. Na maioria 

dos países, a seriedade da situação tem levado a um controle intenso das emissões de 

mercúrio para o ambiente, resultando na sua diminuição significativa (LACERDA E 

SALOMONS, 1992). 

A fácil disponibilidade e a convivência do homem com as mais variadas formas do 

mercúrio são fatores que propiciam o descuido quanto à sua toxicidade. A associação do 

referido metal com substâncias orgânicas são tóxicas para os seres vivos, com isso, é preciso 

um controle mais rígido e cuidados especiais com o seu uso (JUNIOR e COUTO, 1996). 

A contaminação de pessoas que trabalham diretamente com mercúrio não é 

novidade. Sintomas de intoxicação por mercúrio datam de 370 a.C. por Hipócrates, que 

observou que os trabalhadores que extraíam metais sofriam de cólicas abdominais 

(BERINGHS-BUENO,2005). 

Em 1700, Ramazzini, detalhou as doenças dos trabalhadores das minas de extração 

de mercúrio e dos trabalhadores de douração de jóias. Em 1721 encontra-se relato de doenças 

em gengivas e tremores das mãos em mineradores (BAIR, 2002). 

Um dos exemplos de contaminação em decorrência do uso do mercúrio é o garimpo 

de ouro, que é emitido através de vapor para a atmosfera através da queima da amalgama. 

(LACERDA E SALOMONS, 1992).  

Estima-se que para cada quilo de ouro produzido são empregados 1,3Kg de 

mercúrio, e praticamente toda a quantidade utilizada é perdida no processo e permanecem no 

meio ambiente, contaminando a flora e a fauna, particularmente os peixes. (ZAVARIZ, 2001) 

Além da contaminação dos trabalhadores do garimpo e da poluição do local, ocorre a 

contaminação de terceiros, pois o ouro produzido no garimpo é comercializado em lojas em 

centros urbanos, onde é novamente queimado para purificação, liberando também mercúrio 

para a atmosfera (CÂMARA et al., 1996).  

Sendo assim, a partir do processo de trabalho em áreas garimpeiras, pode-se 

categorizar os expostos em: população ocupacionalmente exposta ao mercúrio metálico, 

incluindo os garimpeiros que queimam ouro, garimpeiros próximos às áreas de queima e 
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funcionários de lojas que comercializam o ouro; população em geral exposta ao mercúrio 

metálico, ou seja, pessoas próximas ao locais de garimpo e às lojas que comercializam o ouro; 

população em geral ou ocupacional potencialmente exposta ao metil-mercúrio, abrangendo os 

consumidores de peixes (CÂMARA et al., 1996). 

Outro exemplo de contaminação por mercúrio foi o acidente que ocorreu na Baia de 

Minamata no Japão. De acordo com FELTRE (2004), uma indústria química localizada 

próxima a uma vila de pescadores na Baía de Minamata, era responsável por 50% de toda a 

produção japonesa de Acetaldeido, no ano de 1935. Em 1941, iniciou-se a produção de 

cloreto de vinila. Na fabricação destes dois compostos, eram utilizados, como catalisadores, o 

sulfato e o cloreto de mercúrio, respectivamente.  Em 1950, começaram a aparecer no mar os 

primeiros peixes mortos, em seguida, centenas de pessoas adoeceram gravemente, todas com 

problemas no sistema nervoso. Com a propagação da anomalia, ela passou a ser chamada de 

“mal de Minamata”. 

Esse quadro perdurou até 1968, quando a verdadeira causa da tragédia foi finalmente 

identificada: era o composto organometálico cloreto de etil-mercúrio, lançado pela fábrica em 

um riacho, que desaguava na baía. O composto contaminou peixes e moluscos, base da 

alimentação das famílias dos pescadores que, desse modo, acabaram também contaminadas. 

(FELTRE, 2004). 

Outros incidentes ocorreram no Iraque, Paquistão e Guatemala devido à ingestão de 

farinha e sementes de trigo tratadas com compostos de metilmercúrio. Em 1960, um fungicida 

à base de etilmercúrio foi responsável por um surto envolvendo 1000 pacientes no Iraque. Na 

Guatemala entre 1963 e 1965, casos suspeitos de encefalite viral foram relatados durante as 

estações de crescimento de trigo, quando 45 pessoas foram afetadas e 20 morreram. O 

metilmercurio usado nas sementes de trigo, antes da distribuição aos fazendeiros, foi o agente 

responsável pelas intoxicações. Um surto similar ocorreu em 1969 no Paquistão (BAKIR et 

al., 1973). 

 

2.5. MERCÚRIO NA AMAZÔNIA. 

No contexto da região amazônica, o mercúrio tem destaque especial, pois é o 

protagonista na extração de ouro por meio de garimpos. Deschamps et al. (1998) em seu 

trabalho sobre a contaminação do mercúrio, proveniente do garimpo, ressalta que em 1980, a 
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nova corrida do ouro na América Latina levou milhões de pessoas a ingressarem na atividade 

artesanal de ouro, o garimpo, como uma forma de fugir da completa marginalização social. 

Desde então, a crescente utilização do mercúrio na formação do amálgama, liga de Au-Hg, e 

sua emissão para os diferentes compartimentos ambientais tem sido fonte de preocupação da 

comunidade científica em todo o mundo, devido aos efeitos danosos que esse metal provoca 

no meio ambiente e ao seu potencial tóxico à saúde humana. Esses efeitos nocivos ainda não 

foram completamente avaliados, tornando difícil a adoção de medidas de prevenção e 

controle. 

Provando essa constatação, elevadas concentrações de mercúrio estão sendo 

encontradas em diferentes espécies de peixes nos rios Madeira (Rondônia), Tapajós (Pará) e 

região de Carajás (Pará). O nível letal em peixes é alto e ocorre quando os tecidos atingem 

concentrações de 10 a 20ppm. Por isso muitos peixes sobrevivem e contaminam as pessoas 

que os ingerem. Pouco se sabe sobre os efeitos tóxicos do mercúrio nos animais aquáticos 

(ZAVARIZ, 2001). 

Outra problemática é as evidencias de que o solo da região Amazônica é 

naturalmente rico neste elemento. Embora a contaminação do ambiente amazônico por 

mercúrio tenha sido por muito tempo atribuída ao garimpo de ouro, atualmente existem 

indícios de que a presença de mercúrio na Amazônia seja um fenômeno natural 

(WASSERMAN, HACON e WASSERMAN 2001). 

Altas concentrações de mercúrio inorgânico são encontradas naturalmente em solos 

antigos da região amazônica, este metal está presente nas chuvas e no material vulcânico 

lançado à atmosfera e depositado no solo por milhões de anos (FUSHIYOSHI,2004). 

Outra Justificativa da presença de mercúrio no solo da Amazônia são as emissões 

naturais de mercúrio provenientes de queimadas naturais de florestas, superfície de águas 

naturais e fontes geológicas (ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND 

DEVELOPMENT - OECD, 1994), situações estas que podem ocorrer no cenário amazônico. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

As áreas de estudo selecionadas para o desenvolvimento deste trabalho 

correspondem à lixeira controlada ativa (FIGURA 1) e ao lixão inativo (FIGURA 2) do 
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município de Ji-Paraná, Rondônia. O termo lixeira controlada foi dado pela prefeitura do 

Município de Ji-Paraná no Plano de Gerenciamento Ambiental (2008), da área de disposição 

de resíduos ativa. A nomenclatura que mais se aproxima a terminologia dada pela prefeitura é 

o aterro controlado, que consiste na técnica de recobrimento das valas de resíduos, com 

material inerte (ABNT – NBR 8849/1985). A lixeira controlada ativa do município de Ji-

Paraná, como visualizado em campo até o presente momento, consiste na deposição de 

resíduos em células as quais não possuem qualquer tipo de impermeabilização. Quando a 

célula é completamente preenchida, a mesma recebe cascalho para seu fechamento, e os 

resíduos passam a serem depositados em nova célula.  A lixeira controlada ativa se localiza no 

Km 11 da BR 364, sentido a Porto Velho. O lixão inativo localiza-se no segundo distrito da 

cidade de Ji-Paraná, no bairro Boa Esperança. Atualmente, encontra-se ali desenvolvida uma 

vegetação rasteiras e árvores de pequeno porte. Na porção a frente do lixão inativo está 

localizada a comunidade do bairro Boa Esperança.  

.  

3.2 PONTOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DE SOLO 

Na lixeira controlada ativa foram coletadas amostras de solo em 6 pontos distintos 

(LC1 a LC6). No lixão inativo também foram coletadas amostras de solo em 6 pontos 

distintos (LX8,LX9,LX10,LX11,LX12 e LX14). Também foram coletados 2 pontos controles 

( LCcont7 e LXcont13) próximos a cada área de coleta. A distribuição dos pontos de coleta é 

apresentada nas figuras 01 e 02, e a descrição de cada ponto esta disposta na Tabela 01. 
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Tabela 01. Descrição dos pontos coletados na lixeira controlada ativa e no lixão inativo de Ji-  

Paraná/RO nos meses de junho, setembro, novembro de 2011 e março de 2012. 

Ponto Descrição 

 Lixeira controlada ativa 

LC1 Entrada lixeira ativa 

LC2 Próximo à célula contendo lixo hospitalar 

LC3 Próximo à célula ativa 

LC4 Local onde havia queima de lixo e grande quantidade de vidro 

LC5 Próximo à lagoa de despejo de esgoto doméstico 

LC6 Paralelo a célula onde havia chorume 

LCcont7 Ponto Controle – Fazenda 

 Lixão Inativo 

LX8 Entrada do lixão inativo 

LX9 e LX14 Próximo a vegetação de Buchas  

LX10 Próximo a vegetação de Mamona 

LX11 Local com presença de resíduos (vidros) na superfície 

LX12 Escoamento da chuva 

LXcont13 Ponto Controle – Fazenda 
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Figura 01. Localização da lixeira controlada ativa do município de Ji-Paraná, Rondônia. 

Fonte: Gomes (2013). 
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Figura 02. Localização do lixão inativo do município de Ji-Paraná, Rondônia.  

Fonte: Gomes (2013).  

 

O lixão inativo recebeu os resíduos sólidos da cidade de Ji-Paraná entre os anos 1993 

e 1998 (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA-PRAD, 2008), 

aproximadamente. Desta forma, o referido lixão encontra-se desativado há aproximadamente 

15 anos. Após este período, os resíduos depositados neste local foram enterrados, sem que o 

solo fosse impermeabilizado para tal fim, a área do lixão não foi isolada e não passou por 

monitoramento como recomendado no Guia para Elaboração de Projetos de Aterros Sanitários 

para Resíduos Sólidos Urbanos, elaborado pelo CREA do estado do Paraná (2009). “Quando 

um vazadouro ou aterro sanitário completa a sua vida útil, deve continuar funcionando 

eficazmente como uma unidade para o controle ambiental dos resíduos, durante um longo 

período de tempo”(CREA-PR,2009). 
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3.3 PRESERVAÇÃO E PREPARO DAS AMOSTRAS DE SOLO  

As amostras de solo foram coletadas nos meses de junho, setembro e dezembro de 

2011 e março de 2012. A coleta de solo superficial foi realizada com auxílio de enxada 

(FIGURA 03a). Primeiramente foram removidos aproximadamente 10cm da camada 

superficial do solo e coletados nos próximos 20cm, aproximadamente 1Kg de solo. Após 

coletadas, as amostras de solo foram identificadas e acondicionadas em sacos plásticos 

(FIGURA 03b) e mantidas resfriadas, para conservação das suas características originais, até 

o momento da análise. 

 O preparo e as análises de mercúrio no solo foram realizados no laboratório de 

Biogeoquímica Ambiental Wolfgang Chritian Pfeiffer da Universidade Federal de Rondônia, 

campus Porto Velho. 

Para o preparo das amostras, para posterior análise das concentrações de mercúrio, as 

amostras de solo foram umedecidas com água ultra-pura (FIGURA 03c) e peneiradas em 

peneira inox com malha de 200 mesh. A fração de solo menor que 200 mesh foi recolhida e 

colocada em estufa a 30+5°C para secagem. Concluído este procedimento, o solo foi 

macerado com auxílio de cadinho e pistilo de porcelana (FIGURA 03d).  

Para a determinação de mercúrio total nas amostras de solo seguiu a metodologia 

proposta por Bastos et al., (1998). As amostras foram pesadas em tubos de ensaio 

(aproximadamente 0,500g) (FIGURA 03e), acidificadas com 5mL de solução de água régia 

(HCl:HNO3 1:1) e levadas ao bloco digestor (70ºC) por 30 minutos (FIGURA 03f). Após 

resfriamento das amostras foram adicionados 6ml da solução de permanganato de potássio 

5% (KMnO3 5%)(FIGURA 03g). No dia seguinte (após período de over-night), foram 

adicionados 1mL de solução de cloridrato de hidroxilamina a 12%, (HONH3Cl+NaCl), em 

seguida as amostras foram filtradas por gravidade em papel de filtro (Whatmam 44), aferidas 

a um volume final de 12mL com ácido clorídrico (HCl 0,1N) em tubos de teflon de 15mL. A 

determinação das concentrações de mercúrio nas amostras foram realizadas no 

espectrofotômetro de absorção atômica por geração de vapor à frio (FIMS-400, Perkin Elmer) 

(FIGURA 03h). 
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Figura 03: Coleta das amostras de solo (a, b); umidificação e maceração das amostras (c, d); pesagem 

das amostras (e); abertura química das amostras (f, g) e análise das amostras no espectrofotômetro de 

absorção atômica por geração de vapor frio (h). 

Fonte: Fotos a, b - Igor Fotopoulos (2011); fotos c – h – Harianne Rossetti (2012). 
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3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O tratamento estatístico foi realizado no intuito de verificar se há diferença estatística 

nas concentrações de Hg encontradas nas amostras de solo entre os quatro meses de coleta. 

Para a lixeira controlada ativa, para cada período foi obtida a média do LC2 ao 

LCcont7. O LC1 foi excluído da análise devido à falta de dado para este ponto na coleta de 

junho. Para o lixão inativo, foi obtida a média de LX8, LX10, LX11, LX12 e LXcont13, 

excluindo-se LX9 e o LX14, também em decorrência da falta de dados para alguns períodos, 

para se realizar uma média. Logo, em decorrência de se ter 6 pontos para a lixeira controlada 

ativa e 5 pontos para o lixão inativo utilizou-se teste não paramétrico, o qual não requer 

pressuposto de normalidade.  

Para tanto as médias das concentrações de Hg (entre os pontos) referente a cada 

período e para cada área estudada, foram analisadas através do teste de Mann-Wicht, com 

nível de significância de 5%, utilizando-se o software STATISCA 7.0. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na presente pesquisa serão comparados com outros trabalhos 

científicos, com a Resolução CONAMA nº 420 28 de dezembro de 2009 e com a da Decisão 

de Diretoria nº 195-2005-E de 23 de novembro de 2005 da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. 

O Estado de Rondônia não possui VRQs para solo. Por esta razão os dados obtidos 

nessa pesquisa serão comparados aos VRQs do Estado de São Paulo, estipulado pela 

CETESB 195/05. O VRQ trazido por esta decisão para o elemento mercúrio (Hg) é de 

0,05mg.Kg
-1

. 

A figura 04 apresenta a comparação das concentrações de mercúrio obtidas nas 

análises de solo da lixeira controlada ativa e do lixão inativo de Ji-Paraná, durante o período 

amostrado, com o VP da CONAMA 420/09 e com o VRQ da CETESB 195/05. 
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Figura 04. Comparação entre as concentrações de Hg obtidas nas amostras de solo da lixeira 

controlada ativa (pontos 01-07) e do lixão inativo (pontos 08-14) durante o período amostrado, e o 

valor de prevenção (VP) da resolução CONAMA 420/2009 e o valor de referência de qualidade 

(VRQ) da CETESB (2005). 

 

As concentrações de Hg encontradas nas amostras de solo da lixeira controlada ativa 

de Ji-Paraná em todos os períodos estudados, apresentaram o valor médio 0,300mg.Kg
-1

. O 

valor mínimo e máximo encontrados foram, 0,038 e 2,550mg.Kg
-1

. No lixão inativo os 

valores obtidos foram 0,255 mg.Kg
-1

.(média),  0,100 mg.Kg
-1

(valor mínimo) e 0,867mg.Kg
-1 

(valor máximo). 

Santos (2006) em seu trabalho sobre metais pesados em amostras de solo e de 

chorume na lixeira urbana de Porto Velho (Rondônia), obteve valores entre 0,070 e 

2,923mg.Kg
-1

 de mercúrio em amostras de solo e sedimentos, resultados próximos aos 

encontrados no presente estudo. O valor médio encontrado pela referida autora em todos os 

pontos durante os períodos de coleta foi de 0,483mg.Kg
-1

, apresentando-se próximo aos 

valores médios do presente trabalho.  

Já Munõz (2002), em sua pesquisa sobre metais pesados no aterro sanitário de 

Ribeirão Preto (São Paulo), relata que dentre os metais avaliados, o mercúrio foi o elemento 

detectado em um número menor de amostras nas matrizes analisadas (solo, raiz e folha), 

estando sempre abaixo dos limites de detecção dos métodos utilizados, diferenciando-se assim 

das concentrações da lixeira controlada ativa, do lixão inativo de Ji-Paraná e da lixeira urbana 

de Porto Velho, já que as concentrações de Hg foram detectadas pelos métodos de análise, em 
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todas as amostras de solos coletadas e também apresentaram alguns valores acima do VP 

estabelecido pela CONAMA 420/09 e do VRQ colocado pela CETESB 195/05. 

No presente trabalho, a maior parte das amostras analisadas ultrapassaram do valor 

de referência de qualidade (0,05mg. Kg
-1

) estabelecido pela CETESB 195/05 para amostras 

de solo do estado de São Paulo (exceto LC1 no mês de setembro de 2011 e LC2 no mês de 

junho de 2011 pois obtiveram concentrações inferiores a 0,05mg. Kg
-1

).  

Picarelli (2003), estudando uma área industrial de Porto Alegre (RS), mais 

especificamente em uma refinaria de petróleo, analisou a concentração de metais pesados e 

hidrocarbonetos em amostras de solo que compõem os diques de contenção de quatro tanques 

de armazenamento de petróleo e comparou os resultados obtidos com os valores orientadores 

estipulados pela CETESB 195/05. As amostras de solo foram coletadas a 0,5 metros de 

profundidade. Em relação ao mercúrio, todos os tanques obtiveram valores menores que o 

valor de prevenção (0,5mg.Kg
-1

). Porém, em dois tanques a autora encontrou concentrações 

de Hg acima do valor de referência de qualidade (0,050mg.Kg
-1

), sendo essas concentrações 

representadas pelos valores 0,080 e 0,120mg.Kg
-1

. 

Tavares et al. (2003), também analisaram amostras de sedimentos na Lagoa Rio das 

Pedras localizada na planície de inundação do rio Moji-Guaçu (SP), para confirmar ou não a 

presença de metais pesados, entre eles o mercúrio. Foram coletadas amostras de sedimento a 

cada 1cm de profundidade, até chegar à profundidade de 25cm. Foram encontradas 

concentrações de metais pesados elevadas, e os autores relacionaram este resultado com a 

produção agrícola de cana-de-açúcar, aonde vem sendo usado, há anos, adubos químicos e 

herbicidas de maneira indiscriminada, e também com a inundação do Rio Moji-Guaçu, que 

pode transportar os metais caracterizando aporte de poluentes. No entanto, os autores colocam 

que a concentração media de mercúrio encontrada (27,2mg.Kg
-1

) foi semelhante àquelas 

verificadas em áreas não contaminadas. Entretanto, com base na CONAMA 420/09, pode-se 

dizer que está área do Rio Moji-Guaçu encontra-se contaminada, sendo o valor encontrado 

pelos autores muito superior ao permitido para áreas de agricultura, 12mg.Kg
-1

.  

A CONAMA 420/09 estabelece como valor orientador, o limite de 12mg.kg
-1

 de Hg 

para intervenção em solos de uso agrícola, 36mg.kg
-1

 de Hg para intervenção em solos de uso 

residencial e 70mg.Kg
-1

 para solos de uso industriais. Comparando os resultados obtidos nas 

amostras de solo da lixeira controlada ativa e do lixão inativo com os valores de investigação 
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estipulados pela CONAMA 420/09, pode-se considerar que os solos ainda estão adequados 

para agrícola, residencial e industrial. Entretanto é válido ressaltar que o Hg presente no solo 

pode ser percolado e vir a atingir a água subterrânea, a qual é a principal fonte de água 

utilizada pelos moradores do bairro Boa Esperança, localizado na área a frente do lixão 

inativo, como demonstrado no trabalho de Martins (2011). A CONAMA 420/09 atribui a 

concentração de 1µg.L
-1

 de Hg como a concentração limite encontrada na água subterrânea 

para não oferecer risco à saúde. 

Silva et al. (2002), analisaram a concentração de mercúrio em amostras de 

sedimentos na superfície do estuário de Santos-Cubatão (SP). Os autores coletaram 156 

amostras de sedimentos. As concentrações encontradas foram de 0,10 a 6,77mg.Kg
-1

.
 
Os 

maiores valores ocorreram nos rios Cubatão (média anual = 1,73±0,94mg.Kg
-1

), Largo do 

Caneu (1,04±0,25mg.Kg
-1

) e Casqueiro (1,04±0,40mg.Kg
-1

). Particularmente nestes rios, as 

concentrações mensais de Hg não revelaram um padrão uniforme de distribuição. Cada rio, e 

até mesmo cada estação dentro do rio, mostrou um padrão de variabilidade particular, o que 

denuncia uma taxa de acumulação de Hg muito irregular. Na presente pesquisa alguns pontos 

(LC3,LC4,LC5 e LCcont7) também não apresentaram uma distribuição uniforme referente a 

concentração de Hg entre os períodos de coleta.  

 

 

4.1 LIXEIRA CONTROLADA ATIVA 

O ponto que obteve a maior concentração de mercúrio entre todas as amostras 

obtidas nesta pesquisa (lixeira controlada ativa e lixão inativo) foi o LC5, localizado próximo 

a lagoa de despejo de esgoto doméstico da lixeira controlada ativa. Os valores da 

concentração de mercúrio que foram obtidos nesse ponto foram: 1,856mg.Kg
-1

 em setembro 

de 2011 (FIGURA 05), 2,549mg.Kg
-1 

no mês de novembro de 2011 (FIGURA 06) e, em 

março de 2012, 0,444mg.Kg
-1

(FIGURA 07). Pode-se observar que nos meses de setembro e 

novembro de 2011 as concentrações de Hg ultrapassaram o VP estipulado pela CONAMA 

420/09, valor este de 0,5mg.Kg
-1

. 
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   Figura 05. Distribuição espacial das concentrações de mercúrio na lixeira controlada ativa 

(setembro de 2011) 
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Figura 06. Distribuição espacial das concentrações de mercúrio na lixeira controlada ativa (novembro 

de 2011). 
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Figura 07.  Distribuição espacial das concentrações de mercúrio na lixeira controlada ativa (março de 

2012). 
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É possível que essas concentrações de Hg elevadas encontradas nos pontos próximos 

à lagoa de despejo de esgoto doméstico sejam consequência do contato do mercúrio com a 

matéria orgânica proveniente do esgoto. De acordo com Oliveira et al., (2007), os solos ricos 

em materiais húmicos têm concentrações médias de mercúrio com fatores entre 1,5 e 2,8 

vezes maiores que os solos pobres em matéria orgânica. Em sua pesquisa sobre a 

concentração de mercúrio em amostras de solo da bacia do rio Negro, tal autor verificou que 

as amostras de solo coletadas em maiores profundidades (20-60cm), caracterizadas pelo 

menor teor de material húmico, apresentaram menor capacidade de reter Hg, indicando forte 

influência da matéria orgânica. 

Bisinot (2005), em sua pesquisa sobre a biogeoquímica do mercúrio orgânico na 

bacia do rio Negro, relatou que a matéria orgânica presente nas suas águas poderia estimular a 

presença de Hg na coluna d’água. Além disso, em se tratando das concentrações de Hg 

obtidas em perfis de sedimentos (sob diferentes profundidades), destacou que as maiores 

concentrações de Hg orgânico estiveram nas camadas superficiais, onde foi encontrada maior 

quantidade de matéria orgânica. Nesta mesma pesquisa, verificou-se que o Hg estava em 

maior concentração nas águas pretas, caracterizadas pela maior concentração de matéria 

orgânica, do que nas águas brancas, caracterizadas por menor presença de matéria orgânica, 

com concentrações variando de <0,01 a 1,63ng.L
-1

 nas águas escuras e <0,01 a 0,41ng.L
-1

 nas 

águas brancas. 

Apesar de não ter sido realizada análise de Hg orgânico nas amostras de solo 

coletadas, é possível que a maior fração do mercúrio total encontrada nas amostras de solo 

coletadas próxima ao local de deposição de esgoto doméstico da lixeira controlada ativa esteja 

na forma orgânica deste metal. 

Outra explicação para a elevada concentração de Hg no ponto próximo a lagoa de 

despejo de esgoto doméstico da lixeira controlada ativa (LC5) pode ser os descartes de 

produtos ricos em mercúrio diretamente nas fossas, como por exemplo, amálgamas dentárias, 

contaminando assim o esgoto que é descartado. Costa et al., (2005), relata que em Maringá 

(PR) cerca de 15% dos consultórios descartam os seus resíduos ricos em mercúrio diretamente 

nas redes coletoras de esgoto, contrariando as recomendações da ANVISA(2006). 

Segundo a ANVISA (2006), todos os estabelecimentos de saúde devem implantar 

um plano de gerenciamento de resíduos que devem proporcionar aos resíduos gerados um 



46 

 

 

 

 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente, de acordo com o 

estabelecido na RDC/ANVISA nº 306, de 07 de dezembro de 2004. (ANVISA, 2004).  

O gerenciamento dos RSS abrange as etapas de manejo, segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, 

armazenamento externo, coleta, transporte externo e disposição final. Esse gerenciamento 

deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos 

resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por 

estas etapas (ANVISA, 2004). 

De acordo com Oliveira (2003), concentrações significativas de Hg têm sido 

observadas nos efluentes de instalações de esgoto. A presença desse metal em águas 

residuárias pode contribuir para o seu processo de metilação, pois existe uma grande 

densidade e variedade de microrganismos, que poderiam ser potencialmente metiladores, 

biotransformando o Hg inorgânico para sua forma mais nociva, o metilmercúrio. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2011) A presença do metilmercúrio 

(MeHg) no solo é um problema, pois quando ele é carreado até os corpos hídricos superficiais 

ou infiltrado no lençol freático e chega até a cadeia alimentar dos animais aquáticos, o metal 

se bioacomula em peixes e mamíferos marinhos e de água doce, sendo que quanto maior o 

tempo de vida tiver o animal, maior será a concentração de metilmercúrio nele encontrada. O 

tamanho do animal também influencia na concentração de MeHg acumulada, quanto maior a 

estatura, maior a concentração do metal metilado. Portanto, os peixes do topo da cadeia são 

mais propensos a ter níveis elevados de metilmercúrio, porém os peixes pequenos (base da 

cadeia alimentar) que vivem em zonas particularmente contaminadas também podem ter altos 

níveis de MeHg acumulado. 

Trivelato (2011) relata que quando o ser humano é exposto a elevadas concentrações 

de MeHg, principalmente através da alimentação, pode vir a sofrer algumas sequelas como: 

distúrbios sensórios, ataxia, estreitamento do campo da visão, deficiência auditiva, 

dificuldades em manter o equilíbrio, impedimentos da fala, tremor nas mãos e nos pés e 

distúrbios nos movimentos oculares. O cuidado deve ser redobrado quanto à exposição de 

mulheres grávidas, pois este composto facilmente atravessa a barreira placentária e a barreira 
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hemato-encefálica, podendo ocasionar efeitos adversos no desenvolvimento do cérebro 

humano em fetos e recém-nascidos. 

Na lixeira controlada ativa, outro valor encontrado acima VP (0,5mg.Kg
-1

) estipulado 

pela CONAMA 420/09, foi o LC3 (0,767mg.Kg
-1

), em junho de 2011. Esse ponto localiza-se 

próximo à célula ativa, na qual, inclusive, estava sendo descartado o lixo no momento da 

coleta (FIGURA 08). Uma explicação viável para esse valor excedente é a grande 

concentração de materiais ricos em mercúrio, descartados inadequadamente, já que o 

município de Ji-paraná não possui local adequado para descarte de materiais como lâmpadas 

fluorescentes e pilhas, que podem vir a contaminar lixos domiciliares inertes. A figura 09 

apresenta a distribuição espacial das concentrações de Hg obtidas na lixeira controlada ativa 

em junho de 2011. 

 

 

Figura 08. Célula ativa, a qual recebia resíduos no momento em que a coleta da amostra de solo 

estava sendo realizada. Lixeira controlada ativa de Ji-Paraná- RO, junho, 2011. Fonte: Igor 

Fotopoulos (2011). 
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Figura 09. Distribuição espacial das concentrações de mercúrio na lixeira controlada ativa 

(junho de 2011). 
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Raposo (2001), em sua pesquisa sobre a contaminação ambiental provocada pelo 

descarte não-controlado de lâmpadas fluorescentes, realizada em Belo Horizonte (MG) e com 

projeções para outras regiões do Brasil, conclui que 45% de todas as lâmpadas descartadas na 

região de Belo Horizonte vão diretamente para o lixo e 100% das lâmpadas rejeitadas pelo 

setor comercial têm o mesmo destino, numa nítida agressão ao meio ambiente. 

De acordo com a ANVISA (2011), 1.800kg de mercúrio entram no país por ano, 

devido ao mercado de lâmpadas. No Brasil, apenas 3% do total de lâmpadas utilizadas é 

reciclado (RAPOSO e ROESER, 2001). 

O mercúrio também está presente em televisores de tubo, monitores e computadores, 

sendo que 20% de todo o mercúrio consumido no mundo, por ano, está presente nos 

equipamentos eletrônicos os quais têm aumento de venda a cada ano. E aproximadamente 

13% deste lixo eletrônico é reciclado nos países em desenvolvimento (ECOD, 2012).   

 Santos (2006), obteve valores entre 0,162 e 0,810mg.Kg
-1

 nas
 
células ativas da 

lixeira urbana da cidade de Porto Velho. Porém os maiores valores obtidos na célula ativa 

foram encontrados no período chuvoso, quando o mercúrio tende a apresentar grandes 

concentrações, por existir maiores carreadores deste elemento. Já no presente trabalho, o valor 

de Hg mais elevado encontrado na célula em uso da lixeira controlada ativa, foi observado no 

período da seca (junho/2011), que corresponde a 0,767mg.Kg
-1

. Uma explicação para a 

diferença entre estes valores é a composição dos resíduos, a dinâmica das células das lixeiras 

urbanas e a declividade do terreno. 

 De acordo com Santos (2006), as células ativas são muito heterogêneas e diferentes 

entre si, sendo que as amostras de solo com menores concentrações de mercúrio podem ser 

constituídas por uma fração maior de resíduos orgânicos ou por materiais pobres em Hg. 

Porém a média dos valores de mercúrio encontrados nas amostras de solos coletadas na lixeira 

ativa e no lixão inativo em Ji-Paraná, nos diferentes períodos, mostraram que no período da 

estiagem (junho e setembro/2011) os valores tenderam a ser menores (valor médio de 

0,286mg.Kg
-1

 na lixeira controlada ativa e 0,187mg.Kg
-1

 no lixão inativo) do que as 

concentrações encontradas no período da chuva (novembro/2011 e março/2012), que 

correspondeu a valor médio de 0,311mg.Kg
-1

 na lixeira controlada ativa e 0,371mg.Kg
-1

 no 

lixão inativo. 
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 Degaspari (2010), analisando a concentração de mercúrio em sedimentos e peixes, 

na cidade de Piracicaba (SP), obteve valores que variaram entre 0,130mg.Kg
-1

 e 0,540mg.Kg
-1

 

na época chuvosa, e de 0,040mg.Kg
-1

 a 0,105mg.Kg
-1 

na época de estiagem. Estes valores 

correspondem a sedimentos do fundo do ribeirão Guamium, bacia do rio Piracicaba, onde há 

uma pequena ocupação urbana no entorno, que sobrevive da agricultura e também existe uma 

área industrial, vindo daí a poluição por mercúrio. Estes dados mostram a maior concentração 

de mercúrio no período chuvoso por conseqüência do maior índice de carreadores do metal 

como encontrado no trabalho de Santos (2006) e igualmente obtidos na presente pesquisa.  

Outro ponto que ultrapassou o VRQ estabelecido pela CETESB 195/05 foi o LC6, 

local onde foi encontrado chorume no mês e novembro de 2011 (FIGURA 10). 

 

 

Figura 10. LC6, local onde apresentava chorume, na lixeira controlada ativa de Ji-Paraná/RO. 

novembro/2011. 

 

Em sua pesquisa, Celere et al., (2007) analisou a concentração de metais pesados em 

amostras de chorume de um aterro sanitário de Ribeirão Preto (SP) e comparou os valores 

obtidos com a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005, que dispõe sobre 
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classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. A concentração máxima para o 

lançamento de efluentes contendo Hg permitido por esta resolução é de 0,01mg.L
-1

. Como o 

líquido de referência para essa unidade é a água, pode-se dizer que um litro é igual a um 

quilograma, já que a densidade da água é igual a 1, e comparar estes valores com os 

encontrados no LC6 da lixeira controlada ativa de Ji-Paraná. 

No trabalho de Celere et al., (2007) foram realizadas coletas em 2 pontos do aterro 

sanitário de Ribeirão Preto (SP), nos módulos I e II. Cada ponto teve 30 amostras de solo 

coletadas entre os meses de julho e agosto de 2004. O único valor que obteve concentração de 

Hg acima do limite de detecção foi 0,002mg.L
-1 

no módulo I, e 0,037mg.L
-1

, no módulo II.  

Santos et al. (2004), também analisaram as concentrações de Hg em amostras 

chorume em um aterro municipal na cidade de Feira de Santana (BA). Os resultados obtidos 

por estes autores foram maiores aos encontrados por Celere et al. (2007), pois as 

concentrações de mercúrio foram inferiores a 0,1mg.L
-1

, valor máximo permitido para a 

concentração de Hg em efluentes pela resolução CONAMA 357/2005. 

Ritter et al. (2010), dentre outras variáveis, analisaram as concentrações de mercúrio 

presentes em águas subterrâneas e lagos superficiais no entorno do lixão de São Pedro da 

Aldeia (RJ) . Os autores realizaram as coletas nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2007, e 

relataram que as concentrações de Hg obtidas ficaram abaixo do limite de detecção do 

equipamento. 

Apesar de serem matrizes diferentes (chorume, água e solo), comparando os 

resultados obtidos na presente pesquisa, com os resultados encontrados por Ritter et al. (2010) 

no lixão de São Pedro da Aldeia (RJ) com os dados de Celere et al. (2007) encontrados no 

chorume do aterro sanitário de Ribeirão Preto (SP) e com os resultados de Santos et al. (2004) 

no aterro sanitário municipal de Feira de Santana(BA), verifica-se que as concentrações de Hg 

encontradas pelos autores citados nas diferentes matrizes ambientais analisadas, foram 

menores do que as concentrações encontradas no LC6 da lixeira controlada ativa da cidade de 

Ji-Paraná, já que os valores obtidos foram de 0,130mg.Kg
-1

, 0,129mg.Kg
-1

, 0,106mg.Kg
-1

 e 

0,153mg.Kg
-1

 nos meses de julho, setembro, novembro de 2011 e março de 2012, 

respectivamente. Pode-se concluir que o LC6 da lixeira controlada ativa está sob maior 

influencia de materiais ricos em Hg, do que os outros pontos coletados pelos outros 
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pesquisadores. Os resíduos dispostos em aterros são heterogêneos (SANTOS,2006), sendo 

esta uma explicação viável para os diferentes valores de concentração de mercúrio entre as 

amostras de solo. 

 

 

4.2 LIXÃO INATIVO 

Um ponto do lixão inativo que apresentou valores acima do VP (0,5 mg.Kg
-1

) 

estipulado pela CONAMA 420/09 foi o LX14. Neste local foram coletadas amostras de solo 

nos meses de setembro, novembro de 2011 e março de 2012. Em junho de 2011(primeira 

coleta), coletou-se amostra de solo no LX9. Os dois pontos apresentam a mesma característica 

(presença elevada de vegetação de buchas), porém na realização da segunda coleta 

(setembro/2011), em um intervalo de três meses (período entre a primeira e a segunda coleta) 

a dinâmica do local havia mudado, tornando inviável o acesso ao ponto.  

A concentração de mercúrio encontrada no LX9, no mês de junho de 2011 foi de 

0,338mg.Kg
-1

(FIGURA 11), valor que ultrapassa o VRQ estabelecido pela CETESB 195/05, 

(0,05mg.Kg
-1

). 

No LX14, em novembro de 2011, a concentração de Hg foi de 0,619mg.Kg
-1 

(FIGURA 12) e no mês de março de 2012, correspondeu a 0,867mg.Kg
-1 

(FIGURA 13). 

Observa-se que estes valores estão acima do VP permitido pela CONAMA 420/09, podendo 

assim prejudicar as principais funções do solo. 

De acordo com Araújo (2005), essas funções se resumem em três funções ecológicas 

e três funções ligadas à atividade humana. As funções ecológicas são: a) produção de 

biomassa; b) hábitat biológico e de reserva genética das plantas e c) filtração, tamponamento e 

transformação da matéria para proteger o ambiente, as águas subterrâneas e os alimentos da 

poluição. As funções ligadas à atividade humana incluem o meio físico, que serve de base 

para estruturas industriais, atividades sócio-econômicas, habitação, sistemas de transportes e 

disposição de resíduos; fonte de material particulado (areia, argila e minerais); e parte da 

herança cultural, paleontológica e arqueológica, importante para preservação da história da 

humanidade. 
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Figura 11. Distribuição espacial das concentrações de mercúrio no lixão inativo (junho de 2011). 
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Figura 12. Distribuição espacial das concentrações de mercúrio no lixão inativo (novembro de 2011). 
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Figura 13. Distribuição espacial das concentrações de mercúrio no lixão inativo (março de 2012). 
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Silva (2005) desenvolveu uma pesquisa para analisar a possibilidade de plantio da 

mamona em uma área de aterro de resíduos sólidos urbanos na cidade do Rio de Janeiro, 

como ação de recuperação e de sustentabilidade em um solo degradado, objetivando dentre 

outros aspectos, minimizar os problemas de erosão que afetam o terreno e possibilitar um 

melhor controle do balanço hídrico. 

Com essa visão pode-se pensar em futuras pesquisas para a recuperação desta área 

degradada pelo lixão que está desativado em Ji-Paraná há aproximadamente 15 anos, já que 

esta área está passando por um processo natural de regeneração, com o crescimento da 

vegetação de buchas e mamonas. 

De uma forma geral as maiores concentrações de Hg, superiores ao VRQ 

(0,05mg.Kg
-1

) estabelecido pela CETESB 195/05 foram encontradas no lixão inativo, com 

exceção do LC3 e LC5 da lixeira controlada ativa. Este resultado pode estar associado ao fato 

de os resíduos ali depositado estar em processo adiantado de decomposição, contribuindo para 

maior disponibilização do mercúrio presente em resíduos (como lâmpadas fluorescentes, 

pilhas, baterias, etc) para o ambiente. 

Becegato et al.(2010), em sua pesquisa sobre a distribuição espacial de elementos 

radioativos e metais pesados em um lixão desativado na cidade de Lages (SC), observou que 

os valores de Hg nas amostras de solo variaram de 0,020mg.Kg
-1

 a 0,070mg.Kg
-1

 com uma 

média de 0,040mg.Kg
-1

. Ao comparar as concentrações de Hg encontradas por estes autores 

com as concentrações de Hg encontradas nas amostras de solo do lixão inativo de Ji-Paraná, 

pode-se perceber que os valores de Hg da presente pesquisa foram mais elevados, pois 

variaram de 0,100mg.Kg
-1

 a 0,867mg.Kg
-1

, com uma média de 0,200mg.Kg
-1

.  

Para comprovar o poder de permanência do mercúrio em solos, Fragomeni et al. 

(2009), analisaram amostras de solos de aterros do município de Rio Grande (RS). Foram 

coletadas amostras de solos em quatro pontos da cidade que datam solos do século XVIII, do 

inicio do século XIX, do fim do século XIX e do século XX. As amostras foram coletadas a 

cada 5cm, desde a superfície até o nível do lençol freático, obtendo-se assim um perfil do 

solo. Através dos dados obtidos, os autores concluíram que existe uma tendência de menor 

concentração média de Hg em solos do século XX (apesar de também serem encontrados 

valores elevados de Hg em aterros recentes) indicando o depósito de resíduos contendo Hg 
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nos solos. Nos solos do séculos XVIII foram encontrado concentrações mais elevadas, 

mostrando que o mercúrio permanece por vários anos nos locais de contaminação. 

Ao comparar os resultados de Fragomeni et al. (2009) aos resultados obtidos no 

presente estudo, percebe-se certa semelhança de comportamento do mercúrio no ambiente, 

visto que as concentrações de mercúrio no lixão inativo há mais de 15 anos foram superiores 

às concentrações de Hg encontrada na lixeira controlada ativa, que está sendo utilizada há 5 

anos. Porém, a lixeira ativa mostrou alguns valores elevados, indicando assim fontes de 

contaminação pontuais recentes no local. 

Lacerda e Malm (2008) discutem que a resposta dos ecossistemas naturais à 

exposição crônica a metais é pouco conhecida. Estes elementos não são degradáveis, 

acumulando-se progressivamente nos ecossistemas naturais e afetando seu funcionamento 

durante décadas ou mesmo séculos. 

 

4.3 PONTOS CONTROLE 

No presente estudo, também foram coletadas amostras de solo em dois pontos 

controle, LCcont7 e LXcont13, estes pontos correspondem a duas fazendas. A concentração 

média de Hg encontrada durante o período estudado nesses dois pontos foi de 0,103mg.Kg
-1

 

no ponto controle da lixeira controlada ativa e 0,118mg.Kg
-1

 no ponto controle do lixão 

inativo. 

Oliveira et al. (2007) em sua pesquisa sobre mercúrio em solos de manguezais no 

estado de São Paulo, coletaram amostras de solo em pontos que recebiam efluentes 

industriais, esgoto doméstico, chorume provenientes de um lixão, petróleo e resíduos com 

organoclorados. As concentrações de Hg nestes pontos foram comparadas com um ponto de 

referencia que é livre de interferência antrópica. Os valores de Hg encontrados nas amostras 

do ponto de referência não passaram de 0,560mg.Kg
-1

. 

Pode-se observar que as concentrações da presente pesquisa foram aproximadamente 

5 vezes menores do que a maior concentração de Hg dos pontos de referências da pesquisa 

realizada por Oliveira et al. (2007).  

Apesar dos pontos controle não serem área utilizadas para deposição de resíduos, as 

concentrações de Hg encontradas estiveram acima do VRQ (0,05mg.Kg
-1

) estipulado pela 

CONAMA 420/09, ou seja, apresentam concentrações superiores às concentrações que 
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estariam presente em ambientes sem poluição para o estado de São Paulo. Devido aos 

elevados valores de mercúrio que frequentemente são encontrados em solos amazônicos, 

alguns autores têm discutido o fato de o elemento Hg ser um constituinte natural dos solos 

desta região. Alguns trabalhos relatam que o Hg teria alta afinidade com o Fe, e sendo os 

solos amazônicos ricos em ferro, tal fato propiciaria as elevadas concentrações de mercúrio 

encontradas em solos não impactados (TEIXEIRA et al.,2009 e WASSERMAN, HACON e 

WASSERMAN,2001). 

Os solos, tanto da lixeira controlada ativa como do lixão inativo, foram classificados 

pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas do lixão inativo e pelo Plano de 

Gerenciamento Ambiental da lixeira controlada ativa organizados pela Prefeitura de Ji-Paraná 

(2008) como latossolos amarelos. O lixão inativo também apresentou características de 

latossolos vermelho-amarelos. Estes solos são característicos por conter óxidos de ferro, 

alumínio, silício e titânio (EMBRAPA, 2006). Desta forma, os solos das duas áreas estudadas 

apresentam a característica (alto teor de Fe) necessária para uma afinidade com o elmento Hg. 

Santana et al. (2008) analisaram a concentração de nutrientes e metais pesados em 

amostras de solo e de árvores de um aterro sanitário de Brasília e áreas adjacentes. A 

concentração média de Hg encontrada no solo do aterro foi de 0,020mg.Kg
-1

, já no ponto 

controle (fora da área do aterro) a concentração de Hg foi menor que 0,010mg.Kg
-1

. A 

concentração de Hg do ponto controle do trabalho citado foi cerca 10 vezes menor que as 

concentrações médias de Hg encontradas no ponto controle do presente trabalho. Tal 

constatação reforça a hipótese que o Hg é um constituinte natural dos solos da região 

amazônica, como relatado por autores como FUSHIYOSHI (2004) e ROULET, et al. (1996). 

Outros trabalhos que realizaram avaliação sobre as concentrações de Hg em amostras 

de solo de outras regiões do estado de Rondônia, também encontraram concentrações 

elevadas quando comparadas a amostras controle (não impactadas) de outros trabalhos como 

o trabalho de Santana et al. (2008) realizado em Brasília. 

Herrmann (2004) realizou uma pesquisa em solos de pastagem e florestas em 

Rondônia e obteve valores de Hg que variavam de 0,122 a 0,177mg.Kg
-1

 nas áreas de 

florestas e valores entre 0,127 e 0,182mg.Kg
-1

 em áreas de pastagem. Pode-se observar que 

estes valores ultrapassam o VRQ estabelecido pela CETESB (2005), que é de 0,05mg.Kg
-1

, 

ou seja, estando acima das concentrações que seriam consideradas naturais para o estado de 
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São Paulo. No entanto, tais valores encontra-se abaixo do VP (0,5 mg.Kg
-1

) preconizado pela 

resolução CONAMA 420/09 . Desta forma, é importante ressaltar, que é provável que um 

parcela do Hg encontrados em solos de Rondônia, sejam decorrentes de uma característica 

natural do solo, tal hipótese é reforçada pelos trabalhos de Hermann (2004) e Gomes (2009). 

Gomes (2009) em seu trabalho desenvolvido na região do Alto rio Madeira (RO), 

analisou elementos-traço em amostras de solo. O elemento mercúrio apresentou 

concentrações no intervalo de 0,023 a 0,225mg.Kg
-1

. Foram coletadas 32 amostras de solo 

para analise dos elementos, sendo que 22 delas apresentaram valores de Hg excedentes ao 

VRQ proposto pela CETESB (2005).  

Outra característica importante do Hg é sua elevada volatilidade, sendo capaz de ser  

emitido ou reemitido para a atmosfera, principalmente na sua forma gasosa elementar (Hg
0
). 

Com isso o Hg utilizado em atividades antrópicas em locais distantes, como regiões de 

garimpo de ouro, pode ser detectado em outras áreas. O que contribui para que áreas, que a 

princípio não teriam fontes pontuais de Hg possam encontrar-se contaminadas(LACERDA E 

MALM, 2008).  

Além de ser danoso a fauna e flora (Viveiros, 2002), o Hg pode gerar graves 

problemas à população de uma determinada região, principalmente através do consumo de 

alimentos que contenham este elemento, como os peixes e legumes. Viveiros (2002) relata 

ainda que a ingestão de animais ou vegetais contaminados por mercúrio é uma das mais 

graves formas de intoxicação pela substância, que pode se dar também pelo contato direto 

com o metal (líquido) ou aspiração de ar por ele poluído. 

Filho et al. (1993), ao avaliarem as concentrações de Hg em amostras de sangue em 

crianças de 1 a 10 anos que consumiam pescados, observaram que as crianças residentes no 

entorno dos principais rios do município de Cubatão (SP), o qual é historicamente conhecido 

por apresentar problemas de contaminação por diferentes substâncias químicas, foram 

encontradas nas crianças estudadas concentrações elevadas de mercúrio. 

Portanto, o monitoramento das concentrações de Hg nas áreas estudadas é de 

extrema importância, de forma a preservar a saúde da população residente próximas a estas 

áreas, já que a maior parte das amostras obteve concentrações a cima do VRQ estabelecido 

pela CETESB 195/05.  
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Através da análise estatística foi possível observar que não houve diferença (p<0,05) 

entre as concentrações médias de Hg correspondente a cada período, tanto para a lixeira 

controlada ativa (p=0,132) como para o lixão inativo (p=0,211). Este resultado está 

relacionado ao fato da grande variabilidade das concentrações de mercúrio observada entre os 

pontos, em cada período, fazendo com que não seja observada diferença significativa entre as 

médias, como observado nas figuras 14-a (lixeira controlada ativa) e 14-b (lixão inativo).  
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Figura 14: Box-plot apresentado as médias e desvio padrão das médias referentes a lixeira 

controlada ativa (a) e ao lixão inativo (b). 

Por esta razão, em estudos futuros recomenda-se a realização de amostragem em um 

maior número de pontos nas duas áreas. Entretanto, é valido ressaltar também, que as 

diferentes características de cada ponto, como a localização próxima a células de deposição de 

resíduos ativas, presença de matéria orgânica, presença de chorume, resíduos, vegetação, etc, 

também contribuem para a variabilidade observada. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através do presente estudo foi possível verificar a presença de Hg em todas as 

amostras de solo analisadas oriundas da lixeira controlada ativa e do lixão inativo do 

município de Ji-ParanÁ, mostrando a contaminação dos locais por resíduos ricos em 

mercúrio. Essa contaminação é prejudicial para a população que vive neste local, tanto 

trabalhando, como os catadores na lixeira controlada ativa, quando residindo próximo a área, 

como a população do Bairro Boa Esperança. 

a) b) 
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Comparando-se os resultados obtidos com os valores orientadores estipulados pela a 

resolução CONAMA 420/2009, foi possível verificar que ambas as áreas de estudo, 

apresentaram locais com concentrações de Hg maiores que o Valor de Prevenção (VP), ou 

seja, concentrações maiores que a concentração limite para que o solo execute funções como 

habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos vivos, manter o ciclo da água e dos 

nutrientes e proteção das águas superficiais e subterrâneas.   

Baseando-se nos resultados obtidos e no capítulo II, artigo 13, da referida resolução, 

que estabelece as 4 classes de qualidade do solo segundo as concentrações de substâncias 

químicas, o solo da área da lixeira controlada ativa e do lixão inativo, pode ser classificado 

como Classe 3, que correspondem a solos que apresentam concentrações de pelo menos uma 

substância química maior do que o Valor de Prevenção e menor ou igual ao Valor de 

Investigação. Para solos de Classe 3, deverão ser tomadas as seguintes medidas (artigo 20°):  

identificação da potencial fonte de contaminação, avaliação da ocorrência natural da 

substância, controle das fontes de contaminação e monitoramento da qualidade do solo e da 

água subterrânea. O artigo 15° trata que as concentrações de substâncias químicas no solo 

resultantes da disposição de resíduos e efluentes, não podem ultrapassar os Valores de 

Prevenção, e tal fato foi verificado nas duas áreas estudadas. 

Desta forma o presente trabalho contribuirá para o melhor entendimento dos valores 

de mercúrio no solo da região Amazônica, auxiliando o entendimento de questões 

relacionadas a concentração natural de Hg em solos amazônicos, influenciando o ciclo 

hidrológico da região atua no ciclo geoquímico deste elemento. As concentrações de Hg 

obtidas nas amostras de solo no presente estudo, certamente contribuíram para a construção 

dos valores de referência de qualidade que, segundo a resolução CONAMA 420/2009, devem 

ser preconizados pelos órgãos ambientais estaduais até 28 de dezembro de 2013.  

Por fim, o presente trabalho visa auxiliar os tomadores de decisões do município de 

Ji-Paraná, no sentido de promover manejo adequado das áreas estudadas, para melhoria da 

qualidade ambiental das mesmas e consequentemente melhoria da qualidade de vida da 

população de Ji-Paraná e principalmente das pessoas residentes nas localidades mais próximas 

à lixeira controlada ativa e do lixão inativo. 
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