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Introdução 

O litoral paulista foi desde os primórdios de sua 
história de ocupação, um dos locais mais 
amplamente explorados e ocupados do estado. Um 
importante segmento do complexo estuarino da 
Baixada Santista é a sua porção mais a NE, 
denominada Canal da Bertioga, que liga o alto 
estuário santista diretamente ao oceano por uma 
desembocadura situada junto ao município de 
Bertioga. Esse trabalho teve como objetivo 
apresentar um histórico da contaminação de Hg em 
três testemunhos coletados ao longo do canal a 
partir dos valores de fator de enriquecimento (FE) e 
datação com 

210
Pb. 

Resultados e Discussão 

Os testemunhos foram coletados ao longo do canal 
(Figura 1), sendo sub-amostrados a cada 2 cm, 
congelados e liofilizados. Após homogeneização 
iniciou-se o processo de digestão através do 
método 7471a (USEPA, 1994) que consiste no 
ataque ácido do sedimento com água régia 
(HNO3:HCl), recuperação do Hg com permanganato 
de potássio (KMnO4 5%) e cloridrato de 
hidroxilamina (NH2OHCl 12%) para redução do 
excesso de permanganato. A leitura foi efetuada 
por meio da técnica de geração de vapor acoplado 
a espectrometria de emissão ótica com plasma 
indutivamente acoplado (VGA-ICP-OES). O FE foi 
calculado segundo a equação abaixo

2
: 

FE = (Ci/Cn)amostra /(Ci/Cn)referência, onde Ci é a 
concentração de um dado metal e, Cn é a 
concentração de um elemento normalizador. 
Valores maiores que 1 indicam um grau de 
poluição. 
 

 
Figura 1. Pontos de coleta dos testemunhos ao 
longo do Canal de Bertioga.  

 
A geocronologia com 

210
Pb foi realizada segundo a 

metodologia estabelecida por Figueira et al. (2007)
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e possibilitou a datação das camadas. Os 
resultados obtidos de datação juntamente com os 
FEs de Hg para os testemunhos estão na Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Figura 2. FEs para os testemunhos 2, 4 e 5 
coletados no canal de Bertioga e respectiva 
datação. 
 

Conclusões 

Os resultados mostraram um enriquecimento de Hg 
significativo nos últimos 45 cm em três 
testemunhos. O aumento do enriquecimento iniciou-
se com a instalação da Carbocloro, em 1964, uma 
empresa que utiliza Hg em seus processos 
industriais. A empresa foi autuada pela CETESB, 
nos anos de 1989, 1992 a 1994 devido a liberação 
de Hg em níveis maiores que os permitidos pela 
legislação. Os FEs parecem ter uma forte relação 
com o período apresentado. 
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