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A Baía de Sepetiba é uma laguna costeira separada do
oceano por uma ilha barreira, localiza-se a 60 km a oeste
da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a distribuição espacial da contaminação dos
metais Cu, Pb, V, Cr, Cd, Co, Ni e Zn nos sedimentos
da Baía. Os resultados das concentrações totais indicam
contaminação por Zn, Cd, próximo à Ilha da Madeira
com Pb e Cr associados e Cu e Zn na Restinga da
Marambaia, com Ni, Pb e Cr associados. Em adição foram
feitos diagramas de comparação entre as metodologias
de extração total e lixiviação que mostraram variações
significativas entre pontos de coleta semelhantes.
Palavras Chaves: Baía de Sepetiba; metais pesados;
GIS; sedimentos.
ABSTRACT
Sepetiba bay is a coastal lagoon separated from the
ocean by a beach barrier, located 60 km from Rio de
Janeiro City. The aim of this study was to constrain the
Cu, Pb, V, Cr, Cd, Co, Ni and Zn metals concentrations
in the sediments of the bay. The results of total digestion
revealed contamination by Zn and Cd associated with
Pb and Cr near Madeira Island. Anomalous Cu and Zn
concentrations observed in Marambaia mangrove are
associated with Ni, Pb and Cr. In addition diagrams
to compare the methodologies of total extraction and
leaching showed significant variations between similar
samples within the bay.

INTRODUÇÃO
Muitos estudos têm-se voltado para a questão
da poluição ambiental, seja no âmbito das atividades
mineradoras, industriais e até mesmo nas mais diversas
atividades antrópicas, capazes de transportar resíduos
nocivos para diversos ambientes. As concentrações
anômalas de elementos metálicos estão entre os maiores
fatores estressantes nos ecossistemas costeiros. Essas
substâncias estão sempre presentes nos subprodutos
da maioria das atividades antropogênicas e podem
atingir os corpos de água costeiros através dos rios e
atmosfera, mesmo quando as fontes estão localizadas
relativamente distantes da costa. (Lacerda et al. 1999). A
Baía de Sepetiba vem enfrentando inúmeros problemas
relacionados à poluição, causados pelo lançamento
de inúmeras substâncias tóxicas nos afluentes que
deságuam na baía e também por deposição atmosférica
(Pedlowsky 1991; Barcellos & Lacerda 1994). Dentre
as principais fontes de poluição destaca-se: (i) uma
falida companhia beneficiadora de zinco (entre outras
atividades industriais), que abandonou em seu terreno
uma enorme quantidade de rejeitos (Ribeiro 2006);
(ii) o Porto de Itaguaí, que além do grande tráfego de
embarcações promove periodicamente dragagens para
manutenção do canal principal, remobilizando metais
depositados no sedimento para a coluna d água (Barbosa
& Almeida); (iii) a transposição de parte das águas do
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Rio Paraíba do Sul para a bacia de Sepetiba na década
de 50 para fornecimento de água para os municípios da
baixada fluminense e parte da cidade do Rio de Janeiro,
levando a construção do canal de São Francisco que
transporta as águas desviadas para a Baía de Sepetiba,
aumentando a carga de sólidos para baía (Molisani 2006);
(iv) a poluição crescente por esgoto doméstico devido à
expansão urbana desordenada causada pela polarização
das atividades econômicas para a região norte da baía
de Sepetiba. Vários trabalhos têm sido publicados sobre
a contaminação por esgotos domésticos na Baía de
Sepetiba (Cunha et al. 2003); (v) e por fim, mas não
menos importante, a contribuição natural da erosão das
rochas presentes na bacia hidrográfica do Rio Guandu;
(Heilbron & Machado 2003).
(Barcelos & Lacerda 1994) conseguiram quantificar
as principais atividades econômicas que contribuem
com despejo de metais traços para Baía de Sepetiba.
Segundo eles o numero total de indústrias chega a
72. Dentre as principais temos uma Termoelétrica,
um porto, seis indústrias de fundição de metal,
dezenove metalúrgicas e dezesseis indústrias químicas,
entre outras. Os sedimentos fazem parte do ciclo
hidrológico onde o material particulado é transportado
do continente para o oceano. Os sedimentos possuem
uma alta capacidade de acumular contaminantes, sendo
que em qualquer parte do ciclo hidrológico menos de
0,1% é realmente dissolvido na água e mais de 99,9% é
estocado no sedimento (Salomons 1998). Deste modo
o conhecimento da composição química do sedimento
pode fornecer informações importantes a respeito do
ambiente estudado. O objetivo deste trabalho foi avaliar
a distribuição espacial das concentração dos metais
pesados em amostras de sedimentos coletados na Baía
de Sepetiba.
GEOQUÍMICA DOS METAIS PESADOS
EM TRABALHOS PRÉVIOS NA BAIA DE
SEPETIBA
Desde a década de 80, Lacerda et al. (1987)
realizaram trabalhos com diversas metodologias e
objetivos na Baia de Sepetiba. Em 1985, coletaram
sedimentos em praias e analisaram pelo método
de lixiviação (fraca ligação - biodisponível). Nesta
época as maiores concentrações foram encontradas

nas proximidades do saco de Coroa Grande e Ilha de
Itacuruçá. Em 1987 foram feitas estimativas de fluxo,
distribuição e destino de Cu, Cr, Cd, Zn, Mn e Pb na
Baía de Sepetiba. Nesses estudos, a contaminação por
metais na baía era equivalente à de áreas historicamente
contaminadas da Europa e América do Norte, apesar da
origem recente da contaminação da área.
Pestana (1989) através de estudos de partição
geoquímica dos metais Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Cr e suas
diferentes fases móveis, analisou os sedimentos do Rio
da Guarda e Canal de São Francisco (Baia de Sepetiba)
e do Rio do Frade (Baia da Ribeira). Utilizou o método
de extração seqüencial e comparou seus resultados
relacionando as mobilidades e/ou precipitações dos
metais com as propriedades físico-químicas destes
ambientes, tais como, pH, Eh, salinidade, concentrações
de matéria orgânica e aspectos hidrodinâmicos e
sedimentológicos. Seus resultados apontaram para a
não contaminação do Rio do Frade, exceto para valores
relativamente altos de Pb, atribuídos a fatores litológicos,
estruturais e geomorfológicos locais. Em contrapartida,
os Rios da Guarda e Canal de São Francisco foram
descritos como contaminados, principalmente no
primeiro, por concentração intensa de Cd e moderada
a forte de Pb e Zn.
As mobilidades potenciais foram maiores nos
sistemas mais contaminados (rios e canais que deságuam
na Baia de Sepetiba) sendo prevista uma maior quantidade
de metais liberados a partir destes sedimentos, superior
a 20% da concentração total para cada metal analisado,
com exceção do metal Cr.
Amado Filho et al. (1999) mostraram variações
das concentrações de cádmio e zinco em algas pardas
na entrada do saco de Coroa Grande, relacionadas
com a entrada de metais na baía por atividades de
beneficiamento do zinco durante 1990 e 1997, quando
ocorreu o rompimento de um dos diques de uma
metalúrgica.
Pellegati (2000) analisou metais pesados e outros
elementos (por Ativação Neutrônica) logo após
este acidente. Os elementos como cobalto e cromo
apresentaram valores de concentração maiores na região
norte da Baía de Sepetiba.
De Souza Lima et al. (2002) determinaram
concentrações de metais pesados nas gônadas, músculos
e fígado do pescado da Baia de Sepetiba e Baia da Ilha
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Grande, mostrando uma alta concentração dos metais
em Sepetiba, enquanto que as concentrações da Baia da
Ilha Grande também se mostraram altas.
Rebelo et al. (2003) analisaram Zn e Cd em tecido
de ostras ao longo de um ano na Baia de Sepetiba.
Sugeriram diferenças na distribuição espacial dos
contaminantes das ostras, uma perto das maiores fontes
de poluição (perto das industrias e foz dos rios), formada
pela Ilha da Madeira, do Gato e Martins e outra na área
central da Baia.
Ribeiro (2006) utilizou Extração Seqüencial de
Metais (SEM) e a participação de Sulfetos Metálicos
Ácidos (AVS, Acid Volatile Sulfide) avaliando a
disponibilidade e mobilidade de metais em sedimentos
da Baia de Sepetiba, tendo proposto um modelo de
atenuação de concentração, onde a distância entre
isolinhas de concentração em mapa digital indicaria
menor ou maior mobilidade dos metais estudados,
semelhante à Wasserman e Queiroz (2004).Seus
resultados mostraram que na porção NE-E da Baia de
Sepetiba os metais Cd e Zn superam os valores de PEL
(“Probable Effect Level” – limiar de prováveis efeitos
negativos a biota), e que ocorre uma relativa retenção
dos metais sob a forma de sulfetos. Na porção Oeste da
baia, os valores de Ni, Cd e Zn ficaram entre os valores
de TEL (Threshold Effect Concentration – nível limiar
dos efeitos) e PEL, sendo o valor de Ni extraível (SEM)
alto. Os valores das concentrações de Pb e Cu ficaram
abaixo do TEL mostrando que estes não apresentam
risco aos organismos.
Marques Jr. et al. (2006) determinaram
concentrações de Cd e Zn em testemunho no Manguezal
de Coroa Grande e verificaram eventos históricos
no sedimento nas profundidades entre 40 e 30 cm
mostrando um aumento nas concentrações de Zn e Cd
respectivamente entre as fases pré-industrial e industrial
(entre zero e 30 cm de profundidade).
Ferreira et al. (2010) analisaram teores de Cr, Cu,
Zn, Ni, Cd e Pb, em águas superficiais, sedimentos
e em rins e fígados de aves garça-da-noite, na Baia
de Sepetiba. Ao todo foram analisados 21 pontos
em 3 estações pelo método ICP-OES. Os resultados
mostraram águas superficiais contaminadas por
todos os elementos, principalmente Zn, Cd e Cu.
Nos sedimentos somente o metal Cd foi avaliado
como de risco, porém nas aves os rins estavam com

concentrações de Zn e Cu e ainda Pb > Cd nos fígados,
e bioacumulação relativa de Zn>Cu>Pb>Ni>Cd>Cr.
MATERIAIS E MÉTODOS
A Baía de Sepetiba, localizada a 60 km a oeste
da cidade do Rio de Janeiro, nas coordenadas 23ºS,
44ºW, é uma laguna costeira semi confinada com cerca
de 450 km², comunicação com o oceano Atlântico
por meio de duas passagens, na parte Oeste, entre
os cordões de ilhas que limitam com a ponta da
Restinga da Marambaia e na porção Leste, pelo canal
que deságua na Barra de Guaratiba. Está situada no
mais importante entorno geoeconômico do Brasil
e vem sendo considerada uma área potencialmente
catalisadora de desenvolvimento despontando como
um dos pólos industriais do Rio de Janeiro (Fig.1) As
coletas ocorreram ao longo de toda a Baia de Sepetiba,
resultando num total de 90 amostras obtidas através
de um amostrador tipo Van Veen. Os procedimentos
seguidos foram secagem e separação granulométrica
(frações menores que 200 mesh) e posterior análise
após extração total no Laboratório Canadense Actlabs
para determinação das concentrações. Utilizou-se
o programa ArcgisÒ para georreferenciamento dos
pontos amostrados como também para elaboração
de mapas de isolinhas de concentração dos diversos
elementos analisados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados analíticos para as concentrações dos
metais Cu, Pb, Cr, Cd, Co, Ni e Zn em µg.g-¹ são
mostrados na tabela I. A tabela II apresenta os valores
mínimos e máximos e a média, respectivamente, para as
concentrações dos elementos (em µg.g-¹).
Os mapas de intervalos de concentração para cada
elemento permitiram caracterizar áreas com anomalias
de concentração total.
O cobre apresentou concentrações maiores em
dois pontos próximos à Restinga da Marambaia, com
valores de 849 e 1000 µg.g-¹. Em algumas áreas as
concentrações totais variaram de 100 a 200 µg.g-¹, como
exemplo no saco da Coroa Grande (161 µg.g-¹), em um
ponto próximo a região de Sepetiba, e no meio da Baia,
entre Sepetiba e a Restinga (Figura 2).
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O cobalto apresentou concentrações variando entre
1 µg.g-¹ até 15 µg.g-¹ no seu ponto máximo próximo ao
Canal do Guandu. Uma grande área no setor leste da
baia apresentou concentrações entre 10 e 12 µg.g-¹ assim
como alguns pontos ao norte da restinga, próximo a Ilha
Jaguanúm e do Canal do Itá (Figura 3).
O chumbo na maior parte da área distribui-se em
concentrações entre 23 a 31 µg.g-¹. Em dois pontos
verificaram-se as maiores concentrações, a leste da Ilha
da Madeira, próximo à desembocadura do Rio Mazomba
(63 µg.g-¹) e no setor oeste da Restinga de Marambaia
(73 µg.g-¹) (Figura 4).
Para vanádio foram verificadas concentrações
entre 80 a 102 µg.g-¹) em quase toda a Baía, as
exceções foram pontos a S-SE das ilhas de Martins e
Itacuruçá e próximos a restinga, porém estas baixas
concentrações (21 a 33 µg.g-¹) são relativamente
próximas aos intervalos de altas concentrações (>= a
70 µg.g-¹) (Figura 5).
O cromo apresentou dois padrões de distribuição:
um primeiro com as concentrações variando entre 60 a
80 µg.g-¹, na foz dos rios e alguns quilômetros para o
interior da Baia, e próximo a Ilha de Itacuruçá e Porto de

Itaguaí. O segundo sistema com concentrações menores
que 60 µg.g-¹, porém contendo o ponto máximo de 103
µg.g-¹ próximo à restinga, mesma amostra do máximo
de chumbo (Figura 6).
Em relação ao níquel foi obtido um padrão de
distribuição semelhante aos metais cromo e chumbo.
Em grande parte da área a concentração ficou entre
20 a 25 µg.g-¹ com ligeiro aumento na direção dos
Canais do Guandu, Itá e região de Sepetiba com 25 a
30 µg.g-¹. Sua concentração máxima foi de 51 µg.g¹, na mesma amostra em que foram encontrados os
valores de concentração máxima de cromo e chumbo
(Figura 7).
Para o cádmio foi observada uma concentração
máxima a leste da Ilha da Madeira (23 µg.g-¹), contudo
os resultados analíticos resultaram na indicação de
concentrações variando de 4,2 a 6,2 µg.g-¹ próximas à
foz do Canal de São Francisco e do Itá, sugerindo uma
divisão em duas zonas de concentrações distintas, uma
com valores de concentração menores que 2,2 µg.g¹ a SO da Baia, e outra com valores de concentração
maiores que 2,2 µg.g-¹, localizada nos setores N, NE e E
da Baía (Figura 8).

Figura 1 – Localização da Baía de Sepetiba e os sítios amostrados
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Tabela I – Dados analíticos para metais em sedimentos da Baia de Sepetiba.
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Tabela I – Dados analíticos para metais em sedimentos da Baia de Sepetiba.
(continuação)
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Tabela II – Valores
mínimos, máximos e a
média, das concentrações
totais dos metais nos
sedimentos superficiais
da Baia de Sepetiba
(µg.g-¹).

Figura 2 – Mapa
georreferenciado
das concentrações
totais de cobre
em µg.g-¹ nos
sedimentos
superficiais da Baia
de Sepetiba.

Figura 3 – Mapa
georreferenciado
das concentrações
totais de cobalto
em µg.g-¹ na Baia
de Sepetiba.
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Figura 4 – Mapa
georreferenciado das
concentrações totais de chumbo
em µg.g-¹ nos sedimentos
superficiais da Baia de Sepetiba.

Figura 5 – Mapa
georreferenciado das
concentrações totais de vanádio
em µg.g-¹ nos sedimentos
superficiais da Baia de Sepetiba

Figura 6 – Mapa
georreferenciado das
concentrações totais de cromo
em µg.g-¹ nos sedimentos
superficiais da Baia de Sepetiba.
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Figura 7– Mapa
georreferenciado das
concentrações totais de níquel
em µg.g-¹ nos sedimentos
superficiais da Baia de Sepetiba.

Figura 8 – Mapa
georreferenciado das
concentrações totais de cádmio
em µg.g-¹ nos sedimentos
superficiais da Baia de Sepetiba.

O metal zinco é o de maior concentração
dentre todos os outros metais. Sua distribuição é
semelhante a do cádmio. A concentração máxima
situa-se a leste da Ilha da Madeira com 3440 µg.g¹. O mapa apresenta concentrações totais variando
de 700 a 800 µg.g-¹ próximas a foz do Rio da
Guarda e da Região de Sepetiba. Ocorreram outras
concentrações pontuais de 800 até 1200 µg.g-¹ no
interior da Baia e na sua porção leste. A concentração
mínima de zinco foi de 17 µg.g-¹ em uma amostra
(SP63) na parte leste da Restinga da Marambaia,
porém os resultados indicam que toda a Baia está
contaminada (Figura 9).

DISCUSSÃO: COMPARAÇÃO ENTRE
RESULTADOS DOS MÉTODOS
ANALÍTICOS
Os resultados analíticos de concentração de
metais por extração totais aqui apresentados permitem
a sugestão de conclusões e comparações com estudos
similares na Baia de Sepetiba. Neste sentido, os metais
pesados que apresentaram maiores concentrações nos
sedimentos de fundo da Baía de Sepetiba foram Cd, Cu
e Zn. Os valores de concentração total dos metais obtidos
por Lacerda et al. (1985, 1987) nas praias e rios da Baia
de Sepetiba foram menores que os resultados deste
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trabalho, com exceção do chumbo, que foi reportado em
aproximadamente duas a cinco vezes mais concentrado
no período passado (200 a 500 µg.g-¹). Os valores de
concentração de metais obtidos por Pellegati (2000) na
Baia de Sepetiba, com o método de ativação neutrônica

em testemunhos, são similares para Co, Cr e mais baixas
para zinco, em comparação com este estudo. Nas suas
amostras de sedimentos de fundo obtiveram máximos de
Cr e Co pouco superiores, e máximo de Zn mais baixo,
entretanto ultrapassando por vezes 1000 e 2000 µg.g-¹.

Figura 9– Mapa
georreferenciado
das concentrações
totais de zinco
em µg.g-¹ nos
sedimentos
superficiais da
Baia de Sepetiba.

De Souza Lima et al. (2002) obtiveram
bioacumulação entre 4 espécies de peixe, destacando
Zn e Cr como mais poluentes e ainda Cd, Cu, Pb e
Fe acumulados nos seus pulmões. Rebelo et al. (2003)
obteve concentrações altíssimas de Zn (30.000 a
80.000 µg.g-¹) e concentrações superiores de Cd (25
a 30 µg.g-¹) em ostras da Baia de Sepetiba, em relação
aos valores disponíveis encontrados nos sedimentos,
comprovando a forte contaminação. Ribeiro (2006)
obtiveram resultados na Baia de Sepetiba, mais baixos
de concentrações totais para todos os metais em comum
com este estudo, mas indicando concentrações de Zn
entre 1000 µg.g-¹ a 2000 µg.g-¹. Os resultados destes
estudos são similares com os apresentados por Ferreira
et al., (2010), que entre 2008 e 2009 obtiveram
concentrações semelhantes de Cd nos sedimentos,
incluindo ainda uma amostra que alcançou o dobro da
concentração máxima de Cd em comparação com este
trabalho. Contudo, as concentrações dos outros metais
se apresentaram baixas nos sedimentos, ao contrário
deste trabalho.

Foram montados diagramas para comparação
entre duas metodologias utilizadas em trabalhos
na mesma região. Para este trabalho foi utilizada a
metodologia de dissolução completa e em Rocha et al.
(in press) a metodologia empregada foi o método de
lixiviação.
Para o cobre (Figura 10 A), os diagramas
evidenciaram maiores variações nas amostras SP 11, SP
12, SP 13, e SP 20. Os valores de concentração para
a amostra SP11 variam de 1,18 µg.g-¹ para a técnica
de lixiviação e 31 µg.g-¹ para a dissolução completa.
Da mesma forma, para a amostra SP20 estes valores
variaram de 0,0015 e 4,0 µg.g-¹, respectivamente. A
porcentagem entre os valores de concentração de metais
disponíveis e de concentração total varia de 0,37 a 3,8
%. Para o chumbo, houve variações nas amostras SP
07, SP 12 e SP 20. Na amostra SP12 a concentração de
chumbo (Figura 10 B) apresenta valores de 3,611 µg.g-¹
para a técnica de lixiviação e 29 µg.g-¹ para a dissolução
completa. Os valores para a amostra SP07 foram de 0,334
e 24 µg.g-¹ (lixiviação e digestão total). A porcentagem
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Figura 10 – O diagrama de
concentração versus estação de coleta
para cada metal analisado permite uma
comparação entre a metodologia de
análise por lixiviação e por dissolução
completa. (A) Cobre; (B) Chumbo; (C)
Vanádio; (D) Cromo; (E) Cádmio; (F)
Cobalto; e (G) Niquel.

entre os valores de concentração de metais disponíveis
e de concentração total varia de 1,4 a 12,4 %. Para o
vanádio (Figura 10 C) três amostras evidenciam picos,
o caso das amostra SP 03, SP 14 e SP 20. Os valores de
concentração para a amostra SP14 foram de 2,06 µg.g-¹
para a técnica de lixiviação e 103 µg.g-¹ para a dissolução
completa. Da mesma forma, para a amostra SP03 estes
valores foram de 0,012 e 24 µg.g-¹. A porcentagem entre
os valores de concentração de metais disponíveis e de
concentração total varia de 0,05 a 2,0 %. No caso do

cromo (Figura 10 D), as amostras SP 03, SP 20 e SP
37 indicam novamente variações entre os métodos. Os
valores de concentração para a amostra SP37 variam
de 0,851 µg.g-¹ para a técnica de lixiviação e 64 µg.g-¹
para a dissolução completa. Para a amostra SP03 estes
valores foram de 0,059 e 32 µg.g-¹. A porcentagem entre
os valores de concentração de metais disponíveis e de
concentração total varia de 0,18 a 1,3 %. Variações mais
expressivas foram observadas para cádmio (Figura 10
E), evidenciando picos nas amostras SP 03, SP 11 e SP
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20, com os valores de concentração para a amostra SP11
sendo de 1,18 µg.g-¹ para a técnica de lixiviação e de
31 µg.g-¹ para a dissolução completa. A amostra SP03
apresentou valores de 0,003 a 0,7 µg.g-¹.
A porcentagem entre os valores de concentração
de metais disponíveis e de concentração total varia de
0,43 a 6,8 %. Para o cobalto (Figura 10 F) seguem os
mesmo pontos de amostragem, SP 03, SP 11 e SP 20.
Para a amostra SP03 estes valores foram de 0,005 e 4,0
µg.g-¹, de forma que a porcentagem entre os valores de
concentração de metais disponíveis e de concentração
total varia de 0,12 a 6,3 %. Finalmente, para o níquel
(Figura 10 G), as amostras SP 03, SP 06 e SP 20
mostraram variações quando plotadas nos diagramas.
Os valores de concentração para a amostra SP06 foram
de 0,555 µg.g-¹ para a técnica de lixiviação e 27 µg.g¹ para a dissolução completa. Da mesma forma, para a
amostra SP03 estes valores variaram de 0,03 e 12 µg.g¹. A porcentagem entre os valores de concentração de
metais disponíveis e de concentração total tiveram uma
pequena variação, entre 0,25 a 2,0 %.

CONCLUSÃO
Pode-se afirmar pelos resultados obtidos através
dos métodos de digestão total, que os sedimentos
superficiais da Baia evidenciam altas concentrações
por Cd, Zn e Cu, e que estes metais representam risco
a toda comunidade biótica da região, apresentando
concentrações de possíveis e prováveis efeitos de risco,
como sugerido por outros estudos sobre disponibilidade
de metais nos sedimentos e biota (Ferreira et al. 2010).
Para Cd e Zn a área mais afetada está localizada a leste
da Ilha da Madeira onde apresentaram concentrações
máximas. Alguns valores anômalos intermediários foram
observados na foz do Canal do Itá e entre a região de
Sepetiba e a Restinga da Marambaia. As fontes para
estes metais são uma pilha de rejeitos abandonada a céu
aberto na Ilha da Madeira, e os resíduos transportados
pelos canais e rios. (Lacerda et al. 2002) Em relação
ao cobre, a área de maior contaminação foi localizada
próximo à Restinga da Marambaia, na sua parte central
e leste, devido a dois pontos de alta concentração. Para
Ni, a área de maior concentração foi pontual, na parte
centro-oeste da Restinga de Marambaia. Neste ponto

também se verificou a concentração máxima de Pb
e Cr, e pela observação dos mapas de concentração,
revelou-se afinidade na distribuição destes metais.
Algumas anomalias pontuais intermediárias foram
detectadas entre o Canal do Guandu e Cana do Itá,
com aproximadamente, distância de 2 km da costa. Pb
e Cr também apresentaram anomalias na mesma região
impactada por Cd e Zn, a leste da Ilha da Madeira.
Em relação ao vanádio, os valores obtidos não
indicam contaminação, visto que seu máximo na Baia
de Sepetiba foi de 103 µg.g-¹, enquanto é comum que
rochas e solos apresentem concentração de 10 a 150
µg.g-¹ (Smith & Huyck 1999). Em relação ao cobalto,
as concentrações totais variaram de 1 a 15 µg.g-¹ nos
sedimentos. Não há indícios de contaminação nociva
por cobalto na região. Os mapas de concentração
total revelaram as afinidades químicas e de semelhante
distribuição superficial entre três grupos de metais: Cd +
Zn; Pb + Cr +Ni; e V + Co, com anomalias positivas de
Pb e Cr, na área a leste da Ilha da Madeira, mais afetada
junto ao primeiro grupo (Cd + Zn); e Zn + Pb, Ni e Cr
em um ponto próximo a restinga. Por fim a utilização
dos diagramas de extração total versus lixiviação permitiu
uma melhor análise entre os dois métodos mais utilizados
em estudos ambientais, mostrando pontos com maiores
variações entre as duas metodologias empregadas.
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