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RESUMO 
O rio Capibaribe-Mirim pertence à bacia hidrográfica do rio Goiana e possui em seu entorno áreas 
agrícolas, indústrias e núcleos urbanos e rurais desprovidos de rede de esgoto, que são fontes em 
potencial para a contaminação da água e dos sedimentos deste rio. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a concentração dos elementos maiores e traços nos sedimentos de fundo, além dos valores 
de matéria orgânica e carbonatos totais e os parâmetros físico-químicos da água do rio Capibaribe-
Mirim. A análise da concentração dos metais nos sedimentos de fundo identificou concentrações 
relativamente elevadas de Cr, Ni, Pb que superam os valores máximos estabelecidos pelo CONAMA 
para sedimento, sugerindo prováveis efeitos adversos a biota. As concentrações relativamente 
elevadas de Ce, Sr e Zr, podem ser justificadas pela relativa abundância de minerais do grupo do 
epidoto (epidoto, alanita e clinozoisita) em rochas encontradas no substrato geológico da área, 
determinadas a partir do mapeamento geológico na escala de 1:50.000 e estudos petrográficos 
detalhados.  

 
Palavras-chave: sedimento de fundo, elementos maiores e menores, matéria orgânica, carbonato, 
parâmetros físico-químicos 
 
ABSTRACT 
The Capibaribe-Mirim river belongs to the Goiana river basin in Pernambuco State. Its surrounding 
areas present agricultural and industrial activities lacking sewage systems, which are potential 
sources for contamination of water and sediments of this river. The aim of this study was to evaluate 
the concentration of major and trace elements, organic matter and carbonate in bottom sediments as 
well as the physical-chemical parameters of water. The analysis of metal concentration in bottom 
sediments has identified relatively high levels of Cr, Ni, Pb, which exceed the maximum levels set by 
CONAMA for sediments, suggesting that the biota is suffering adverse effects. The high values of Ce, 
Sr and Zr, can be justified by the large amount of epidote, allanite and clinozoisita in the area, that 
were determined by the geological mapping at 1:50,000 scale and detailed petrographic studies. 
 
Keywords: bottom sediment, major and trace elements, organic matter, carbonate, physical-chemical 
parameters of water 
 

1. INTRODUÇÃO  

No Estado de Pernambuco, a bacia hidrográfica do rio Goiana encontra-se com a 

qualidade de suas águas comprometida. Segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, o rio Capibaribe Mirim, um dos principais afluentes do rio Goiana, 

apresenta o pior estado de degradação de toda a bacia, principalmente na região do 

município de Timbaúba (CPRH, 2005).  

Em um levantamento geoquímico preliminar em sedimento de fundo do rio 

Capibaribe-Mirim, na região em torno de Timbaúba, foram detectadas anomalias nas 

concentrações de alguns metais, como Cr, Pb, Ni e Cu (Garlipp, 2010). A fim de se definir 

melhor a fonte das anomalias detectadas acima, uma nova amostragem mais detalhada de 
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sedimento de fundo entre as cidades de Timbaúba e Macaparana foi realizada, 

paralelamente à elaboração de um mapa geológico na escala 1:50.000. Com isso pretende-

se identificar quais as fontes potenciais de contaminações da bacia em questão, sejam elas 

fontes naturais (e.g. composição química do substrato geológico), ou antrópicas, como 

efluentes industriais, agrícolas e domésticos. 

Neste trabalho são apresentados e discutidos a variação espacial das concentrações 

de elementos maiores e traços, matéria orgânica (MO) e carbonatos totais (CT) em 

sedimentos de fundo, bem como os parâmetros físico-químicos (temperatura, pH, Eh, 

condutividade elétrica, resistividade, sólidos totais dissolvidos) da água do rio Capibaribe-

Mirim. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
Quatro estações de amostragem de sedimento de fundo foram definidas ao longo do 

Rio Capibaribe-Mirim, entre os municípios de Timbaúba e Macaparana (Figura 1). A 

amostragem de sedimento de fundo foi realizada com o auxílio de recipientes e pás de 

plástico. A fração <63 μm foi utilizada tanto para a obtenção dos valores de MO e CT (perda 

ao fogo) como para as análises geoquímicas (digestão multiácida e leitura em ICP-AES, 

combinado com ICP-MS). 

Simultaneamente à coleta de sedimentos de fundo, foram medidos os parâmetros 

físico-químicos básicos (temperatura, pH, Eh, condutividade elétrica, resistividade, sólidos 

totais dissolvidos) in situ na superfície da água, através de uma sonda portátil 

multiparâmetro DIGIMED, em cada estação de amostragem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As concentrações de MO variaram de 2,06 a 3,46%, com o maior valor a jusante 

(NAS4). Esta elevada concentração pode estar relacionada ao aporte de efluentes 

antropogênicos despejados no rio, com uma grande contribuição do rio Mulungu e da região 

periférica da cidade de Timbaúba (Figura 1). Quanto aos valores de CT, estes variaram de 

2,99 a 4,23%, com as maiores concentrações nos pontos NAS2 e NAS4 (Tabela 1), que 

podem ser provenientes do cal que é adicionado aos solos agrícolas para correção do pH 

(informação obtida com a população local). 
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Os valores de pH variaram de 8,0 (NAS1) a 8,6 (NAS4) mostrando um ambiente 

básico, enquanto os valores positivos de Eh indicam ambientes oxidantes para todas as 

estações, obtendo valor máximo na estação NAS2 (132mV) e menor nas estações NAS1 e 

3 (108mV) - Tabela 1.  

Foi feita uma comparação entre as concentrações dos elementos químicos obtidas 

nos sedimentos de fundo da área e os limites estabelecidos pelo CONAMA (resolução 

344/2004) para sedimento e também com os valores máximos dos intervalos globais para 

folhelhos (Mason & Moore, 1982; Govett, 1983). Foram detectadas altas concentrações de 

Cr, Ni e Pb que superam os valores máximos estabelecidos pelo CONAMA, no qual 

algumas espécies já começam a sofrer efeitos adversos. Além destas concentrações, 

também foram detectadas altas concentrações de Ba, Ce, Sr e Zr, comparados com os 

valores reservados para folhelhos. Estes podem ser justificados pela relativa abundância de 

minerais do grupo do epidoto (epidoto, alanita e clinozoisita) em rochas (principalmente nas 

rochas graníticas a granodioríticas gnaissificadas) do substrato geológico da área, 

descobertos a partir do mapeamento geológico na escala de 1:50.000 e estudos 

petrográficos. 

 

4. CONCLUSÕES 
As concentrações de Cr, Ni e Pb superam os valores máximos estabelecidos pelo 

CONAMA para o nível 1, ou seja, provavelmente provocam efeitos adversos à biota. Os 

altos valores de P, mesmo não ultrapassando limites do CONAMA para sedimento, apontam 

para um grande aporte de efluentes domésticos.  

Além destas concentrações também foram detectadas altas concentrações de Ce, Sr 

e Zr, comparados com os valores reservados para folhelhos, que podem ser justificados 

pela grande quantidade de epidoto (Ca,Na,Fe)Al2O.Si3O11OH), alanita (Ca,Fe,La,Ce,Y,Na)2 

Figura 1: Localização da área e das estações de amostragem. 

Rio Capibaribe Mirim 

Rio Mulungu 

Rio Tiúma 
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(Al,Mg,Mn,Fe)3Si3O12OH) e clinozoisita (Ca2Al.Al2O.Si3O11OH), pelo fato de que as 

estruturas cristalinas desses minerais podem incorporar elementos traços como Pb, Sr, U, 

Th, Y e ETR (Elementos Terras Raras). Estes minerais são encontrados em todas as 

unidades geológicas identificadas através de um mapeamento geológico na escala de 

1:50.000 na região, porém ocorrem em maior abundância nas rochas graníticas a 

granodioríticas gnaissificadas que ocorrem na porção oeste e central da área, onde coincide 

com as estações de amostragem de sedimento de fundo do rio. A alta concentração de Ba 

poderia talvez ser proveniente de uma mineralização de Pb-Ba localizada a norte da área, 

próximo a cidade de Camutanga, porém a princípio essa mineralização não teria ligação 

com a rede de drenagem da área do presente estudo. Também existe a possibilidade da 

existência de uma outra mineralização de Ba a montante que ainda seria desconhecida.  
Tabela 1. Elementos maiores e traços (mg.kg-1) no sedimento de fundo e parâmetros físico-químicos 
da água do rio Capibaribe Mirim. 

 
1. Resolução CONAMA 344/2004 ; 2. Mason & Moore (1982) e Govett (1983). 

 

5. REFERÊNCIAS  
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Estações de Amostragem FOLHELHO2 
Elemento Químico 

NS1 NS2 NS3 NS4 
CONAMA1 

INTERVALO 1,5 x MÉDIA 
Ba 2.620 2.040 1.900 1.460 - 83 – 866  
Ce 480 160,5 318 119 - - 75 
Cr 31 45 55 49 37,3 35 – 185  
Ni 14,2 18,1 19,7 20,5 18 20 – 90  
P 560 870 890 860 2.000 390 – 7.090  
Pb 49 44,1 44,9 44,9 35 17,6 - 28  
Sr 495 393 402 323 - 20 - 360  
Zr >500 314 >500 251 - - 240 
Parâmetros Físico-Químicos 
pH 8 8,2 8,4 8,6 
Eh (mV) 108 132 108 130 
Condutividade (µS/cm) 331 363 379 385 
Resistividade (kΩxcm) 3,02 2,77 2,62 2,58 
Sólidos Totais Dissolvidos (ppm) 233 254 270 274 
Temperatura ambiente (oC) 29,6 30,1 31,5 29,6 
M.O. (%) 2,45 2,06 2,18 3,46 
CaCO3 (%) 2,99 4,54 3,14 4,23 
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Resumo  
A drenagem ácida de mina é o resultado do processo de oxidação de rochas que contêm minerais 
sulfetados. Este processo ocorre quando o material sulfetado é exposto a condições atmosféricas. 
Nestas condições, sucessivas reações de oxidação dos sulfetos levam à formação de ácido sulfúrico, 
gerando águas ácidas. Isto é agravado quando as rochas existentes no local não são capazes de 
neutralizar o ácido formado. A condição de baixo pH da água drenada acelera o processo de 
solubilização de materiais sólidos (rochas, solos e sedimentos) e favorece a lixiviação de metais e 
metalóides tornando-os disponíveis no ambiente podendo comprometer a qualidade dos cursos 
d’águas adjacentes. Este quadro é muito comum em minas abandonadas onde o material retirado fica 
exposto como é o caso na mina Osamu Utsumi em Caldas MG. O objetivo desse trabalho foi avaliar e 
comparar dois tipos de ensaios cinéticos na tentativa de prever a geração ácida do estéril proveniente 
da mina Osamu Utsumi. Os ensaios cinéticos foram realizados em extrator Soxhlet e coluna de 
lixiviação. Os lixiviados provenientes nos dois ensaios foram analisados para parâmetros físico-
químicos (pH, Eh e CE) e metais e metalóides por ICP OES. 
 
Palavras-chave: ensaios cinéticos, drenagem ácida de mina, previsão. 
 
Abstract 
The acid mine drainage is the result of the oxidation process of sulphide bearing rocks. This process 
occurs when the sulphide material is exposed to atmospheric conditions. Under these conditions, 
successive oxidation reactions yield sulphuric acid generating acid waters. This problem becomes 
more serious if the local rocks are not able to neutralize the acid. The low pH condition of the drained 
water accelerates the solubilization process of solid materials (rocks, soils and sediments) and favours 
the metal and metalloid leaching making them available to the environment impairing the hydrical 
system quality. This is a quite common situation at abandoned mines where the material is exposed 
as at Osamu Utsumi mine at Caldas MG. The main goal of this work was to assess and compare two 
kinetic tests in an attempt to predict the acid generation from the tailings pile of Osamu Utsumi mine. 
The tests were carried out using a Soxhlet extractor and a leaching column. The leachate from the two 
tests were analyzed for the physical-chemical parameters (pH, Eh and EC) and metals and metalloids 
by ICP OES. 
 
Keywords: kinetic tests, acid mine drainage, prevision. 
 
1. Introdução 

A drenagem ácida de mina (DAM) constitui um grave problema ambiental da 

indústria mineira. É produzida quando minerais sulfetados ficam expostos a condições 

atmosféricas. Tal processo está associado à oxidação destes minerais na presença de 

água, oxigênio e bactérias. Esta oxidação inclui uma série de reações que são responsáveis 

pela liberação de ácido e metais e metalóides para o ambiente (Salomons 1995). Os 

principais minerais sulfetados responsáveis pela DAM são a pirita (FeS2) e a pirrotita (Fe1-xS, 
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onde 0<x<0.2), uma vez que presença do Fe eleva consideravelmente a capacidade de 

geração de acidez (Evangelou 1995). 

A mina Osamu Utsumi das Indústrias Nucleares (INB) está localizada em Caldas 

MG. Trata-se de uma mina de urânio desativada e em processo de fechamento. Nesta mina 

o problema da DAM é crítico e é observado em diversos locais, incluindo as pilhas de estéril 

e a cava da mina. Um dos principais bota foras de mina é o BF4 e em sua base encontra-se 

uma bacia de captação (BNF) onde são observados valores de pH entre 3 e 4. Atualmente 

estas águas ácidas são tratadas com adição de cal e floculante para posterior transbordo no 

córrego Cercado (Cipriani 2002). 

Dentre os estudos realizados para tentativa de contenção da DAM encontra-se a 

previsão. Uma primeira etapa para prever a quantidade de ácido gerada de determinado 

material normalmente é realizada em escala laboratorial para uma posterior etapa de campo 

e proposta de melhor alternativa para esta contenção. Estes dados associados a dados de 

campo e modelagem geoquímica podem fornecer informações importantes para o 

fechamento da mina. Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar duas metodologias de 

ensaios cinéticos, extrator Soxhlet e coluna de lixiviação, para avaliação de previsão da 

geração ácida proveniente do estéril do BF4. 

 
2. Materiais e Métodos 

As amostras de estéril do BF4 foram coletadas com o auxílio de pá e picareta a cerca 

de 30 cm abaixo da superfície do solo, a fim de evitar a retirada de material muito alterado. 

Em cada talude foram coletados três incrementos com cerca de 30 kg de estéril. O material 

foi desagregado, homogeneizado e quarteado. Após secagem a 40°C e pulverização as 

amostras foram encaminhadas à análise no difratômetro de Raios X para determinação da 

composição mineralógica. Para composição química, a amostra previamente pulverizada foi 

solubilizada através de digestão ácida (HNO3/HCl/HF) e foram analisadas para teores de 

elementos traços e maiores por ICP OES. O teor de U foi obtido por Espectrometria de 

Massa (ICP MS) da Perkin Elmer Elan 6000 e a concentração de SO4
2- foi determinada 

através de um analisador de enxofre Leco.  

 

A coluna usada no ensaio foi uma coluna de vidro com 70 cm de altura e 6,7 cm de 

diâmetro interno. O extrator Soxhlet usado apresentava uma altura de coluna de 14 cm e 

diâmetro interno de 8 cm. Na coluna foram usados 1400g de peso seco de estéril e o 

volume de água inserido foi calculado com o objetivo de simular a precipitação média anual 

do local de 1637,48 mm (Tedeschi 2005) em 30 dias o que representou 2000 mL de água 

influente a cada 10 dias. Este ensaio foi realizados por 210 dias. No extrator Soxhlet foram 



 

9 

usados 427 g de estéril em peso seco e foram realizados 37 ciclos com duração média 9 

horas e 40 minutos e a amostra foi submetida a temperaturas de até 73°C. Foi adicionado 

1 L de água desionizada a cada ciclo. Os lixiviados obtidos nos ensaios foram monitorados 

para parâmetros físico-químicos (pH, Eh e condutividade elétrica) e teores de metais e 

metalóides foram quantificados por ICP OES. 

 
3. Resultados 

A composição química do estéril do BF4 é caracterizado pela presença de alto teor 

de SiO2 (46,9%) seguido de Al2O3 (29,9%), K2O (7,81%) e Fe2O3 (5,03%). Tal resultado é 

reflexo da análise mineralógica que mostra que o material é composto, em sua maioria, por 

ortoclásio, moscovita, caulinita, gibsita e goethita. O material de referência utilizado 

(GBW07311) apresentou taxa de recuperação satisfatória (entre 80% e 120%) para a 

maioria dos elementos avaliados. Exceções são observadas para P, Mo e Zr. Para estes 

elementos as TR(%) ficaram inferiores ao desejado. Isto pode estar relacionado com o 

procedimento de digestão adotado (Tabela1). 

 
Tabela1: Composição química da amostra de estéril do BF4. 

Elementos Maiores (%) 
 Estéril GBW 

07311 VC 
GBW 
07311 

TR 
(%) 

 Estéril GBW 
07311 VC 

GBW 
07311 

TR 
(%) 

Al2O3 29,9 10,2 10,6 96,5 Na2O 0,0928 0,393 0,460 85,5
CaO 0,0351 0,452 0,470 96,2 P2O5 0,172 0,0450 0,0580 77,6

Fe2O3 5,03 4,56 4,39 104 TiO2 0,587 0,296 0,350 84,4
K2O 7,81 2,99 3,28 91,1 SiO2 46,9 ND ND ND 
MgO 0,0955 0,555 0,620 89,4 PPC 7,85 ND ND ND 
MnO 0,111 0,292 0,322 90,8      

Elementos Traços (mg/kg) 
As 61,7 192 188 102 Th 107 21,1 23,3 90,7
Ba 668 248 260 95,3 V 336 51,4 46,0 112 
Co 13,0 9,58 8,50 113 U 119 ND ND ND 
Cr 14,3 38,5 40,0 96,3 Y 128 35,3 42,7 82,7
Cu <1,90 77,3 78,6 98,3 Zn 95,2 381 373 102 
Mo 270 2,47 5,90 41,9 Zr 1771 82,8 153 54,1
Ni <1,72 11,8 14,3 82,7 S 401 166 170 97,8
Pb 258 676 636 106 S- 233 ND ND ND 
Sr 502 27,9 29,0 96,1 SO4

2- 700 ND ND ND 
VC = valor certificado, TR = taxa de recuperação, ND = não determinado 

Variações de pH e condutividade estão apresentados em função do tempo na figura 

1. Para o ensaio em coluna o pH apresentou uma variação de 3,74 a 4,77 e para o extrator 

de 4,18 a 6,02. Os valores de condutividade decrescem de 824 μS/cm a 27,0 μS/cm na 

coluna e de 75,5 μS/cm a 8,39 μS/cm no extrator. O gráfico de condutividade representa 

bem o comportamento obtido nos gráficos dos elementos maiores e traços encontrados nos 

lixiviados. Estes resultados revelam que há uma queda significativa nas 15 primeiras 
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amostras. Os elementos majoritários encontrados, em ordem de abundância, foram: 

Ca>Al>Mn>K>Na>Mg. Dos elementos traços vale ressaltar a presença de: Y>Sr>Ba>Zr.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Variação do pH e da condutividade elétrica ao longo do tempo para os ensaios em coluna 
(a e b) e no Extrator Soxhlet (c e d). 
 

4. Conclusão 

Nos ensaios avaliados foi observada uma diminuição progressiva nas concentrações 

dos metais e metalóides. No entanto, apenas no extrator foi observado um aumento do pH. 

O ensaio em coluna mostra a elevada capacidade de geração ácida estéril ao longo de 210 

dias. Estes resultados podem ajudar na previsão do montante de ácido gerado e do tempo 

que o processo ainda pode durar. As informações aqui obtidas aliadas a informações como 

o tamanho da pilha, regime hídrico local e tempo de residência da água serão úteis neste 

cálculo. 
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Resumo 
O Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS) desponta cada vez mais como um grande pólo de 
desenvolvimento nacional, com atividades industriais, importação e exportação, além das constantes 
obras de ampliação da infraestrutura. A bacia de drenagem do rio Tatuoca foi selecionada como 
objeto para este estudo de monitoramento ambiental uma que está completamente inserida no CIPS. 
Assim, foram coletadas 74 amostras de solo e sedimentos, e seus resultados analíticos mostraram 
que existe contribuição dos valores dos padrões geoquímicos do solo para alguns perfis de 
sedimentos, provavelmente oriundos do intemperismo e da perturbação antrópica relacionada às 
obras de construção civil. Outros comportamentos geoquímicos são observados nos demais perfis 
sedimentares, por apresentarem diferenças em sua hidrodinâmica, bem como por estarem mais 
susceptíveis a zonas de dragagens ao longo do estuário. 
 
Palavras-chave: Geoquímica de solos e sedimentos, Análise de Componentes Principais, Suape 
 
Abstract 
The Port Industrial Complex of Suape (CIPS) it blunts more and more as a great pole of national 
development, with industrial activities, import and export, besides the constants works of enlargement 
of the infrastructure. The basin of drainage of the Tatuoca River was selected as object for this study 
of environmental monitoring one that is completely inserted in CIPS. Like this, 74 soil samples and 
sediments were collected, and their analytical results showed that contribution of the values of the 
geochemical backgrounds of the soil exists for some profiles of sediments, probably originating from of 
the weathering and of the anthropic related to the building site works. Other geochemical behaviors 
are observed us other sedimentary profiles, for they present differences hydrodynamic, as well as for 
they more susceptibles to areas of dredgings along the estuary. 
 
Keywords: Environmental geochemistry, soil and sediment, principal components analysis, Suape 
 

 

1. Introdução 
 

O Complexo Industrial e Portuário de Suape (CIPS) desponta como um completo 

pólo de negócios industriais e portuários da Região Nordeste do Brasil. Desenvolvido no 

início da década de 70, essas atividades promovem uma pressão sobre os recursos naturais 

nos ecossistemas estuarinos locais, apesar da capacidade de dispersão, diluição e 

autodepuração de poluentes dos sistemas estuarinos. Sabe-se que o estudo da qualidade 

dos sedimentos presentes em corpos aquáticos tropicais é de fundamental importância para 

um melhor diagnóstico da sanidade dos ecossistemas que compõem este estuário, pois 

objetiva a manutenção do ciclo da vida através e monitoramento dos níveis de toxicidade de 
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sua cadeia alimentar (Chagas-Spinelli, 2003). O monitoramento dos níveis de contaminação 

pode ser avaliado conhecendo o teor de espécies químicas presentes nos solos presentes 

em Suape (Teódulo, 2003). Tais solos são resultantes das alterações sofridas pelas das 

rochas vulcânicas (Traquitos) onde a Formação Cabo é a unidade predominante local. Uma 

análise mais concisa do conteúdo de algumas espécies metálicas presente na área foi 

realizado um estudo em 36 (trinta e seis) amostras de solo e 38 (trinta e oito) amostras 

constituintes de 4 perfis sedimentares, coletadas na bacia de drenagem do rio Tatuoca, 

localizado no interior do CIPS. (Figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Localização do porto de Suape e as áreas de coleta de solo e sedimento. 

 

2. Materiais e Métodos 
 

As amostras de solo foram coletadas a uma profundidade de 50 cm com o auxílio de 

um trado tipo holandês, enquanto que as amostras de sedimento foram coletadas com um 

amostrador a percussão que preserva a estrutura do testemunho, que foi seccionado em 

intervalos de 5 cm. Em seguida, todas as amostras foram colocadas em estufa a 50oC para 

secagem. Depois de secas as amostras foram retiradas da estufa e colocadas em bancada 

até atingirem temperatura ambiente e foram desagregadas e homogeneizadas em almofariz 

de porcelana. Uma alíquota de 1,0g de cada amostra foi solubilizada com água-régia em 
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placa aquecedora a 100oC por 12 horas. Após este período as amostras foram deixadas em 

repouso até atingirem temperatura ambiente. Em seguida as amostras foram filtradas, 

colocadas em balão volumétrico de 50ml e o volume aferido com solução de HNO3 a 5%. As 

análises químicas foram efetuadas pela técnica de espectrometria de emissão atômica 

(IPC/AES), onde foram analisados os seguintes elementos: Al, Ba, Ca, Cr, Fe, K, Li, Mg, Na, 

Ni, Pb, Sr, V, Y, Zn, Zr. As análises químicas foram realizadas no Laboratório Geosol-

Lakefield. 

 

3. Resultados e Conclusões 
 

Os resultados das análises químicas das amostras (Al, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, 

La, Li, Mg, Mo, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Ti, V, Y, Zn e Zr) tratadas estatisticamente por Análise de 

Componentes Principais, mostraram agrupamentos que permitiram evidenciar as 

interdependências naturais e antropogênicas do sistema em estudo (Moraes, 2009) (Figuras 

3 e 4). No gráfico da figura 3 observa-se a formação de três grupos, sendo o primeiro 

localizado na porção negativa do eixo de PC1, com 35% da informação, contendo todas as 

amostras de solo e as amostras dos perfis sedimentares P1 e P2. Os dois outros grupos 

encontram-se no lado positivo do eixo PC1, contendo os perfis sedimentares P3 e P4. Para 

o agrupamento das análises, observa-se no lado esquerdo de PC1 os elementos Zr e Al, 

mais próximos ao eixo PC2, além do Cu, Fe, Ti, V, Sc e Cr, onde tais elementos são mais 

representativos para o solo e para os perfis P1 e P2. Observa-se ainda que as amostras de 

solo se subdividem em dois subgrupos em função do eixo PC2. Ou seja, existe um grupo de 

amostras de solo que são geoquimicamente semelhantes às amostras dos perfis P1 e P2 

(Al e Zr) e um segundo grupo com os demais parâmetros (Cu, Fe, Ti, V, Sc e Cr) que 

possuem um padrão quimicamente diferente destes perfis P1 e P2.  

Figura 3 – Agrupamento das amostras  Figura 4 – Agrupamento dos parâmetros 
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 Para os demais grupos formados no lado positivo do eixo PC1, observa-se que o 

perfil 4 está mais relacionado aos parâmetros Mo, Ca, Co, Zn, Sr, Pb, Be, Ba, P e Ni. Neste 

caso, sabendo que este perfil sofre influências de zonas de dragagens, tais elementos 

químicos são resultantes do conjunto de ações que perturbou as condições naturais 

sedimentares. Pode-se observa também, que o perfil 4 possui relativa semelhança aos 

perfis 1 e 2, sugerindo que existe alguma semelhança geoquímica entre o material lixiviado 

do solo, mesmo que de um ponto mais a jusante do rio Tatuoca. O último grupo formado 

está relacionado ao perfil 3, que encontra-se em uma área bastante preservada do referido 

rio, e está associado aos parâmetros Li, Y, Mg, K e La. A presença de tais elementos é 

resultante de uma hidrodinâmica bastante tranquila, e são geoquimicamente indicadores da 

sedimentação de baixa energia do estuário do rio Tatuoca. 
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Resumo 
A área analisada apresenta pH variando de 5,2 a 5,4, matéria orgânica em torno de 70% e uma 
média de 44,1% de areia, 33% de silte e 22,9% de argila, o que classifica o solo como argilo arenoso. 
Nas 02 áreas analisadas neste trabalho, a área A apresenta média de concentrações maiores para os 
elementos Ba, Cu, Ni e Zn; a área B para os elementos As e Cr. Os elementos Pb e Sb se 
apresentam equivalentes. Isso pode ser possivelmente explicado devido a área A ser aberta 
(sedimentos próximo ao lago), com maior exposição do solo; ao contrário da área B, que é 
arborizada, proporcionando uma melhor cobertura do mesmo, possivelmente dificultando ações de 
chuvas ou de deposição de material particulado no solo, já que o mesmo não se encontra exposto, 
como na área A. Assim, deve ser considerado que há presença de As, Ba, Cr, Sb em níveis de alerta 
no parque, o que merece maior atenção, uma vez que os mesmos oferecem maior possibilidade de 
contato com a população, pois se encontram praticamente na superfície do solo. Deve-se ainda 
destacar que o presente estudo restringiu-se a 2 áreas do parque, sendo que o mesmo deve ser 
estendido para outras áreas de lazer e de contato direto com a população que o frequenta. 
 
Palavras-chave - geoquímica, contaminação, solos, metais 
 
Abstract 
The study area has a pH ranging from 5.2 to 5.4, organic matter about 70% and an average of 44.1% 
sand, 33% silt and 22.9% clay, which classifies the soil as sandy clay. In the 02 areas analyzed in this 
study, the area has the highest average concentrations for the elements Ba, Cu, Ni, Zn; area B for the 
elements As and Cr. The elements Pb and Sb are present equivalent. This may possibly be explained 
because the area is opened (sediment near the lake) with higher soil exposure, unlike the area B, 
which is wooded, providing better coverage of it, possibly hindering the actions of rain or deposition 
particulate matter in the soil, since it is not exposed, as in area A. Thus, one must consider that there 
is presence of As, Ba, Cr, Sb in alert levels in the park, which deserves more attention, since they 
provide greater opportunity to connect with people, because they are practically on the surface of soil. 
It should also be noted that this study was restricted to two areas of the park, and the same should be 
extended to other areas of leisure and direct contact with the population that attends.  
 
Keywords - geochemical, contamination, soils, metals 
 
 
1. OBJETIVO 
 

Determinar o grau de impacto de uma possível contaminação nos horizontes 

superficiais dos solos no Parque Ibirapuera pela concentração dos metais As, Ba, Cu, Cr, Ni, 

Pb, Sb e Zn associando-se às características geomorfológicas da região e ao fluxo de 

pessoas que frequentam o mesmo. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1. Localização da área e amostragem 

 
 O parque aprenta forma triangular e está localizado na zona sudoeste da cidade, 

entre os bairros de Moema e Jardim Paulista, sendo inserido em um bairro residencial, com 

ruas planas e arborizadas. Durante a maior parte do dia, as ruas se apresentam com pouco 

tráfego de veículos, com exceção dos horários de “pico”, que se apresentam com um maior 

fluxo de carros. A parte norte do Parque (saída da avenida Pedro Álvares Cabral / avenida 

23 de maio) se apresenta com fluxo intenso, tanto de veículos leves quanto pesados.  

 A amostragem foi realizada através da coleta de solo com profundidades de 0-5cm e 

15-20 cm, em perfis que cubrissem de modo linear as áreas amostradas do Parque. Foram 

retiradas 10  amostras do horizonte de 0-5 cm, nos sedimentos próximos ao lago (área A) e 

9 amostras no horizonte de 15-20 cm, na área arborizada (área B), com espaçamento de 20 

metros entre os pontos de coleta[1].  

Figura 1: Vista áerea das áreas de amostragem. Fonte (adaptada): Google maps. 

 
 
2.2. Procedimento analítico 

 
Com o material coletado foi feito a secagem em estuda a 40oC em béqueres, e, após 

secagem, foi realizada a peneiração para 2 mm. Após esta etapa, as amostras foram 

homogeneizadas e quarteadas, sendo enviadas para à EMBRAPA – Jaguariúna para 

análise dos parâmetros físico-químicos[2]; ao IPEN – CNEN / SP para análise por Ativação 

de Neutrons Instrumental (INAA) e para o Laboratório de Sedimentologia, no Igc – USP para 

análises granulométricas[3]. 
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2.3. Análise estatística 

 
Para as análises granulométricas, foram calculados média e desvio-padrão para cada 

amostra da área B (na área A não foram realizadas análises granulométricas nem físico-

químicas, devido a sazonalidade da mesma). 

Para as análises químicas, foram calculados média, desvio padrão e percentis para cada 

elemento, nas áreas A e B. Também foi calculado um valor de 20% da média, considerado 

como erro analítico, porém considerou-se como dado anômalo, devido o pequeno número 

de amostras, o valor de dois desvios-padrão de referência, em relação à média (95% dos 

dados do conjunto amostral). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Análises físico-químicas e granulométricas 

 
Para as análises físico-químicas, o material coletado em um mesmo perfil foi analisado 

em conjunto, perfazendo um total de 2 amostras, uma no horizonte de 0-5 cm e outra no 

horizonte de 15–20 cm, na área B (arborizada). Como mencionado anteriormente, devido à 

sazonalidade da área A, não foram realizadas as análises granulométricas, sendo 

analisadas as nove amostras coletadas na área arborizada (área B), no horizonte de 15-20 

cm. 

A área analisada apresenta pH variando de 5,2 a 5,4, matéria orgânica em torno de 70% 

e uma média de 44,1% de areia, 33% de silte e 22,9% de argila, o que classifica o solo 

como argilo arenoso. De modo geral, o meio ácido (pH < 7,0) favorece a lixiviação dos 

metais, porém, a quantidade de grânulos finos e a alta concentração de matéria orgânica 

podem influenciar na retenção dos mesmos no solo. 

 
3.2. Análises químicas 

 

Na figura 02, observa-se que a área A (em preto) apresenta média de concentrações 

maiores para os elementos Ba, Cu, Ni e Zn; a área B (em vermelho) para os elementos As e 

Cr. Os elementos Pb e Sb se apresentam equivalentes. Isso pode ser possivelmente 

explicado devido a área A ser aberta (sedimentos próximo ao lago), com maior exposição do 

solo; ao contrário da área B, que é arborizada, proporcionando uma melhor cobertura do 

mesmo, possivelmente dificultando ações de chuvas ou de deposição de material 

particulado no solo, já que o mesmo não se encontra exposto, como na área A.  
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Figura 2: Concentração média (mg\kg) dos elementos nas áreas A (preto) e B (vermelho).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Deve ser considerado que há presença de As, Ba, Cr, Sb no Parque, o que merece 

maior atenção, uma vez que os mesmos oferecem maior possibilidade de contato com a 

população, pois se encontram praticamente na superfície do solo. Deve-se ainda destacar 

que o presente estudo restringiu-se a 2 áreas do Parque, sendo que o mesmo deve ser 

estendido para outras áreas de lazer e de contato direto com a população que o frequenta. 
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RESUMO  
A matéria orgânica do solo (MOS) determina os principais atributos que definem a qualidade do solo, 
sendo diretamente afetada pelas práticas de manejo do solo. Esse trabalho objetivou ampliar o 
conhecimento referente às influências da cobertura do solo no estoque e qualidade da matéria 
orgânica do solo. Nesse estudo, os solos sob cobertura de florestas apresentaram menores valores 
de densidade do solo, maiores valores de carbono e nitrogênio totais, e maiores valores da fração 
leve livre da MOS. Nas florestas foram registradas os maiores estoques de carbono no solo. Os 
dados apresentados neste estudo mostraram que o uso do solo influencia no conteúdo e estoque de 
carbono no solo, possivelmente devido às propriedades do solo e qualidade da cobertura vegetal, as 
quais proporcionam diferentes velocidades na ciclagem da matéria orgânica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: estoque de carbono; fração leve livre, uso do solo.  
 
ABSTRACT 
The soil organic matter (SOM) determines the main attributes that define the quality of soil, has being 
directly affected by soil management practices. This study aimed to expand knowledge regarding the 
influences of land cover in the stock and quality of soil organic matter. In this study, the soils under 
forests had lower values of soil density, higher values of total carbon and total nitrogen, and higher 
values of the free light fraction of SOM. In the forests were registered the greater carbon stocks in soil. 
The data presented in this study showed that land use influences the content and storage of carbon in 
soil, possibly due to soil properties and quality of vegetation, which provide different speeds in the 
cycling of organic matter. 
 
KEYWORDS: soil carbon stock, light fraction, land use. 
 
1- Introdução 

Os solos constituem um dos cinco principais reservatórios de carbono na Terra, 

juntamente com a atmosfera, a hidrosfera, a superfície geológica e a biomassa terrestre 

(SCHLESINGER, 1997).  

A matéria orgânica do solo MOS compreende todo o carbono orgânico presente no 

solo na forma de resíduos frescos ou em diversos estágios de decomposição, compostos 

humificados e materiais carbonizados, associados ou não à fração mineral; assim como a 

porção viva, composta por raízes e pela micro, meso e macrofauna (ROSCOE & 

MACHADO, 2002). A fração leve livre da matéria orgânica (FLL) é constituída por materiais 

orgânicos derivados principalmente de restos vegetais, mas contendo quantidades 

razoáveis de resíduos microbianos e da microfauna. (ROSCOE & MACHADO, 2002).  

A estabilização do C no solo depende de vários fatores incluindo o clima 

(principalmente temperatura do ar e chuvas), a quantidade e a qualidade de resíduos de 

plantas, a fertilidade do solo, atributos do solo que protegem a MOS contra ataques dos 
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microorganismos (estrutura, textura e composição mineralógica do solo) e a atividade 

microbiana do solo (ROSCOE & MACHADO, 2002). 

 

2. Área de Estudo 
O presente estudo foi realizado em dois sítios: Sítio Deserto em Sana – distrito de 

Macaé e Fazenda Califórnia em Passa Três – distrito de Rio Claro (Figura 1). Localizados 

no Estado do Rio de Janeiro apresentam solos representativos dentre as classes de solos 

dominantes do Estado, Cambissolo e Latossolo Vermelho–Amarelo. Possuem as florestas e 

pastagens como classes principais de uso e cobertura dos solos, bem como o Estado do Rio 

de Janeiro no qual as pastagens e florestas ocupam respectivamente 56% e 28% da área 

total do Estado (44.085 Km2) (JACQUES & SHINZATO ,2000). 

Em ambos os sítios foram estudados solos sob fragmentos de Floresta Atlântica 

preservada (regenerada naturalmente após cultura de café) e solos sob pastagens 

degradadas de braquiária (antigos cafezais), ambos com aproximadamente 50 anos. Os 

sítios são caracterizados pela presença de relevo forte ondulando.  

 
3. Material e Métodos 
3.1. Coleta e preparo de amostras de solo 

Amostras indeformadas de solo foram coletadas, entre os meses de dezembro de 

2008 à novembro de 2009, na profundidade de 0-5 cm, utilizando cilindro (anel volumétrico) 

de Kopecky de aproximadamente 5 cm de diâmetro e de altura e volume de 100 cm3. 

As amostras foram secas em estufa com ventilação forçada de ar, a 40oC, 

destorroadas, homogeneizadas e passadas em peneira de 2 mm de malha (EMBRAPA, 

1997). Recolheu-se a fração dos solos não retidos na peneira, constituindo-se assim a terra 

fina seca ao ar (TFSA). Nestas, foram realizadas análises carbono total, nitrogênio total e 

fracionamento físico do solo para estudo dos compartimentos da matéria orgânica. 

Determinou-se também a densidade aparente do solo. 

 

3.2. Análise de carbono e nitrogênio totais do solo 

A análise de carbono e nitrogênio totais do solo foi realizada em analisador Perkin 

Elmer, modelo 2.400 Series II CHN/O. Para tanto amostras de solo (TFSA) foram finamente 

moídas em moinho de rolagem. Cerca de 7 mg de cada amostra de solo foram 

acondicionadas em cápsula de estanho e injetadas no analisador elementar. 

Os estoques de C dos solos (Mg C ha-1) foram obtidos multiplicando a concentração 

de carbono (g cm-3), densidade aparente do solo (%) e profundidade do solo (5 cm). Foi 

feito um ajuste de massa do solo seguindo a diferença entre as densidades do solo. 
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3.3. Determinação da fração leve do solo 

As frações leves livres da matéria orgânica foram determinadas no Laboratório de 

Física do Solo, UFRRJ. Foi utilizada a metodologia proposta por Sohi et al. (1998), na qual 

as frações leves são extraídas do solo por meio de uma solução de NaI a uma densidade de 

1,80 g cm-3 (PINHEIRO, 2002). 

 

3.5. Análise Estatística. 

Para análise estatística dos dados foram feitas análises de variância, aplicando-se o 

teste F para testar a significância (com dois fatores) e testes de média: ANOVA e t-Student. 

 

4- Resultados e Discussão 
O efeito do uso do solo sobre o conteúdo de carbono no solo foi evidente, onde em 

áreas de florestas o conteúdo de carbono total no solo foi muito maior que em áreas de 

pastagens, como mostra a Tabela 1. O teor de nitrogênio total nos solos sob florestas 

também apresentaram valores mais elevados que nas pastagens.  
 
Tabela 1. Conteúdo de carbono total (%C), nitrogênio total (%N), relação C:N e fração leve livre (FLL) 
da MOS, do solo sob florestas e pastagens no Sítio Deserto (Sana) e na Fazenda Califórnia (Passa 
Três). (profundidade 0-5 cm). 
Parâmetros 
do solo 

Unidade SANA 
Floresta 

SANA 
Pasto 

PASSA TRÊS 
Floresta 

PASSA TRÊS 
Pasto 

C total g/cm3 3,14 a 1,82 Ba 2,31a 1,89 Ba 
N total g/cm3 0,27 A 0,14 B 0,21 A 0,14 B 
Relação C:N - 11,4 13,0 11,0 13,5 
FLL % 25,4 A 10,2 B 18,1 A 12,1 B 
DAP % 0,97 1,31 1,10 1,32 
Estoque de C MgC/ha     
* Letras maiúsculas iguais na mesma linha e letras minúsculas iguais na mesma coluna, significam que não há 
diferenças significativas entre ambientes (ANOVA e Teste t Student; p<0,05). 
 

Os maiores valores de C e N na área de cobertura florestal podem estar 

relacionados ao maior tempo de acúmulo de carbono. Nos pastos os baixos teores de C e N 

permitem inferir que a qualidade química da palhada aportada nessas áreas intensifica a 

decomposição e as saídas de C, via respiração do solo ou lixiviação dos resíduos, além de 

possíveis queimadas.  

Os solos sob florestas apresentaram os maiores valores das frações leves livres, 

possivelmente devido a maior proteção física, ou simplesmente maior aporte do material 

orgânico. PINHEIRO (2002) observou que a fração leve têm se apresentado como indicador 

sensível às alterações resultantes do manejo e uso do solo, comparando solos sob diversas 

coberturas e preparo de solo.  
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Em relação ao estoque de C, nas áreas de florestas os solos mostraram os maiores 

valores, principalmente solos sob floresta no Sana. SALIMON (2003) comparando solos sob 

florestas e pastagens no Acre, encontrou valores de estoque de C maiores em pastagens 

(16,9 MgC/ha) do que em florestas secundárias (14,3 MgC/ha) e florestas primárias (11,7 

MgC/ha), na profundidade 0-5 cm.Também no Acre, MELO (2003) observou que o estoque 

de C no solo decresceu de 18,0 Mg C ha-1 em floresta para 11,0 Mg C ha-1no pasto de 15 

anos e 9,8 Mg C ha-1 no pasto de 20 anos.  

 

5- Conclusão 
A cobertura florestal proporcionou ao solo maior retenção de carbono do que 

pastagens, refletido nos valores de estoque de carbono, teor de C, N e fração leve livre. 

Além do maior aporte e adição de resíduos orgânicos, o ambiente florestal proporciona 

maior proteção do solo do impacto de chuvas e da erosão, favorecendo a agregação das 

partículas do solo e preservação da matéria orgânica do solo, refletindo uma ciclagem mais 

lenta do C nesse ambiente, quando comparado com pastagens. 

 

6. Referências Bibliográficas 
 
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual de métodos de Análise de Solo, 
EMBRAPA/CNPS. Rio de Janeiro, RJ, 1997. 212p. 
 
JACQUES, P. D. & SHINZATO, E.; Estudo Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro. Uso e 
Cobertura do solo. Brasília. CPRM, 2000. 26 pag.: il., mapas.  
 
PINHEIRO, E. F. M. Frações orgânicas e agregação em Latossolo em função de sistemas de preparo 
de solo de oleráceas em Paty do Alferes, RJ. 2002. Tese (Mestrado). UFRRJ. 
 
ROSCOE R. & MACHADO, P. L. O. A. Fracionamento físico do solo em estudos da matéria orgânica. 
Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2002. 86p. 
 
SALIMON, C. I. Respiração do solo sob florestas e pastagens na Amazônia Sul-Ocidental, Acre. 
Piracicaba, 2003, 97p. Tese (Doutorado) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, USP. 
 
SCHLESINGER, W.H. Biogeochemistry – na analysis of global change. Boston: Academic Press, 
1997. 
 
MELO, A. W. F. de. Avaliação do estoque e composição isotópica do carbono do solo no Acre. 
Piracicaba, 2003, 73p. Tese (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP. 
 



 

23 

A RELAÇÃO ENTRE O FLUXO DE CO2 DO SOLO COM O 
CONTÉUDO DE ÁGUA E A TEMPERATURA DO SOLO, 

COMPARANDO DOIS AMBIENTES: PASTAGENS E FLORESTAS. 
 

Aline Mansur ALMEIDA*, John Edmund Lewis MADDOCK**. 
 
Universidade Federal Fluminense (UFF) - enilamansur@yahoo.com.br*, jmaddock@geoq.uff.br **;  
 
 
RESUMO  
Neste estudo avaliamos a influência da temperatura do solo e o do conteúdo de água do solo na 
emissão de CO2 do solo para a atmosfera, nas duas principais coberturas do solo do Estado do Rio 
de Janeiro: pastagens e remanescentes de Floresta Atlântica. As amostragens foram realizadas em 
duas localidades: Sítio Deserto, no Sana (Macaé) e Fazenda Califórnia, em Passa Três (Rio Claro). 
Fluxos de CO2 de solos foram medidos utilizando o método de câmaras colocadas sobre o solo 
associadas com analisador de gás por espectrofotômetria infravermelha. Foram determinadas a 
temperatura do solo e o seu percentual de saturação de água. Os maiores fluxos de CO2 do solo para 
a atmosfera foram observados em solos sob pastagens, independente da área de estudo amostrada. 
Os solos sob florestas apresentaram relação significativa entre temperatura e fluxo de CO2 (R2 = 
0,7258). Já nas pastagens, o fluxo de CO2 se relacionou melhor com a % de saturação de água, 
fornecendo uma relação linear positiva (R2 = 0,731). A temperatura do solo e o conteúdo de água 
foram fatores responsáveis pelo controle da respiração do solo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: respiração do solo; atividade microbiana do solo, ciclo do carbono 
 
ABSTRACT 
This study evaluated the influence of soil temperature and water content of soil on soil CO2 fluxes to 
the atmosphere, in the two main soil coverage types in the State of Rio de Janeiro: pasture and 
remnants of the Atlantic Forest. Samples were taken at two locations: Sítio Deserto in Sana (Macaé) 
and Fazenda Califórnia in Passa Três – (Rio Claro). The CO2 fluxes from soils were measured using 
cameras placed on the soil linked to an infrared gas analyzer. We determined the temperature of the 
soil and the percentage of saturation of soil water. The greatest CO2 fluxes were observed in pasture, 
regardless of the study area sampled. Soils under forests showed significant relationship between 
temperature and flow of CO2 (R2 = 0.7258). In the pastures, the CO2 flux was better correlated with % 
saturation of water, providing a positive linear relationship, R2 = 0.731. The soil temperature and water 
content were factors responsible for control of soil respiration. 
 
KEYWORDS: soil respiration, soil microbial activity, carbon cycle 
 
1. Introdução 

Os solos constituem um dos cinco principais estoques globais de C, juntamente 

com os oceanos, a atmosfera, a biomassa terrestre e a camada geológica, que funcionam 

como sistemas interligados (SCHLESINGER, 1997). O compartimento de carbono do solo, 

estimado em 1500 Pg C, é considerado como o maior nos ecossistemas terrestres; a 

atmosfera contém aproximadamente 760 Pg C, e estima-se que 560 Pg C estejam 

estocados na cobertura vegetal (SCHLESINGER, 1997). 

O fluxo de CO2 proveniente da respiração do solo é um dos principais componentes 

do ciclo global do carbono (RAICH, 2002). Na superfície do solo, o CO2 é produzido 

naturalmente através de processo mediado por microrganismos, durante a decomposição 

aeróbia da matéria orgânica e respiração do sistema radicular das plantas.  
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Os fluxos de CO2 do solo são extremamente variáveis no espaço e no tempo, 

devido à heterogeneidade do sistema e da dinâmica dos fatores que os controlam, dentre 

eles a taxa de produção de CO2 no solo, gradientes de temperatura e as propriedades 

físicas do solo (DIAS, 2006). Os mecanismos da respiração do solo estão associados com 

as condições de temperatura e de umidade do solo, que exercem forte influência na 

atividade microbiana. (RESCK et al, 2008). 

 

2. Área de Estudo 
O presente estudo foi realizado em dois sítios: Sítio Deserto em Sana (Macaé) e 

Fazenda Califórnia em Passa Três (Rio Claro). Localizados no Estado do Rio de Janeiro 

apresentam solos representativos dentre as classes de solos dominantes do Estado, 

Cambissolo e Latossolo Vermelho–Amarelo e possuem as florestas e pastagens como 

classes principais de uso e cobertura dos solos, assim como o Estado. Foram estudados 

solos sob fragmentos de Floresta Atlântica em regeneração (regenerada naturalmente após 

cultura de café) e solos sob pastagens degradadas de braquiária (antigos cafezais). Os 

sítios estão localizados na região serrana do Rio de Janeiro, sendo caracterizados pela 

presença de relevo forte ondulando. 

 
3. Material e Métodos 

Os fluxos de CO2 do solo foram medidos (de dezembro de 2008 à novembro de 

2009), totalizando em sete medidas em cada área/ambiente de estudo. As medidas foram 

realizadas em diferentes horas do dia entre 9:00 e 15:00H, sob condições de solo molhado e 

solo seco. Para cada área/ambiente de estudo foram selecionados aleatoriamente quatro 

pontos amostrais em média, onde foram medidos os fluxos de CO2 do solo utilizando um 

analisador de gás por infravermelho (IRGA) modelo LI-820 (LICOR In.) acoplado a câmaras 

cilíndricas de diametro 30cm e altura aproximadamente  15cm (com circulação de ar) fixas 

no solo. Os fluxos de CO2 foram determinados por medidas da concentração de CO2 (ppm) 

a cada 3 segundos durante intervalos de 5 minutos. Os dados foram armazenados em 

tempo real utilizando um computador portátil, conectado ao IRGA. 

Concomitante às leituras de emissão de CO2, foram realizadas medidas de 

temperatura do solo na camada 0-10cm de profundidade, utilizando termômetro eletrônico, e 

coleta de amostras de solo, na profundidade de 0-5 cm, utilizando cilindro de Kopecky (100 

cm3 de volume). Determinou-se o conteúdo de água no solo: umidade e o percentual de 

saturação de água no solo, de acordo com o Manual de Análise de Solos (EMBRAPA, 

1997).  
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4. Resultados e Discussão 
4.1. Relação entre fluxo de CO2 e a temperatura do solo. 

A temperatura do solo teve forte influência na emissão de CO2 do solo para a 

atmosfera. As correlações entre o fluxo de CO2 e a temperatura do solo, foram evidentes 

nas duas coberturas de solo estudas (floresta e pastagem), e resultaram em uma relação 

linear significativa para um nível de significância de 5%, apresentadas na Figuras 1. 
 

 
Figura 1: Relação entre fluxo de CO2 do solo com as temperaturas do solo nas florestas (A) e nas 
pastagens (B), das duas áreas de estudo Sana e Passa Três. 
 

O fluxo de CO2 do solo foi maior em solos que apresentam maior temperatura. 

Temperaturas elevadas favorecem a atividade da biota do solo - mineralização e respiração 

autotrófica, contribuindo para um aumento na taxa de respiração do solo. 

DIAS (2006) encontrou relação (linear) significativa entre fluxo e temperatura de 

solos sob florestas na Amazônia. MADDOCK et al. (2004) encontraram, em solo sob 

Floresta Atlântica, relação significativa entre temperatura e fluxo mensal de CO2 (quadrática, 

R2= 0,89). Entretanto DAVIDSON et al.(2000), não encontraram correlação entre essas 

variáveis nas pastagens e florestas no Pará - Amazônia Oriental.   

 

4.2. Relação entre fluxo de CO2 e o conteúdo de água no solo. 

A relação entre o fluxo de CO2 e o percentual de água do solo sob pastagens 

resultou em uma relação linear significativa (R2= 0,73) (p<0,05), apresentada na Figura 3. Já 

nas florestas a correlação não se mostrou tão significativa (R2= 0,37) (p<0,05), como pode 

ser observado na Figura 2.  

Assim como a temperatura do solo, o conteúdo de água foi um fator responsável 

pelo controle da respiração do solo. Principalmente nas pastagens, observa-se que a 

respiração do solo geralmente aumentou com o aumento da temperatura e o percentual de 

saturação de água do solo. Diferente do resultado encontrado neste trabalho, DAVIDSON et 

al (2000) e DIAS (2006), avaliando a relação entre fluxo e umidade do solo sob cobertura de 
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floresta na Amazônia, encontraram correlação significativa negativa, ou seja, respiração do 

solo geralmente aumenta com o decréscimo do conteúdo de água no solo.  

 

 
Figura 2: Relação entre fluxo de CO2 do solo com o percentual de saturação de água do solo nas 
florestas (A) e nas pastagens (B), das duas áreas de estudo Sana e Passa Três. 

 

5. Conclusão 
Temperatura do solo e conteúdo de água no solo, fatores ambientais que 

influenciam diretamente a atividade microbiológica do solo e a decomposição da matéria 

orgânica do solo, se mostraram fatores condicionadores da respiração do solo nas florestas 

e pastagens pelos resultados das correlações entre fluxo de CO2 do solo com a % de 

saturação em água e com a temperatura do solo. Comparando os ambientes, os resultados 

apresentados no presente estudo demonstraram que as pastagens apresentaram os 

maiores fluxos de CO2 do solo para a atmosfera. 
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RESUMO  
A matéria orgânica do solo (MOS) é considerada um atributo chave da qualidade do solo, sendo 
muito sensível às mudanças no uso e cobertura do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da 
mudança da cobertura do solo no conteúdo e estoque de carbono (C) e nitrogênio (N), bem como na 
quantidade de FLL ao solo. O estudo foi realizado em dois sítios no Estado do Rio de Janeiro: a) Sítio 
Deserto - localizado no Sana (Macaé); b) Fazenda Califórnia - localizada em Passa Três (Rio Claro). 
Os tratamentos avaliados foram: áreas sob cobertura vegetal de floresta e área sob pastagens 
degradadas de braquiária. Os resultados demonstraram que os solos sob cobertura vegetal de 
florestas apresentaram maiores conteúdos de C e N no solo e maiores entradas de FLL da MOS. 
Também, no solo sob cobertura de floresta, foram registrados os maiores estoques de C. A maior 
entrada de FLL e o menor distúrbio no solo sob floresta devem ser os principais responsáveis pelos 
maiores estoques de C nesse solo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: estoque de carbono; fração leve livre, uso do solo.  
 
ABSTRACT 
The soil organic matter (SOM) is considered an important attribute of soil quality, being very sensitive 
to changes in land cover and soil. The objective was to evaluate the effect of land cover change in 
content and stock of carbon (C) and nitrogen (N) and the amount of FLL to the soil. The study was 
conducted at two sites in the State of Rio de Janeiro: a) Sítio Deserto - located in Sana (Macaé), b) 
Fazenda Califórnia - located in Passa Três (Rio Claro). The treatments were: area under forest cover 
and area under degraded pastures of brachiaria. The results showed that the soils under forest 
showed higher contents of C and N in the soil, and higher inflows of FLL SOM. Also were registered 
the largest inventories of soil C under forest cover. The highest input FLL and lowest disturbance in 
forest soil should be the mainly responsible for the largest stocks of C in this soil 
 
KEYWORDS: soil carbon stock, light fraction, land use. 
 
1- Introdução 

Os solos constituem um dos cinco principais reservatórios de carbono na Terra, 

juntamente com a atmosfera, a hidrosfera, a superfície geológica e a biomassa terrestre 

(SCHLESINGER, 1997).  

A matéria orgânica do solo (MOS) compreende todo o carbono orgânico presente no 

solo na forma de resíduos frescos ou em diversos estágios de decomposição, compostos 

humificados e materiais carbonizados, associados ou não à fração mineral; assim como a 

porção viva, composta por raízes e pela micro, meso e macrofauna (ROSCOE & 

MACHADO, 2002). A fração leve livre da matéria orgânica (FLL) é constituída por materiais 

orgânicos derivados principalmente de restos vegetais, mas contendo quantidades 

razoáveis de resíduos microbianos e da microfauna. (ROSCOE & MACHADO, 2002).  
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A estabilização do C no solo depende de vários fatores incluindo o clima 

(principalmente temperatura do ar e chuvas), a quantidade e a qualidade de resíduos de 

plantas, a fertilidade do solo, atributos do solo que protegem a MOS contra ataques dos 

microorganismos (estrutura, textura e composição mineralógica do solo) e a atividade 

microbiana do solo (ROSCOE & MACHADO, 2002). 

 

2. Área de Estudo 
O presente estudo foi realizado em dois sítios: Sítio Deserto em Sana – distrito de 

Macaé e Fazenda Califórnia em Passa Três – distrito de Rio Claro (Figura 1). Localizados 

no Estado do Rio de Janeiro apresentam solos representativos dentre as classes de solos 

dominantes do Estado, Cambissolo e Latossolo Vermelho–Amarelo. Possuem as florestas e 

pastagens como classes principais de uso e cobertura dos solos, bem como o Estado do Rio 

de Janeiro no qual as pastagens e florestas ocupam respectivamente 56% e 28% da área 

total do Estado (44.085 Km2) (JACQUES & SHINZATO ,2000). 

Em ambos os sítios foram estudados solos sob fragmentos de Floresta Atlântica 

preservada (regenerada naturalmente após cultura de café) e solos sob pastagens 

degradadas de braquiária (antigos cafezais), ambos com aproximadamente 50 anos. Os 

sítios são caracterizados pela presença de relevo forte ondulando.  

 
3. Material e Métodos 
3.1. Coleta e preparo de amostras de solo 

Amostras indeformadas de solo foram coletadas, entre os meses de dezembro de 

2008 à novembro de 2009, na profundidade de 0-5 cm, utilizando cilindro (anel volumétrico) 

de Kopecky de aproximadamente 5 cm de diâmetro e de altura e volume de 100 cm3. 

As amostras foram secas em estufa com ventilação forçada de ar, a 40oC, 

destorroadas, homogeneizadas e passadas em peneira de 2 mm de malha (EMBRAPA, 

1997). Recolheu-se a fração dos solos não retidos na peneira, constituindo-se assim a terra 

fina seca ao ar (TFSA). Nestas, foram realizadas análises carbono total, nitrogênio total e 

fracionamento físico do solo para estudo dos compartimentos da matéria orgânica. 

Determinou-se também a densidade aparente do solo. 

 

3.2. Análise de carbono e nitrogênio totais do solo 

A análise de carbono e nitrogênio totais do solo foi realizada em analisador Perkin 

Elmer, modelo 2.400 Series II CHN/O. Para tanto amostras de solo (TFSA) foram finamente 

moídas em moinho de rolagem. Cerca de 7 mg de cada amostra de solo foram 

acondicionadas em cápsula de estanho e injetadas no analisador elementar. 
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Os estoques de C dos solos (Mg C ha-1) foram obtidos multiplicando a concentração 

de carbono (g cm-3), densidade aparente do solo (%) e profundidade do solo (5 cm). Foi 

feito um ajuste de massa do solo seguindo a diferença entre as densidades do solo. 

3.3. Determinação da fração leve do solo 

As frações leves livres da matéria orgânica foram determinadas no Laboratório de 

Física do Solo, UFRRJ. Foi utilizada a metodologia proposta por Sohi et al. (1998), na qual 

as frações leves são extraídas do solo por meio de uma solução de NaI a uma densidade de 

1,80 g cm-3 (PINHEIRO, 2002). 

 

3.5. Análise Estatística. 

Para análise estatística dos dados foram feitas análises de variância, aplicando-se o 

teste F para testar a significância (com dois fatores) e testes de média: ANOVA e t-Student. 

 

4- Resultados e Discussão 
O efeito da cobertura vegetal nas propriedades físicas do solo pode ser observado 

através dos resultados de densidade do solo (DS). Nas áreas sob floresta, devido ao maior 

aporte de MOS e menor distúrbio do solo, foi observado uma menor densidade do solo. 

O efeito do uso do solo também refletiu no conteúdo de carbono no solo. Este, foi 

muito maior em áreas de florestas comparada com as áreas de pastagens, como mostra a 

Tabela 1. O teor de nitrogênio total nos solos sob florestas também apresentaram valores 

mais elevados que nas áreas de pastagens.  
 

Tabela 1. Conteúdo de carbono total (%), nitrogênio total (%), relação C:N ,fração leve livre (FLL) da 
MOS e densidade do solo (DS) sob florestas e pastagens no Sítio Deserto (Sana) e na Fazenda 
Califórnia (Passa Três), na profundidade de 0-5 cm. 
Parâmetros 
do solo 

Unidade SANA 
Floresta 

SANA 
Pasto 

PASSA TRÊS 
Floresta 

PASSA TRÊS 
Pasto 

C total g.cm-3 3,14  1,82 B 2,31 1,89 B 
N total g.cm-3 0,27 A 0,14 B 0,21 A 0,14 B 
Relação C:N - 11,4 13,0 11,0 13,5 

FLL gFLL kg-1 
solo 25,4 A 10,2 B 18,1 A 12,1 B 

DS g.cm-3 0,97 A 1,31 B 1,10 A 1,32 B 
Estoque de C MgC.ha-1 15,23  8,83 B 12,71  10,40 B 
* Letras maiúsculas iguais na mesma linha, significam que não há diferenças significativas entre ambientes 
(ANOVA e Teste t Student; p<0,05) 
 

Os maiores valores de C e N na área sob cobertura florestal podem estar 

relacionados a maior entrada de matéria orgânica. Isso pode ser evidenciado pela maior 

entrada de FLL da MOS. PINHEIRO (2002) observou que a fração leve têm se apresentado 
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como indicador sensível às alterações resultantes do manejo e uso do solo, comparando 

solos sob diversas coberturas vegetais e preparo de solo.  

Em relação ao estoque de C, nas áreas de florestas os solos mostraram os maiores 

valores, principalmente solos sob floresta no Sana. SALIMON (2003) comparando solos sob 

florestas e pastagens no Acre, encontrou valores de estoque de C maiores em pastagens 

(16,9 Mg C ha-1) do que em florestas secundárias (14,3 Mg C ha-1) e florestas primárias 

(11,7 MgC ha-1), na profundidade 0-5 cm. Também no Acre, MELO (2003) observou que o 

estoque de C no solo decresceu de 18,0 Mg C ha-1 em floresta para 11,0 Mg C ha-1no pasto 

de 15 anos e 9,8 Mg C ha-1 no pasto de 20 anos.  

 

5- Conclusão 
A cobertura florestal demonstrou maior estoque de carbono no solo comparada com 

as áreas de pastagens degradadas. Adicionalmente, também foi verificado uma maior 

entrada de fração leve livre da MOS na área sob floresta. O menor distúrbio do solo e a 

maior entrada de MOS, na forma de FLL, devem ser os principais responsáveis. 
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Resumo 
A drenagem ácida é um problema ambiental causado pela oxidação de minerais sulfetados expostos 
à atmosfera. Uma possibilidade de mitigação é a formação de barreira geoquímica na superfície dos 
sulfetos. O objetivo desse trabalho foi verificar a estabilidade da encapsulação da pirita em barreira 
geoquímica induzida em pilhas de substrato sulfetado. As pilhas foram submetidas a três períodos de 
inundação intercalados por drenagem. A água de inundação em quatro dos cinco tratamentos foi 
incrementada com limalha de ferro, em três com meio de cultura, em dois com inóculo de bactérias e 
em um com fósforo. O teste de estabilidade consistiu na montagem de colunas com amostras de 
sulfetos concentrados retiradas do interior das pilhas e lixiviação com H2O, HCl e H2O2, em três 
repetições. Nas soluções coletadas, foram dosados os teores de ferro e enxofre. A estabilidade da 
encapsulação da pirita foi maior no tratamento com água e ferro e menor no tratamento com água. Os 
tratamentos com fósforo e inoculação com bactérias não demonstaram-se vantajosos em relação ao 
tratamento com água e ferro durante o período experimental utilizado. 
 
Palavras-chave: meio ambiente, sulfetos, mineração. 
 
Abstract 
Acid drainage is an environmental problem caused by the oxidation of sulfide minerals exposed to the 
atmosphere. The formation of geochemical barrier on the surface of the sulfide is a possibility of 
mitigation. The aim of this study was to investigate the stability of encapsulation of pyrite in 
geochemical barrier induced by precipitation of secondary minerals. The substrate was subjected to 
three flooding periods interspersed with drainage. The five treatments consisted of the addition or not 
of iron filings, culture media, inoculum of bacteria and phosphorus in the water. For the test, samples 
of pyrite were placed in leaching columns with H2O, HCl and H2O2, in three replications. In the leached 
solution were measured the levels of iron and sulfur. The stability of the encapsulation of pyrite was 
higher in the treatment with water and iron and lower in treatment with only water. The treatments with 
phosphorus and inoculum of bacteria were not advantageous compared to treatment with iron and 
water during the experiment. 
 
Keywords: environmental, sulfide, mining 

 

1. Introdução 
 

 A mineração expõe minerais sulfetados ao oxigênio e à umidade, dando início ao 

processo de geração de acidez por meio de reações químicas e bioquímicas. Como 

consequência, há uma redução nos valores de pH das águas de drenagem causando a 

solubilização e mobilização de elementos tóxicos (Abrahão, 2002). 

Os principais minerais geradores de drenagem ácida, segundo Singer & Stumm 

(1970), são os bissulfetos de ferro, tais como a pirita e a marcassita. 
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Existem várias técnicas disponíveis para prevenir e minimizar a geração de acidez 

em águas de drenagens de minas. Estas técnicas envolvem mecanismos químicos e/ou 

biológicos para a neutralização da acidez e remoção de metais da solução (Johnson & 

Hallber, 2005). Uma dessas técnicas é a formação de barreira geoquímica, que consiste na 

precipitação de minerais secundários na superfície dos sulfetos promovendo a 

encapsulação destes materiais. 

Estudos têm mostrado que a precipitação de óxidos de ferro na superfície de 

minerais sulfetados podem efetivamente proteger a pirita da oxidação (Zhang & Evangelou, 

1996; Zhang & Evangelou, 1998; Evangelou, 2001). Porém, um grande desafio enfrentado 

pelos pesquisadores, é a estabilização destas camadas na superfície dos sulfetos. 

O objetivo deste trabalho foi verificar a estabilidade da encapsulação da pirita em 

barreira geoquímica induzida em pilhas de substrato sulfetado simulando algumas 

condições de campo. 

 

2. Materiais e Métodos 
 

Para a montagem das unidades experimentais foi utilizado um substrato proveniente 

da mineradora de ouro e prata Rio Paracatu Mineração, localizada em Paracatu, MG. Em 

cada tratamento foi construída uma pilha com 18,5 kg de substrato moído misturado com 

quartzo na proporção de 1:1. As pilhas foram acomodadas dentro de recipientes de plástico 

rígido transparente com comprimento, altura e largura de 48,0 x 31,5 x 33,5 cm. 

As fontes de variação entre os cinco tratamentos foram a composição da solução 

utilizada na lâmina de inundação. No tratamento 1 foi usada apenas água destilada; no 2,  

água e limalha de ferro; no 3, solução A (027 g de MgSO4.7H2O; 0.42g de (NH4)SO4; 0.5g de 

KH2PO4; 800 mL de água destilada) e limalha de ferro; no 4, solução A, limalha de ferro e 

inóculo de bactérias Acidithiobacillus ferrooxidans ; e no  5, solução A, limalha de ferro, 

inóculo de bactérias e uma fonte de fósforo.  O Volume de inóculo de bactérias 

correspondeu a 5% do volume de solução A da lâmina de inundação, com concentração de 

aproximadamente 108 células.mL-1. Como fonte de fósforo foi adicionado superfosfato triplo, 

em proporção determinada para atender a relação molar de Fe:P de 1:1. A limalha de ferro 

foi colocada em 2 recipientes porosos com 10 g cada. 

No interior da pilha foi posto um recipiente poroso contendo sulfetos concentrados a 

partir do próprio substrato. Nesse material é que foi avaliada a estabilidade dos minerais 

secundários precipitados. A lâmina de inundação teve volume de 10 L. Para manter a 

oxigenação e homogeneização, foi utilizado um compressor de ar (Big Air) modelo A–320 

com capacidade de 3,5 Lmin-1. 
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Os tratamentos passaram por três ciclos de oxidação, nos quais as pilhas 

permaneceram inundadas, intercalados por um período de drenagem de 30 dias. Cada um 

destes ciclos teve duração de dois meses. Duas semanas antes da drenagem das pilhas, o 

pH foi elevado acima de 4 com Ca(OH)2 para a precipitação dos minerais neoformados.  

Para o teste de estabilidade, após o segundo ciclo, foram montadas colunas com as 

amostras de sulfetos concentrados. Em uma seringa (20 mL) foi colocado papel de filtro 

rápido e lã de vidro. Sobre esta foi adicionada uma amostra de sulfetos concentrados com 

peso entre 48 a 52 mg, que foi coberta com outra camada de lã de vidro e papel de filtro. O 

teste foi realizado com três repetições, onde a massa de pirita proveniente de cada 

tratamento foi lixiviada com H2O, HCl 2 mol L-1 e H2O2 0,145 mol L-1, nesta ordem. Em cada 

coluna foram adicionados 5 mL de solução e após 30 minutos, tempo de contato com a 

pirita, este volume foi retirado para análises químicas. Este procedimento foi repetido dez 

vezes, totalizando 300 minutos para cada solução. Nas soluções coletadas na base da 

coluna foram dosados os teores de ferro e enxofre por espectrofotometria de emissão ótica 

com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) e determinada a massa de pirita. 

 

3. Resultados e Discussão 
 

A estabilidade da encapsulação da pirita foi maior no tratamento 2 (H2O/Fe) e menor 

no tratamento 1 (H2O) (Figura 1). Os demais tratamentos apresentaram estabilidades 

intermediárias. Em todos os tratamentos, as camadas de óxidos mais solúveis foram 

removidas logo na primeira hora do teste com água. Com o ácido clorídrico a maior remoção 

também foi na primeira hora, no entanto, no decorrer do teste a solubilização não cessou. 

No teste com água oxigenada houve remoção de quantidades crescentes de ferro. 

Provavelmente, esta remoção é devido à oxidação da pirita e não à solubilização de 

camadas de óxidos de ferro, uma vez que a água oxigenada tem um alto poder oxidante. Os 

mesmos comportamentos foram observados no gráfico de enxofre (Figura 2). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Zhang & Evangelou (1996), na lixiviação de amostras de 

piritas, capeadas com óxidos de ferro, com água e água oxigenada, após a remoção das 

camadas de óxidos com ácido clorídrico a 0,5 mol L-1. 
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Figura 1. Teores médios acumulados de ferro, 
convertidos para massa de pirita,durante o 
teste  de estabilidade com água Milli-Q, HCl 2 
mol L-1 e H2O2 0,145 mol L-1. 

Figura 2. Teores médios acumulados de 
enxofre, convertidos para massa de pirita, 
durante o teste de estabilidade com água Milli-
Q, HCl 2 mol L-1 e H2O2 0,145 mol L-1. 

 

4. Conclusão 
 

O tratamento com água e ferro apresentou os melhores resultados para a mitigação 

de drenagem ácida durante o período experimental. Entretanto, esse período pode ter sido 

insuficiente para a formação de fases mineralógicas secundárias mais cristalizadas 

demonstrando a necessidade de um tempo maior para experimentos que visem induzir a 

formação de barreira geoquímica. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração total de arsênio e urânio em solos agrícolas 
comparando-os com solos sob remanescentes e/ou fragmentos de mata, áreas-controle, dentro da 
mesma bacia hidrográfica. Foram selecionadas e coletadas amostras de solos agrícolas (n=29) e 
solos sob fragmentos de mata, áreas-controle (n=20), na bacia do rio Jaguari – SP. As concentrações 
totais de As variaram de 0,40 a 3,95 mg kg-1 para os solos agrícolas e de 0,10 a 3,36 mg kg-1 para os 
solos sob fragmentos de mata. Para o U, as concentrações variaram de 0,5 a 4,37 mg kg-1 para os 
solos agrícolas e 0,24 a 2,16 mg kg-1 sob fragmentos de mata. Foi verificada diferença 
estatisticamente significativa entre os dois grupos estudados para os dois elementos, indicando que 
há incremento de arsênio e urânio nos solos sob cultivo agrícola e que os elementos U e As podem 
ser utilizados como indicadores potenciais de contaminação em solos cultivados. 

Palavras-chave: arsênio, urânio, solos agrícolas 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the total concentration of arsenic and uranium in agricultural 
soils compared with pristine areas. Agricultural soil (n=29) and pristine soil (n=20) samples were 
collected from the Jaguari River basin – SP. The total concentrations of As ranged from 0.40 to 3.95 
mg kg-1 for agricultural soils and from 0.10 to 3.36 mg kg-1 for the pristine areas. Uranium 
concentrations ranged from 0.5 to 4.37 mg kg-1 for agricultural soils and from 0.24 to 2.16 mg kg-1 for 
pristine areas. Statistical differences between the two groups were observed, indicating an increase of 
U and As in agricultural soils and that these elements can be used as indicators of potential 
contamination in agricultural soil. 

Keywords: uranium, arsenic,agricultural soil 

 

1. Introdução 

A disposição de resíduos e a aplicação de agrotóxicos e fertilizantes podem levar ao 

aumento da concentração de elementos contaminantes em solos (KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS,1984 e ALLOWAY,1990). Fertilizantes originários de rocha fosfática, constituída 

essencialmente de apatita, podem conter arsênio em sua fórmula estrutural. Outra fonte de 

contaminação de As na agricultura é o enxofre, utilizado como nutriente para as plantas e 

como matéria-prima na preparação de agrotóxicos, como demonstrado por CAMPOS 

(2001). O urânio tem sido determinado em solos brasileiros em áreas onde há ocorrência de 

jazidas e em alguns escassos estudos sobre o impacto dos fertilizantes fosfatados em solos 

agrícolas, mas geralmente os resultados apresentados são expressos em atividade, ou seja, 

Becquerel por quilograma (PÉREZ et al., 1998; BECEGATO ET al, 2008). O objetivo deste 
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trabalho foi avaliar a concentração total de arsênio e urânio em solos agrícolas comparando-

os com solos sob remanescentes e/ou fragmentos de mata, áreas-controle, dentro da 

mesma bacia hidrográfica.  

 

2.  Materiais e Métodos 

Foram selecionadas e coletadas amostras de solos agrícolas (n=29) e solos sob 

fragmentos de mata, áreas-controle (n=20), na área da bacia do rio Jaguari – SP (Figura1). 

Em cada ponto foram coletados 10 sub-amostras, em aproximadamente 10.000 m², 

compondo uma (1) amostra composta (camada superficial 0-20 cm) para cada um dos 

pontos coletados. A técnica analítica empregada foi a análise por ativação com nêutrons 

instrumental (INAA). Cerca de 100 mg das amostras e dos materiais geológicos de 

referência GS-N e BE-N (GIT-IWG), utilizados como padrões, foram irradiados por 8 horas 

em um fluxo de nêutrons térmicos de 1012 n cm-2s-1 no reator IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP. A 

radiação gama induzida foi medida em um sistema de espectrometria gama. A precisão e 

exatidão dos resultados foram verificadas pela análise do material de referência Soil-7 

(IAEA), apresentando resultados com erros relativos inferiores a 10%. 

 

 
FIGURA 1: Bacias e sub-bacias hidrográficas PCJ- UGRHI- 5 (CBH-PCJ, 2004). 
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3.  Resultados e Discussão 

As concentrações totais de As variaram de 0,40 a 3,95 mg kg-1 para os solos 

agrícolas e de 0,10 a 3,36 mg kg-1 para os solos sob fragmentos de mata. Para o U, as 

concentrações variaram de 0,5 a 4,37 mg kg-1 para os solos agrícolas e 0,24 a 2,16 mg kg-1 

sob fragmentos de mata. Foi verificada diferença estatisticamente significativa (Kruskal-

Wallis p<0,05) entre os dois grupos estudados para os dois elementos, indicando que há 

incremento de arsênio e urânio nos solos sob cultivo agrícola. 

Para São Paulo, o valor de referência de qualidade para arsênio é de 3,5 mg kg-1 

(CETESB, 2005). Segundo KABATA-PENDIAS & PENDIAS (1992), o enriquecimento de As 

em sedimentos argilosos e em solos superficiais, comparados às concentrações nas rochas 

ígneas, parece refletir a influência de fontes externas, como exalações vulcânicas e 

poluição. Segundo CANTONI et al. (2009), o conhecimento do As em concentrações totais é 

fundamental no monitoramento da qualidade do solo. Analisando 29 perfis de unidades de 

solos do Estado de São Paulo, que não sofreram ação antrópica, em dois horizontes 

(superficial e diagnóstico), concluíram que a maioria das amostras apresentou baixos teores 

do elemento (1,64 mg kg-1, para o valor do terceiro quartil), independentemente do horizonte 

amostrado. Para o As, apesar de ter ocorrido diferença entre os grupos agrícola e mata, as 

concentrações máximas deste elemento estão próximas ao valor de referência encontrado 

para os solos do Estado de São Paulo, indicando que, apesar do aumento da concentração 

desse elemento em solos agrícolas, ainda não há comprometimento da qualidade dos solos 

amostrados. Para o U, os solos agrícolas apresentaram concentrações medianas superiores 

(1,89 mg kg-1), em comparação às áreas-controle (1,21 mg kg-1). A média global em solos 

segundo KABATA-PENDIAS & PENDIAS (1992) é de 4,97 ppm. Não há valores 

orientadores nacionais. A concentração máxima permitida para os solos holandeses é de 

28,3 mg kg-1 (PLASSCHE et al., 1999). 

 

4. Conclusões 

A qualidade ambiental dos solos agrícolas da bacia do rio Jaguari – SP foi pouco 

alterada para os parâmetros determinados. Os elementos U e As podem ser utilizados como 

indicadores potenciais de contaminação em solos cultivados. 
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Resumo 
 

No presente trabalho, a concentração de vanádio foi determinada em solos superficiais (0-20 cm) de 
14 parques de São Paulo.  As concentrações obtidas foram maiores que os valores de condição de 
qualidade para solos de São Paulo, de acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB), principalmente nos parques situados na região central da cidade, situados próximos a 
avenidas com alta densidade de tráfego, sugerindo ser a queima de combustíveis a fonte desse 
elemento nos solos. 
 
Palavras-chave: Solos urbanos, parques, vanádio, São Paulo 
 
Abstract 
 
In the present study, the concentration of vanadium was determined in surface soils (0-20cm) 
collected from 14 parks of São Paulo. The concentration levels obtained were higher than the values 
considered as quality condition values for soils in São Paulo, according to the Environmental 
Protection Agency of the State of São Paulo (CETESB) guidelines, mainly in the parks located in the 
central region of the city, located near avenues of high density traffic. These results suggest that fuel 
combustion may be a source of this element in the soils. 
 
Keywords: Urban soil, parks, vanadium, São Paulo 
 

1. Introdução 
 

O solo é um compartimento essencial do ecossistema urbano, e tem influência 

significativa na qualidade de vida dos habitantes das cidades. Os metais são os poluentes 

do solo mais estudados, devido à sua toxicidade e permanência nesse compartimento. Os 

solos urbanos recebem uma carga maior de metais que os solos rurais, devido à influência 

do tráfego, de indústrias, queima de combustíveis e disposição de rejeitos. O estudo de 

contaminação de solos em centros urbanos tem sido ultimamente alvo de estudo pela 

comunidade científica mundial (Manta et al. ,2002; De Miguel et al. (1998), Ajmone-Marsan 

& Biasioli, 2010, entre outros). A maior parte dos estudos é focada nos metais 

potencialmente tóxicos, destacando-se os metais Pb, Zn e Cu, Cr e Ni, havendo poucas 

informações sobre os teores de vanádio.  
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A exposição da população em geral ao vanádio está principalmente relacionada à 

combustão de petróleo, carvão e óleos pesados. A produção e o uso de ligas e aços com V 

e outras aplicações, como catalisadores, também são formas de introdução de V no 

ambiente, inclusive na forma de material particulado. O vanádio originado da queima de 

combustíveis fósseis é emitido na forma de óxidos, incluindo VO, V2O3, V2O4, e V2O5; 

entretanto, durante a combustão, a maior parte do vanádio é emitida como V2O5.  Estudos 

epidemiológicos sugerem que altas concentrações atmosféricas de vanádio estão 

associadas a uma freqüência crescente de câncer de pulmão em residentes de áreas 

metropolitanas (Rodriguez-Mercado et al., 2010).  

Existem poucas informações sobre os teores de metais em solos da cidade de São 

Paulo, uma cidade com cerca de 20 milhões de habitantes e uma frota de cerca de 9 

milhões de veículos. Como parte de um projeto que visa à avaliação da concentração de 

metais em solos de parques urbanos da cidade de São Paulo, o objetivo deste trabalho foi 

estudar a ocorrência e concentração de vanádio em solos superficiais em parques do 

Município de São Paulo, visando identificar o grau de influência antrópica nos solos e as 

possíveis fontes poluidoras. 

 

2. Materiais e Métodos 
 

2.1. Amostragem 

Foram amostrados 14 parques públicos de São Paulo. As amostras de solos foram 

coletadas entre outubro de 2006 e abril de 2007. As amostras de solos superficiais (0-20 

cm) foram compostas de sub-amostras coletadas em linhas através dos parques a cada 10 

m. Um tubo de polietileno de 4 cm de diâmetro foi usado para coletar as amostras, que 

foram acondicionadas em sacos plásticos. No laboratório, as amostras foram secas a 40oC e 

peneiradas em peneiras plásticas (<2 mm). As amostras foram moídas em almofariz de 

ágata para obter um pó fino e homogêneo (< 75 mm). 

 

2.1. Fluorescência de Raios X – XRF 

 

Uma porção-teste (9 g) de cada amostra foi homogeneizada com 1,5 g de cera em 

pó (Hoechst). As análises foram realizadas em espectrômetro de fluorescência de raios X 

sequencial (PW2404, Philips), conforme Zambello e Enzweiler (2002), com poucas 

modificações. Junto com cada lote de amostras, foram analisados os materiais de referência 

GSS-2 e GSS-4 (solos do Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, IGGE, 
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China). Os resultados dos MR apresentaram coeficientes de variação e também incertezas 

(ao nível de abrangência de 95%) entre 6 e 9%, numa função inversa da concentração.  

 

3. Resultados e Discussão 
 

Os resultados obtidos, assim como os Valores da Condição de Qualidade do solo da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê - UGRHI 6 / Região Metropolitana de São Paulo –RMSP - VCQ6 e 

Valores Orientadores de Referência de Qualidade –VRQ (CETESB, 2008), encontram-se na 

Tabela 1. Estes valores foram considerados como referência por serem os valores 

disponíveis para solos de São Paulo, inclusive da região metropolitana de São Paulo, e 

servirem como parâmetro para avaliação das concentrações encontradas. Deve-se, 

entretanto, fazer uma ressalva a essa comparação. Por XRF, são obtidos valores da 

concentração total do metal na amostra, uma vez que não há dissolução ou lixiviação da 

amostra. Os valores fornecidos pela CETESB, entretanto, são baseados em análises 

realizadas após digestão ácida da amostra, o que pode ocasionar diferenças nos resultados. 

Os resultados obtidos mostraram valores de vanádio acima do Valor de Condição de 

Qualidade – VCQ6, porém abaixo do Valor de Referência de Qualidade – VRQ. Uma vez 

que o VCQ6 representa melhor os solos da RMSP, os resultados obtidos podem indicar uma 

origem antrópica do vanádio nos solos dos parques. Para esta hipótese, corrobora o fato de 

os maiores valores terem sido obtidos nos parques Aclimação, Buenos Aires e Trianon, 

situados na região central da cidade, próximos a vias de tráfego intenso, lembrando que o 

vanádio é liberado na queima de combustível. Resultados semelhantes foram obtidos para 

os elementos Pb, Cu e Zn, que são elementos relacionados ao tráfego (Figueiredo et al., 

2009). Os menores valores foram encontrados nos parques do Carmo e Guarapiranga, 

menos influenciados por atividades antrópicas, devido ao seu histórico e localização.   

 

4. Conclusões 
 

As concentrações medidas de vanádio nas amostras de solos dos parques estudados estão 

acima do Valor de Condição de Qualidade dos solos, mas encontram-se abaixo do Valor de 

Referência de Qualidade. Nos parques situados na região central da cidade, mais sujeitos à 

influência do tráfego, os valores obtidos foram mais elevados do que em parques menos 

influenciados por atividades antrópicas, sugerindo ser a queima de combustíveis uma 

possível fonte desse elemento no solo. 
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Tabela 1. Concentração de vanádio em solos superficiais (0-20 cm) de parques da cidade de São 
Paulo (mg kg-1). 

Parques 
 

Média Mediana Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Buenos Aires 181 169 21 169 206 
Trianon 175 179 34 112 210 

Aclimação 173 67 24 147 216 
Luz 100 92 19 81 137 

Cidade de 
Toronto 

101 98 23 75 146 

Rodrigo de 
Gásperi 

116 117 16 89 139 

Vila dos 
Remédios 

152 154 25 120 189 

Chico Mendes 129 138 27 78 150 
Raul Seixas 72 68 17 55 100 
Ibirapuera 131 117 43 85 99 
Raposo 
Tavares 

129 130 23 90 152 

Alfredo Volpi 123 123 25 92 161 
Guarapiranga 83 84 10 65 103 

Carmo 63 65 13 41 76 
Valores de referência (mg kg-1)* 
Valor de Condição de Qualidade - VCQ6 – 57 
Valor de Referência de Qualidade – VRQ – 275  

* CETESB, 2008 
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Resumo 
O presente estudo buscou realizar uma correlação entre a composição química de solos de diferentes 
parcelas e culturas, com a análise química das águas coletadas das parcelas, decorrente do 
escoamento superficial das águas da chuva. Os resultados mostraram que a depender da cultura 
realizada em cada parcela, ocorre uma significativa mudança química que evidencia o uso de 
fertilizantes e defensivos, já que a região do estudo trata-se de uma escola agrotécnica. 
Palavras-chave: solos, latossolos, agricultura, geoquímica, Patrocínio. 
 
Abstract 
This study sought to accomplish a relation between the chemistry composition of soil from different 
plots and cultures, and the chemical analysis of the water collected from the plots, due to the rain 
water runoff. The results showed that depending of the culture in each plot, there are some significant 
chemical changes that evidence the use of fertilizers and pesticides, since the study area is an 
agrotechnical school. 
Keywords: soil, agriculture, geochemistry, latosoil, Patrocínio. 
 

1. Introdução 
A importância da qualidade do solo agrícola na produção de alimentos para a 

humanidade vem tendo destaque especial no desenvolvimento de estudos acadêmicos e 

novas técnicas agrícolas, já que o processo de degradação deste bem natural vem gerando 

sérios problemas ambientais e a redução da produção (Muzilli,1983). Como todo recurso 

natural, o solo também apresenta seu tempo de vida útil na agricultura, e quando explorado 

exaustivamente, também se esgota (Cogo e Levien, 2002). Com o passar do tempo, a 

utilização contínua do solo promove mudanças significativas nas suas propriedades, tanto 

físicas como químicas (Andreola, 1996; Santos, 2007). Um dos principais fatores que 

compromete a capacidade de manutenção dos sistemas agrícolas em longo prazo é 

exatamente esta transformação geoquímica do solo, com perda de elementos químicos, 

muitas vezes, resultantes da falta de informação sobre as potencialidades e limitações de 

uso manejo desse recurso (Correia et al., 2004). Neste contexto se insere este trabalho, que 

visou avaliar as transformações geoquímicas, através das perdas de elementos, de um 

latossolo vermelho submetido a diferentes culturas e manejos agrícolas. 

 

Área de Estudo 

A fazenda Esmeril (FUNCECP) situa-se no município de Patrocínio. Trata-se de uma 

área antiga, pertencente à prefeitura municipal de Patrocínio. O local é destinado a 

atividades agrícolas, tanto para a auto-sustentabilidade da fazenda como também para fins 
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educacionais, já que lá funciona a Escola Agrotécnica Sérgio de Freitas Pacheco (EASFP), 

além do Centro Universitário do Cerrado - Patrocínio (UNICERP). Em termos de 

geomorfológicos, a fazenda Esmeril pertence às Áreas de Relevo Suave, que se encontram 

localizadas nas porções sul e sudoeste do município de Patrocínio-MG, em uma altitude 

média de 890m (Machado, 2001). Os solos são profundos, com a predominância de 

latossolos vermelhos, férricos e distróficos, proveniente da decomposição dos micaxistos do 

Grupo Araxá (Machado, 2001). Aproximadamente 60% da área da Fazenda Esmeril 

destinam-se ao cultivo experimental com foco educacional, onde se efetua os cultivos de 

soja, milho, horticulturas, fruticulturas e café. A propriedade possui ainda 14,0 hectares 

destinados a APP’s. O cultivo de café na área utiliza as variedades Catuaí 99 e 144 e Acaiá 

Cerrado, o sistema de plantio é feito em nível de terraceamento com o espaçamento de 4,0 

x 1,0 m com uma densidade de 2500 pés/ha. A área cultivada de soja utiliza sementes das 

variedades Garantia e Conquista, não ocorre o preparo da área pois é plantio direto. O 

cultivo do milho utiliza sementes das variedades Fort (Syngenta) e DKD 350, o solo não é 

preparado, optando-se pelo plantio direto, com o espaçamento de 80 cm entre linhas com a 

densidade de 5 sementes/metro linear (20 kg/ha). A colheita das culturas é mecanizada e o 

controle de pragas e doenças é realizado com o uso de defensivos aplicados manualmente. 

A aplicação de fertilizantes e corretivos é realizada após análises químicas do solo, sendo 

realizada no início da estação chuvosa ou no meio desta (soja – novembro; café e milho – 

outubro e novembro). 

 

2. Materiais e Métodos 
Utilizou-se a metodologia sugerida por Guerra & Oliveira (1995), que consiste na 

implantação da estação experimental com sete parcelas de 1m x 10m (uma em cada 

cultura, uma no pasto, uma na mata preservada e duas em solo exposto) para coleta da 

água do escoamento superficial e do material em suspensão. A captação deste material foi 

feita por uma calha de PVC de 100 mm, ligada por meio de uma mangueira e um sifão a um 

galão de 50 litros. Foram realizadas coletas de sedimentos e água durante o período de um 

ano, que contaram com 24 coletas quinzenais. As amostras de água para análise 

geoquímica foram acondicionadas em frascos de polietileno de aproximadamente 30 ml, 

acidificadas com ácido nítrico para estabilização dos metais dissolvidos, e armazenadas em 

geladeira a 4°C para posterior análise. Finalmente, os elementos maiores e traços foram 

determinados via ICP-OES. Paralelamente, quatro amostras de solo foram retiradas de cada 

parcela (antes e após as chuvas), secas, peneiradas e o material <0,062mm submetido à 

digestão parcial e tiveram os elementos maiores e traços determinados via ICP-OES. 

 



 

45 

3. Resultados e Discussões 
A tabela 1 apresenta as concentrações dos diversos elementos químicos obtidos nas 

análises químicas da água proveniente do escoamento superficial. 
Tabela 1 - Concentrações dos elementos químicos da água de escoamento superficial. 

Data Vol Al Ba Ca Cr Fe K Mg Mn Na P S Sc Sr Ti V
Coleta L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L mg/L mg/L µg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L

20/10/2009 8,5 505 7,63 1,50 11,3 827 10,1 0,870 49,7 1,26 0,08 1,08 0,62 13,2 <LQ 8,21
04/11/2009 9,5 416 8,54 1,72 11,7 829 10,5 0,91 54,4 1,42 0,153 1,14 0,51 14,0 <LQ <LQ
19/11/2009 11,5 1477 15,8 6,46 11,5 1913 37,3 3,22 73,0 3,20 0,211 3,86 0,84 52,4 9,39 10,9
04/12/2009 8,0 447 8,98 2,05 10,5 871 11,9 1 54,4 1,77 0,124 1,36 0,438 16,2 <LQ <LQ
19/12/2009 9,5 443 8,76 1,88 11,5 865 11,7 1,00 53,9 1,46 0,14 1,30 0,468 15,6 <LQ 7,70
03/01/2010 14,5 1801 17,5 6,35 14,1 2017 36,4 3,10 71,8 3,67 0,259 3,65 0,740 50,3 12,8 7,00
20/10/2009 19,0 611 10,8 2,52 9,87 499 6,96 0,9 22,5 0,87 <LQ 0,75 0,550 18,5 <LQ 9,23
04/11/2009 14,5 556 13,7 9,96 <LQ 206 10,9 2,08 10,1 1,67 <LQ 3,19 0,407 63,6 <LQ <LQ
19/11/2009 15,0 415 8,76 2,32 11,1 338 6,33 0,85 14,9 0,89 <LQ 0,72 0,312 17,0 <LQ 7,27
04/12/2009 14,0 684 9,81 2,43 9,68 491 6,17 0,85 17,2 1,27 <LQ 0,68 0,51 17,7 <LQ 7,74
19/12/2009 17,0 656 13,8 9,67 <LQ 187 9,55 1,99 9,90 1,62 <LQ 3,00 <LQ 60,7 <LQ 8,19
03/01/2010 37,0 671 10,2 2,39 <LQ 512 6,20 0,87 20,0 1,54 <LQ 0,76 0,458 17,5 8,20 7,49
20/10/2009 14,0 1993 25,7 21,6 <LQ 826 17,0 3,10 70,7 1,30 <LQ 1,78 0,59 122 7,21 8,01
04/11/2009 9,5 1321 20,7 14,2 10,7 587 17,0 3,00 44,8 1,04 <LQ 1,77 0,461 82,2 <LQ <LQ
19/11/2009 13,0 198 11,3 4,61 <LQ 81,7 8,41 1,07 8,88 1,55 <LQ 0,85 <LQ 29,3 <LQ <LQ
04/12/2009 11,0 407 12,8 5,48 <LQ 92,6 9,13 1,13 11,0 1,72 <LQ 0,94 <LQ 33,5 <LQ <LQ
19/12/2009 14,0 131 11,7 4,92 10,9 37,1 8,50 1,09 8,30 0,92 <LQ 0,780 <LQ 31,3 <LQ <LQ
03/01/2010 26,0 133 11,3 4,91 12,9 32,4 8,53 1,10 8,13 0,82 <LQ 0,8 <LQ 30,5 <LQ <LQ
20/10/2009 23,5 9174 29,9 18,9 17,4 1781 10,1 2,94 111 3,24 <LQ 3,55 1,20 121 14,1 17,3
04/11/2009 20,0 5488 28,0 18,6 12,5 1149 10,1 2,84 77,5 2,18 <LQ 3,69 0,82 118 9,94 11,7
19/11/2009 21,0 340 10,2 4,14 12,9 74,5 7,24 0,91 5,86 1,11 <LQ 0,8 <LQ 24,9 <LQ <LQ
04/12/2009 18,5 55,4 9,76 3,69 <LQ 23,8 7,32 0,88 <LQ 0,79 <LQ 0,67 <LQ 22,2 <LQ <LQ
19/12/2009 17,0 66,2 9,61 3,69 9,87 32,8 7,64 0,9 2,87 1,95 <LQ 0,78 <LQ 22,2 <LQ <LQ
03/01/2010 33,5 66,6 10,4 3,74 <LQ 30,5 7,46 0,89 <LQ 1,42 <LQ 0,74 <LQ 22,7 <LQ <LQ
20/10/2009 11,0 704 10,7 15,3 <LQ 76,4 4,67 1,53 <LQ 1,04 <LQ 2,40 <LQ 94,7 <LQ 7,07
04/11/2009 13,0 34,3 3,28 2,72 11,1 11,4 1,61 0,465 <LQ 0,71 <LQ 0,273 <LQ 15,3 <LQ <LQ
19/11/2009 15,0 94,5 3,81 2,82 14,0 34,2 1,64 0,483 <LQ 1,02 <LQ 0,260 <LQ 15,5 <LQ 6,66
04/12/2009 8,5 39,1 3,52 2,27 15,6 16,3 1,59 0,433 <LQ 1,48 <LQ 0,249 <LQ 11,8 <LQ <LQ
19/12/2009 14,0 53,4 3,31 2,24 10,4 26,6 1,47 0,43 <LQ 1,31 <LQ 0,260 <LQ 11,7 <LQ <LQ
03/01/2010 21,0 1579 12,1 15,2 13,0 250 4,75 1,53 8,66 1,21 <LQ 2,47 <LQ 97,0 <LQ 6,88
20/10/2009 14,0 72,7 5,22 2,80 <LQ 25,2 5,35 0,89 <LQ 0,690 <LQ 0,421 <LQ 8,26 <LQ <LQ
04/11/2009 17,0 75,9 5,84 3,29 12,0 55,8 5,54 0,950 <LQ 1,31 <LQ 0,5 <LQ 10,2 <LQ <LQ
19/11/2009 22,0 431 10,8 12,4 9,95 192 7,74 2,43 <LQ 1,55 <LQ 2,14 <LQ 53,1 <LQ <LQ
04/12/2009 14,5 65,5 5,72 2,94 12,7 21,6 5,39 0,92 <LQ 1 <LQ 0,479 <LQ 8,78 <LQ <LQ
19/12/2009 25,0 97,0 5,74 3,56 21,0 42,7 5,71 0,97 <LQ 1,36 <LQ 0,466 <LQ 11,2 <LQ <LQ
03/01/2010 27,5 376 9,42 10,3 <LQ 107 7,31 2,40 <LQ 1,40 <LQ 1,91 <LQ 39,5 <LQ <LQ
20/10/2009 19,2 70,6 4,51 2,62 12,5 30,7 7,90 0,9 <LQ 0,84 <LQ 0,482 <LQ 9,14 <LQ <LQ
04/11/2009 16,5 145 6,74 4,35 85,4 110 8,40 0,98 <LQ 1,89 <LQ 0,47 <LQ 15,8 <LQ <LQ
19/11/2009 22,0 72,8 4,87 2,76 22,6 22,7 8,11 0,95 <LQ 1,50 <LQ 0,45 <LQ 9,55 <LQ <LQ
04/12/2009 19,0 69,0 4,72 2,73 <LQ 22,5 8,24 0,93 <LQ 0,95 <LQ 0,438 <LQ 9,59 <LQ <LQ
19/12/2009 28,5 162 12,9 21,2 <LQ 525 8,44 2,09 <LQ 0,84 <LQ 2,63 <LQ 106 <LQ <LQ
03/01/2010 32,5 302 13,5 21,3 9,95 535 8,78 2,14 <LQ 0,89 <LQ 2,74 <LQ 106 <LQ <LQ

12,4 0,26 0,03 9,62 7,90 0,05 0,00 2,03 0,03 0,07 0,09 0,28 0,67 6,24 6,47LQ

Parcela

SOLO 

EXPOSTO

SOLO

EXPOSTO

MATA

SOJA

CAFÉ

MILHO

PASTO

 
O efeito da aplicação de fertilizantes e corretivos é claramente observada nos 

resultados, com o aumento das concentrações de Ca, Mg, K e S nos meses de aplicação 

destes produtos nas culturas. O mesmo não acontece nas parcelas de mata, pasto e solo 

exposto. Como conseqüência do aumento do pH provocado pelos corretivos,  elementos 

mais móveis com pH baixos tem sua concentração reduzida nestes meses (Al, Fe, Mn). Os 

períodos de maior chuva (1ª quinzena de novembro e 2ª quinzena de dezembro) 

provocaram um aumento da erosão hídrica, com uma maior mobilização de material 

partícula, coletado em suspensão. Este aumento refletiu nas concentrações dos peincipais 

elementos formadores de argilominerais, óxidos e hidróxidos (Al e Fe), especialmente nas 
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parcelas do pasto e de solo exposto. Vale destacar a presença de fósforo apenas na parcela 

da mata, com um incremento da concentração deste elemento nos períodos de maior 

precipitação. Nos eventos chuvosos, o fósforo, extremamente móvel, é retirado das plantas 

e disponibilizado no ambiente.  

Apesar do uso da técnica de plantio direto, a perda destes elementos químicos 

refletiu em uma mudança geoquímica dos solos das parcelas, em especial das parcelas de 

solo exposto e do cultivo de milho, cujas perdas foram relativamente maiores que as das 

demais parcelas. Esta perda promoveu um empobrecimento relativo dos solos. Estes, de 

uma maneira geral, apresentaram reduzido aumento nas concentrações de Ca, Mg, K e S, 

oriundas da adição de corretivos, e um empobrecimento do solo em Al, Fe e Mn nos meses 

de muita pluviosidade. A mata, ainda preservada, foi a que apresentou menores perdas, 

com seu solo apresentando poucas mudanças geoquímicas. 

 
4. Conclusões 

Um dos maiores problema da agricultura é a degradação acelerada solo, com perdas 

inestimáveis de particulados e elementos químicos, cujos destinos finais são os recursos 

hídricos. Não obstante, o uso de fertilizantes e corretores amplifica em muito o volume 

destes elementos nas águas superficiais. Na Fazenda Esmeril, o volume de material 

disponibilizado pela retirada da vegetação nativa e implantação de cultivos agrícolas é um 

exemplo disso.  
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Resumo 
O presente trabalho teve como principal objetivo estabelecer a distribuição de mercúrio (Hg), selênio 
(Se) e arsênio (As) nos sedimentos superficiais de 3 transectos  (25 - 3000m de lâmina d’água) na 
plataforma e talude continental. As concentrações de Hg, Se e As variaram de 2 a 54 ng.g-1, 46 a 561 
ng.g-1 e 3 a 25 μg.g-1, respectivamente. A fração silte-argila variou de <1 a 96%,  o carbonato de 1 a 
78% e o carbono orgânico de 0,09 a 1,77 %. As concentrações dos elementos estudados na Bacia de 
Campos estão dentro da faixa de ambientes marinhos não contaminados, com exceção do As que 
apresentou resultados acima do TEL – NOAA (7,2 μg.g-1 ).  
 
Palavras-chave: Mercúrio, Selênio, Arsênio, Sedimentos, e Bacia de Campos 
 
Abstract 
The present study verified the mercury (Hg), selenium (Se) and arsenic (As) distribution in sediments 
of three transects (25-3000m) in shelf and slope Continental Margin in Campos Basin, Rio de Janeiro 
State, Brazil. Total Hg, Se and As concentrations in the sediments showed variations from de 2 to 54 
ng.g-1, 46 to 561 ng.g-1 e 3 to 25 μg.g-1, respectively. The silt-clay fraction varied between <1 to 96%, 
carbonate content from 1 to 78% and organic carbon concentration from 0,09 to 1,77 %. The elements 
concentrations of Campos Basin are within the range of uncontaminated marine environments, except 
for As which performed above the TEL - NOAA (7.2 μg.g-1). 
 
Keywords: Mercury, Selenium, Arsenic, Sediments, Shelf Continental  
 
1. Introdução 

O estudo de metais de relevância toxicológica como mercúrio, selênio e arsênio em 

sedimentos é de extrema importância, visto que esse compartimento é capaz de acumular 

esses elementos podendo causar problemas de desequilíbrio ecológico devido a sua 

toxicidade e longa persistência no ambiente (Kyle et al., 2011). Além disso, poucos estudos 

têm sido realizados com o objetivo de compreender o comportamento e a geoquímica 

desses metais em regiões oceânicas tropicais. O presente trabalho teve como principal 

objetivo estabelecer a distribuição de Hg, Se e As nos sedimentos superficiais de três 

transectos (25- 3000m de lâmina d’água) na transição plataforma e talude continental, e 

oceano profundo. 
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2. Material e Métodos 
 A área de estudo está situada na Bacia de Campos no estado do Rio de Janeiro, sendo 

dividida em 3 transectos: A (localizado ao Sul e próximo a uma área de ressurgência), E 

(localizado em frente da foz do rio Paraíba do Sul)  e I (localizado ao norte próximo ao alto 

de Vitória-ES) (Figura 1). As isóbatas de amostragem foram de 25, 50, 75, 100, 150, 400, 

700, 1000, 1300, 1900, 2500 e 3000m, selecionadas previamente através do Projeto 

Habitats – Heterogeneidade Ambiental da Bacia de Campos coordenado pelo 

CENPES/PETROBRAS e cedidas para a realização do presente estudo. A campanha foi 

realizada em 2008. As amostras foram coletadas e acondicionadas sob refrigeração, sendo 

separadas por via úmida na sua fração <2,0 mm, sendo liofilizadas e homogeneizadas. A 

granulometria foi realizada através do analisador de partícula por difração a laser (Shimadzu 

SALD-3101). A digestão química do Hg, Se e As foi efetuada em sistema de microondas 

modelo Mars Xpress (CEM). A determinação do Hg foi realizada pelo Analisador de Hg, 

Quick Trace M-7500 da CETAC, enquanto para As e Se foi utilizado o ICP-OES com 

gerador de hidretos, sendo o CV analítico inferior a 10% e a exatidão acima 90% (NIST 

2702). 
3. Resultados e Discussão 

Os teores de silte–argila, carbonato e Corg variaram de<1 a 96%, 1 a 78%, 0,09 a 1,77 

% respectivamente (Tabela 1), enquanto o coeficiente de variação (CV) espacial foi de 46 a 

87%, o carbonato de 42 a 61% e o Corg de 47 a 61%. Estes coeficientes de variação são 

inferiores ao plano experimental de amostragem nas isóbatas que vão de 25 a 3000 (CV 

110%). Neste sentido, considerando a área amostrada nas três isóbatas podemos 

considerar que tais variações espaciais foram moderadas, pois na Bacia de Campos 

encontramos áreas onde possuímos maior heterogeneidade dos parâmetros físicos e 

químicos dos sedimentos de fundo. 

A concentração de Hg variou de 2 a 54 ng.g-1, o Se 46 a 561 ng.g-1 e o As de 3 a 25 

μg.g-1 (Tabela 2), enquanto o coeficiente de variação espacial foi de 36 a 69%, 30 a 51% e 

38 a 50%, respectivamente. De acordo com o teste de Spearman não foram observadas 

correlações significativas (p >0,99) entre As, Se e Hg, e a fração silte- argila, carbonato e 

Corg. Por outro lado, de acordo com o teste de Kruskal-Wallis foi observado diferenças 

significativas entre os transectos para carbonato, Se e As (p<0,05) (Tabelas 1 e 2). A fração 

silte-argila, carbonatos e Corg apresentou  uma compartimentação na Plataforma 

Continental, mostrou um aumento gradual, acompanhado com variações em ordem de 

grandeza, até o início da Margem Continental. A partir dos 400m, em geral, temos um 

aumento em direção ao Oceano Profundo. Mesmo que trabalhos anteriores como de Souza 

et al (2010), tenham demonstrado através de isótopos de rádio uma influência da pluma de 
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dispersão do Rio Paraíba do Sul nessa região com alcance de até 32 km da costa, não 

temos os mesmos sinais quando observamos as concentrações de Hg, Se e As. É 

importante ressaltar que o trabalho de Souza et al (2010) na realidade observou esta 

diferença para as frações coloidais ligadas ao aporte continental, e, portanto, os sinais são 

distintos entre água e sedimentos, mas notamos que algumas áreas mais próximas a costa 

apresentam os valores mais elevados. 

 
Tabela 1. Concentrações médias de da fração silte-argila, carbonato e carbono orgânico nos 
sedimentos superficiais da Bacia de Campos. 

 
Tabela 2. Concentrações médias de Hg, Se, As e fração silte-argila nos sedimentos superficiais da 
Bacia de Campos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A E I A E I A E I
25 8 ± 0 18 ± 2 nd 57  ± 3 153 ± 25 153 ± 32 8  ± 1 17 ± 0 3 ± 0
50 14 ± 2 2 ± 1 6  ± 1 46  ± 3 295 ± 106 349 ± 21 4 ± 0 23 ± 2 7 ± 1
75 23 ± 4 2 ± 1 13  ± 2 247  ± 47 171 ± 38 296 ± 12 6  ± 1 7 ± 1 13 ± 1
100 23 ± 3 13 ± 3 8  ± 0 352  ± 35 320 ± 38 324 ± 30 6  ± 0 9 ± 3 18 ± 1
150 37 ± 4 10 ± 1 11  ± 1 277  ± 53 366 ± 57 339 ± 29 11  ± 1 12 ± 2 12 ± 2
400 24 ± 0 _ 21  ± 1 256  ± 19 _ 406 ± 43 8  ± 1 _ 25 ± 2
700 15 ± 3 _ 28  ± 2 561  ± 37 _ 385 ± 10 14  ± 0 _ 25 ± 2
1000 16 ± 1 30 ± 2 27  ± 2 551  ± 72 150 ± 3 296 ± 35 10  ± 1 9 ± 1 20 ± 3
1300 19 ± 2 _ 29  ± 1 385  ± 89 _ 244 ± 26 7  ± 0 _ 15 ± 0
1900 20 ± 2 28 ± 1 53  ± 1 356  ± 43 293 ± 62 413 ± 42 7  ± 0 11 ± 1 12 ± 1
2500 24 ± 4 25 ± 0 21  ± 2 333  ± 26 128 ± 14 146 ± 16 6  ± 0 9 ± 0 9 ± 0
3000 36 ± 11 _ _ 301  ± 22 _ _ 6  ± 0 _ _

Média‐ DP 22 ± 8 
a

16 ± 11 
a

22 ± 14
a

310  ± 158 
b
235 ± 93 

a
305 ± 92

b
8 ± 3 

a
12 ± 5 

b
14 ± 7 

b

Mediana 22 15 21 317 232 324 7 10 13
Máx‐Mín 8 ‐37 2‐30 6‐54 46 ‐ 561 128 ‐ 366 147 ‐ 413 4‐14 7‐23 3‐25

Se

 (ng.g‐1)

As

 (µg.g‐1)Profundidade (m)

Hg

 (ng.g‐1)

A E I A E I A E I
25 0 43 ± 4 0 37 ±2 24 ± 0,8 21 ± 0,2 0,18 ± 0,03 0,62 ± 0,05  0,11 ± 0,02
50 2 ± 0 0 37  ± 18 6 ±0,5 6 ± 0,4 73 ± 5 1,13 ± 0,67 0,60 ± 0,14 0,70 ± 0,04
75 64 ± 3 10 ± 1 78  ±7 22 ± 1 15 ± 0,6  49 ± 1 0,32 ± 0,08  0,24 ± 0,01 1,19 ± 0,16
100 76 ± 3 12 ± 2 39  ± 15 21 ± 0,1 30 ± 0,5 68 ± 2 1,19 ± 0,75 0,40 ± 0,03 0,55 ± 0,03
150 22 ± 8 27 ± 9 55  ± 18 74 ± 2 70 ± 6 47 ± 4 0,37 ± 0,16  0,39 ± 0,18 0,22 ± 0,02 
400 60 ± 3 _ 92 ± 0 37 ± 0,1 _ 46 ± 1 0,78 ± 0,04 _ 1,6 0 ± 0,29
700 92 ± 1 _ 95  ± 2 35 ± 1 _ 42 ± 0,5 1,27 ± 0,10 _ 1,66 ± 0,09
1000 94 ± 1 91 ± 1 95  ± 3 41 ± 3 33 ± 2 40 ± 1 1,46 ± 0,06 1,01 ± 0,01 1,28 ± 0,06
1300 87 ± 1 _ 91  ± 2 38 ± 4 _ 38 ± 0,5 0,63 ± 0,07 _ 0,84 ± 0,21
1900 96 ± 1 96 ± 0 94  ± 1 48 ± 2 45 ± 0,6 50 ± 0,3 0,56 ± 0,06 0,94 ± 0,06  0,94 ± 0,32
2500 91 ± 1 83 ± 1 79  ± 4 63 ± 2 64 ± 0,8 80 ± 0,3 0,68 ± 0,04 0,40 ± 0,19 0,48 ± 0,02
3000 90 ± 1 _ _ 74 ± 2 _ _ 0,57 ± 0,01 _ _

Média‐ DP 64 ± 36 
a

45 ± 39 
a

69 ± 32 
a

41,5 ± 20,3 
a

36 ± 22 
a

48 ± 20
b

0,76 ± 0,46 
a
0,57 ± 0,27 

a
0,87 ± 0,52 

a

Mediana 81 35 79 37,3 31 48 0,62 0,5 0,74
Máx‐Mín 0,05 ‐ 96 0,05 ‐ 96 0,05 ‐ 95 5 ‐ 76 6 ‐ 77 1 ‐ 78 0,16  ± 1,66 0,23  1,02 0,09 ‐ 1,77

Profundidade (m)

Silte ‐argila  Carbonato Corg

(%) (%) (%)
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As concentrações obtidas para Se, As e Hg foram comparadas com outros trabalhos 

de ambientes marinhos (Tabela 3). Os valores de Hg nos sedimentos analisados estão 

abaixo dos valores de TEL- nível abaixo do qual não ocorre efeito adverso à comunidade 

biológica (130 ng.g-1) e PEL - nível acima do qual é provável a ocorrência de efeito adverso 

à comunidade biológica (696 ng.g-1), conforme os critérios internacionais de qualidade de 

sedimento adotados pela NOAA (1991) USA, ou seja, representam valores nos quais 

raramente são esperados efeitos adversos sobre organismos. Por outro lado, os valores de. 

As estão abaixo de PEL (41,6 μg.g-1) e um pouco acima do TEL (7,2 μg.g-1), essas 

concentrações mais elevadas possivelmente refletem uma anomalia geoquímica da região 

visto que o trabalho de Pozebon et al., 2005 observou concentrações similares na mesma 

área de estudo. 
Tabela 3. Comparação entre as concentrações de Hg, Se e As nos sedimentos da área estudada 
com outros estudos. 

 
4. Conclusão  

As concentrações de Hg, As e Se na Bacia de Campos são comparáveis aos níveis 

de base em relação aos valores observados para outros ambientes marinhos e a influência 

do aporte continental através do rio Paraíba do Sul, ou da área de ressurgência, foi 

discretamente marcada nos transectos E e A, respectivamente.  
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Hg Se As Profundidade Comentários Referências
(ng.g-1) (ng.g-1) (μg.g-1) (m)

Bacia de Campos 2 - 54 46 - 561 3 -25 25 - 3000 Plataforma - Talude Este estudo
Bacia de Campos 10,4-26,8 _ _ 750 -1950 Margem continental Araujo et al.,  2010
Bacia de Campos <70 9 - 48 900 Plataforma continental Pozebon et al.,  2005

Pacífico _ 50 - 400 _ 6000 (34º54’N, 151º55’E) Tamari, 1979
TEL (“Threshold Effect Level”) 130 _ 7,2 _ _ NOAA, 1991
PEL (“Probable Effect Level”) 696 _ 41,6 _ _ NOAA, 1991
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Resumo 
 
O estudo visa apresentar o comportamento lateral e vertical dos elementos arsênio, chumbo, cobre, 
cromo, níquel, rubídio, estanho, estrôncio, tório, vanádio, bário e ítrio em solos areno-silto-argilosos 
contaminados por vinhaça. O perfil analisado (da superfície até o nível de água subterrânea) abrange 
desde a área interna do tanque de armazenamento de vinhaça até cerca de 70 metros a jusante. As 
amostras foram coletadas a cada metro de profundidade em 3 furos, e analisadas por fluorescência 
de raio – X. Parte dos metais analisados tiveram estreita relação com as mudanças de ambiente, e 
outros, com a composição do solo, porém ambas na profundidade de 12 metros.  
 
Palavras-chave: vinhaça, perfis de isoconcentração, solos. 
 
Abstract 
 
The study aims to analyze vertical and lateral behavior of elements arsenic, lead, copper, chrome, 
nickel, rubidium, tin, strontium, thorium, vanadium, barium and yttrium from clayey silty sand soils 
contaminated by vinasse. The analyzed profile (from surface to water table) extends from the interior 
of vinasse reservoir to 70 meters downstream. Samples were collected each meter depth in three 
boreholes, and analyzed by XRF. Part of metals concentrations had straight relationship with the soil 
environment and others, with physical composition changes, but both at twelve meters depth.      
 
Keywords: vinasse, isoconcentration profiles, soils. 
 
1. Introdução 
 A vinhaça é o principal efluente do processo de produção do álcool e, segundo 

Ludovice (1996), para cada litro de álcool produzido são gerados 13 litros de vinhaça.  

Devido as suas características composicionais, rica em sais minerais (potássio, 

cálcio e magnésio), nitrogênio e matéria orgânica, a vinhaça vem sendo utilizada como 

fertilizante. Os métodos de disposição do resíduo no solo se dão por meio da fertirrigação 

dos canaviais cuja vinhaça é conduzida e armazenada por canais condutores e tanques de 

infiltração. Entretanto, em doses excessivas, sua aplicação no solo pode alterar as suas 

propriedades físicas e químicas, assim como contaminar os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos por percolação e/ou lixiviação (Pereira et al.1992). 

O presente trabalho teve por objetivo a realização de um estudo experimental sobre 

a caracterização físico-química de solos contaminados por vinhaça da região de Serrana-

SP, onde foram avaliadas as distribuições lateral e vertical dos elementos químicos em perfil 

de solos, obtidos por meio de análises de amostras de solo obtidas de sondagens realizadas 

na área de estudo. 
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2. Área de Estudo  
A área de estudo localiza-se no assentamento Sepé Tiarajú, situado nos municípios 

de Serrana e Serra Azul-SP, entre o km 28 e o km 31,4 da Rodovia 333 - Abraão Assed, 

distante aproximadamente 25 km de Ribeirão Preto-SP.  

Dentro da área de estudo, há um tanque desativado que foi utilizado para 

armazenamento de vinhaça, e funcionava como centro de distribuição para uso em 

fertirrigação, na plantação da cana-de-açúcar, antes da criação do assentamento. O tanque 

não possui qualquer tipo de impermeabilização, com exceção da disponibilidade natural de 

argila no solo, que por sua vez sofreu compactação na construção do tanque. Quanto ao 

tipo de solo, a área que engloba o tanque é predominantemente caracterizada por Latossolo 

Vermelho. 

 Localizada nos domínios da Bacia Sedimentar do Paraná, ocorrem localmente na 

área de estudo, rochas do Grupo São Bento. Elis & Zuquette (1998) e Fachin (2007), em 

estudos realizados próximos à área do assentamento, descrevem a presença das 

Formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral. 

A fim de investigar a qualidade da água subterrânea local, foram instalados cinco 

poços de monitoramento (PM1, PM2, PM3, PM4 e PM5) na área de estudo (Figura 1). O 

PM1 foi locado dentro do tanque que armazenava a vinhaça; o PM3, PM4 e PM5 foram 

locados à jusante da pluma de vinhaça detectada por Da Cruz (2008), e o PM2, à montante. 

A seção AB foi objeto do presente estudo.  

 
Figura 1. Imagem de localização dos poços de monitoramento e do tanque desativado dentro da área 
de estudo. Fonte: Elaborado pelo autor (Imagem: Google Earth, acesso em 14 de abril de 2010). 
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3. Material e Métodos 
Na etapa de campo, durante a perfuração dos poços de monitoramento, foram 

coletadas amostras de solo deformadas do trado oco contínuo. Ensaios de granulometria 

definiram a predominância da textura areno-silto-argilosa dos solos amostrados, porém com 

aumento do teor de areia a partir dos 12 metros de profundidade.  

As amostras de solo deformadas da sondagem ST1 (locada nas proximidades do PM 

1) e dos poços PM 3 e PM 4 (total de 41 amostras) foram preparadas com o intuito de se 

determinar quantitativa e qualitativamente a presença de alguns elementos químicos, pelo 

método da fluorescência de raios X. As medidas efetuadas para o presente estudo foram 

realizadas em um espectrômetro de raios X sequencial (Philips, PW 2404, Holanda) 

equipado com um tubo de ródio, do Laboratório de Geoquímica Analítica do Instituto de 

Geociências da Unicamp. 

 
4. Resultados e Discussão 

Com base nos resultados da fluorescência de raios X, foram gerados, por programa 

de interpolação (krigagem linear), perfis de isoconcentração para os elementos químicos 

presentes na área de estudo. Desta forma foi possível compreender a distribuição lateral e 

vertical destes elementos químicos nos perfis de solo, principalmente de metais pesados 

como: arsênio, chumbo, cobre, cromo, níquel, rubídio, estanho, estrôncio, tório, vanádio, 

bário e ítrio. O arsênio apresentou variação de 2,4 a 5,8 micrograma/grama; o chumbo 

variou de 8 a 18,5 micrograma/grama; o cobre variou de 18 a 48 micrograma/grama; já o 

cromo variou de 36 a 64 micrograma/grama. Os demais elementos como o níquel, rubídio, 

estanho e estrôncio apresentaram concentrações entre 3,5 a 12 micrograma/grama; 2 a 7,4 

micrograma/grama; 3,9 a 6,9 micrograma/grama; 18 a 64 micrograma/grama; 

respectivamente. Os elementos tório, vanádio, bário e ítrio, por sua vez, apresentaram 

valores entre 6,5 a 15 micrograma/grama; 90 a 260 micrograma/grama; 25 a 120 

micrograma/grama; 5 a 11,5 micrograma/grama; respectivamente. 

Perfis de isoconcentração foram elaborados para cada elemento e a Figura 2 

exemplifica o resultado da distribuição do cobre. 

 

5. Conclusão 
 Comparando os perfis de isoconcentração com os perfis de solo, notamos que altas 

concentrações de alguns elementos estão associadas à interface de mudança da 

composição do solo (transição argila para areia), que é o caso do cobre, do nióbio e do 

chumbo, este que por sua vez, parece indicar mudança do ambiente oxidante para redutor. 
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Em outros elementos, como níquel, rubídio, estanho, estrôncio, tório, vanádio, bário e ítrio, 

as maiores concentrações associam-se a composições de solos com menores teores de 

areia (na porção mais superficial), estando ligadas, nestes casos, a composições de solo 

com maiores teores de argila.  

 

   

 
Figura 2 – Perfil de isoconcentração do cobre para a área estudada. 
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Resumo 
A Baía de Sepetiba é uma laguna costeira separada do oceano por uma ilha barreira, localizada a 60 
km a Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação no 
sedimento de vários metais, bem como uma possível migração da pluma de contaminação na baía 
identificada em trabalhos anteriores. Dentre os metais analisados, destacamos Pb, Zn, Cd, utilizando 
a metodologia de  extração total. Os resultados permitiram inferir uma migração da pluma de 
contaminação da parte Norte (área de desembocadura dos principais rios) para o fundo da baía, 
evidenciando o transporte de acordo com as correntes atuantes na região. 
 
Palavras-chave: Baia de Sepetiba, Metais Pesados, GIS, Geoquímica, Sedimentos.  
 
Abstract 
The 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 evaluate the concentration of Heavy Metals in the 
sediment in adition to assay the shift of the plume of contamination within the bay. The samples were 
collected all over the bay, analyzed for Pb, Cd and Zn by total extraction methodology.  The results 
show a variation of the plume of contamination from the North area of the bay to the southeast area of 
the bay coherent with the clockwise current movement within the bay. 
 
Keywords: Sepetiba Bay, Heavy Metals, Geochemistry, Sediments, GIS  
 
1. Introdução 
 

Em virtude de um crescimento urbano acelerado o meio ambiente vem sendo foco de 

grande atenção por parte da comunidade cientifica, seja para seu manejo, conservação 

entre outros. O Brasil vem sofrendo nas ultimas décadas um considerável processo de 

degradação ambiental, devido a falta de planejamento na utilização de seus recursos 

naturais, e pela capacidade limitada do meio ambiente de assimilar os impactos gerados 

pelo desenvolvimento industrial e crescimento populacional desordenado. As concentrações 

anômalas de elementos metálicos estão entre os maiores fatores estressantes nos 

ecossistemas costeiros. A Baia de Sepetiba, litoral sul do estado do Rio de Janeiro, Brasil, 

vem enfrentando inúmeros problemas  

relacionados à poluição, causados pelo lançamento de substâncias tóxicas nos afluentes 

que deságuam na baía e por deposição atmosférica (Pedlowsky, 1991; Barcellos and 

Lacerda 1994). Neste trabalho foram quantificadas as concentrações de metais (Zn, Pb, Cd) 

em sedimentos de fundo da Baia de Sepetiba com o objetivo de caracterizar a distribuição 

espacial dos poluentes. 
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2 . Material e Métodos 
 

A Baia de Sepetiba, localizada a 60 km a oeste da cidade do Rio de Janeiro, nas 

coordenadas 23ºS, 44ºW (Figura 1). As coletas ocorreram ao longo de toda a Baia de 

Sepetiba, resultando num total de 90 amostragens obtidas através de um amostrador tipo 

Van Veen. Os procedimentos seguidos: secagem e separação granulométrica (frações 

menores que 200 mesh), e posterior análise por extração total no Laboratório Canadense 

Actlabs para determinação das concentrações. Utilizou-se o programa Arcgis® para 

georreferenciamento dos pontos amostrados como também para elaboração de mapas de 

isolinhas de concentração dos diversos elementos analisados. 

 

 
Figura 1. Localização da área de Estudo e mapa de pontos representados por círculos numerados. 
  
3. Resultados e Discussão 
 

Para Chumbo foi verificado maiores concentrações, ao leste da Ilha da Madeira 

próximo a desembocadura do Rio Mazomba (63 ppm) e do lado oposto na restinga (73 

ppm). (Fig.2) 
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Figura 2. Mapa Georreferenciado das concentrações totais de Chumbo em ppm na Baía de Sepetiba.  
 

Para o Cádmio foi observada uma concentração máxima à leste da Ilha da Madeira 

(23 ppm), e anomalias próximas a foz do Canal de São Francisco e do Rio Guandu (Fig.3). 

 

 
Figura3.  Mapa Georreferenciado das Concentrações totais de Cádmio em ppm na Baía de Sepetiba. 
 

O metal Zinco (Fig. 4) possui as maiores concentrações dentre todos os metais. Sua 

distribuição é semelhante ao exemplo anterior, do Cádmio. Sua concentração máxima situa-

se a leste da Ilha da Madeira com 3440 ppm, e possui anomalias na foz do Rio da Guarda e 

da Região de Sepetiba, e anomalia pontual no Saco do Engenho.  
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Figura 4. Mapa Georreferenciado das Concentrações totais de Zinco em ppm na Baía de Sepetiba. 
 

Os resultados reportados neste trabalho complementam a literatura, e evidenciam o 

transporte dos metais analisados, da parte Norte da baía, área de desembocadura dos 

principais rios e principal fonte de poluentes (Lacerda et al. 2002),  para a parte Sudeste. O 

transporte de sedimentos na baía é determinado pelo input fluvial e as correntes de 

superfície. A migração da Pluma de contaminação é melhor evidenciada pelo metal Zn, 

acompanhando as correntes de direção NO-SE dentro da baía. No caso do Cd a distribuição 

está em 50% da baía e no Pb fica evidenciado a distribuição da sua pluma de contaminação 

em toda extensão da baía. Em geral, áreas de grande sedimentação e banco de lamas se 

desenvolvem na parte norte-sudeste da baía. Este local possui sedimentos finos 

enriquecidos de matéria orgânica e metais pesados (Lacerda et al. 2004).  
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Resumo 
Os solos de manguezais são complexos e possuem dinâmica marcada pela variação de inúmeros 
fatores, sendo eles bióticos ou abióticos, cuja interação determina as condições físico-químicas e 
biológicas do meio. Os processos envolvidos nesses locais ainda são pouco conhecidos, 
principalmente nos manguezais de áreas de clima semiárido. Assim, o presente estudo teve como 
objetivo a compreensão da biogeoquímica do ferro em três áreas de um solo de manguezal do Rio 
Acaraú – CE. Para tanto, foram determinados pH, Eh, teor de matéria orgânica e extração sequencial 
de ferro, de forma que os valores de pH encontrados foram próximos da neutralidade (8,1), sendo 
mais baixos (6,9) na área colonizada por Rhizophora. Já os de Eh, diminuíram com a profundidade, 
com valores mais elevados na área da Avicennia (+144 mV) e mais baixos na área não vegetada (-
127 mV). As formas de ferro predominantes variaram de acordo com a área, profundidade e 
vegetação. Os óxidos de ferro de alta cristalinidade (goethita) apresentaram teores mais elevados 
que os de baixa cristalinidade (ferrihidrita e lepidocrocita), sendo estes precursores de outros óxidos 
de ferro e que dependem da complexação por parte da matéria orgânica para se manterem no solo 
em concentrações significativas. O aumento da profundidade faz com que as condições do meio se 
tornem mais redutoras, favorecendo o processo de piritização, viabilizado pelas bactérias redutoras 
do sulfato. A área colonizada por indivíduos do gênero Avicennia apresentou os valores mais 
elevados de pirita (valor médio de 75,42 μmol.g-1) em todas as profundidades. Por fim, foi constatado 
que os parâmetros analisados e a presença da vegetação local possuem uma relação de 
interdependência bastante significativa e desempenham um papel fundamental na dinâmica do 
ecossistema. 
 
Palavras-Chave: Biogeoquímica, Manguezal, Ferro, Acaraú 
 
Abstract 
The mangrove soils are complex and are characterized by a dynamic variation of several factors, 
biotic or abiotic, whose interaction determines the physical-chemical and biological means. The 
processes involved in these places are still poorly understood, especially in mangrove areas in 
semiarid climate. Thus, this study aimed at understanding the biogeochemistry of iron in three areas of 
mangrove soil in Acaraú - CE. To this end, pH, Eh, organic matter content and sequential extraction of 
iron were determined, so that the pH values found were close to neutrality (8,1) and were lower (6,9) 
in the area colonized by Rhizophora. The Eh decreased with depth, with higher values in the area of 
Avicennia (+144 mV) and lowest in non-vegetated area (-127 mV). The predominant forms of iron 
varied according to area, depth and vegetation. The iron oxides of high crystallinity (goethite) showed 
levels higher than those of low crystallinity (ferrihidrita and lepidocrocite), which are precursors of other 
iron oxides, which depend on complexation by organic matter to remain in the soil at 
concentrations significant. The increase in depth causes the environmental conditions become more 
reductive, favoring the process of pyritization, made possible by sulfate-reducing bacteria. The area 
colonized by individuals of the genus Avicennia showed the highest values of pyrite (average 75.42 
μmol.g-1) in all depths. Finally, it was showed that the parameters measured and the presence of local 
vegetation have an interdependent relationship and play a very significant role in ecosystem 
dynamics. 
 
Keywords: Biogeochemistry, Mangrove, Iron, Acaraú 
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1. Introdução 
Os manguezais são ecossistemas costeiros, comuns em regiões tropicais e 

subtropicais, tidos como reservas ecológicas e sócio-econômicas (JAGTAP e NAGLE, 

2007), diretamente sujeitos à influência das marés e podem ser considerados como elo 

entre os ambientes marinho, terrestre e de água doce (ONOFRE et al., 2007). 

Sabe-se que todo o processo geoquímico envolvido nas áreas de manguezais é 

resultado da interação de diversos fatores, tanto bióticos (fauna e flora locais), quanto 

abióticos (por exemplo, o clima, que influencia o ciclo hidrológico; dinâmica da sedimentação 

etc) (COSTA et al., 2004). Dessa forma, os compostos de ferro (Fe) são de grande 

importância nos ciclos biogeoquímicos que atuam nas áreas de manguezais, tendo em vista 

que, nesses locais, a forma principal de obtenção de energia é a Redução Bacteriana do 

Sulfato (RBS) (FERREIRA, 2006). 

Ferreira (2006), analisando a influência da espécie Spartina sobre o processo de 

formação de solos de manguezais, observou uma elevada concentração de espécies de 

ferro em substratos vegetados, devido à translocação e precipitação de Fe2+ nas camadas 

superficiais. Tal fato está relacionado à evapotranspiração desses vegetais, onde íons Fe2+ 

são translocados em direção às raízes e lá, diante de condições mais oxidantes, precipitam 

sob a forma de oxihidróxidos. Foi observado ainda que a concentração de ferro em 

substrato não vegetado é mais uniforme. 

Diante do exposto, vê-se que as formas sob as quais o Fe pode ser encontrado nos 

solos de manguezais são bastante diversas e seu ciclo biogeoquímico desempenha um 

importante papel na gênese e mineralogia de tais solos. Com isto, ressalta-se a importância 

de um estudo mais detalhado sobre a influência da vegetação na geoquímica do ferro em 

solos de manguezais. 

 

2. Material e Métodos 
O estudo foi realizado no estuário do rio Acaraú, município de Acaraú, estado do 

Ceará. A coleta dos solos foi realizada com um amostrador especial para solos inundados. 

As medições do pH e de Eh foram realizadas in situ, de forma que este último teve seus 

valores corrigidos pela adição de +244 mV (eletrodo de referência de calomelano). A 

determinação do carbono orgânico (CO) foi determinada por combustão seca através do 

analisador elementar LECO-CNS 2000. 

A  extração seqüencial de Fe foi realizada conforme a combinação dos métodos  

propostos por Tessier et al. (1979), Huerta-Díaz e Morse (1990) e  Fortin et al. (1993).  
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3. Resultados e Discussão 
Os valores de pH obtidos nas três áreas de estudo (Tabela 1) caracterizam os solos 

como moderadamente ácidos (pH 6,7 em AV) a alcalinos (pH 8,1 em SED). Estes valores 

estão em concordância com outros trabalhos relacionados a solos de ambientes estuarinos 

(OLIVEIRA et al., 2007). 

As diferenças encontradas nos valores de pH (Tabela 1) das parcelas vegetadas em 

relação à não vegetada podem estar associadas à liberação de ácidos orgânicos por parte 

das raízes em RH e AV, que contribuem para uma redução nos valores de pH.  

Em relação aos valores de Eh (Tabela 1), foram observadas diferenças entre os 

valores desse parâmetro para RH e AV, pois indivíduos dos gêneros Rhizophora e 

Avicennia têm a capacidade de oxidar suas rizosferas, translocando O2 para as estruturas 

radiculares em subsuperfície, promovendo a difusão desse gás para suas adjacências 

(FERREIRA, 2006). 

A exemplo dos valores de pH e Eh, as diferentes formas de ferro apresentaram 

variações em seus valores (Tabela 2), uma vez que as frações obtidas estão diretamente 

relacionadas às condições físico-químicas do meio. Analisando-se os valores médios das 

extrações (Tabela 2), percebe-se que as concentrações de ferro trocável e solúvel, assim 

como as do ferro associado à fração dos carbonatos, foram baixas. 

Tratando-se da ferrihidrita, suas concentrações apresentaram os maiores valores 

médios em SED (10,65 μmol.g-1), seguido de RH (9,23 μmol.g-1). Comportamento 

inversamente proporcional é encontrado nos teores de CO (Tabela 1), o que evidencia uma 

eficiente complexação de Fe3+, impedindo a formação da ferrihidrita por parte da M.O. no 

ambiente vegetado. 

Os teores de ferro associado à lepidocrocita e à goethita foram superiores em RH. 

Observando-se o comportamento das concentrações de goethita e comparando-as com as 

da fração pirítica, percebe-se que, em nas áreas vegetadas, o comportamento das duas 

frações é inversamente proporcional (Tabela 2). Tal fato pode estar evidenciando a 

formação de goethita via oxidação da pirita.  

O fato de os valores de Eh serem mais elevados nas áreas vegetadas (Tabela 1) é, 

provavelmente, decorrente da existência de uma maior densidade de raízes vivas, o que 

promove uma maior circulação de O2 no sistema, o que não ocorre na parcela não 

vegetada, onde a difusão de O2 é deficiente (FERREIRA, 2006), acarretando valores de 

potencial de oxidação mais baixos.  
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Tabela 1: Valores de pH, Eh e CO nos 3 ambientes estudados. 

  RH AV SED 
PROF 
(cm) pH Eh 

(mV) CO (%) pH Eh 
(mV) CO (%) pH Eh 

(mV) 
CO 
(%) 

 0--10 6,9 435 5,91 7,6 +90 1,10 8,0 +29 1,44 
 10--20 6,9 -40 4,55 7,3 +144 1,12 8,0 -86 2,09 
 20--30 6,8 40 4,72 6,7 +113 1,00 7,5 -127 1,11 
 30--40 6,8 -81 1,15 7,1 +64 1,51 8,1 -125 0,93 

 
Tabela 2: Valores médios da extração de ferro nos 3 ambientes estudados. 

Ferro µmol.g-1* Amb. 
TS C F L G P 

RH 0,87 1,61 9,23 32,83 35,48 48,23 
AV 0,61 0,99 6,53 14,65 23,76 75,42 

SED 0,22 3,17 10,65 9,09 6,74 10,72 
*Ferro associado a:TS- trocável e solúvel; C- carbonato; F- Ferrihidrita; L- lepidocrocita; G- goethita;P- pirita. 

 

4. Conclusão 
A vegetação foi decisiva para a concentração das diversas frações de ferro nas três 

áreas estudadas, de forma que nas parcelas vegetadas, aspectos da fisiologia dos 

indivíduos que colonizam as áreas alteram as condições físico-químicas do meio, o que faz 

com que os resultados obtidos sejam, na maioria das vezes, bem diferentes dos 

encontrados para a área não vegetada.  
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Resumo 
Sabe-se que a dinâmica das áreas de manguezais é influenciada por diversos fatores, dentre eles 
temperatura, regime de chuvas, amplitude das marés. A interação de tais parâmetros determina as 
condições físico-químicas predominantes nesses ambientes. Sendo a região do estuário do rio 
Acaraú – CE uma área de clima semiárido e com uma sazonalidade marcante, um estudo foi 
realizado no sentido de se avaliar os efeitos das variações estacionais sobre o solo e água intersticial 
de três áreas (RH, AV e SED) do estuário em questão. Para tanto, foram realizadas análises da 
solução do solo (salinidade, Cl-, SO4

2-) e da fase sólida (pH, Eh e extração seqüencial de ferro). 
Verificou-se que a salinidade mais elevada foi em AV (63,10‰- úmido e 81,33‰- seco). De uma 
forma geral, observa-se que a transição do período chuvoso para o de estiagem promove um maior 
acúmulo de sais no solo, evidenciado pelos aumentos das concentrações dos íons e dos valores de 
salinidade. Dessa forma, os valores de Eh aumentaram em todas as áreas e profundidades, pois as 
condições tornaram-se mais oxidantes, e os valores de pH diminuíram em virtude da oxidação de 
sulfetos do solo. Além disso, observou-se uma redução das concentrações de todas as frações de 
ferro extraídas e as variações mais expressivas foram observadas na fração pirítica, que sofreu 
oxidação no sistema. Por fim, constatou-se que a marcante sazonalidade da região e os fatores por 
ela governados contribuem de forma direta para a oxidação de sulfetos, alterando a mineralogia e as 
características físico-químicas das águas intersticiais e solo desse manguezal. 
 
Palavras-chave: Sazonalidade, água intersticial, geoquímica, manguezal, Acaraú 
 
Abstract 
It is known that the dynamics of mangrove areas is influenced by several factors, including 
temperature, rainfall, tidal range. The interaction of these parameters determines the physical-
chemical conditions prevailing in these environments. Being the estuary of the river Acaraú – CE an 
area with semiarid climate and a marked seasonality, a study was conducted in order to evaluate the 
effects of seasonal variation on soil and pore water from three areas (RH, AV and SED) of the estuary 
in question. Thus, the soil solution was analyzed (salinity, Cl-, SO4

2) and the solid phase too (pH, Eh 
and sequential extraction of iron). It was found that salinity was higher in AV (63,10 ‰ – wet and 81,33 
‰ - dry). In general, it is observed that the transition from rainy to dry season promotes a greater 
accumulation of salts in the soil, as evidenced by increases in ion concentrations and salinity. Thus, 
the Eh values increased in all areas and depths, as the conditions became more oxidizing, and the pH 
decreased due to oxidation of sulfides in the soil. Furthermore, it was observed a reduction in the 
concentrations of all fractions of extracted iron and major variations were observed in the pyrite 
fraction, which underwent oxidation in the system. Finally, it was found that the marked seasonality of 
the region and the factors which ruled directly contribute to the oxidation of sulfides by changing the 
mineralogy and the physico-chemical characteristics of interstitial waters and soil of mangrove. 
 
Keywords:  Seasonality, pore water, geochemistry, mangrove, Acaraú  
 
1. Introdução 

As áreas de manguezais estão localizadas na interface entre a terra e o mar e, 

portanto, são influenciadas por fatores terrestres e marinhos. Trata-se de um ecossistema 
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complexo que abrange processos aeróbios e anaeróbios, possuem elevada produtividade 

primária e são responsáveis pela reciclagem de nutrientes (LUGO e SNEDAKER, 1974). 

Devido às condições de hidromorfismo, a taxa de difusão do oxigênio no manguezal 

é baixa, ficando abaixo da demanda microbiana, o que faz com que os microorganismos 

aeróbios consumam rapidamente o O2 existente. Assim, grande parte do processo de 

obtenção de energia dá-se por meio de microorganismos anaeróbicos, os quais utilizam vias 

alternativas para que a matéria orgânica (M.O) como: NO3-, Mn4+, Fe3+, SO4
2- e CO2 (SILVA 

et al., 2008).  

A salinidade, por sua vez, depende das condições climáticas dominantes, do período 

do ano. Além disso, a entrada de água no sistema e a amplitude da maré são parâmetros 

importantes, pois geralmente valores mais elevados são registrados em áreas mais 

próximas do contato com o mar, enquanto valores mais baixos em áreas limítrofes aos 

cursos fluviais (FRUEHAUF, 2005). 

Sabe-se ainda que fatores tais como temperatura, distribuição e intensidade das 

chuvas exercem influência direta na dinâmica biogeoquímica dos solos de manguezais. 

Entretanto poucos estudos foram realizados levando-se em consideração as singularidades 

dos manguezais do Nordeste, uma vez que a maioria dos trabalhos concentra-se na região 

sudeste do país. Portanto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento 

das espécies de ferro em solos de manguezal, levando-se em consideração as variações 

estacionais.  

 

2. Material e Métodos 
O estudo foi realizado no estuário do rio Acaraú, município de Acaraú, estado do 

Ceará, de forma que as amostragens foram realizadas em dois períodos: chuvoso 

(Março/2008) e seco (Janeiro/2009). A coleta dos solos foi realizada com um amostrador 

especial para solos inundados. As medições do pH e de Eh foram realizadas in situ, de 

forma que este último teve seus valores corrigidos pela adição de +244 mV (eletrodo de 

referência de calomelano).  

As determinações de salinidade, sulfato e cloreto foram realizadas conforme 

proposta da Embrapa (1997). Já a extração sequencial de Fe seguiu a combinação dos 

métodos  propostos por Tessier et al. (1979), Huerta-Díaz e Morse (1990) e  Fortin et 

al. (1993).  

 

3. Resultados e Discussão 
No período seco, observou-se elevados valores de Eh em todas as áreas (Tabela 1), 

com valor máximo encontrado em AV (+366 mV). Tal fato está relacionado diretamente ao 
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fator clima, pois durante o período seco há um aumento da evapotranspiração no sistema, o 

que promove um fluxo de água em direção à superfície e, indiretamente, aumenta a 

oxigenação do solo, acarretando maiores valores de Eh, pois as condições do solo são mais 

oxidantes. 

Percebe-se que os dados obtidos para o período seco mostram um incremento dos 

valores de salinidade (Tabela 1) para todas as áreas, mostrando também a influência da 

evapotranspiração, que é mais expressiva no período de estiagem. 

Giblin (1988) faz uma análise da relação SO4
2-/Cl- na água intersticial dos solos de 

manguezais e afirma que a razão molar da água do mar é de 0,05. Dessa forma, valores 

superiores evidenciam a oxidação dos sulfetos de ferro (pirita). Considerando-se os dados 

obtidos para as três áreas nos dois períodos de amostragem (Tabela 1), observa-se que 

todos os valores estão abaixo de 0,05, indicando a ocorrência da redução dos sulfatos. 

Observando-se as frações de ferro analisadas (Tabela 2), percebe-se que suas 

concentrações variam entre as áreas. De uma forma geral, as concentrações da ferrihidrita 

são bem inferiores no período seco, pois se sabe que este óxido de ferro é hidratado 

(Fe5HO8.4H2O) (COSTA e BIGHAM, 2009), logo a umidade é importante para a sua 

formação, o que justifica as baixas concentrações desse óxido no período de estiagem 

(Tabela 2). Em AV (período seco) observa-se que as concentrações de ferrihidrita e 

lepidocrocita são inversamente proporcionais. Hansel et al. (2005) afirmam que baixas 

concentrações de Fe2+, aliadas a elevados teores de Cl- no meio favorecem a precipitação 

da lepidocrocita, em virtude de uma desestabilização da ferrihidrita, que age, portanto, como 

precursora na formação deste mineral.  

Tabela 1: Valores médios de salinidade, Eh e relação SO4
2-/Cl- nos dois períodos. 

Salinidade (‰) Eh  SO4
2-/Cl- 

Amb. 
u** s** u** s** u** s** 

RH 37,68 53,28 +89 +263 0,02 0,02 

AV 63,10 81,33 +103 +366 0,01 0,02 

SED 32,58 39,93 -77 +71 0,02 0,02 

**s (seco) e **u (úmido). 
 
Tabela 2: Valores médios da extração de ferro e pH nos dois períodos. 

Ferro µmol.g-1* pH  
Amb. Fu* Fs* Lu* Ls* Gu* Gs* Pu* Ps* u** s** 

RH 9,23 0,66 32,83 0,59 35,48 9,91 48,23 45,21 6,85 6,49 

AV 6,53 1,16 14,65 0,48 23,76 22,03 75,42 19,76 7,18 6,67 

SED 10,65 0,28 9,09 0,33 6,74 8,16 10,72 7,07 7,90 7,43 

*F- Ferrihidrita; L- lepidocrocita; G- goethita;P- pirita. 
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Diante do exposto, percebe-se que as concentrações de goethita (Tabela 2) no 

período seco são, em geral, inferiores às encontradas no período chuvoso. Esse fato pode 

estar relacionado às condições de formação desse óxido, pois há necessidade de baixas 

temperaturas, alta atividade de água e alta concentração de matéria orgânica (ANGELICO, 

2000). Da mesma forma, observa-se que o ferro pirítico é mais baixo no período seco 

(Tabela 2), promovido pela variação estacional decorrente das modificações nas condições 

redox do meio, as quais inferem diretamente sobre a disponibilidade de oxigênio no solo. 

Esse aumento de O2 favorece a oxidação de sulfetos, cujo processo de formação é mais 

favorecido no período chuvoso, acarretando na diminuição dos valores de pH do solo (6,49 - 

RH). 

 
4. Conclusão 

As variações estacionais estão diretamente relacionadas a alterações na geoquímica 

dos solos de manguezais. O aumento da evapotranspiração determinou alterações nas 

condições físico-químicas do solo, tais como elevação dos valores de Eh, bem como uma 

queda nos valores de pH. Estas condições promoveram modificações biogeoquímicas nos 

solos de manguezais, principalmente no que diz respeito à oxidação dos sulfetos, antes 

estabilizados pelas condições mais redutoras predominantes no período chuvoso. 
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Resumo 
A oxidação de sulfetos pode provocar a drenagem ácida, gerando águas ácidas e a solubilização de 
metais pesados. Tais impactos podem ocorrer em decorrência da mineração, o que requer a 
neutralização da drenagem com corretivos de acidez. Entre os materiais corretivos, além dos 
calcários, destacam-se algumas escórias de processos siderúrgicos, por seu baixo custo. Atualmente 
a quantidade de escória produzida na indústria siderúrgica é elevada, sendo portanto necessário dar 
uma destinação final a este resíduo. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho foi comparar a 
correção da acidez e evolução de CO2 a partir de dois materiais corretivos de drenagem ácida. Foram 
aplicadas doses crescentes dos dois corretivos para neutralizar a drenagem ácida em material estéril 
proveniente de mineração de Urânio do planalto de Poços de Caldas.  Como corretivos foram 
utilizados uma escória siderúrgica da Cia. ArcelorMittal Tubarão e um calcário comercial. O 
experimento foi conduzido em colunas de lixiviação, dispostas em delineamento inteiramente 
casualizado, fatorial [(2x3) +1], sendo 2 corretivos, 3 doses e um tratamento testemunha. Foram 
avaliados a correção da acidez, pelo pH dos lixiviados, e a evolução de CO2 nas colunas. Verificou-se 
que, em geral, o pH aumentou com as doses de ambos os corretivos, com valores ligeiramente 
superiores para os tratamentos com escória. Além disso, e a evolução de CO2 foi maior nos 
tratamentos com calcário. Portanto, os resultados indicam que o uso da escória é uma alternativa 
eficaz para a correção da acidez e ambientalmente viável, pois diminui a evolução de CO2 para a 
atmosfera. 
 
Palavras-Chave: corretivos de acidez, águas ácidas, reutilização de resíduos, aquecimento global. 
 
Abstract 
The sulfides oxidation can cause acid drainage, generating acidity water and heavy metals 
solubilization. These impacts can occur as a result of mining, which requires the neutralization of 
drainage with liming materials. Some of the main liming materials, in addition to lime, is steel slag, 
because of its lower cost. Currently, the amount of steel slags produced in the steel industry is high, 
making necessary to give a final destination for the residue. Therefore, the purpose of this study was 
to compare the soil acidity and CO2 evolution from two liming materials of acid drainage. We applied 
increasing amounts of the two liming materials to neutralize the acid drainage in sterile material from 
uranium mining of Poços de Caldas. As liming material, one steel slag from Cia. ArcelorMittal Tubarão 
and one comecial lime was used. The experiment was conducted in leaching columns, arranged in a 
completely randomized design, factorial [(2x3) +1], 2 liming materials, 3 doses of correctives and one 
control. Were evaluate the soil acidity correction, the pH of the solutions leached, and the evolution of 
CO2 in the columns. It was found that in general, that pH increased with both liming materials with 
slightly higher values for treatments with steel slag. In addition, the evolution of CO2 was higher in 
treatments with lime. Therefore, the results indicate that the use of steel slag is an effective alternative 
for correction of acidosis beside of being environmentally viable, because it reduces the evolution of 
CO2 into the atmosphere. 
 
Keywords: liming materials, acidity water, reuse of waste, global warming. 
 
1. Introdução 

A drenagem ácida constitui um problema ambiental que ocorre em algumas partes 

do território nacional, principalmente no estado de Minas Gerais. Esse processo tem início 

quando minerais sulfetados, principalmente a pirita (FeS2), são expostos à superfície e, na 
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presença de oxigênio e água, sofrem oxidação (PINTO, 2006). É um problema comum em 

materiais movimentados por atividades de mineração, cortes de materiais piritosos em 

estradas, túneis etc. Os produtos dessa reação são solúveis e ácidos, produzindo águas de 

drenagem ácidas e com altas concentrações de sulfato e ferro. Devido ao baixo pH, outros 

elementos são solubilizados, inclusive metais pesados. Este processo pode comprometer o 

balanço ecológico dos recursos hídricos e incorporar metais tóxicos na cadeia trófica.  

O uso indiscriminado do calcário embora viável em termos econômicos gera 

degradação ambiental, devido à intensa atividade mineradora. Além disso, alguns estudos 

mostram que o uso do calcário pode provocar a liberação de CO2 na atmosfera. Como a 

evolução de gases do efeito estufa, particularmente o CO2, tem se agravado nas últimas 

décadas, é importante reavaliar esta prática amplamente empregada. 

A indústria siderúrgica produz enormes quantidades de escória (GEYER, 2001; 

MACHADO, 2000), como subproduto resultante dos processos siderúrgicos.  A presença de 

SiO3
2- e CaO, (ALCARDE e RODELLA, 2003), confere às escórias a capacidade de corrigir 

a acidez.  

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a eficiência de uma escória de 

siderurgia como corretivo da acidez de drenagem ácida em relação a um calcário. Para 

tanto foram avaliados o pH e a emissão de CO2 para a atmosfera. 

 

2. Materiais e Métodos 
Foram coletadas amostras de estéril da mineração de Urânio, em Poços de Caldas, 

MG. As amostras foram moídas e peneiradas de modo a se obter partículas entre 1 e 4 mm 

de diâmetro. Foram utilizados uma escória de siderurgia (da ArcelorMittal Tubarão) e um 

calcário comercial como corretivos. As amostras de estéril foram tratadas com 4 doses dos 

corretivos e submetidas a ensaios cinéticos, em colunas de lixiviação. 

O Poder de Neutralização dos corretivos e do estéril (PN) foi determinado conforme 

Laerence & Wang, 1997. O Poder de Acidificação (PA) do estéril foi determinado segundo 

O’SHAY et al (1990) com algumas adaptações. A capacidade de geração de águas ácidas 

do estéril foi calculada pelo balanço ácido-base (BAB = PA – PN). 

O ensaio compreendeu 21 colunas de lixiviação, contendo 74 gramas do material da 

mineração misturado com os corretivos em 3 doses: 40%, 80% e 120% da dose necessária 

para neutralizar a geração de drenagem ácida, com base no BAB do estéril. Além disso, foi 

utilizado um tratamento apenas com o material estéril, sem corretivo, como testemunha. O 

experimento foi conduzido por 41 dias em temperatura controlada a 24º C. As soluções 

lixiviadas foram coletadas na base das colunas, determinando-se o pH do lixiviado. Na parte 
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superior da coluna foi determinado o CO2 evoluído por captura em Na(OH) conforme método 

adaptado de Stotzky (1965). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, fatorial [(2x3) +1], sendo 2 

corretivos, 3 doses de corretivos e um tratamento testemunha, com 3 repetições. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo software Statistica 7.0. 

 

3. Resultados e Discussões: 
 De modo geral, o pH aumentou com o tempo pelo uso dos corretivos, principalmente 

nos primeiros 12 dias de experimentação (Figura 1). Os valores de pH foram maiores com a 

utilização da escória de siderurgia, sugerindo maior eficiência para correção de acidez.  

A análise estatística indicou que a evolução de CO2 acumulado no período foi 

significativamente influenciada pelo uso dos corretivos. Os valores de CO2 acumulado com a 

utilização do calcário foram maiores em relação aos tratamentos com escória (Figura 2).  

Isto pode ser atribuído à decomposição do bicarbonato que se forma a partir da 

neutralização da acidez pelo carbonato. Por outro lado, com o uso da escória de aciaria, 

cuja ação neutralizante se deve aos silicatos, tais reações não ocorrem e, como 

conseqüência, são menores os valores de CO2 acumulados.  

    

    
         
    Figura 1: Valores de pH medido para amostras: testemunha, corrigidas com calcário e escória. 
 
4. Conclusões 

 Tanto o calcário quanto a escória foram eficientes para neutralizar a drenagem ácida em 

material estéril da mineração de Urânio. Porém os valores de pH das soluções lixiviadas 

foram maiores nos tratamentos com escória de siderurgia. 

A evolução de CO2 foi maior nos tratamentos com calcário, como conseqüência dos 

equilíbrios envolvendo os carbonatos no solo. Por outro lado, com o uso da escória, a 

neutralização se dá por meio de silicatos, o que se traduziu em menor evolução de CO2.  
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Figura 2. Valores de C-CO2 acumulado no período experimental tratados com escória e com calcário. 
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Resumo 
A bacia hidrográfica do Vaza-Barris está inserida nos domínios dos estados da Bahia (nascente, alto 
curso) e de Sergipe (foz, médio e baixo curso). Neste trabalho foram estudados aspectos inerentes à 
distribuição de metais com inferências sobre a possibilidade de toxicidade sobre a biota aquática. As 
amostras de sedimentos superficiais foram coletadas em 12 pontos distribuídos ao longo da bacia.  
Foram determinadas as concentrações parciais dos metais (Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Li, Al e Fe) na 
fração fina (< 63 µm) dos sedimentos. As menores concentrações de metais foram encontradas nos 
sedimentos do VB1, exceto para Cu e Co, respectivamente, nos pontos VB2 e VB8. As maiores 
concentrações ocorreram no ponto VB9, localizado nas proximidades de um aglomerado de 
residências, provável fonte de contribuição antrópica pelo lançamento de esgoto doméstico (in 
natura). O alumínio foi escolhido para normalizar a concentração dos metais estudados em função 
das correlações com o teor de alumínio terem sido bem melhores do que com o de ferro e, ainda, 
pelo fato de o Fe, não ter apresentado boa correlação com o Co (r = 0,37). A normalização dos 
resultados permitiu identificar que sete metais (Mn, Zn, Cu, Cr, Co, Pb e Li), dentre os nove 
estudados apresentaram concentrações acima da linha de predição no ponto de coleta VB9. Mesmo 
diante do exposto, não foram observados valores acima dos valores-guia de qualidade de sedimentos 
(TEL, PEL, ERL e ERM), usados como critério de comparação, indicando possível ausência de 
efeitos adversos à biota aquática pelo contato com estes sedimentos. 
 
Palavras-chave: Vaza-Barris, metais traço, sedimento, toxicidade, HCA 
 
Abstract 
The hydrographic basin of the Vaza Barris is included in the states of Bahia (source, high current) and 
Sergipe (mouth, medium and low current). In this paper we studied aspects of the distribution of 
metals with inferences about the possibility of toxicity on aquatic biota. Samples of surface sediments 
were collected at 12 points distributed over the basin. This study determined the partial concentrations 
of metals (Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Li, Al and Fe) in fine fraction (<63 µm) of sediment. The lowest 
concentrations of metals in sediments were chosen of VB1, except for Cu and Co, respectively, in 
sections VB2 and VB8. The highest concentrations occurred in VB9 point, located near a cluster of 
residences, likely source of contribution by anthropogenic release of domestic sewage (in natura). The 
aluminum was chosen to normalize the concentration of metals studied in function of correlations with 
the aluminum content have been much better than with iron, and also by the fact that Fe, has not 
shown good correlation with Co (r = 0,37). The normalization of the results identified that seven metals 
(Mn, Zn, Cu, Cr, Co, Pb and Li), among the nine studied had concentrations above the line of 
prediction at the point of collection VB9. In relation of it was said, were not observed above the guide 
values and quality of sediment (TEL, PEL, ERL and ERM), used as a criterion for comparison, 
indicating possible lack of adverse effects to aquatic biota by contact with these sediments. 
 
Keywords: Vaza-Barris, trace metals, sediment, toxicity, HCA. 
 
1. Introdução 
 A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, promoveu melhorias 

significativas nas condições de vida da sociedade. Isto contribuiu para um rápido 

crescimento populacional urbano, o qual gerou a necessidade do desenvolvimento de novas 

técnicas de produção para suprir a crescente demanda de bens e de serviços. Desta forma, 

a exploração dos recursos naturais foi intensificada, trazendo consigo degradação ambiental 
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e aumento na produção de resíduos, os quais foram e continuam sendo descartados de 

forma indiscriminada no meio ambiente (Silva, 2006). 
 Ao longo de muitos anos, os rios se tornaram depositários de rejeitos, sofrendo consideráveis 

alterações em seu estado natural (Lemes, 2001). Estas alterações motivaram, principalmente nos 

últimos anos, um crescente aumento da investigação sobre a contaminação dos rios, bem como de 

outros ecossistemas aquáticos, em especial por metais presentes nos sedimentos. 

 

2. Geomorfologia 
 O rio Vaza-Barris, um rio classificado como federal, já que atravessa mais de um 

Estado, nasce no sopé da Serra dos Macacos, numa elevação de aproximadamente 500 m, 

em pleno sertão baiano, próximo ao município de Uauá, um dos principais criatórios de bode 

do país. Sua extensão total é de 3.300 km, dos quais apenas 152 km estão em território 

sergipano. A área total da bacia hidrográfica é de 17.553 km2, sua maior parte está no 

estado da Bahia e o restante, 3.050 km2, localiza-se no estado de Sergipe. Apesar de sua 

significativa área hidrográfica, a descarga na Bahia é intermitente e é apenas em Sergipe 

que o Vaza Barris se torna um rio perene (Lacerda et al, 2000). 

 

3. Materiais e Métodos 
 As amostras de sedimentos foram submetidas à remoção de restos de plantas e 

fragmentos de rochas. Em seguida, foram secas em estufa com circulação forçada de ar a 

50º C por 72 h. O método 200.8 US EPA (1999) foi adotado para a extração dos metais e as 

soluções obtidas analisadas por Espectrometria de Absorção Atômica no modo chama ou 

grafite, quando necessário. A eficiência do método analítico foi verificado através da análise 

de amostra certificada de sedimento de lago (LKSD-1 CCNRP/Canadá). Os resultados de 

recuperação mostram valores de 87 a 113%, demonstrando a eficiência da abertura das 

amostras e indicando uma exatidão satisfatória para os procedimentos empregados no 

laboratório. Não são conhecidos valores certificados para Cr. 

 

4. Resultados 

 Na Tabela 1, apresentam-se as concentrações médias de três digestões parciais (μg 

g-1, exceto para Al e Fe que estão em %) dos metais na fração fina (< 63 μm) do sedimento 

superficial da sub-bacia hidrográfica do rio Vaza-Barris. Dentre os pontos de coleta 

estudados, destaca-se o VB9, por ter apresentado as maiores concentrações para todos os 

metais estudados. Este ponto localiza-se próximo a um conjunto habitacional do qual 

provém esgoto doméstico possivelmente responsável por estes valores. 
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Tabela 1. Concentrações médias dos metais parciais na fração fina (< 63 µm) dos sedimentos da 
sub-bacia hidrográfica do rio Vaza Barris* (n = 9). 

Amostra Mn 
(µg g-1) 

Zn 
(µg g-1) 

Ni 
(µg g-1) 

Cu 
(µg g-1) 

Cr 
(µg g-1) 

Co 
(µg g-1) 

Pb 
(µg g-1) 

Li 
(µg g-1) 

Al 
(%) 

Fe 
(%) 

VB1   91,04     0,34 0,64 0,60   3,12 0,83 0,89 0,77 1,65 0,83 
VB2 114,89     0,62 1,29 0,50   7,27 0,82 1,21 0,84 1,65 1,07 
VB3 240,24     2,04 5,54 2,45   5,55 1,03 2,94 2,14 3,06 1,50 
VB4 229,18   24,11 2,34 2,80   5,89 1,20 1,93 1,97 3,48 1,75 
VB5 189,79   10,41 3,33 3,54   6,15 1,31 2,47 2,43 3,14 1,62 
VB6 180,82   20,76 1,85 3,33   6,81 1,66 1,90 2,30 3,30 1,60 
VB7 169,64   19,69 1,70 4,30   6,39 1,15 1,58 2,34 3,14 1,67 
VB8 252,58   49,80 5,62 3,20   8,30 0,54 3,23 2,32 3,52 1,81 
VB9 575,17 113,57 8,45 7,20 13,33 8,22 6,03 7,14 4,19 1,85 

* Extração parcial com HNO3/HCl diluídos; chama e  forno de grafite 

 Os resultados da análise de cluster, aplicada às concentrações de metais traço das 

amostras dos doze pontos de coleta, revelam mais detalhadamente a similaridade entre 

elas. Um dendograma resumindo todas as amostras é apresentado como Figura 1. 

 
Figura 1. Dendograma da análise de cluster para os agrupamentos formados pela dissimilaridade 
entre as amostras de sedimentos superficiais do rio Vaza Barris. 
 
 No dendograma (Figura 1), distinguiram-se dois grupos principais. O grupo ‘A’, 

formado por dois subgrupos (A1 e A2) ligados entre si indicando similaridade entre eles e, o 

grupo ‘B’, também formado por dois clusters (B1 e B2). 

O primeiro subgrupo ‘A1’ inclui os pontos de coleta VB1 e VB2, os quais se localizam 

próximo à foz do rio Vaza Barris. O segundo subgrupo ‘A2’ é constituído pelos pontos VB10, 

VB11 e VB12, localizados nos municípios de Pedra Mole (Estação Caminho do Rio), São 

Domingos (sob a ponte na rodovia SE-104) e Itaporanga D’Ajuda (Fazenda Belém), 

respectivamente. Estes cinco pontos de coleta apresentaram, em geral, as quatro menores 

concentrações para praticamente todos os metais estudados, excetuou-se apenas o Co que 

apresentou a menor concentração no ponto de amostragem VB8. De um modo geral, as 

menores concentrações foram encontradas no VB10, ponto distante de possíveis fontes de 

influências antrópicas, tais como, indústrias e residências. 
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 O grupo “B” é formado por dois clusters, ‘B1’ e ‘B2’. O primeiro subgrupo ‘B1’, inclui 

num mesmo cluster os pontos de coleta VB3, VB6 e VB5, ligados entre si; e o outro VB4, 

VB8 e VB5 ligados entre si. Destaca-se neste subgrupo, o ponto VB8, localizado em frente à 

marina do Mosqueiro, que apresenta as segundas e terceiras maiores concentrações para a 

maioria dos metais, excetua-se, no entanto, o Cu (5ª maior concentração) e, curiosamente, o 

Co (menor concentração dentre todos os pontos). 

 O subgrupo ‘B2’ é composto apenas pelo ponto de coleta VB9, localizado nas 

proximidades de um aglomerado de residências, principal suspeita de fonte de poluição por 

emissão de esgoto doméstico. Essa ordem de similaridade revela que existe uma 

diferenciação nas características das amostras de sedimentos analisadas: influência 

antrópica caracterizada pelo aporte de esgoto doméstico. 

 Os pontos de amostragem VB8 e VB9 apresentaram, na fração fina, os maiores 

teores de carbono orgânico, respectivamente, 1,92 e 3,46 %, indicando a possibilidade de 

contribuição antrópica nessa região, provavelmente, pelo aporte de esgoto doméstico. 

 

5. Conclusão 
 As maiores concentrações dos metais traço Mn, Zn, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Li, Al e Fe na 

fração fina dos sedimentos superficiais do rio Vaza-Barris ocorreram no ponto VB9, 

provavelmente, pelo aporte de esgotos domésticos em função sua proximidade ao 

aglomerado de residências. Já as menores concentrações parciais foram encontradas nos 

pontos VB1 e VB2 e, as menores concentrações totais, de um modo geral, foram 

encontradas nos pontos VB1 e VB10, exceto para os metais Co e Ni, que foram 

identificadas nos pontos VB8 e VB12, respectivamente. 
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Resumo 
O rio Passa Vaca, localizado em área urbana da cidade de Salvador (BA), sofre impactos típicos das 
grandes cidades e este trabalho busca investigar a possível contaminação exercida sobre o estuário 
do rio, por meio da avaliação da granulometria e dos elementos: Fe, Zn, Cu, Mn e P em sedimento.  
Foram demarcados dois transectos nas margens do rio e coletados 15 pontos de sedimento 
superficial. Em alguns pontos amostrados foram encontradas concentrações de Cu e Fe acima do 
referenciado pela literatura. Foi possível estabelecer também relações positivas entre as 
concentrações de P e as frações mais finas do sedimento com os metais avaliados, além da 
existência de um gradiente de contaminação. 
 
Palavras-chave: Manguezal, contaminação urbana e sedimento superficial.  
 
Abstract 
The river Passa Vaca, located in the urban area of Salvador (BA), suffers impacts typical of large 
cities, this study aims to investigate the possible contamination exerted on the estuary of the river, 
through the evaluation of particle size and the elements: Fe, Zn, Cu, Mn and P in sediment. Two 
transects were marked along the river and collected 15 points in the surface sediments. In some 
sampling points were found for Cu and Fe concentrations above referenced in the literature. It was 
also possible to establish positive relationships between concentrations of P and the finest fractions of 
sediment with metals evaluated, besides the existence of a gradient of contamination. 
 
Keywords: Mangrove, urban pollution and surface sediment. 

1. Introdução 

O rio Passa Vaca tem toda sua drenagem localizada em área urbana da cidade de 

Salvador (BA) e está sujeito a assoreamento, esgoto “in natura”, ocupação desordenada, 

inundação nas margens, eutrofização e desmatamento de mata ciliar. Este também se 

destaca como o último remanescente do ecossistema manguezal na parte alta da cidade 

com uma área original de 50 mil m² (1980), mas que hoje está reduzida a 14 mil m2. Com 

base nestas premissas pretende-se caracterizar do ponto de vista geoquímico o sedimento 

do manguezal através das concentrações de Cu, Fe, Mn, Zn e P e das frações 

granulométricas do sedimento nas margens do rio. 

 

2. Material e Métodos  

Foram demarcados dois transectos nas laterais de cada margem do rio (105m e 

120m), nos quais foram marcados pontos de 60m² a cada 15m, totalizando 15 pontos (fig. 
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1). Em cada ponto dos transectos foram coletadas 5 porções de amostras de sedimento 

superficial, homogeneizando-as em campo e originando uma amostra composta por 

transecto. As amostras foram liofilizadas e peneiradas (2mm). Para os metais foi realizada 

uma extração parcial, conforme descrito em ASTM (1992), e determinação através do 

Espectrometria de Absorção Atômica com chama, marca Varian. A granulometria foi 

determinada em analisador de partículas com difração a lazer modelo Cilas 1064 com 

através do método de difratometria a laser e o fósforo assimilável pelo método de Grasshoff 

(1983) e Aspilla (1976) com determinação por meio de espectrofotômetro molecular modelo 

Varian Cary 50 PROBE. O tratamento estatístico foi feito através do software Microsoft Excel 

2007, teste de normalidade (KS) pelo programa INSTAT 3.0 e análise multivariada com 

Análise de Componentes Principais (ACP) pelo STATISTICA v.7.0. 

 
Figura 1: Pontos amostrais dos transectos no estuário do rio Passa Vaca, Salvador- BA. 

3. Resultados e Discussão 

As concentrações dos elementos metálicos, Fe, Zn, Cu e Mn em sedimento 

superficial estão apresentadas na figura 2 e nesta vale destacar que entre os pontos 5 e 6, 

onde há um aumento das concentrações de Fe, Zn, Cu e Mn, estão próximos a 

desembocadura de tubulações de esgotos domésticos e que os pontos 7, 14 e 15, que 

apresentaram picos nas concentrações destes elementos, estão localizados na parte 
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superior do estuário (fig. 1) onde se encontram tubulações metálicas de água  com 

vazamentos constante. A fração granulométrica areia teve maior dominância em quase 

todos os pontos amostrados, exceto os pontos 6, 7, 8 e 14, nos quais predominaram a 

fração silte. Estes pontos apresentaram em geral as maiores concentrações de metais 

estudados o que é justificado pelo fato de que há uma maior retenção de metais por frações 

finas. Verificado a normalidade dos dados analisados aplicou-se uma análise de 

componentes principais (ACP) (fig. 3) e foi possível notar a existência de correlações entre 

os cátions Fe e Mn; e Zn e Cu, assim como o fato de que fração argila pode estar 

controlando as concentrações de Fe e a fração silte as concentrações de Cu (fig. 3A). 

É possível destacar ainda a correlação entre os metais avaliados e as concentrações 

de fósforo, que pode estar associado com a degradação da matéria orgânica de provável 

origem do despejo de efluentes domésticos na bacia em questão. Uma vez que a matéria 

orgânica pode estar relacionada com a adsorção, reações de troca iônica ou na 

complexação de metais. Além disso destaca-se que os efluentes urbanos  podem conter 

polifosfatos de produtos de limpeza ortofosfato e fosfatos inorgânicos condensados dos 

esgotamentos sanitários não tratados (Osório e Oliveira, 2001). 

Por meio da disposição dos pontos no gráfico de escores (fig. 3A) e pela análise feita 

a partir da figura 2 pôde-se observar a existência de um gradiente de contaminação 

ambiental entre os pontos de coleta, na qual os pontos 7 e 8 seriam os mais impactados e 

os pontos 5 e 11 os que menos estão sujeitos ao impacto avaliado, sendo os dois primeiros 

na porção superior e os dois últimos na porção intermediária do estuário.  

 
Figura 2: Distribuição dos teores de Fe, Zn, Cu e Mn em mg.kg-1 nos sedimentos dos pontos 
amostrados no estuário do rio Passa Vaca. 1- PEL- nível provável de efeito adverso à comunidade 
biológica (freqüentemente associado a efeitos biológicos) NOOA (1999). 2- Valores de referência 
(SEMENSSATO, 2007) 
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Figura 3: Análise de Componentes Principais (ACP) das variáveis e dos pontos analisados no 
sedimento do rio Passa Vaca, Salvador-BA.. A: Gráfico de pesos das variáveis. B: Gráfico de escores 
dos pontos amostrais.  

4. Considerações finais 

A importância do substrato na avaliação da qualidade ambiental permite inferir como 

esse compartimento pode favorecer a ciclagem dos elementos, principalmente os metálicos, 

bem como a biodisponibilidade, bioacumulação e biomagnificação dos mesmos. No 

presente estudo, observa-se que o Cu e o Fe apresentaram índices de toxicidade e que os 

demais elementos metálicos obedecem a um gradiente de contaminação associado às 

tubulações de esgoto doméstico dispostos ao longo do manguezal. 
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Resumo 
O reservatório Guarapiranga, localizado na Região Metropolitana São Paulo, tem apresentado uma 
degradação significativa na qualidade da água devido ao despejo de esgoto doméstico sem 
tratamento e de efluentes industriais. Neste estudo, amostras de sedimento desse reservatório foram 
coletadas e analisadas por Espectroscopia de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado 
(ICP OES) e os metais Al, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Li, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, V e Zn foram 
determinados. Os resultados obtidos foram comparados com os valores orientadores TEL e PEL 
estabelecidos pelo Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME). Os sedimentos 
apresentaram elevadas concentrações dos metais Cr, Cu, Pb e Zn para a maioria dos pontos 
amostrados, excedendo os limites TEL. Para os demais metais analisados não existem valores 
orientadores para comparação. O fator de enriquecimento (FE) foi também calculado. 
Palavras-chave: sedimentos, metais, ICP OES, reservatório Guarapiranga 
 
Abstract 
The Guarapiranga Reservoir, located in São Paulo Metropolitan Region, is responsible for supplying 
about 20% of the entire population’s water needs of this region. However, this system has shown 
significant degradation in water quality, due to untreated domestic sewage and industrial effluents. In 
this study sediment samples were collected from Guarapiranga Reservoir and analyzed by Inductively 
Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP OES) for Al, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Li, K, 
Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, V and Zn determination. The data obtained were compared to the TEL and 
PEL oriented values established by the Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME). 
Samples showed high concentration values mainly for the elements Cr, Cu, Pb and Zn exceeding TEL 
values for most sampling sites. For the other metals analyzed there is no oriented value for 
comparison. The Enrichment Factor (EF) was also calculated. 
Keywords: sediments, metals, ICP OES, Guarapiranga reservoir 
 

1. INTRODUÇÃO 
A Bacia Hidrográfica da Represa Guarapiranga é uma sub-bacia da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê e está totalmente situada no Estado de São Paulo 

(CAMPAGNOLI, 2002; MATEUS, 2006). Esse reservatório apresenta um quadro 

populacional caracterizado por desequilíbrios e impactos ambientais, devido à crescente 

ocupação urbana irregular, gerando distribuição insuficiente de água para abastecimento 

público, contaminação do solo e da água (CAMPAGNOLI, 2002). 

No presente estudo avaliou-se a concentração dos metais Al, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, 

Fe, Li, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, V e Zn em amostras de sedimentos superficiais coletadas 

em cinco pontos desse reservatório, utilizando-se a técnica de ICP OES. Os valores obtidos 

de concentração foram comparados com os valores orientadores TEL e PEL, visando obter 

um diagnóstico do nível de contaminação por metais nesse reservatório. O fator de 

enriquecimento (EF) foi também calculado. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Amostragem e preparação das amostras 

As amostras de sedimento do Reservatório Guarapiranga foram coletadas em abril 

de 2009, por amostragem direta dos sedimentos de fundo, até a camada de 20 cm de 

profundidade no substrato, utilizando-se o amostrador de mandíbula Van Veen. A 

localização dos pontos de coleta é descrita abaixo: 

SG-1: Braço do rio Embu-Mirim a cerca de 300 metros a jusante da estrada de Cumbica. 

(S 23º42’375’’ e W 046º46’026’’ – Profundidade: 3,5 metros); SG-2: Braço do rio Embu-

Guaçú a cerca de 1 km a montante da ponte do rodoanel. (S 23º46’153’’ e W 46º46’564’’ 

– Profundidade: 6,0 metros); SG-3: Braço do Rio Parelheiros – a cerca de 1 km a 

montante da Ilha dos Eucaliptos. (S 23º45’107’’ e W 46º43’318’’ – Profundidade 4,1 

metros); SG-4: No meio do Corpo Central em frente ao clube de campo Castelo. (S 

23º43’021’’ e W 46º43’213’’ – Profundidade: 8,5 metros); SG-5: No meio do corpo central, 

em frente ao Parque Guarapiranga, cerca de 500 metros a montante da captação da 

SABESP. (S 23º40’351’’ e W 46º43’434’’). 

As amostras de sedimentos (fração < 2mm) foram secas em estufa ventilada a 45ºC 

até peso constante, trituradas e peneiradas em peneira de 200 mesh.  

 

2.2 Digestão e determinação dos metais em sedimentos por ICP OES 

As amostras e os materiais de referência foram previamente submetidos à digestão 

ácida assistida por microondas, método SW-846 3051A (USEPA, 2007). Após a digestão, 

amostras, materiais de referência e branco foram filtrados em balão volumétrico (50 mL) e o 

volume completado com água Milli-Q. As amostras digeridas foram lidas no equipamento de 

ICP OES, SPECTRO Flame ModulaS, do Laboratório de Química Inorgânica da CETESB. 

Todas as determinações foram feitas em duplicata. Para controle de qualidade dos 

resultados, foram utilizados os materiais de referência certificados Contaminated Soil SS-1 e 

Contaminated Soil SS-2 (EnviroMAT), que possuem valores certificados de concentração 

total e valores obtidos quando se utiliza esse método de digestão. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram considerados bons, os resultados para os elementos que apresentaram 

valores de erro relativo < 25%. Para o material SS-1, os elementos Al, Cr, Li, Na, Ti e V e Be 

para o material SS-2, apresentaram valores de E.R> 25%. Para os demais elementos 

analisados, os valores encontrados foram considerados satisfatórios, comprovando a 

exatidão da metodologia analítica empregada. 
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A Tabela 1 apresenta os resultados de concentração obtidos para as amostras de 

sedimentos obtidos por ICP OES e também os valores de TEL e PEL. A seguir, são 

comparados os valores de concentração obtidos com os valores orientadores TEL e PEL, 

nos diferentes pontos amostrados.  

O ponto SG-1 apresentou concentrações de Cr, Ni e Zn abaixo dos valores 

orientadores TEL. Contudo, os elementos Cu e Pb apresentaram concentrações que 

excederam esses limites, com o Cu apresentando valores acima do limite PEL. Esse ponto 

está localizado na entrada do rio Embu Mirim, que traz esgotos não tratados provenientes 

do município de Itapecerica da Serra. De acordo com a CETESB (2007), não há histórico de 

contaminações por metais nas águas deste rio e nem de grandes indústrias em seu 

percurso. O ponto SG-2 apresentou valores acima de TEL somente para os metais Cr e Zn 

e o ponto SG3, para os elementos Cr, Cu, Pb e Zn. O rio Embu Guaçu (SG-2) traz os 

esgotos tratados da cidade de Embu Guaçu e também esgotos clandestinos. Aqui também 

não há histórico de poluição de metais em suas águas e indústrias. O rio Parelheiros (SG-3), 

corta a zona sul de SP, carrega esgotos não tratados para o reservatório e recebe 

transposição de águas do reservatório Billings do braço do Taquacetuba. Há algumas 

pequenas indústrias em seu entorno. (CETESB, 2007) Os pontos SG-4 e SG-5 

ultrapassaram os limites de TEL para os metais Cr, Cu, Ni, Pb e Zn e excederam o limite 

PEL para o Cu. O ponto SG-4 (meio do reservatório) apresenta histórico de contaminação 

por metais em programas de monitoramento desenvolvidos pela CETESB. O ponto SG-5 é 

situado próximo ao local de captação de água para tratamento e posterior distribuição para a 

população da Região Metropolitana de São Paulo. A concentração de Cu neste ponto é a 

maior, devido ao lançamento contínuo de enormes quantidades de CuSO4•5H2O para 

combate à proliferação de algas na represa. 

A Tabela 2 apresenta os valores de FE para todos os elementos em relação ao UCC 

(Upper Continental Crust) (WEDEPOHL, 1995) como valores de background e Sc como 

elemento normalizador. Os valores de Sc foram retirados do estudo de Guimarães (2009). 

Um FE > 1,5 indica contribuições antropogênicas. Ponto SG-01 ultrapassou esse valor para 

Cu e Zn; SG-02 para Cu, Fe e Zn; SG-03, Cu e Zn; SG-04, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V e Zn; SG-
05, Cu, Mn e Zn. 

 

4. CONCLUSÕES 
Os valores de concentração para os elementos Al, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Ti, V e Zn, determinados por ICP OES, nas amostras de 

sedimento, mostraram-se um importante instrumento para avaliação do nível de 
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contaminação do sedimento desse reservatório por metais. Em geral, as concentrações dos 

metais Cr, Cu, Pb e Zn excederam os limites TEL na maioria dos pontos amostrados e as 

altas concentrações de Cu encontradas, comprovam a necessidade de monitoramento 

contínuo deste sistema e evidenciam a ação antrópica direta nas condições do reservatório. 

 
Tabela 1 – Resultados de concentração (mg kg-1) nas amostras de sedimento, obtidas por ICP OES. 

  SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 TEL* PEL* 
Al 76882 ± 999 30036 ± 352 42538 ± 812 62463 ± 647 62135 ± 845     
Ba 180 ± 6 90 ± 2 108 ± 4 113,7 ± 0,3 131 ± 3   
Be 1,71 ± 0,02 1,079 ± 0,007 1,67 ± 0,03 1,05 ± 0,018 1,081 ± 0,008   
Ca 2384 ± 42 760 ± 16 1543 ± 48 1544 ± 39 1166 ± 5   
Co 7,8 ± 0,4 7,62 ± 0,06 6,1 ± 0,2 6,4 ± 0,3 7,3 ± 0,4   
Cr 35,6 ± 0,9 41,9 ± 0,8 50,73 ± 0,4 65,1 ± 1,6 57,2 ± 0,9 37,3 90 
Cu 267 ± 3 20,6 ± 0,4 90,0 ± 0,2 1956 ± 31 3361 ± 29 35,7 197 
Fe 28384 ± 51 36608 ± 472 29416 ± 788 58111 ± 797 52493 ± 714   
Li 22,6 ± 0,6 17,6 ± 0,7 24,2 ± 0,8 13,8 ± 0,7 28,2 ± 0,9   
K 1948 ± 179 1424 ± 130 1577 ± 294 1544 ± 302 1498 ± 183   
Mg 1058 ± 8 674 ± 6 952 ± 24 946 ± 12 858 ± 15   
Mn 203 ± 10 303 ± 15 195 ± 13 772 ± 37 1081 ± 35   
Na 161,6 ± 1,2 72 ± 0,8 83 ± 1,3 155 ± 0,4 140,2 ± 0,6   
Ni 14,5 ± 0,2 11,6 ± 0,6 16,1 ± 0,3 19,5 ± 0,7 24,8 ± 0,4 18 35,9 
Pb 61 ± 9 35 ± 5 43 ± 8 69 ± 8 62 ± 8 35 91,3 
Ti 465 ± 3 167 ± 4 192 ± 4 315 ± 6 281,4 ± 1,7   
V 74 ± 0,7 46,1 ± 1,5 46,0 ± 1,1 87,5 ± 1,1 82 ± 3   
Zn 112,8 ± 0,7 142 ± 3 163,5 ± 0,5 188 ± 4 131 ± 4 123 315 

* Valôres orientadores do Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) 

 
Tabela 2 – Valores de Fator de Enriquecimento (FE) para as amostras de sedimentos.  

 Al Ba Be Ca Co Cr Cu Fe Li K Mg Mn Na Ni Pb Ti V Zn
SG-01 0,97 0,26 0,54 0,08 0,65 0,99 18,2 0,90 1,00 0,07 0,08 0,38 0,01 0,76 0,51 0,15 1,36 2,12
SG-02 0,48 0,17 0,43 0,03 0,82 1,50 1,8 1,48 1,00 0,06 0,06 0,72 0,00 0,78 0,37 0,07 1,09 3,42
SG-03 0,50 0,15 0,49 0,05 0,48 1,32 5,7 0,87 1,00 0,05 0,06 0,34 0,00 0,79 0,33 0,06 0,79 2,86
SG-04 1,29 0,27 0,54 0,08 0,88 2,97 219 3,01 1,00 0,09 0,11 2,34 0,01 1,67 0,95 0,16 2,64 5,78
SG-05 0,63 0,15 0,27 0,03 0,49 1,27 183 1,32 1,00 0,04 0,05 1,60 0,00 1,04 0,41 0,07 1,21 1,96
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Resumo 
Esse estudo apresenta resultados de distribuição dos metais tóxicos (Cd, Hg, Pb) em sedimentos 
coletados no complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape, verão e inverno/2005. Espectrometria 
de absorção atômica foi empregada para a determinação desses metais. Esses valores foram 
comparados aos valores orientadores (TEL e PEL) do Ministério do Meio Ambiente do Canadá. As 
amostras de sedimentos apresentaram valores bem abaixo dos valores orientadores TEL, mostrando 
que não há influência antrópica para esses metais. 
Palavras-chave: sedimentos, metais tóxicos, AAS, Cananéia 
 
Abstract 
This study report results of toxic metals (Cd, Hg, Pb) distribution in bottom sediment samples collected 
in the Cananeia-Iguape estuarine-lagoon complex, in the summer and winter of 2005. Atomic 
Absorption Spectrometry was employed for total Hg, Cd and Pb determinations. These values were 
compared to the oriented values (TEL and PEL) from the Canadian Council of Minister of the 
Environment. Samples presented values far below the TEL values which showed no anthropogenic 
influence for these metals.  
Keywords: sediment, toxic metals, AAS, Cananéia 
 
1. Introduction 
 

The Cananeia-Iguape estuarine-lagoon complex, located in the southern coastal region 

of Sao Paulo State, is part of the Biosphere Natural Reserve (UNESCO) due to its 

environmental-cultural importance. It is a region of overall low pollution impact in the southern 

part of the hydrological system (Cananeia estuary) and is an Environmental Protected Area 

(Bernardes, 2001). Some authors have studied the region to evaluate the levels of heavy 

metals. Saito et al (2001) and Mahiques et al. (2009) determined environmental changes in 

the lagoon system of Cananeia-Iguape.  

The present study assessed the results for toxic metals Cd, Hg and Pb in the sediment 

samples from Cananéia estuary and compared the values with TEL and PEL oriented values 

from Canadian Council of Minister of the Environment (CCME).  

 
2. Material and Methods 
2.1 Sampling and sample preparation 

By using a steel van Veen sampler, sediment samples were collected in two campaigns: 

summer and winter of 2005, on board the R/V Albacora of the Oceanographic Institute (USP). 

Twenty six sediment samples were collected in the south part of Cananeia-Iguape estuarine-

lagoon complex at 13 points. Sampling was carried out in the “Mar de Cananéia” (stations 1 

to 6 – group 01), Trapandé Bay (stations 7 to 9 – group 02) and “Mar de Cubatão” (stations 
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10 to 13 – group 03). Samples were previously dried at 50oC in a ventilated oven, passed 

through a 2 mm sieve and then homogenized before analysis. The total fraction (< 2 mm) 

was analyzed. 

2.2 Total Hg determination (CV AAS) 

Total mercury determinations were performed using CV AAS (Cold vapor atomic 

absorption spectrometry), FIMS (Perkin Elmer). The analytical procedure was that of Amorim 

et al (2007). 

2.3 Cd and Pb determinations (GF AAS) 

The sample digestion was performed by microwave-assisted method following the SW-

846-3051 - USEPA (USEPA, 1994). The samples were analyzed in a Perkin Elmer Atomic 

Absorption Spectrometer AANALYST 800. Quality control was carried out by the results 

obtained for certified reference material WQB 3 (Lake Ontario Sediment Blended for Trace 

Elements - Environmental Canada) and San Joaquin soil (2709 NIST).  

 

3. Results and Discussion 
In relation to the methodology validation, the results for total Hg in Marine Sediment 

(IAEA 433), Estuarine Sediment (NIST SRM 1646a) and Buffalo River Sediment (NIST SRM 

8704) reference materials, showed a relative standard deviation ranging from 1.3 to 2.3% 

and relative error from 1.4 to 3.6% showing good precision and accuracy. Cd and Pb 

determinations by GF AAS of the San Joaquin Soil and WQB-3 reference materials 

presented good agreement with the information values of both materials. All results were in 

agreement with the acceptance criteria adopted (uncertainty levels lower than 25%). 

The results of Pb, Cd and Hg analysis in sediments samples collected in Cananeia 

estuary in the summer and winter of 2005 are presented in Table 1. The TEL values for the 

elements analyzed are: Cd (0.7 mg kg-1), Pb (30.2 mg kg-1), Hg (130 µg kg-1). The PEL 

values are: Cd (4.21 mg kg-1), Pb (112 mg kg-1), Hg (700 µg kg-1). According to the results 

obtained for the analyzed sediment samples (Table 1), Cd, Pb and Hg levels did not exceed 

TEL and PEL limits.  

 

4. Conclusions 
When the Cd, Hg and Pb concentration values in the sediment samples collected in 

Cananeia in 2005 were compared to TEL and PEL values from Canadian legislation and 

adopted by CETESB, no samples exceeded these limits, showing no anthropogenic 

influence for these metals. The trace metal concentration variation between sampling points 

is related to the granulometric properties and organic matter content which are associated 

with trace element retention. These trace metal concentrations were more significant than 
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seasonal variations. The results of this study point to a need for monitoring concentration 

levels at several points of this system, for example Hg at point 4. 

Statistical tests applied to the results showed that in general there were no significant 

changes in the levels of Cd, Pb and Hg in summer and winter in groups 1, 2 and 3. The Pb 

results for group 01 indicated a statistically significant difference (p<0.05). Furthermore, Cd 

results showed a low correlation in group 01, mainly due to the difference between the 

results obtained for sample 02 in the periods of summer (<LQ) and winter (0.174 mg kg-1). 
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Table 3 –- T-test for Cd in all groups analyzed 
T-Test: paired two samples for 

means Cd - Group 1 Cd - Group 2 Cd - Group 3 

  Winter Summer Winter Summer Winter Summer 

Average 0.018 0.047 0.020 0.026 0.016 0.015 

Variance 0.00049 0.00425 0.00036 0.00056 0.00019 0.00013 

Observations 6 6 3 3 4 4 

Pearson Correlation 0.093  0.989 0.998 

Degrees of Freedom 5 2 3 

T Stat -1.050 -1.867 1.481 

P (T <= t) one-caudal 0.171 0.101 0.118 

t critical one-caudal 2.015 2.920 2.353 

P (T <= t) two-caudal 0.342 0.203 0.235 

t Critical two-caudal 2.571 4.303 3.182 
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Table 1 – Concentrations of Cd (mg kg-1), Pb (mg kg-1) and Hg (µg kg-1) in bottom sediments from Cananeia estuary – summer and winter of 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 2 – T-test for Hg and Pb in all groups analyzed. 

  CW0501 CW0502 CW0503 CW0504 CW0505 CW0506 CW0507 CW0508 CW0509 CW0510 CW0511 CW0512 CW0513

Cd  N.D. N.D. N.D. 0.063 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.042 N.D. 0.037 0.011 N.D. 
Pb  0.9 5.7 5.3 26.0 10.1 1.2 0.8 3.9 11.2 1.9 8.5 2.7 1.6 
Hg  23.3 31.6 33.2 84.3 40.7 31.3 28.3 32.4 53.3 31.4 48.7 30.8 23.2 
                            
  CS0501 CS0502 CS0503 CS0504 CS0505 CS0506 CS0507 CS0508 CS0509 CS0510 CS0511 CS0512 CS0513 

Cd  0.012 0.174 0.011 0.059 0.015 N.D. 0.009 0.016 0.053 0.009 0.032 N.D. N.D. 
Pb  N.D. 0.5 3.9 25.5 8.0 N.D. 0.1 4.7 13.4 2.3 5.9 4.8 2.3 
Hg  20.9 21.1 30.6 101.0 54.8 24.6 27.2 40.0 52.5 26.1 56.3 40.7 32.6 

                                    N.D. – Not detected (lower than Quantification Limits); CS05- samples collected in summer; CW05 – samples collected in winter 
 
 

 

T-Test: paired two 
samples for means Hg - group 1 Hg - group 2 Hg - group 3 Pb - Group 1 Pb - Group 2 Pb - Group 3 

  Winter Summer Winter Summer Winter Summer Winter Summer Winter Summer Winter Summer 

Average 40.7 42.2 38.0 39.9 33.5 38.9 8.2 6.4 5.3 6.07 3.68 3.83 

Variance 486 992 180 160 116 170 87.5 96.8 28.5 45.6 10.6 3.3 

Observations 6 6 3 3 4 4 6 6 3 3 4 4 

Pearson Correlation 0.973 0.930 0.833 0.984 0.999 0.843 

Degrees of Freedom  5 2 3 5 2 3 

T Stat -0.312 -0.666 -1.500 2.501 -0.916 -0.152 

P (T <= t) one-caudal 0.384 0.287 0.115 0.027 0.228 0.445 

t critical one-caudal 2.015 2.920 2.353 2.015 2.920 2.353 

P (T <= t) two-caudal 0.768 0.574 0.231 0.054 0.457 0.889 

t Critical two-caudal 2.571 4.303 3.182 2.571 4.303 3.182 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é identificar áreas e fatores de risco de contaminação a biota a partir da 
análise da concentração e distribuição dos metais tóxicos (Zn, Cd, Pb, Cu, Cr e Ni) nos sedimentos 
do Rio São Francisco entre Três Marias e Pirapora-MG. Na área de estudo o uso e ocupação dos 
solos é caracterizado pelas atividades de beneficiamento de Zn e Pb em Três Marias, Fe-Si em 
Pirapora e pelas atividades agrícolas, ambas comprometem a qualidade dos sedimentos. Para o 
desenvolvimento do trabalho foram estabelecidas 59 estações de coleta, amostradas nas estações 
seca e úmida. As amostras foram submetidas a digestão ácida (HNO3) em microondas conforme o 
método SW-846-3051–US EPA -1998. A quantificação dos metais feita por ICP-OES indicou 
concentrações elevadas para os elementos Zn (5974,16 mg/kg), Pb (310,27 mg/kg), Cu (81,40 
mg/kg) e Cd (34,89 mg/kg) nos sedimentos amostrados na área urbano-industrial de Três Marias 
representando alto risco de contaminação a biota. 
 

PALAVRAS-CHAVE: sedimentos, contaminação, metais tóxicos, risco ambiental, Rio São Francisco. 
 
ABSTRACT 
The aim of this work is to identify risky areas and factors of contaminating the biota from analysis of 
toxic metal concentration and distribution (Zn, Cd, Pb, Cu, Cr and Ni) in sediments of The São 
Francisco River between Três Marias and Pirapora-MG. In the studied area the use and soil 
occupation is marked by the processing of Zn and Pb in Três Marias and Fe-Si in Pirapora and by 
Agricultural activities, both problems jeopardize the quality of sediments. In order to accomplish this 
work 59 collecting points were established, sampled on dry and rainy seasons. The samples were 
submitted to acid digestion (HNO³) in microwave oven according to method SW-846-3051-US EPA – 
1998. Metal quantification done by ICP-OES showed high concentrations for the elements Zn 
(5974,16mg/kg), Pb (310,27mg/kg), Cu (81,40 mg/kg) e Cd (34,89 mg/kg) in sediments sampled in the 
urban-industrial area of Três Marias, representing high risk of contamination to the Biota. 
 

Keywords:  sediments, contamination, toxic metals, environmental risk, São Francisco River. 
 
1. Introdução 

Em estudos de avaliação da qualidade ambiental dos recursos hídricos os 

sedimentos têm destacada importância por apresentarem alta capacidade de adsorver 

metais tóxicos. As concentrações de metais encontradas em sedimentos podem refletir um 

processo de contaminação recente, bem como contaminações ocorridas ao longo do 

histórico de ocupação. Desta forma busca-se neste trabalho identificar áreas e fatores de 

risco de contaminação a biota a partir da análise da concentração e distribuição dos metais 

tóxicos (Zn, Cd, Pb, Cu, Cr e Ni) nos sedimentos do Rio São Francisco entre Três Marias e 

Pirapora-MG e sua relação com as atividades antrópicas. 

2. Localização e geologia 
A área de estudo localiza-se na porção mineira da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco entre os municípios de Três Marias e Pirapora entre as coordenadas geográficas 
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19º 26’ 36”S - 46º 21’ 56”W e 17º 11’ 43”S - 44º 29’ 13”W (Figura 1). Geologicamente está 

inserida na Bacia Sedimentar do São Francisco, onde os litotipos da Formação Três Marias 

(Gr. Bambuí), composta por siltitos e arenitos arcoseanos apresentam ampla distribuição 

espacial (3.271 Km²) e correspondem a principal área fonte de sedimentos para o rio 

(Trindade, 2010). Sobrepostos a Fm. Três Marias estão os arenitos eólicos, flúvio-deltáicos 

do Grupo Areado (Cretáceo Inferior) e os arenitos vulcanoclásticos do Grupo Mata Corda 

(Cretáceo Superior).   
 
3. Materiais e métodos 

Em virtude da toxicidade potencial para a biota e por estarem presentes nos 

principais processos industriais foram analisados os metais Cu, Cd, Zn, Pb, Ni e Cr.  

A localização das 59 estações de coletas foi estabelecida a partir da metodologia de 

Lins et al (2003). Com o amostrador Rock Island e uma embarcação coletou-se 

aproximadamente 1 kg de sedimento em cada estação. Após a secagem e separação da 

fração fina (< 0,063 mm) procedeu-se a digestão ácida pseudo-total (HNO³) em microondas 

conforme o método U.S-EPA-3051(1998). Posteriormente as amostras foram levadas ao 

ICP-OES para quantificação dos metais. O procedimento analítico foi validado por padrão 

geoquímico de solos (soils USGS).  

 
4. Resultados e discussão  

Os resultados da espectrometria de emissão óptica (ICP-OES) indicam uma forte 

relação entre o uso e ocupação dos solos e as concentrações dos metais encontradas nos 

sedimentos. As amostras coletadas próximas as áreas urbana e industrial de Três Marias 

apresentaram concentrações acima dos níveis I e II da CONAMA 344/04 (Tab. 1). Estas 

áreas são caracterizadas pelo lançamento de efluente urbano, sem tratamento prévio e pela 

presença da planta de beneficiamento de Zn, Pb da Votorantim Metais Zinco S/A. 
 

Tabela 1. Valores orientadores da resolução CONAMA 344/04 e concentrações encontradas nos 
sedimentos. 

Elemento Cd Pb Zn Cu Ni Cr 
Nível I – mg/kg   (TEL-CSeQGs, 2002) 0,6 31 123 35,7 18 37,3 
Nível II – mg/kg  (PEL-CSeQGs, 2002) 3,5 91,3 315 197 35,9 90 
Concentrações¹ nos sedimentos-mg/kg 34,89 310,27 5974,16 81,4 38,41 61,15 

(1) Todos os valores apresentados, exceto os de Cr, foram encontrados na área urbano-industrial de Três 
Marias entre as estações de amostragem 1 e 11. Acima do nível II. 

 

A partir das concentrações encontradas calculou-se o Índice de Geoacumulação 

(Igeo) proposto por Muller (1979) apud Calmano & Förstner (1996), que permite classificar o 

nível de enriquecimento dos metais nos sedimentos em 7 classes a partir da relação entre 

os teores encontrados localmente e um valor referencial equivalente à média mundial 
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(background). Neste trabalho os valores de background foram substituídos pela menor 

concentração do elemento encontrado na área de estudo (Tab.2), conforme Loska & 

Wiechula (2003). 
 

Tabela 2 - Valores de background geoquímico dos metais tóxicos nos sedimentos. 
Elementos Cd Zn Pb Cu Ni Cr 

Concentrações naturais globais típicas 
para sedimentos em mg/kg(1) 

 
0,2 

 
47-50 

 
7,4-53,8 

 
0,2 

 
0,2-5 

 
0,3 

Concentrações naturais típicas da área 
de estudo para sedimentos em mg/gk (2) 

 
0,13

 
6,39 

 
0,16 

 
8,32 

 
4,0 

 
2,55 

(1) Förstner e Wittman (1983); (2) Trindade (2010). 
 
Para classificação do risco ambiental (Fig. 1) utilizou-se a somatória das 

classes estabelecidas no Igeo em cada estação de amostragem dividida pelo 

numero de relações de risco (4). De forma que se todos os 6 (seis) metais 

analisados apresentarem Igeo 6 ter-se-ia o máximo de contaminação representado 

por 36. 
 

 
Figura 1 – Classificação de risco de contaminação ambiental por metais tóxicos. 
 

Todas as relação de risco foram representadas por um intervalo que vai de 0 a 9 

para risco baixo (1) de 9 a 18 para risco moderado (2) de 18 a 27 para risco alto (3) 
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e de 27 a 36 para risco muito alto. O calculo do risco de contaminação ambiental por 

metais tóxicos aplicado aos sedimentos do Rio São Francisco entre Três Marias e Pirapora 

(Fig. 1), indicou que das 59 estações coletas, 6.8 % apresentam risco baixo, 79.6 % risco 

moderado e 13.6 % apresentam risco alto de contaminação por metais tóxicos. 

 

5. Considerações finais  
Através da metodologia adotada foi possível verificar a influência das fontes pontuais 

de poluição na qualidade dos sedimentos evidenciando a problemática ambiental na área 

urbano-indústria de Três Marias, onde estão localizados a grande maioria dos pontos 

caracterizados como risco alto de contaminação ambiental pelos metais tóxicos Zn, Cd, Pb, 

Cu, Cr e Ni. Vale ainda salientar que apesar da maioria dos pontos apresentarem risco 

moderado de contaminação, a toxidade e os efeitos nocivos causados pelos elementos 

analisados indicam a necessidade de se estruturar planos de monitoramento continuo no 

sentido de verificar o comportamento da biota na presença destes elementos. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta os resultados iniciais da análise de sedimentos provenientes de quatro perfis 
coletados no Ribeirão dos Bagres, município de Franca, Estado de São Paulo. O Ribeirão dos Bagres 
passa pela região urbana de Franca e recebe efluentes de indústrias de curtumes e despejos 
domésticos/industriais antes de desaguar no Rio Sapucaí, importante drenagem que se presta ao 
abastecimento público de águas. A coleta das amostras foi realizada em quatro pontos estratégicos, 
no final do período chuvoso. Os resultados obtidos mostram que areia e silte predominam ao longo 
dos testemunhos amostrados e que, dentre os principais óxidos analisados, ocorre predominância de 
sílica, Al2O3 e Fe2O3 em todos os testemunhos.  
Palavras-Chave: Sedimentos, Ribeirão dos Bagres, Composição química 
 
Abstract 
This paper shows the initial results of the analyses of sediments providing from four profiles sampled 
at Ribeirão dos Bagres, Franca city, São Paulo State. Ribeirão dos Bagres flows through the Franca 
urban area and receives effluents of tanneries and domestic/industrial wastes before discharging at 
Sapucaí River, an important drainage utilized in water-supply systems. The sampling was realized in 
four strategic monitoring points, at the end of the rainy period. The results indicated that sand and silt 
dominate all the profiles, whereas silica, Al2O3 and Fe2O3 are the predominant oxides in the cores.  
Keywords: Sediments, Bagres stream, Chemical composition 
 
1.  Introdução 
 

As atividades de curtimento de couros constituem uma das principais vias de 

introdução de cromo no ambiente aquático, tendo em vista que compostos de cromo 

costumam ser empregados visando a melhoria da qualidade do couro. A principal causa da 

poluição constitui o despejo de produtos químicos que são gerados nos curtumes, a maioria 

sem tratamento de seus afluentes (Jardim,1983). O cromo reage com proteínas na curtição 

de couros, que é a transformação do colágeno em couro através do entrelaçamento das 

protofibrilas do colágeno (ATSDR, 2000).  

O município de Franca, localizado na porção nordeste do Estado de São Paulo, 

constitui um importante pólo industrial de calçados, onde estão instalados inúmeros 

curtumes. Contudo, até o momento, não foi realizado nenhum estudo relacionado com o 

comportamento geoquímico do Cr nos sedimentos da região, sobretudo com o objetivo de 

proceder a reconstrução histórica nos últimos 100 anos.   

Esta meta está sendo perseguida nesta pesquisa realizada no Ribeirão dos Bagres 

no município de Franca (Fig. 1), o qual recebe efluentes domésticos e de indústrias antes de 

desaguar no Rio Sapucaí, importante drenagem que se presta ao abastecimento público de 

águas. A região apresenta condições de um clima influenciado por três grandes correntes 

devido ao predomínio de massas de ar marítimas sobre as continentais, o qual, de acordo 
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com a classificação de Köeppen (1948), varia entre o grupo A (tropical quente) e o Grupo C 

(mesotérmico). Este trabalho descreve os primeiros resultados obtidos na área de estudo. 

 
Figura 1: Localização da área de estudo, mostrando os pontos de coleta ao longo do Ribeirão dos 
Bagres, região de Franca (SP). 
 
2. Materiais e Métodos 

As amostras de sedimentos foram coletadas no fim do período chuvoso (junho de 

2010) em quatro pontos georeferenciados com GPS (Fig. 1), por intermédio de tubos de 

acrílico (50 mm de diâmetro). Os pontos RX1 e RX2 situam-se a montante dos curtumes, o 

ponto RX3 próximo aos curtumes e o ponto Rx4 a jusante dos curtumes. 

No laboratório, as amostras de sedimentos foram seccionadas (3x3 cm), totalizando 

32 alíquotas para análises granulométricas e químicas. Cada alíquota foi seca em estufa 

(60°C) por um período de 24 horas e peneirada. As análises granulométricas foram 

realizadas in natura em cada alíquota, mediante o difrator granulométrico a laser (analisador 

de partículas granulométricas). Os principais óxidos foram determinados mediante a 

Espectrometria de Fluorescência de Raios X, utilizando um equipamento tipo Philips, 

modelo PW2510.  

 Os teores de matéria orgânica (MO) serão determinados segundo o método da 

perda ao fogo (Dean, 1974; Bengtsson & Enell, 1986; Heiri et al., 2001). O cromo será 

analisado por ICP-OES, mediante solubilização total de ~ 1 g de amostra com ataque multi-

ácido (HCl-HNO3-HF-HClO4). A taxa de sedimentação será determinada utilizando o método 

cronológico do 210Pb (Patchineelam & Smoak, 1999; Bonotto et al., 2005; Bonotto & Lima, 

2006).  

 3. Resultados 
Na Tabela 1 constam os resultados obtidos para os teores de areia, silte e argila nos 

quatro pontos de coleta. Os testemunhos RX1 e RX4 foram dominantemente siltosos com 

valores máximos de 84,2% (RX1: 9-12 cm) e 75,9% (RX4: 3-6 cm). Nos testemunhos RX2 e 
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RX3 a fração areia foi a dominante, com máximos de 80% (RX2: 9-12 cm) e 62,5% (RX3: 9-

12 cm). Ukpong (1997) descreve que os substratos são formados por vários processos 

geomorfológicos que incluem o transporte e a deposição de sedimentos por canais de fluxo, 

canais abandonados e subsidência. 
Tabela 1: Porcentagem máxima e mínima para areia, silte e argila nas amostras de sedimentos nos 
testemunhos Rx1, RX2, RX3 e RX4 coletados em junho de 2010 no Ribeirão dos Bagres, Franca (SP). 

Areia Silte Argila Ponto de 
amostragem % máx. % mín. % máx. % mín. % máx. % mín. 

RX1 60,10 0,00 84,20 34,70 24,10 5,10 
RX2 80,00 53,70 28,70 14,80 17,60 5,20 
RX3 62,50 42,50 40,60 25,20 18,20 12,30 
RX4 72,30 0,00 75,90 20,00 31,90 7,70 

Na Tabela 2 constam os resultados obtidos para os principais óxidos analisados nos 

sedimentos. Nota-se que em todos os testemunhos, a sílica é o principal componente 

atingindo até 90,28% no testemunho RX2. Em seguida, o principal constituinte é Al2O3, cujo 

máximo é de 14,96% no testemunho RX4, seguido de Fe2O3 cujo máximo é de 12,16%, 

também no testemunho RX4. No geral, os sedimentos mostram ser constituintes de rochas 

presentes na área de estudo, nas quais predominam minerais constituídos por Si, Al e Fe. 

Estes resultados preliminares serão correlacionados com os dados de MO e Cr de maneira 

a averiguar se existe afinidade desse metal com a fração mais fina e com os constituintes 

orgânicos. 

Tabela 2: Valor máximo, mínimo, média, mediana e desvio padrão dos principais óxidos (em %) nas 
amostras de sedimentos nos testemunhos RX1, RX2, RX3 e RX4 coletados no Ribeirão dos Bagres, 
Franca (SP). 

Estação    SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 
Media  76,94 1,91 9,46 7,37 0,03 0,24 0,04 0,24 0,30 0,02 

Mediana 76,67 1,91 9,66 7,32 0,03 0,23 0,03 0,23 0,31 0,02 
Desv. Pad. 1,45 0,08 1,19 0,56 0,02 0,07 0,03 0,03 0,06 0,00 

Máximo 79,19 2,07 10,91 8,63 0,07 0,39 0,11 0,30 0,38 0,02 

  
  

RX1 
  
   Mínimo 74,87 1,82 7,60 6,73 0,02 0,17 0,02 0,22 0,22 0,02 

Media  86,48 0,99 4,36 3,73 0,03 0,35 0,54 0,34 0,27 0,07 
Mediana 88,99 0,83 3,53 3,17 0,03 0,32 0,42 0,34 0,27 0,06 

Desv. Pad. 5,08 0,33 1,53 1,29 0,01 0,08 0,34 0,03 0,02 0,03 
Máximo 90,28 1,51 7,32 6,35 0,06 0,51 1,34 0,39 0,33 0,15 

  
  

RX2 
  
   Mínimo 75,62 0,66 3,06 2,71 0,02 0,26 0,32 0,30 0,25 0,05 

Media  74,33 2,07 8,28 7,67  0,05 0,35 0,38 0,29 0,22 0,17 

Mediana 72,38 2,13 8,64 8,35 0,06 0,35 0,36 0,28 0,23 0,16 
Desv. Pad. 5,93 0,37 2,03 1,34 0,01 0,04 0,08 0,02 0,04 0,06 

Máximo 83,26 2,72 10,70 8,88 0,07 0,41 0,52 0,32 0,26 0,25 

  
  

RX3 
  
   Mínimo 68,46 1,49 4,51 5,20 0,04 0,28 0,26 0,27 0,15 0,08 

Media  64,07 4,24 12,13 10,26 0,09 0,32 0,08 0,19 0,20 0,14 
Mediana 62,90 4,15 11,98 10,59 0,08 0,32 0,08 0,19 0,19 0,14 

Desv. Pad. 5,19 1,22 2,41 1,96 0,03 0,08 0,03 0,02 0,05 0,01 

Máximo 75,06 6,26 14,96 12,16 0,15 0,46 0,14 0,22 0,28 0,15 

  
  

RX4 
  
   Mínimo 58,54 2,35 9,00 6,31 0,04 0,21 0,04 0,16 0,14 0,10 
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4. Conclusão   
 

As análises granulométricas dos sedimentos do Ribeirão dos Bagres mostraram 

maiores teores de frações finas (silte e argila) nos testemunhos RX1 e RX4, que é um fator 

central e importante na agregação de metais, nesse caso, o cromo. Quanto aos principais 

óxidos, foi observado que a sílica é o maior constituinte dos sedimentos, seguida de Al e Fe. 

Estes resultados preliminares juntamente com os próximos dados analíticos contribuirão 

para uma melhor compreensão da problemática relacionada com o Cr na área de estudo, 

sobretudo, com a reconstrução histórica nos últimos 100 anos. 
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RESUMO 
A poluição do solo por metais pesados na Baia Mare (noroeste da Romênia) é reconhecida 
atualmente como um sério risco a saúde da população e do sistema ecológico. Ela se deve à 
mineração e metalurgia.Este trabalho pretende avaliar a influência na qualidade ambiental dos metais 
pesados gerados atualmente pelas atividades mineiras na area estudada, e, para isso, aplicar o 
método do Índice de Poluição Global, tanto na sua forma convencional como também na forma 
desenvolvida aqui. A qualidade do solo da area de Baia Mare foi avaliada em 2010 e comparada com 
resultados de 2001 a 2005, focando nos principais poluentes, especialmente Cu, Zn, Pb. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a influência de metais pesados na qualidade do solo, portanto a decisão 
com respeito a futuras pesquisas podem ser feitas. Realizou-se também a medição dos valores de pH 
em diferentes níveis do solo para mostrar que a mobilidade dos metais pesados é influenciada pela 
diminuição de pH. Os resultados obtidos ilustram que o meio ambiente têm sido modificado pelas 
atividades industriais dentro de limites admissíveis. 
Palavras-chave: Solo, Metais-Pesados, SC Romplumb SA, SC Cuprom SA 

 
ABSTRACT  
Soil pollution by heavy metals in Baia Mare (north-western Romania) is now recognized as a serious 
risk to the health of the population and the ecological system. It is due to mining and metallurgy.The 
current paper had the purpose to assess the influence of heavy metals generated in time by mining 
activities on the environmental quality of the studied area and, in order to do so, the method of global 
pollution index, in both its conventional and improved forms, was applied. The soil quality of the Baia 
Mare area was evaluated in 2010 and compared with the results from 2001 and 2005, focusing on the 
main pollutants, especially Cu, Zn, Pb. The aim of this paper was to assess the influence of heavy 
metals on soil quality, so that the decision regarding further research could be made. We also 
performed the pH values of the different soil levels to show that the heavy metals mobilization is due 
to the pH decreases.The final results illustrated that the environment has been modified by industrial 
activities within admissible limits. 
Keywords: soil, heavy metals, pH, SC Romplumb SA, SC Cuprom SA 

 

 

1. INTRODUCTION 
Soil is one of great natural wealth of humanity and is rightly considered a complex 

ecosystem, a truly living organism, the specific activity of microflora and microfauna 

communities around the world depending on our planet live. Baia Mare, Maramureş county 

seat, is an important urban center in northwestern Romania Baia Mare area is a region that 

is constantly submissively to the pollution existed by mining and extraction and processing of 

non-ferrous materials. Baia Mare is a hollow-developed industry in the manufacturing of lead 

and gold, besides what brings satisfaction and dissatisfaction of the major pollution material. 

This pollution is felt both in soil, water and air.  

The main soil types from Baia Mare area are : Luvisols, Cambisols, interzonal soils 

(Damian et al. 2008). Baia Mare soils formed on parent material consists of specific volcanic 
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rocks from the northern mountains and north-east and sedimentary rocks of the depression, 

formed from clay, marl, alluvial deposits of sand and gravel type.  

The paper presents a recent evaluation of Cu, Zn, Pb, mobile forms, in the soil 

collected from Baia Mare area, where the principal polluting industries are: SC Rompumb SA 

Baia Mare, more exactly Ferneziu, district of Baia Mare, which currently has the main activity 

focused on processing concentrates of lead, metal-products containing lead and lead waste 

and SC Cuprom SA Baia Mare, the largest unit of processing copper ore from Eastern 

Europe, which has temporarily stopped work in 20 november 2008. We also performed the 

pH values of the different grade levels. We could compare our pH results with those taken in 

2001, 2005 and 2010. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 
Sampling was conducted in 2010, in 25 locations from Baia Mare area, in particular 

around the two polluting industries: SC Romplumb SA, SC Cuprom SA, at two soil depths: 0-

10 cm, 20-40 cm to encompass both horizon AO surface and below the B horizon, which 

refers to the movement of clay particles and mobilization of chemical elements (Fe, Ca, Mg 

and potential toxic metals). Samples were dried, ground and analyzed to obtain parameters 

like: mobile forms of heavy metals, pH. The samples were dried, ground and analyzed by 

ICP-AES to determine the concentrations of heavy metals and their mobile content (in the 

presence of EDTA). Determination of soil pH in aqueous solution has been achieved in the 

relation of 25 ml distilled water: 10 g soil. The soil has to settle for 30 minutes or one hour if 

necessary, and then we measure the pH by immersing electrodes in the solution. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The statistical parameters of the obtained values from the Baia Mare area are shown 

in FIGURES 1 and 2. The soil analysis made in 2010 showed that heavy metal 

concentrations are much higher than the years 2001 and 2005. All examined samples have 

higher content than normal values and exceed allowable maximum level. The concentrations 

of Pb, Cu and Zn reached values above the maximum allowable concentrations for Pb 452 

times, 259 times for Cu and 357 times for Zn. These elements have become highly mobile in 

soil Pb (2637.09 mg / kg), Cu (856.89 mg / kg), Zn (813.49 mg / kg). 

High content of lead is associated with the acid pH. High concentrations of lead in the 

humus-rich horizons correlate with moderately acid pH. The most important variable that 

influences the bioavailability of heavy metals in soils and plays an important role in the heavy 

metals mobility is the pH that`s why we performed the pH values of the different grade levels.  
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We could compare our results with those taken in 2001 and 2005. The campaign of 

2010 shows clearly that the pH decreased in the surface layers compared to the values of 

2001 and 2005, however it increased in the layers between 20-40cm. However, the pH 

values in 2010 are similar (5) in the upper and lower if compared with 2005 values. We have 

a homogenization of the soil pH over time.The higher pH values reduce the bioavailability 

and toxicity of heavy metals. Particular forms of heavy metals may become available 

depending on system changes in environmental conditions. An acid pH causes the 

dissolution of metal salts, dissolved phase retention, desorption of cations and anions 

adsorption. Solubility decreases with increasing pH, therefore, reach a minimum and then 

increases when the item is in anionic form. Given that the soil is heavily polluted with heavy 

metals its pH should be raised at 6.8 - 7.0 in order 

 

FIGURE 1- The heavy metals distribution in the soils from Baia Mare area at the 0-10 cm depth 
according to the pH values. 

 

FIGURE 2 - The heavy metals distribution in the soils from Baia Mare area at the 20-40 cm depth 
according to the pH values. 
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3. CONCLUSIONS 
The paper discussed and compared the heavy metals concentrations from Baia Mare 

area soil of samples that were taken in 2010 and establish that the exceeding the maximum 

allowable. 

The 2010 companion analysis of soils around industrial sites in Baia Mare has shown 

that these last five years the levels of heavy metals have increased, the pH of the soil tends 

to homogenizer with low values around 5 and a mobilization of heavy metals due to the 

influence of soil pH. The acidity of the soil will contribute to the contamination of 

groundwaters by heavy metals. 
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Abstract 

This study aimed to study metals sulfide formation in mangrove soils under the influence of shrimp 
farm effluents. For this, was quantified the amount of Acid Volatile Sulfides (AVS), as well as easily 
extracted metals, since its metals sulfides are an potential bioavailable source, in 2 different sites: an 
area under the influence of shrimp farm effluents (AC) and a control site (RL). In addition, were 
analysed: pH, redox potential (Eh). The results show difference in AVS amount between both studied 
sites and between both studied periods. Also, was found a higher concentration of easily extracted Zn 
and Cu in AC. 
 
Keywords: Environmental impacts, Sulfur geochemistry; Trace metals 
 
 
1. Introduction 

Trace metals are natural constituents of rocks, soils, sediments and waters. However, 

their concentrations in the environment have been rising due to human activity. This 

enrichment, in some cases, can cause serious environmental problems (FORSTER, 1990) 

Sulfides formation, especially iron sulfides, can control the trace metals concentration 

through isomorphous replacement (EMERSON, et al., 1983) or release and redistribute them 

during pyrite formation (ELDERFIELD et al., 1979). Sulfides can absorb iron, copper and 

zinc, also gold, lead and cadmium, which play an important role in the deposition of metals 

and ore deposits (JEAN and BANCROFT, 1986) 

Mangrove soils may undergo changes in their geochemical conditions, from an 

anoxic condition to oxidized conditions, which favors the oxidation sulfides and subsequent 

release of metals associated. 

Shrimp farming stands out as one of the activities that have contributed to the 

degradation of northeastern Brazil mangroves. The impacts from this activity origin in all 

production stages, (FIGUEREDO et al., 2005). 

The objective of this work was to study the influence of shrimp farm effluents on metal 

sulfides formation. For this, the amount of acid volatile sulfides (AVS) was quantified, as well 

as the amount of easily extracted metals. 
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2. Material and methods 

The study area is located at Acaraú river estuary (2�53’08’’ S; 40�07’12’’ W), west 

coast of Ceará State, with 15.5 km2 covered by mangrove forest, where are located most of 

shrimp farms in the state (fig.1) (ARAÚJO and FREIRE, 2007). 
Köppen climate classification for the estuary is BSw’h’, very hot steppe type semi 

arid, rainfall from January to April, characterized by 2 different periods: a long dry period and 

other wet, short and irregular rainy period. The rainfall average is 1139.7 mm year-1 and 

temperatures average between 26 and 28 �C (FUNCEME / IPECE, 2009), however, it 

doesn’t represent the sampling period, an unusual year when was recorded 2497.7 mm. 

The samples were collected at low tide, in March and December, in two different sites 

under the mangrove forest: a control site (RL) and a site located near to the effluents 

discharge point (AC). The samples were collected in PVC tubes (0.05 m diameter and 0.5 m 

length) coupled to a soil sampler. After collection, the tubes were sealed and transported in 

vertical position at 4�C. At the laboratory, the cores were cut into 10 cm to the depth of 40 

cm. 

During the sampling, were mesured pH and redox potential (Eh). The Eh was 

measured using a platinum electrode, corrected for the calomel reference, adding the 

+244mV for the reading results, while pH readings were performed using a glass electrode 

calibrated with pH 4.0 and 7.0 solutions. Finaly reading were taken after na equilibration time 

of several minutes.  

The Acid Volatile Sulfide (AVS) quantification was realized using using a 3N HCl for 

distillation, since many authors have used HCl concentrations between 1 and 6 N, although 

not recommended very strong attacks that do not dissolve pyrite (COOPER and MORSE, 

1998; WILKIN and FORD, 2002). The sulfide concentration was measured with a 

spectrophotometer with a wavelength of 670nm, using the method of Cline (1969) while 

extracted metals (Zn and Cu), representing easily extracted bioavailable metals (COOPER & 

MORSE, 1998; WILKIN & FORD, 2002) were mesured using atomic absortion  

 

3.Results and discussion 
For both studied sites, pH ranged between 6.4 and 7.6. Lower values were found in 

RL during both seasons, when comparing both sites. The seasonal variations show a slightly 

variation in pH values, with higher values during wet season (Table 1.). 

Eh values, redox potential (mV), varied widely during both seasons. During wet 

season, all values in both areas were close to +50mV or lower, except for RL 0-10 cm. At dry 

period, the values were higher, superior to +150 mV, with higher values in AC . 
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Table 1. Summary of evaluated parameters (Eh, pH, AVS, Zn and Cu) during both studied season for 
both studied areas. 

Eh pH AVS Zn Cu 
Depth 

dry wet dry wet dry wet dry wet dry wet 

cm mV   ----------µg.g-1---------- 

AC           

0-10 +356 +68 7 7,2 0 22,30 44.3 70.1 3.7 2.4 
10-20 +247 +63 7 7,4 0 39,18 37.9 52.7 3.7 2.8 
20-30 +169 -5 6,8 7,5 0 13,53 18.2 31.9 1.8 2.0 
30-40 +157 +4 6,9 7,6 0 0,47 19.9 19.2 0.8 2.1 

RL           
0-10 +291 +435 6,7 6,9 1,55 1,07 35.9 20.5 1.9 1.9 

10-20 +66 -40 6,4 6,9 1,45 1,13 20.4 39.3 3.2 2.2 
20-30 +282 +40 6,4 6,8 0,65 0,78 20.9 14.7 1.1 1.2 
30-40 +411 -81 6,5 6,8 0,69 0,56 28.0 23.9 1.4 1.1 

 

During wet period, the amount of sulfides in AC was higher than in RL. AC values 

ranged between 39.18 to 0.47 μg.g-1. During dry period, were not found sulfides in AC. 

During both seasons, the sulfide amount in RL slightly varied, between 1.13 and 0.5 μg.g-1. 

As for easily extractable metals by acidification, including those metals in labile 

fractions composed largely by associated with sulfides, the values were higher in AC, during 

both periods. 

The difference found between two sampling dates comes from the climatic conditions, 

particularly rainfall, and its variation in physico-chemical condition of the environments. 

Acaraú watershed climate present 2 well defined seasons: rainy wet and (SUCUPIRA et al., 

2006). This variation in rainfall reflects in redox conditions change, influencing changes in 

environmental pH. This decrease of pH value is directly related to the oxidation of the sulfide 

formed in this environment, resulting in the formation of sulfuric acid (BREEMAN AND 

BURMAN, 2003;). 

The absence of rainfall also affect the activity of sulphate-reducing bacteria and the 

production of sulfides. In this situation, these sulfate reduction bacteria use simple organic 

matter, such as low molecular weight fatty acids, alcohols and simple organic acids 

(HOWARTH and HOOBIE, 1982). In this study, the sulfides formed during the wet season in 

both areas are oxidized during the dry season, under oxidant condition, while there is no 

formation of new sulfides as the redox conditions hinder the activities of the BSR. 
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Resumo 
Para avaliar o comprometimento da qualidade ambiental do estuário do rio Potengi, Grande Natal-RN, 
amostras de sedimentos de fundo foram analisadas para identificar e diferenciar as possíveis fontes 
de contaminação por HPA. Para isso, 36 estações foram amostradas nos 12 km finais do estuário. 
Foram detectados HPA em todas as 36 estações, com concentração total (ΣHPAtotal) variando de 174 
a 117019 ng/g. O perfil de HPA foi similar para a maioria das estações. Em 32 das 36 estações 
predominaram HPA de baixo peso molecular. As razões diagnósticas permitiram diferenciar as fontes 
de HPA aportando nos sedimentos do estuário, as quais foram divididas em três grupos: 
petrogênicos, pirolíticos e de mistas desses dois tipos. Toxicologicamente, esses aportes atingem 
níveis capazes de causar efeitos adversos freqüentes na biota. A concentração urbana da Grande 
Natal e as atividades industriais a ela associadas podem ser responsabilizadas como as fontes 
desses HPA nos sedimentos de fundo do estuário estudado. 
 
Palavras-chave: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, sedimentos de fundo, razões diagnósticas, 
risco toxicológico, estuário do rio Potengi. 
 
Abstract 
In order to assess the damage to the environmental quality of the Potengi river estuary, Great Natal-
RN, bottom sediments samples were analyzed to identify and differentiate possible sources of PAH 
contamination. To this goal, 36 stations were sampled along the final 12 km of the estuary. PAHs were 
detected in all 36 stations, with total concentration ranging from 174 to 117,019 ng/g. PAH profiles 
were similar for most stations. In 32 of the 36 stations, low molecular weight PAH prevailed. 
Diagnostic ratios could differentiate sources of PAHs reaching the sediments of the estuary, which 
were divided into three groups: petrogenic, pyrolytic and mixing of these two types. Toxicologically, 
these additions attain levels that are able to cause frequent adverse effects to the biota. The urban 
concentration of the Great Natal and the various industrial activities associated with it can be blamed 
as sources of PAH in bottom sediments of the studied estuary. 
 
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, bottom sediments, diagnostic ratios, toxicological risk, 
Potengi river estuary. 
 
1. Introdução 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) compreendem um grupo de poluentes 

orgânicos importante para os estudos ambientais devido ao seu potencial toxicológico. Sua 

ocorrência no meio ambiente está relacionada com fontes naturais e antrópicas. Os HPA 

antrópicos são de duas fontes possíveis: pirolítica (com quatro ou mais anéis aromáticos e 

baixo grau de alquilação) e petrogênica (com dois e três anéis e alto grau de alquilação). O 

presente trabalho foi concebido para investigar as possíveis fontes de contaminação por 

HPA em sedimentos de fundo do estuário do rio Potengi. O referido estuário está inserido na 

Grande Natal – RN e situa-se entre as latitudes de 05º52’00’’ e 05º41’57’’ S e as longitudes 

de 35º19’16’’ e 35º08’24’’ W (Figura 1). 
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2. Materiais e Métodos 
As amostras foram coletadas em 12 seções transversais nos 12 km finais do estuário 

até a sua foz, com três estações em cada uma, totalizando 36 amostras, identificadas de T1 

a T36 (Figura 1). Para a coleta, foi utilizado amostrador do tipo van Veen de aço inoxidável. 

As amostras foram analisadas para os HPA alquilados e não alquilados segundo as 

metodologias 3550 C (extração por ultrasom) 8270 D (cromatografia gasosa acoplada com 

detector seletivo de massas), recomendadas pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (U.S. EPA). Foram determinados 29 HPA individuais (parentais e 

alquilados) incluindo os 16 HPA parentais considerados prioritários por essa Agência.  

 
Figura 1. Localização da área de estudo e distribuição amostral das estações de coleta. 
 
3. Resultados e Discussões 

Foram detectados HPA em todas as 36 estações, com concentração total (ΣHPAtotal) 

em cada uma variando de 174 a 109407 ng/g. As primeiras estações de cada seção, 

localizadas na margem direita (T1, T4, T7, etc.; Figura 1), tendem a mostrar os maiores 

teores, principalmente as estações T10 (84743 ng/g) e T16 (109407 ng/g), que apresentam 

teores de HPA total distintamente mais elevados do que todas as demais 34 estações. Essa 

tendência de maiores concentrações na margem direita está relacionada à maior 

intensidade das atividades antrópicas ao longo dessa margem. 

O perfil de HPA foi similar para a maioria das estações. Em 32 das 36 estações 

predominaram HPA de baixo peso molecular (com 2 e 3 anéis: naftaleno, fenantreno e seus 
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homólogos alquilados), que variaram de 54% a 100% (Figura 2) em relação ao total de HPA, 

indicando que vazamentos e derramamentos de combustíveis são as fontes dominantes de 

poluição por HPA no estuário. 

 
Figura 2. Proporção em porcentagem de HPA por número de anéis em relação ao total de HPA. 

 
Foram utilizadas as razões diagnósticas de HPA: Fe/An; Fl/(Fl+Pi); 

Fe+An/(Fe+An+C1Fe); ΣMFe/Fe; Σ(outros HPA 3-6 anéis)/Σ(5 séries HPA alquilados); Σ2-3 

anéis/Σ4-6 anéis. A interpretação dos dados foi realizada através de diagramas cruzados 

dessas razões possibilitando obter uma melhor estimativa das fontes (Budzinski et al., 

1997). De acordo com o diagrama ΣMFe/Fe versus Σ2-3 anéis/Σ4-6 anéis, a maioria das 

amostras apresentaram fonte petrogênica (Figura 3A). Já para Fl/(Fl+Pi) versus 

Fe+An/(Fe+An+C1Fe) a maioria apresentou fonte pirolítica. De acordo com o diagrama 

Fe/An versus ∑(outros HPA 3-6 anéis)/∑(5 séries HPA alquilados), a maioria das amostras 

apresentaram superposição de fontes de hidrocarbonetos, situando-as numa zona de 

mistura (Figura 3B). Observou-se também que algumas estações apresentaram fontes bem 

definidas, tais como T10, que para todos os diagramas revelou aporte predominantemente 

petrogênico, T1 e T25, que apresentaram características leves de aporte petrogênico, e T16, 

T22, T23, T30, T33 e T36, que mostraram assinatura de aporte pirolítico, situando-as na 

zona pirolítica na maioria dos diagramas. 

 

Figura 3.  Diagramas cruzado: A) ΣMFe/Fe vesus Σ2-3 anéis/Σ4-6 anéis; C) Fe/An versus ∑(outros 
HPA 3-6 anéis)/∑(5 séries HPA alquilados). 

 
As razões diagnósticas mostraram, em conjunto, que os sedimentos das amostras 

analisadas podem ser separados em três diferentes grupos: um com característica de 

Zona Petrogênica 

Zona Pirolítica 

Zona Pirolítica 

Zona PetrogênicaA B
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introdução petrogênica (T1, T10 e T25), um segundo com características de aporte pirolítico 

(T16, T22, T23, T30, T33 e T36) e outro com características de contribuições sobrepostas 

de aportes petrogênicos e pirolíticos.  

Com base nos limiares toxicológicos propostos por NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration), os teores de HPA de 2 e 3 anéis revelam uma situação crítica 

no estuário, no qual apenas uma estação apresentou valor abaixo do TEL (limiar de 

concentração abaixo do qual não há risco potencial de efeitos adversos), oito estiveram 

acima do PEL (nível acima do qual se espera que ocorram efeitos adversos freqüentes) e 27 

apresentaram valores na faixa entre TEL e PEL, faixa essa que corresponde à ocorrência 

ocasional de efeitos adversos sobre a biota. Quanto ao naftaleno, que é classificado como 

possível carcinógeno humano (U.S. EPA, 2005), 12 estações apresentaram valores maiores 

do que o PEL e 23 estações mostraram valores entre o TEL e o PEL, dando um total de 35 

estações nas quais efeitos adversos na biota podem ocorrer ocasionalmente ou mesmo 

frequentemente. 

 
4. Conclusão 
 Com relação às fontes antropogênicas de hidrocarbonetos encontrados no estuário 

do rio Potengi, as mesmas estão associadas às atividades situadas no entorno, como zona 

portuária, terminal petrolífero, descargas de efluentes, atracadouro da Base Naval da 

Marinha e terminal pesqueiro, além das instalações industriais e urbanas típicas das 

grandes cidades, como ETEs, imunizadoras, lava-jatos, carciniculturas e intenso tráfego 

rodoviário. O contexto ambiental em que o estuário está inserido justifica portanto a 

presença de fontes petrogênicas e pirolíticas, como detectadas no presente estudo. As 

ferramentas de interpretação aqui usadas indicam freqüentemente uma assinatura mista das 

duas fontes nas estações amostradas, mas destacam ora a predominância de um tipo de 

aporte, ora a predominância do outro tipo. A nível da avaliação da possível ocorrência de 

riscos toxicológicos, as concentrações observadas são preocupantes para a biota e 

consequentemente para os demais indivíduos do ecossistema estuarino avaliado, sugerindo 

a adoção de medidas urgentes de atenuação ou, idealmente, de cessação das fontes 

desses poluentes. 
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Resumo 
A região objeto do estudo localiza-se nos arredores da Fazenda Belém, bordejando a rodovia BR-
304, município de Aracati (CE), onde serão efetuadas pesquisas envolvendo plantio de espécies 
oleaginosas e ornamentais irrigadas com água produzida de petróleo, após variados graus de 
tratamento. Os resultados pedológicos servirão de parâmetro inicial de referência antes da instalação 
do experimento usando água produzida e tratada, a qual se considera como possível e eventual fonte 
de contaminantes. Os sedimentos são predominantemente arenosos. Análises macroscópica, 
microscópica e de difração de raios-X demonstraram uma composição modal representada 
essencialmente por quartzo, com quantidades menores de feldspato potássico, traços de caulinita e 
calcita, além de raras goetita e hematita. Os parâmetros pedoquímicos evidenciaram ínfimos teores 
de matéria orgânica, pH próximo da neutralidade, ∆pH negativo, teores de P significativos e baixa 
CTC efetiva. Estes parâmetros indicam que a área de estudo apresenta deficiência no seu complexo 
sortivo. 
 
Palavras-chave: sedimentos arenosos, parâmetros pedofísicos, parâmetros pedoquímicos, valores 
de referência. 
 
Abstract 
The region under study is located in the surroundings of Fazenda Belém, bordering the highway BR-
304, Aracati-CE county, where researches will be carried out involving cropping of oilseed and 
ornamental plants irrigated with water produced with petroleum, after several degrees of treatment. 
Pedophysical and pedochemical results will be used as reference parameter prior to the development 
of the experiment using treated produced water, which is considered as possible and eventual source 
of contaminants. Sediments are predominantly sandy. Macroscopic, microscopic and X-ray diffraction 
analyses demonstrated a modal composition essentially represented by quartz, with minor amounts of 
potassium feldspar, traces of kaolinite and calcite and sporadic goethite and hematite. Pedochemical 
parameters evidenced negligible contents of organic matter, pH near neutrality, negative ∆pH, 
significant P and low effective CEC. These parameters indicate that the study area presents deficiency 
in its sortive complex. 
 
Keywords: sandy sediments, pedophysical parameters, pedochemical parameters, reference values  

 

1. Introdução 
A região do trabalho, com aproximadamente 10 hectares, se insere às margens da 

BR-304, nos arredores do campo petrolífero de Fazenda Belém, município de Aracati (CE), 

distando em torno de 200 km de Fortaleza (CE) e 330 km de Natal (RN) (Figura 1A). O 

trabalho visa à caracterização pedogeoquímica da cobertura sedimentar, incluindo dados 

mineralógicos, texturais (areia, silte e argila), alguns parâmetros como pH (H2O), pH (KCl), 

acidez potencial (H+Al), saturação por base (V), matéria orgânica, os elementos Al, P e N, 

além da CTC e PST. A avaliação destes dados permitirá estabelecer os parâmetros físicos e 
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químicos de referência (background), antecedendo o uso da área para fins de plantio 

experimental irrigado com água produzida de petróleo, após variados graus de tratamento. 

Os resultados foram produzidos pelo Laboratório de Análise de Solo, Água e Planta da 

UFERSA – Mossoró (RN). 

 

2. Arcabouço geológico 
A área de estudo está inserida na porção emersa da Bacia Sedimentar Potiguar. 

Esta bacia em sua parte emersa é representada principalmente pelas Formações Assu e 

Jandaíra (Grupo Apodi), respectivamente constituídas por sedimentos siliciclásticos e 

carbonáticos. Na faixa litorânea, a bacia Potiguar possui em sua cobertura os sedimentos 

continentais cenozóicos do Grupo Barreiras constituídos geralmente por conglomerados e 

arenitos com lentes de siltitos e argilitos. Por sua vez, este grupo é capeado por um pacote 

de areias quartzosas inconsolidadas constituindo um depósito com 9 a 18 m de espessura e 

sendo alvo de nossas análises. 

 
Figura 1 – (A) Localização da área do experimento e (B) situação das trincheiras de amostragens (N1 
a N4). 

 
3. Procedimento de amostragem 

As amostragens se deram em quatro trincheiras de 1,5 m de largura por 2,0 de 

profundidade, ao longo de onze profundidades, distribuídas nas laterais da área do 

experimento (Figura 1B). Após descontaminação dos recipientes com água “milli-Q”, a 

coleta das amostras se deu a partir de uma parede de 0 (zero) a 2,0 m, em intervalos 

irregulares até os 40 cm de profundidade e regulares de 20 cm após os 40 cm de 

profundidade, totalizando 56 (cinqüenta e seis) amostras e incluindo 3 (três) duplicatas por 

trincheira. Antes da coleta, para cada intervalo de amostragem, se procedeu com a lavagem 



 

109 

de pás de plástico, colheres de aço inoxidável e bandejas de vidro usando água “milli-Q” e 

em seguida com hexano. 

 
4. Resultados e discussões 

Com base em análises por difração de raios-X, os sedimentos inconsolidados 

mostraram composição modal predominantemente de quartzo com quantidades menores de 

feldspato potássico, traços de caulinita, calcita e mais raramente goetita e hematita, sendo a 

fração areia a dominante. Os valores ínfimos em silte e argila e a elevada porosidade total 

são compatíveis com o alto grau de maturidade de sedimentos inconsolidados, sendo estas 

feições texturais essenciais no controle da umidade nos sedimentos por ocasião do manejo 

da camada arável. Para o total de amostras, foram analisados o pH em H2O e em KCl, 

matéria orgânica, P, K, Na, Ca, Mg, Al, H, Al, C, N, acidez potencial extraída com acetato de 

cálcio 0,5 mol/L na relação solo:extrator de 1:15 (H+Al), além dos parâmetros calculados 

abaixo descritos. Os resultados do pH estão próximos da neutralidade, sendo os valores 

médios de 7,2 a 7,4 para o pH (H2O) e de 6,2 a 6,3 para o pH (KCl), caracterizando a classe 

de reação do tipo "praticamente neutra" (Chaves et al., 1998). Os baixos teores de Al+H 

(acidez potencial) são um reflexo desta quase neutralidade. Os valores de ∆pH (pH KCl - pH 

H2O) são invariavelmente negativos, indicando predominância de cargas negativas, e 

nesses casos o solo retém mais cátions (p.ex. o Ca++, o Mg++) do que ânions (Mekaru & 

Uehara, 1972). Para fins de avaliação da fertilidade de solos, o pH (H2O) apresenta-se alto a 

muito alto. A matéria orgânica (MO) apresenta ligeira tendência de decréscimo com a 

profundidade e percentuais muito baixos, com média inferior a 0,22%. Isto, aliado aos muito 

baixos percentuais de argila, confere aos sedimentos um baixo poder de retenção catiônica. 

A soma de bases (SB) é dominantemente representada pelo Ca++ e Mg++, com teores 

médios da ordem de 0,8 cmolc/dm3 (baixo) e 0,6 cmolc/dm3 (médio) respectivamente e 

muito baixa contribuição do K+ e ainda menor do Na. O Ca++ exibe uma sistemática 

tendência de decréscimo com a profundidade. A SB se distribui entre 0,86 (muito baixo) e 

2,83 cmolc/dm3 (médio) com uma concentração média de 1,44 cmolc/dm3, portanto 

considerado baixa. Devido às concentrações nulas de Al, a capacidade de troca de 
cátions efetiva (t = CTC efetiva = Soma de Bases + Al) é traduzida por conseguinte pela 

soma de bases acima discutida. Como a acidez potencial é predominantemente muito 

baixa, exibindo médias de 0.65, 0.66, 0.52 e 0.64 cmolc/dm3 respectivamente para as 

trincheiras N1, N2, N3 e N4, a capacidade de troca de cátions (T=CTC=SB+Al+H), em 

pH=7,0, possui comportamentos com a profundidade intrínsecos à soma de bases. Os 

resultados da CTC com os valores máximos/médias de 3,28/2,03, 4,81/2,32, 3,71/1,94 e 

2,94/1,94 cmolc/dm3, respectivamente para as trincheiras N1, N2, N3 e N4, revelam a sua 
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baixa fertilidade. O fósforo se destaca pelos seus valores significativamente mais elevados, 

nas camadas superficiais aráveis, de 30,7, 22,7, 19,9 e 22,5 mg/dm3 respectivamente para 

as trincheiras N1, N2, N3 e N4. A percentagem de sódio trocável [PST = (Na/CTC) x 100] 

indica grau de sodicidade normal/não sódica (Pizarro 1985, in Mendes et al., 2008), onde os 

valores máximo e mínimo não ultrapassam 5,33% e 0,26% respectivamente. O índice de 
saturação por base [V = (SB x 100)/CTC] é um dos parâmetros indicadores para avaliar a 

necessidade ou não de calagem da camada arável, além do pH, Al, Ca e Mg trocáveis. Os 

valores médios estão em torno de 70%, indicando bom índice de saturação por base. De 

qualquer modo, sabendo-se que em geral os teores Ca são baixos, os de Mg médios, 

aliados aos irrisórios percentuais de MO e N, além da textura e composição essencialmente 

areno-quartzosa, é recomendável a calagem carbonática para a elevação do Ca e Mg, 

conforme indicação de Lacerda et al. (2006), além da adição fertilizante nitrogenado e MO. 

 
5. Conclusões 

Os sedimentos possuem elevada porosidade total e permeabilidade, além da 

excelente maturidade, onde a fração areia é a dominante, sendo o quartzo a fase mineral 

principal. Isso aponta para sedimentos bem drenados tipo D1 e D2 conforme orientação de 

Resende et al. (2002). As concentrações insignificantes da matéria orgânica e N, aliadas 

aos irrisórios percentuais de argila, conferem aos sedimentos, incluindo a camada superficial 

arável, um poder muito baixo de retenção catiônica. A CTC, com médias de 1,94 a 2,32 

cmolc/dm3, é essencialmente baixa para toda coluna de areia quartzosa, revelando a sua 

baixa fertilidade. Embora com concentrações baixas, os elementos Ca e Mg se sobressaem 

comparativamente ao K e o Na. Neste contexto, constata-se a deficiência destes elementos, 

havendo, pois, a necessidade de correção por fertilizante nitrogenado, MO e aplicação 

carbonática. Pode-se afirmar que a área de estudo apresenta deficiência no complexo 

sortivo, fato este relacionado à própria natureza dos sedimentos areno-quartzosos. 
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Resumo 
A qualidade ambiental do estuário Potengi (Natal/RN, Brasil) foi avaliada com base nos 
hidrocarbonetos alifáticos encontrados nos sedimentos de fundo de 36 estações de amostragem. 
Juntos, os n-alcanos (C10 ao C36), isoprenóides (pristano e fitano) e a mistura complexa não 
resolvida (MCNR), foram detectados em apenas 15 estações. Nas demais, os alifáticos encontrados 
não puderam ser identificados quanto à origem. Através da análise de razões diagnósticas e da 
combinação de aportes antrópicos e naturais da área, foi constatado o predomínio de fontes 
petrogênicas, principalmente em locais próximos a áreas com intenso tráfego de embarcações, 
canais de drenagem pluvial da área urbana, unidades de esgoto e empresas imunizadoras. A fonte 
biogênica terrestre, predominante em três das 15 estações, indicou a contribuição da vegetação de 
mangue presente no local. 
 
Palavras-chave: hidrocarbonetos alifáticos, sedimentos de fundo, razões diagnósticas, estuário do 
rio Potengi. 
 
Abstract 
The environmental quality of the Potengi estuary (Natal/RN, Brazil) was evaluated on the basis of 
aliphatic hydrocarbons found in bottom sediments of 36 sampling stations. Together, n-alkanes (C10 
to C36), isoprenoids (pristane and phytane) and unresolved complex mixture (UCM) were detected in 
15 stations. In the other stations, the origin of the aliphatic hydrocarbons could not be identified. 
Through the analysis of diagnostic rations and the combination of anthropogenic and natural inputs in 
the area, a predominance of petrogenic sources was found, especially at locations close to areas with 
heavy boat traffic, rainwater runoff channels in urban areas, sewage units and immunizing companies. 
The terrestrial biogenic source, predominant in 3 of the 15 stations, indicated that the contribution of 
mangrove vegetation was present. 
 
Keywords: aliphatic hydrocarbons, bottom sediments, diagnostic ratios, Potengi river estuary. 
 
1. Introdução 

O estuário do rio Potengi está inserido na região da Grande Natal (RN, Brasil), 

compondo um ecossistema biologicamente diverso e dinâmico, sobre o qual está 

sobreposta a interferência de atividades antropogênicas variadas, as quais podem aportar 

diversos tipos de poluentes, incluindo hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos antropogênicos 

podem advir do petróleo e derivados e de efluentes de esgoto, dentre outras fontes, ao 

passo que os de origem biogênica ocorrem naturalmente em baixas concentrações e podem 

provir de algas, plâncton, animais marinhos, plantas vasculares terrestres e bactérias. O 

objetivo deste estudo foi determinar os hidrocarbonetos alifáticos em sedimentos de fundo 

do estuário, identificando seus níveis e distribuição e suas possíveis origens através de 

razões diagnósticas e da comparação dos resultados com as características antrópicas e 

naturais vigentes no local. 
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2. Materiais e Métodos 

A amostragem foi definida de modo a se obter uma representatividade do sistema 

estudado. Foram escolhidas 36 estações, agrupadas em 12 seções transversais ao curso do 

rio, espaçadas em média por 1 km, com cada seção composta por três estações (Figura 1). 

 
Figura 1. Localização da área de estudo, distribuição amostral das estações de coleta, estações 
indicadas pela concentração e origem dos hidrocarbonetos e atividades antropogênicas. 

 
Os sedimentos superficiais do fundo foram coletados com draga van Veen nos 

meses de junho e julho de 2007. Os hidrocarbonetos alifáticos foram analisados pelo 

método US EPA 8015 C, tendo sido determinados n-alcanos (C10 ao C36), isoprenóides 

(pristano e fitano), hidrocarbonetos resolvidos (ΣRes = C10 ao C36 + pristano e fitano + 

demais alifáticos identificados mas não quantificados separadamente), mistura complexa 

não resolvida (MCNR) e hidrocarbonetos totais (HT = ΣRes + MCNR). 

 

3. Resultados e Discussão 
Todas as 36 estações apresentaram ΣRes, porém apenas em 14 delas (T7, T8, T9, 

T10, T16, T19, T22, T27, T28, T29, T30, T31, T34 e T36) foram detectados os n-alcanos 

selecionados para serem quantificados. Dentre estas, T10, T28, T29, T30, T31, T34 e T36, 

apresentaram também pristano e fitano. A MCNR foi detectada em todas as 14 estações 
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além da T13. As 21 estações restantes não apresentaram os alcanos individualmente 

pesquisados nem a MCNR, o que impossibilitou o diagnóstico dos hidrocarbonetos 

detectados. O HT foi, ainda, significativamente menor para essas 21 estações (Figura 2). 

 
Figura 2. Concentração ΣRes, MCNR e HT, em mg/kg. 

 

Para a determinação da fonte dos alifáticos detectados, foram utilizadas as razões: 

nAlc. Ter.: (C27+C29+C31+C33)/ΣnAlc; IPC15-20: (C15+C17+C19)/(C16+C18+C20); 

IPC15-23: 1/2[(ΣímparesC15-C23)/(ΣparesC14-C22)+(ΣímparesC15-C23)/(ΣparesC16-

C24)]; IPC23-34: (C23+C25+C27+C29+C31+C33)/(C24+C26+C28+C30+C32+C34); IPC25-

35: 1/2[(ΣímparesC25-C35)/(ΣparesC24-C34)+(ΣímparesC25-C35)/(ΣparesC26-C36)]; 

IPC26-30: 2(C27+C29)/[C26+(2C28)+C30]; par/ímpar; pristano/fitano; MCNR/ΣRes. 

As estações T19, T22 e T27 apresentaram predominância de hidrocarbonetos 

biogênicos terrestres determinados pela alta proporção dos n-alcanos C27, C29, C31 e C33 

(Celino et al., 2007), confirmada pelas razões nAlc. Ter., IPC23-34, IPC25-35 e par/ímpar. 

Estas estações se encontram próximas a uma área preservada de manguezal (Figura 1). 

Nas estações T7, T8, T9, T10, T13, T16, T28, T30, T31, T34 e T36, houve 

predomínio de hidrocarbonetos petrogênicos, em sua maioria determinado pela semelhante 

contribuição de pares e ímpares dos n-alcanos pesquisados (Peters & Moldowan, 1993), 

confirmado, em geral, pelas razões par/ímpar e IPCs. No caso das estações T7, T8 e T16, 

as cadeias pares de carbono entre o C20 e o C24, relacionados a bactérias marinhas (Stout; 

Uhler; Mccarthy, 2001), foram predominantes, estando ligadas a material petrogênico cujos 

precursores foram essas bactérias. A localização da T7 e T8 entre o Porto de Natal e o 

Terminal Petrolífero e da T16 na Base Naval da Marinha (Figura 1) indica que o material 

petrogênico determinado pode ser relacionado aos combustíveis de abastecimento dos 

navios. A localização da T10 no Terminal Pesqueiro (Figura 1) explica a elevada e contínua 

introdução de poluentes, caracterizada pelo alto conteúdo dos hidrocarbonetos 

determinados e a presença de n-alcanos de baixo peso molecular. T13 não apresentou os 

alcanos individualmente pesquisados, mas teve o maior valor da MCNR, interpretado como 

forte indicador de contaminação petrogênica (Readman et al., 2002), introduzida pelo 
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lançamento de efluentes urbanos in natura (Canal do Baldo) próximo a esta estação (Figura 

1). Nas estações T28, T30, T31, T34 e T36, a razão pri/fi, além da semelhante contribuição 

de pares e ímpares, reforçou a característica petrogênica. T34 e T36 ficam próximas à saída 

de efluentes de uma estação de tratamento de esgoto, uma imunizadora e um curtume, 

atividades que se encontram a montante das estações T28, T30 e T31, que apresentam 

também outras atividades próximas, como canais de drenagem pluvial (Figura 1). 

A estação T29 apresentou hidrocarbonetos petrogênicos de baixo peso molecular e 

biogênicos terrestres, caracterizando uma mistura. A origem petrogênica é indicada pela 

semelhante contribuição entre pares e ímpares e entre pristano e fitano (Commendatore & 

Esteves, 2004). A origem petrogênica de baixo peso molecular é dada pelas razões IPC15-

20 e IPC15-23. Por outro lado, a origem biogênica terrestre é indicada pelas razões IPC23-

34 e IPC26-30, as quais mostraram a predominância de n-alcanos ímpares na faixa mais 

alta, característico de plantas vasculares terrestres. 

Dessa forma, na Figura 1, além da localização da área de estudo com as estações 

de amostragem, pode ser visualizado também que as estações foram agrupadas 

associando-se a concentração dos HT com a interpretação das razões diagnósticas. A 

localização das possíveis fontes antropogênicas capazes de aportar poluentes para o 

estuário possibilita a contextualização da origem dos hidrocarbonetos encontrados. 

 
4. Conclusão 

Na maioria das estações em que a origem dos alifáticos encontrados pôde ser 

determinada, houve predomínio de fontes petrogênicas oriundas de óleos lubrificantes ou 

combustíveis derivados de petróleo, os quais chegam até o estuário pelo escoamento pluvial 

da área urbana, pelo tráfego e lavagem de embarcações ou pelo derrame de combustíveis 

durante o abastecimento. O despejo de esgoto e lixo também contribui para o aporte desses 

poluentes e até mesmo para a sua fixação em sedimentos, uma vez que a característica 

particulada e a presença de materiais orgânicos favorecem a fixação dos mesmos. 
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RESUMO 
A formação de lagos de cava tem sido uma das opções mais adotadas para o descomissionamento 
de minas a céu aberto exauridas, a fim de dar um uso a estas áreas. Este trabalho buscou analisar o 
comportamento hidrogeoquímica um lago de cava formado em uma cava abandonada de esteatito. O 
lago, apesar de relativamente raso encontra-se claramente estratificado, apresentando um 
comportamento monomítico, com circulação apenas nos meses frios (junho, julho, agosto e 
setembro). A ausência de circulação em 2/3 do ano permite a formação de ambientes redutores na 
região do hipolimnio, o que favorece a presença de espécies reduzidas de diversos elementos, 
especialmente o ferro e o manganês, que se tornam solúveis e migram dos sedimentos para a coluna 
d’água. Com isso o lago mantém um pH neutro a alcalino, preservando, assim, a qualidade de suas 
águas. 
Palavras-Chave: Lago de Cava, qualidade da água e esteatito. 
 
Abstract 
Pit lakes have been one of the most adopted forms of decommissioning open-pit mines after the 
mineral resource has exhausted, so that a proper use is given to these areas. The aim of this work is 
the analysis of the hydrogeochemical variations of a pit lake formed in an abandoned steatite pit. The 
lake, even if relatively shallow, is clearly stratified, showing a monomictic behavior, with circulation of 
water only in cold months (June, July, August and September). The lack of circulation in 2/3 of the 
year promotes the formation of reducing environments in the hypolimnion region, favoring the reduced 
form of several elements, especially Fe and Mn, which become soluble and migrate from the 
sediments to the water column. Consequently the lake keeps a neutral to alkaline pH, thus preserving 
its water quality. 
Keywords: pit lake, water quality, steatite. 
 
1. Introdução 

Grande parte das minas a céu aberto durante sua fase de explotação atinge o lençol 
freático e é obrigada a realizar bombeamentos constantes no intuito de rebaixar o nível 
deste lençol de forma a permitir a continuação dos trabalhos de retirada de minério. Uma 
vez encerradas as atividades, o bombeamento cessae forma-se um lago na cava. Estes 
lagos são, em geral, preenchidos por uma combinação de água subterrânea e água de 
escoamento superficial das bacias de drenagem adjacentes (Castro et al., 2000). Como a 
mineração promoveu a exposição de rochas às condições atmosféricas, existe um grande 
potencial para a liberação de metais das rochas, agora intemperizadas, para o lago (Eary, 
1999).  

Em linhas gerais, a hidrogeoquímica dos lagos de cava é um reflexo da composição 
das águas subterrâneas anterior à mineração, das reações da água de preenchimento com 
as rochas que circundam o lago (Miller, 2002), da quantidade e qualidade do escoamento de 
água dos terrenos adjacentes ao lagos de cava (Castro et al., 2000) e de sua estratificação 
(Von Sperling et al., 2004). 

A formação destes lagos tem sido uma das opções adotadas internacionalmente por 
ocasião do descomissionamento de minas exauridas, a fim de dar um uso às áreas 
degradadas pelas minerações após o cessar de suas atividades (Von Sperling et al., 2004). 
Em conseqüência, a predição da qualidade da água no lago é de suma importância tanto 
para os processos de licenciamento e fiscalização ambiental, como para a inicialização de 
novas minas e da expansão das já existentes. Neste contexto situa-se este trabalho, cujo 
objetivo foi avaliar as mudanças hidrogeoquímicas das águas de um lago de cava ao longo 
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de um ano hidrológico, formado na cava de uma mineração de esteatito abandonada no 
distrito de Cachoeira do Brumado (Mariana/MG).  

 
2. Área de estudo 

A explotação de esteatito na região é, em sua maioria, para o artesanato rudimentar 
e destinada ao artesanato local. As áreas de degradação são relativamente pequenas, 
porém a extração é profunda e na maioria das vezes atinge o lençol freático. Para avaliar a 
influência das águas subsuperficiais na dinâmica hidroquímica de um lago abandonado, foi 
escolhida a cava da antiga mineração OPPS (Ouro Preto Pedra Sabão), de pequeno porte, 
embargada há 4 anos devido à sua proximidade com o ribeirão Cachoeira do Brumado. 
Após o seu abandono, em sua frente de lavra se formou um lago com área de 
aproximadamente 700m2 e 28m em seu ponto de maior profundidade.  

O distrito de Cachoeira do Brumado localiza-se a sudeste do Quadrilátero Ferrífero, 
Minas Gerais/Brasil. Segundo Raposo (1991) trata-se de uma área de alta complexidade 
geológica, rica em esteatitos, que são correlacionados às unidades do Grupo Nova Lima, 
Supergrupo Rio das Velhas por diversos autores (Ladeira 1980, Baltazar et al. 1993, CPRM 
1996). O esteatito constitui um dos bens minerais mais importantes da região e é uma rocha 
metamórfica de ocorrência pontual o que faz com que as lavras sejam geralmente pequenas 
e de curta duração, dificultando a fiscalização e potencializando os impactos físicos e 
geoquímicos ao meio ambiente.  

 
3. Metodologia 

A dinâmica hidrogeoquímica do lago de cava da mineração OPPS foi analisada a 
partir de amostragens e medidas in situ realizadas em doze ocasiões diferentes durante o 
ano de 2009 e em nove pontos distribuídos ao longo do lago em setembro de 2010. Para as 
campanhas de 2009, a determinação da temperatura, condutividade elétrica (EC), sólidos 
totais dissolvidos (TDS), pH, turbidez e oxigênio dissolvido (OD) foram realizadas in situ em 
todos os pontos de amostragem das redes de drenagem e de metro em metro do lago 
formado na cava da mineração OPPS. Nas campanhas de 2009, a água do lago foi coletada 
a partir da superfície, nas profundidades 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 28 metros. Na campanha de 
2010 as coletas foram realizadas a cada dois metros, a exceção do ponto central que teve 
sua água coletada a cada metro. A água coletada passou por análise de elementos maiores 
e traços. Toda a metodologia para análise química de águas baseada nos Standard Methods 
for Examination of Water and Wastwater (APPHA. 2005). 

 
4. Resultados e Discussão  

A partir dos dados obtidos observa-se que o lago encontra-se claramente 
estratificado. Esse efeito auxilia no estabelecimento da termoclina e do metalímnio, 
estabilizando rapidamente o lago (figuras 3A e B). Há uma diferença de estratificação entre 
as partes mais profundas do lago e as regiões mais rasas, que apresentam isotermia total 
apenas durante os meses frios (junho, julho, agosto e setembro – figuras 3A, 3B e 4A) e, 
depois, uma estratificação definida novamente nos meses quentes (novembro a abril). Os 
meses de outubro e maio mostram uma transição entre os dois estágios (figuras 3A e B). 
Todos os pontos amostrados apresentam este mesmo padrão, com uma isotermia nos 
meses frios (figura 4A).  

O lago, apesar de relativamente raso, possui uma área extremamente reduzia, que 
diminui o efeito do vento e dificulta a formação de correntes de convecção ao longo de todo 
o ano. A estratificação existente ao longo de praticamente 8 dos 12 meses do ano, impede a 
formação de correntes de convecção no lago, fazendo com que a região do hipolimnio 
esteja sempre fria e com pouca oxigenação (figuras 3A, B, C, D e 4A e B). Esta ausência de 
correntes e de oxigenação promove a formação de ambientes redutores em maiores 
profundidades. Apenas nos meses de julho, setembro, agosto e outubro ocorrem ambientes 
oxidantes em toda a coluna de água (figuras 3E e F). Apesar da presença de sulfetos nos 
esteatitos,o ambiente redutor mantido no hipolimnio durante a maior parte do ano reduz a 
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possibilidade de geração de drenagem ácida no lago, que mantém o pH entre neutro e 
alcalino durante todo o ano (figuras 3G e H). Os valores levemente ácidos encontrados na 
superfície do lago em alguns meses (figuras 3G) estão relacionados com as chuvas e a 
entrada das águas de escoamento superficial deste período. O ambiente redutor faz com 
que alguns elementos (Fe e Mn, por exemplo – figura 4C) deixem sua forma oxidada e 
passem a sua forma reduzida, entrando em solução, o que a um aumento da condutividade 
elétrica no hipolimnio (figuras 5A, B e C), especialmente próximo ao fundo, onde ocorre a 
redução do ferro presente nos sedimentos. 
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Figura 3 – Resultados do monitoramento do lago em 2009. Temperatura (A e B); Oxigênio Dissolvido 
(C e D); Eh (E e F); pH (G e H). 
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Figura 4 – Variação com a profundidade da temperatura (A), do oxigênio dissolvido (B), ao longo do 
lago, em 2010 e da concentração de Fe+2 na coluna d´água (C). 
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Figura 5 – A) e B) Condutividade ao longo de 2009; C) Condutividade ao longo do lago, em 2010. 
 

5. Conclusão 
O lago de cava da OPPS pode ser classificado como um lago monomítico quente, de 

clima tropical. Apesar de relativamente jovem e raso, o lago encontra-se plenamente 
estratificado, com uma clara evolução do processo de estratificação e desestratificação ao 
longo do ano, com a circulação ocorrendo durante os meses mais frios (julho, agosto e 
setembro, principalmente). A ausência de correntes de convecção em cerca de 2/3 do ano 
dificulta a reaeração do lago, permitindo a manutenção de ambientes redutores no 
hipolimnio neste período. Com isso, o lago de cava permanece com pH entre neutro e 
alcalino, o que determina uma melhor qualidade da água do lago. 
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Resumo  
Os principais aspectos do fracionamento dos metais pesados Cu, Cr e Co em solos cultivados com 
eucalitpos foram investigados por meio de extrações seqüenciais seletivas com o intuito de identificar 
as principais frações e fases geoquímicas envolvidas na complexação metálica. As possíveis classes 
de poluição foram investigadas com a avaliação do índice de geoacumulação (Igeo) considerando o 
fundo geoquímico natural local. Dentre os solos estudados, o Latossolo Vermelho foi o que 
apresentou maiores concentrações desses metais, e não foi observado qualquer tipo de 
contaminação de acordo com os Igeo calculados. As extrações seqüenciais seletivas mostraram que, 
para a maioria dos solos analisados, houve um predomínio desses metais na fase residual (> 80 %) 
em comparação com a fração biodisponível, tendo nesse caso uma associação com a fase 
geoquímica dos óxidos de Fe. Os tratos culturais realizados na área de estudo não tiveram efeitos 
residuais em termos de metais pesados nos solos. 
Palavras-Chave: metais pesados, extração seqüencial, índice de geoacumulação.   

 
Abstract  
Aspects of heavy metals fractionation (Cu, Cr and Co) in main eucalyptus cultivated soils were 
investigated after total extraction by alkaline fusion and selective sequential extractions. The study 
aimed to identify the major geochemical fractions and phases involved in metal complexation. 
Possible pollution classes were investigated through index of geo-accumulation (Igeo), considering the 
local natural background level. Among the main soils, Typic Hapludox showed the highest 
concentrations of these metals. However, there was no contamination according to the calculated 
Igeo. The selective sequential extractions showed that, for most analyzed soil, there was a 
predominance of these metals in the residual phase (> 80%), compared to the bioavailable fraction, 
and in this case, an association with the geochemical phase of Fe oxides.  Cultural treatments, 
performed in this region during the eucalyptus cultivation, did not have residual effects in terms of 
heavy metals in soils. 
Keywords: heavy metals, micro-watershed, sequential extractions, index of geo-accumulation. 

 

1. Introdução 

 Os metais pesados introduzidos no sistema terrestre podem ser provenientes de 

várias fontes como os resíduos industriais e esgotos domésticos, atividades mineradoras, 

deposições atmosféricas, práticas agrícolas, etc. No solo podem se apresentar distribuídos 

em diferentes compartimentos ou frações e a sua mobilidade e a biodisponibilidade vão 

depender de suas concentrações totais, e a forma em que se encontram associados à fase 

sólida, segundo Tessier et al. (1979). A extração seqüencial seletiva permite inferir sobre o 

potencial de remobilização dos metais pesados entre as frações lábeis, principalmente para 

distinguir entre a origem natural e antropogênica de solos e sedimentos fluviais (Ure et al., 

1993). O grau de poluição ou toxicidade de metais pesados em solos e sedimentos pode ser 

avaliado em termos das concentrações desses metais no fundo geoquímico natural 

(background) normalmente obtidos em solos profundos sem contaminação de acordo com o 
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proposto por Müller (1979) usando o índice de geoacumulação. O presente trabalho teve por 

objetivo investigar a partição dos metais pesados Cu, Cr e Co nas principais frações e fases 

geoquímicas em solos cultivados com eucaliptos, identificando as possíveis classes de 

poluição. 

 

2. Área de estudo 

 A área estudada está localizada em São Paulo entre os paralelos 23o16`30`` e 

23o17`30`` S e os meridianos 48o25´30” e 48o26´30”  W numa altitude média de 624 m e 

área de 1,6 km2, estando composta de seis talhões plantados com Eucalyptus grandis Hill 

Ex Maiden de idades variáveis e ocupando 68,7% da área total. As rochas de origem dos 

solos pertencem ao Grupo São Bento, formação Pirambóia. As principais classes de solos 

encontradas foram: Latossolo Vermelho distrófico, fase argilosa (LVd); Neossolos 

Quartzarênicos órticos  (RQo) e Cambissolos Háplicos Tb distróficos (CXbd). Na área de 

estudo foram utilizados insumos agrícolas a mais de dez anos de sucessivas aplicações 

anuais para a adubação de plantio e adubação de cobertura no cultivo das árvores de 

eucaliptos. 

 

3. Material e Métodos 

 As amostragens de solos foram realizadas em triplicata com auxílio de um trado tipo 

Holandês em aço inox, nas profundidades de 0-10, 10-20 e > 50 cm. As amostras 

compostas foram secas ao ar, homogeneizadas e peneiradas para a fração de 63 µm. O 

método de extração total dos metais pesados utilizado foi o da fusão alcalina (Samuel et al., 

1985). Os metais pesados foram analisados por ICP OES, incluindo os brancos e material 

de referência internacional Soil-7 (IAEA) em triplicata. 

 O procedimento de extração seqüencial seletiva dos metais pesados foi realizado de 

acordo com o método proposto por Leleyter & Probst (1999), e permitiu identificar a 

associação de cada metal pesado com as frações lábeis, S1 (solúvel em água), S2 

(trocável), S3 (carbonato), S4 (óxidos Mn), S5 (óxidos Fe) e S6 (matéria orgânica) por meio 

de extrações sucessivas das fases. A fração residual foi calculada a partir da diferença entre 

o teor total da amostra e a soma das frações lixiviáveis (S1 a S6) e considerada como fração 

lábil ou biodisponível. 

 Para caracterizar o fundo geoquímico natural foram utilizados os valores das 

concentrações de Cu, Cr e Co nas amostras dos solos CXbd, LVAd, LVd e RQo nas 

profundidades > 50 cm. Em termos comparativos foram utilizados as concentrações médias 

da crosta terrestre dos referidos metais pesados, de acordo com Taylor & Mc Lennan 

(1985), com concentrações de 25, 35 e 10 µg g-1, para Cu, Cr e Co, respectivamente.  
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4. Resultados e discussão 

 Os resultados das concentrações médias (± desvio padrão) em µg g-1 de Cu, Cr e Co 

foram de 17,6±9,1; 27,1±4,2 e 9,2±4,1 para as amostras dos solos CXbd, LVAd e RQo, nas 

profundidades de 0-10, 10-20 e > 50 cm, respectivamente. Para o LVd as concentrações 

médias foram de 206,9±0,9; 89,4±1,1 e 184,1±3,9 respectivamente, para as profundidades 

estudadas. 

 Foram observados baixos Igeo para todos os solos (0-10 cm) concernentes à Cu, Cr e 

Co, quando foi considerado o fundo geoquímico natural local, não evidenciando nenhuma 

ocorrência de poluição. Entretanto, quando foi considerado a composição química da crosta 

terrestre, foram verificados para o solo LVd e em especial para Co e Cu, classes de poluição 

de moderada/forte a forte poluição. Nas profundidades de 10-20 cm apresentaram 

resultados similares aos observados para os solos mais rasos e quando utilizado o fundo 

geoquímico natural local, não apresentou possíveis toxicidades desses metais. Da mesma 

forma, elevados Igeo foram observados quando o parâmetro de ponderação da crosta 

terrestre foi utilizado, identificando para Co e Cu possíveis problemas de poluição. 

 Pelos resultados obtidos da extração seqüencial seletiva de Cu, Cr e Co, pode ser 

verificado (LVAd e LVd) que Cu e Co se mostraram preferencialmente na fração residual (80 

%) na profundidade de 0-10 cm com biodisponibilidade inferiores à 20 %. Para o Cu 

verificou-se um predomínio da fase geoquímica associada aos óxidos de Fe para o solo 

LVAd e um equilíbrio entre as fases geoquímicas de óxidos de Fe e matéria orgânica para o 

solo LVd. Para o Co, o equilíbrio entre as fases de óxido de Fe e matéria orgânica foi 

verificado para ambos os solos LVAd e LVd. Diferente do observado para Cu e Co, o Cr se 

mostrou relativamente mais biodisponível para o solo LVAd (50 %) estando principalmente 

associado as fases óxidos de Fe, trocável e matéria orgânica, e o solo LVd apresentou 

cerca de 30 % de biodisponibilidade com associação aos óxidos de Fe. 

 Para o solo CXbd, Cu e Co apresentaram preferencialmente na fração residual 

(84 %) com biodisponibilidades inferiores a 16 e 20 %, respectivamente, com predomínio da 

fase geoquímica associadas aos óxidos de Fe, somente sendo observado uma relativa 

influência da matéria orgânica para Co em profundidade (> 50 cm). 

 O Cr apresentou elevada porcentagem de biodisponibilidade (> 40 %) estando 

preferencialmente associado aos óxidos de Fe, e também presente nas fases trocáveis e 

matéria orgânica, evidenciando a relativa facilidade de interação e disponibilidade. Para o 

solo RQo, o Cu e Cr se mostraram preferencialmente na fração residual, com médias 

respectivas de 83,4 e 66,8 %. As biodisponibilidades observadas se mostraram 

principalmente relativos aos óxidos de Fe. O Co apresentou elevada biodisponibilidade 
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nesse solo, principalmente em superfície, estando associado aos óxidos de Fe e na matéria 

orgânica, mostrando ser somente solúvel em ácidos fortes. 

 

5. Conclusão 

 O solo LVd apresentou concentrações de Cu, Co e Cr acima dos valores de 

referência de qualidade da CETESB e das concentrações médias da crosta terrestre, no 

entanto, os cálculos dos Igeo, não apresentaram qualquer evidência de contaminação. A 

utilização da extração seqüencial seletiva de Cu, Co e Cr permitiu verificar para todos os 

solos, um predomínio da fração residual em comparação com a fração biodisponível, 

mesmo no caso do LVd, com preferencial associação à fase ligada aos óxidos de Fe. Dessa 

forma, não foi possível constatar que a utilização de insumos agrícolas acima de 10 anos, 

no cultivo de eucaliptos trouxe contaminação de Cu, Co e Cr na área estudada. 
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Resumo  
O rio do Formoso é um importante tributário do rio São Francisco no noroeste do estado de Minas 
Gerais. Sua bacia encontra-se inserida no Bioma Cerrado, suas águas drenam imensos latifúndios 
com forte tendência agropecuária. Foram coletadas 22 amostras de sedimentos em onze pontos, nas 
quais, foram determinadas as concentrações dos teores totais dos seguintes metais: Cu, Cd, Cr, Ni, 
Pb, Zn. A abertura das amostras foi feita por extração ácida e a determinação dos metais por ICP-
OES. Os resultados foram comparados à resolução CONAMA 344/2004-Nível 1. A determinação 
mineralógica foi realizada por DRX, a composição geoquímica dos litotipos para Cd e Cr foi obtida 
através da decomposição das amostras por extração ácida e, a determinação dos metais por ICP-
OES. Os teores totais dos metais Cd e Cr nos sedimentos ultrapassaram os valores de referência 
nível 1 (TEL), estabelecido pelo CONAMA. A disponibilidade desses metais nos sedimentos é 
resultado direto dos resíduos metal-orgânicos gerados pela agricultura comercial. A assinatura 
geoquímica para o elemento Cr presente no sedimento confirma a contribuição natural geológica.  
Palavras-chave: Rio do Formoso, Metais pesados, sedimentos, natural, antropôgenico, CONAMA 
344/04. 
 

Abstract 
The Formoso river is an important tributary of the São Francisco river in the northwest of Minas Gerais 
State. With its basin inserted in the Cerrado Biome, its waters drain large agropecuary landed estates, 
what influences directly the physicochemical characteristics of superficial waters and stream 
sediments. The Cu, Cd, Cr, Ni, Pb and Zn parameters were analyzed in 22 sediment samples in 11 
points by using the chemical acid extraction technique and ICP-OES reading, and the results were 
compared to the CONAMA resolution 344/2004 Level 1. Mineralogical determination was through 
DXR, the composition geochemistry of the sedimentary lithotypes for Cd and Cr was gotten through 
the decomposition of the samples for acid extraction and the metallic determination of metallic cations 
for ICP-OES. It revealed that the levels of Cd and Cr are above (TEL) the levels recommended by the 
CONAMA. The presence of these metals in sediments results directly of the metal-organic residues 
generated by commercial agriculture. The geochemistry signature for the Cr element present in the 
sediment confirms the geological natural contribution.  
Keywords: Formoso River, Heavy metals, distribution, sediments, natural, anthropogenic, CONAMA 
344/04. 
  
1. Introdução 
  A região investigada vem sendo utilizada para fins agrícolas, desde a década de 60, 
por imensos latifúndios que introduziram a monocultura de pinus e eucaliptos. Contudo, com 
a chegada dos grandes grupos capitalistas agrícolas, a produção diversificou-se e ganhou 
caráter comercial. A área, objeto desta pesquisa é incipiente no que diz respeito a trabalhos 
científicos sistemáticos, trabalhos de ordem pontual, vêm sendo desenvolvidos na região. 
Uma das primeiras investigações objetivando a obtenção de dados químicos da água e 
sedimentos do Rio São Francisco, foi elaborado pelo (CETEC, 1980; COPAM, 1986); entre 
os anos de1990 a 1992, alunos de mestrado da Fachhochschule München (1991); Oliveira 
(2007); Viana (2006); Ribeiro (2007); Baggio (2008). Os trabalhos acima mencionados 
contribuíram de maneira significativa para as primeiras avaliações geoquímicas, além, de 
estabelecer o primeiro banco de dados sobre a qualidade ambiental da água e dos 
sedimentos nesse importante segmento do Rio São Francisco. Este trabalho teve por 
objetivo estabelecer a concentração de metais (Cu, Cd, Cr, Ni, Pb e Zn) no sedimento, 
definir suas fontes e distribuição, comparando os valores com os da Resolução CONAMA 
344/04 Nível 1(Threshold Effect Level (TEL) - limiar do qual se prevê um provável efeito 
adverso à biota CONAMA 344/04). 
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2. Contextualização da área de estudo 
 A área da pesquisa encontra-se regionalmente inserida na bacia hidrográfica do rio 
São Francisco, mais especificamente no segmento alto/médio curso. O tipo climático é o 
tropical úmido/subúmido, a média pluviométrica anual é de 1.195 mm. A bacia do Rio do 
Formoso encontra-se localizada na porção meridional da Bacia Sanfranciscana, dentro dos 
limites do Cráton do São Francisco. As principais unidades geomorfológicos encontradas na 
área da pesquisa são: 1) A Superfície Tabular – Unidades de Chapadas esculpidas em 
rochas sedimentares do Grupo Areado; 2) Unidades de Colinas - esculpidas sobre os 
litotipos do Grupo Areado, Grupo Mata da Corda e Grupo Bambuí; 3) Planície aluvial 
Unidades de Vales e Terraços Quaternários. A bacia do rio do Formoso drena uma área de 
826 km², seu fluxo principal é do tipo turbulento de corrente/encachoeirado. Dentro de um 
quadro litogeomórfico, desenvolveu-se uma cobertura pedológica diferenciada, com 
prevalência dos Latossolos. Toda a área encontra-se inserida no Bioma Cerrado, 
apresentando fitofisionomias variadas. O uso do solo na bacia se faz de forma intensiva, 
com grandes áreas ocupadas por monocultoras comerciais (Baggio, 2008). 
 
3. Materiais e métodos  
 O desenvolvimento do trabalho se iniciou com seleção dos pontos de amostragem ao 
longo do canal fluvial, sendo estabelecida através de uma malha de densidade média. 
Foram realizadas duas amostragens, sendo a primeira realizada na estação úmida 
(Março/2007) e a segunda na estação seca (Julho/2007), em onze pontos. Coletou-se um 
total de 22 amostras de sedimentos de 1,5 kg cada, coletadas a uma profundidade até 35 
cm da lâmina de água e afastada em 30 cm da margem do leito. As amostras foram secas à 
temperatura ambiente, preparadas, fracionadas em peneira de aço até a fração <0,063µm. 
A abertura das amostras foi feita por ataque ácido (HNO3, HCl e HF). A determinação total 
dos cátions metálicos (Cu, Cd, Cr, Ni, Pb e Zn) foi feita por ICP-OES. As amostras de rochas 
foram coletadas nos afloramentos, coletou-se 5 amostras (2 kg de material), com o objetivo 
de determinar os teores totais de Cd e Cr. As amostras foram britadas a 2 mm, quarteadas e 
homogeneizadas, a pulverização foi feita em moinho de aço a 95% - 150 mesh, a abertura 
química foi realizada através de digestão ácida (HNO3, HCl e HF), a determinação dos 
cátions metálicos foi por ICP-OES. A determinação mineralógica dos sedimentos foi por 
difratometria de Raios-X (DRX - método do pó total), as amostra pulverizadas a fração <100 
mesh, foram compactadas a seco em lâminas vazadas e analisadas em um difratômetro.  
 
4.1. Composição mineralógica dos sedimentos de corrente 
 A composição mineralógica dos sedimentos é constituída pelo grupo dos seguintes 
minerais terrígenos: (Quartzo >60%), minerais de argila (caolinita entre 3% a 20%), mica-
grossa (moscovita <3%), feldspatos (microclina 3% a 5%), minerais acessórios pesados 
(anatásio, goethita, hematita e magnetita entre 3% a 5%) e minerais químicos e autigênicos 
representados pelos sulfatos (gipsita 3% a 20%).  
 

4.2. Análise química dos litotipos 
 A análise dos dados da (Tab.1) mostra que, o teor do elemento Cd presente nos 
litotipos Arenitos e Argilitos encontra-se abaixo dos valores de referência, portanto, não há 
enriquecimento desse metal para os sedimentos. Para o elemento Cr, os teores não 
ultrapassaram os valores de referência estabelecidos por Bowen (1979) e Krauskopf (1976), 
para os arenitos, no entanto, para os litotipos argilitos, os valores encontram-se muito 
próximos do limite estabelecido.  
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Tabela 1 – Concentração média de Cd e Cr contido nos litotipos avaliando o grau de enriquecimento. 

4.3. Análise química – metais pesados 
               A (Tabela 2) apresenta os valores totais máximos e mínimos, obtidos para os seis 
metais, em dois períodos climáticos - chuvoso e seco. 
 
 Tabela 2 – Valores totais dos metais analisados – estações chuvosa e seca. 

Em negrito, os teores e os metais que extrapolaram os valores de referência – CONAMA 344/04 – Nível 1. 

 Os valores obtidos para Cd foram: mínimo de <0,08 ppm e, máximo de 1,22 ppm na 
estação chuvosa, e o mínimo <0,08 ppm e, máximo 1,13 ppm na estação seca. Os pontos 
P1 e P3 superarão em mais de 100% os valores orientadores estabelecidos pelo CONAMA 
344/04, que é de 0,6 ppm. Em relação aos outros pontos, nenhum ultrapassou os valores 
orientadores propostos.  Os teores de Cr foram: mínimo de 0,15 ppm e máximo de 64,00 
ppm na estação chuvosa, e mínimo de 0,17 ppm e máximo de 63,25 ppm na estação seca. 
Nota-se um discreto aumento nas concentrações Cr na estação chuvosa, provavelmente, 
devido ao carreamento de material pedológico contendo resíduos metal-orgânicos, por 
águas pluviais, disponíveis nas áreas agricultáveis. As concentrações nos pontos P2 e P3 
alcançaram valores acima do recomendado pela Resolução CONAMA 344/04, que é de 37 
ppm, diante dos dados obtidos, pode-se afirmar que houve contaminação nos sedimentos 
de corrente para cromo. Ressalta-se que no ponto P2: 64,00 ppm apresentam um aumento 
significativo de cromo em mais de 69% em relação ao valor de referência (37,3 ppm) 
estabelecido pelo CONAMA. Em relação aos pontos P4 a P11, os teores de Cr se 
encontram abaixo do valor de referência, não havendo até o presente momento, 
descumprimento da legislação. Os resíduos metal-orgânicos secos e/ou pulverizados são 
transportados pelo ar e pela água de irrigação e depositados nos solos, quando são 
disponibilizados para a água superficial e para os sedimentos de corrente.  

 

 

Ref. 
 

Cu 
CONAMA 

344/04  
35,7 ppm 

Cd 
CONAMA 

344/04  
0,6 ppm 

Cr 
CONAMA 

344/04  
37,3 ppm 

Ni 
CONAMA 344/04  

18 ppm 

Pb 
CONAMA 

344/04  
35 ppm 

Zn 
CONAMA 

344/04  
123 ppm 

Est.  
Chuv 

Est. 
Seca 

Est. 
Chuv 

Est. 
Seca 

Est. 
Chuv 

Est. 
Seca 

Est. 
Chuv 

Est. 
Seca 

Est. 
Chuv 

Est. 
Seca 

Est. Chuv Est. 
Seca 

P1 0,07 <0,05 1,22 1,13 0,15 0,17 0,06 0,05 0,083 0,081 0,24 0,21 

P2 10,08 10,0 0,41 0,38 64,00 63,25 12,02 12,00 20,38 20,25 9,87 9,5 
P3 6,21 6,13 1,01 1 49,01 38,75 6,35 6,00 11,16 11,13 6,77 6,68 
P4 6,73 6,63 <0,08 <0,08 28,69 28,63 11,98 11,88 25,99 25,75 9,88 9,38 
P5 4,79 4,63 <0,08 <0,08 16,58 16,38 2,55 2,38 9,58 9,38 4,81 4,75 
P6 11,28 11,0 <0,08 <0,08 17,99 17,38 8,98 8,75 12,18 12,13 9,49 9,38 
P7 9,18 9,13 0,29 0,25 15,77 15,63 6,77 6,63 12,19 12,13 9,48 9,38 
P8 11,81 11,25 <0,08 <0,08 18,89 18,75 9,68 9,38 16,98 16,88 13,08 13,00 
P9 11,01 10,5 <0,08 <0,08 20,77 20,50 9,66 9,63 14,01 14,00 12,70 12,63 
P10 10,99 10,63 <0,08 <0,08 14,18 14,00 5,78 5,63 12,39 12,38 10,50 10,38 
P11 12,87 12,75 <0,08 <0,08 21,21 21,00 10,18 10,13 15,59 15,50 11,79 11,75 

Elemento 
Cd 

Referência – Bowen, 
(1979) e Krauskopf, 

(1976). 

Concentração 
observada 

Padrão – litotipos 
Rio do Formoso 

Arenitos              0,05 ppm <0,01 ppm Não enriquecimento 
Folhelhos. Grupo Bambuí 0,22 ppm <0,01 ppm Não enriquecimento 
     

Elemento 
Cr 

Referência: Bowen, 
(1979) e Krauskopf, 

(1976). 

Concentração 
observada  

Padrão – litotipos 
Rio do Formoso 

Arenitos               35 ppm 8,288 ppm Não enriquecimento 
Folhelhos. Grupo Bambuí 90 ppm 89 ppm Não enriquecimento 
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5. Conclusões 
A partir dos dados acima expostos, pode-se concluir que os cátions metálicos Cd e 

Cr ultrapassaram os valores de referência TEL estabelecidos pela Resolução CONAMA 
344/2004 Nível 1. Para os outros elementos, as concentrações encontram-se dentro do 
limite, entretanto, demandam atenção especial, pois para esses metais os níveis de 
concentração em alguns pontos encontram-se próximos aos limites recomendados. A 
presença de Cd e Cr nas amostras do sedimento é resultado direto do uso repetitivo e 
intensivo de fertilizantes, pesticidas e resíduos orgânicos, para a produção agrícola. Os 
valores de Cr presentes nos litotipos argilitos contribuem no enriquecimento desse metal 
para os sedimentos. A fração fina dos sedimentos foi a mais propícia, no que se refere aos 
carreadores geoquímicos ativos, principalmente os de origem antrópica e natural. Diante dos 
resultados obtidos, torna-se necessário a implantação de um programa de monitoramento 
dos recursos hídricos, no intuito de melhorar a qualidade ambiental do rio do Formoso e dos 
geoambientes envolvidos.  
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Resumo 
A criação de camarões em viveiros (carcinicultura) é uma atividade em expansão e que tem gerado 
preocupações ambientais relacionadas aos riscos do descarte indevido do resíduo proveniente do 
fundo dos tanques. As características geoquímicas desse resíduo podem levar à disponibilidade de 
elementos no ambiente. Visando o melhor conhecimento das características do resíduo proveniente 
do fundo de tanques, foi realizada extração seqüencial para revelar a distribuição geoquímica de 
cobre (Cu), manganês (Mn) e zinco (Zn). As maiores concentrações de Cu (0,16 µmol g-1), Mn (0,88 
µmol g-1) e Zn (0,28 µmol g-1), ocorreram associadas à fração cristalina, carbonática e lepidocrocita, 
respectivamente. Não foi verificada nenhuma forma de associação pirítica com os metais estudados 
que represente risco de contaminação mediante exposição do resíduo ao ar. 
 
Palavras-Chave: biodisponibilidade, pirita, contaminação 

 
Abstract 
Shrimp farming in earthen ponds is a growing activity and has generate environmental concernments 
related to risks of inappropriate discharge of bottom wastes. Geochemical characteristics of wastes 
may lead to trace elements availability to the environment, mainly if wastes have metals associated 
with pyrite and are exposed to the air. Aiming to increase the knowledge of bottom wastes 
characteristics, the sequential extraction was done to reveal geochemical distribution of copper (Cu), 
mangenese (Mn) and zinc (Zn). Highest Cu concentration (0,16 µmol g-1) , Mn (0,88 µmol g-1), and Zn 
(0,28 µmol g-1) were associated with cristalline iron, carbonatic and lepdocrocite respectively. Was not 
found any association between metals and pyrite that could represent contamination risks with waste 
exposition to the air. 
 
Keywords: Bioavailability; Pyrite; Contamination 
 

1. Introdução 

O cultivo de camarões em cativeiro (carcinicultura) é uma das atividades econômicas 

que mais se expande no litoral brasileiro. O Ceará ocupa o segundo lugar dentre os Estados 

produtores no nordeste, com uma área de 6069,96 ha ocupada por tanques de criação, se 

concentrando, principalmente, nos municípios de Aracati e Acaraú (IBAMA, 2005).  

O resíduo do fundo dos tanques de carcinicultura é composto por restos alimentares, 

fezes e exúvia dos organismos mortos, de aspecto enegrecido e lamoso (Bergheim & 

Asgard, 1996). Possui nutrientes que são aplicados aos tanques na forma de adubos 

minerais e da própria ração que, segundo Fraga (2002), contém K, Mg, Mn, Zn, I, Se e Cu. 

O descarte indevido do resíduo de fundo de tanque pode resultar em impactos ao ambiente 

em virtude da presença de metais. A toxicidade de um elemento é determinada por sua 

forma de ligação específica e, segundo Bevilacqua (1996), a biodisponibilidade dos metais é 
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considerada mais importante no estudo de contaminação e poluição do que sua 

concentração total.  

Com base no exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar o fracionamento de 

metais (cobre, zinco e manganês) associados ao resíduo do fundo de tanque da 

carcinicultura. 

 

2. Material e métodos 

O resíduo de carcinicultura foi obtido em propriedade localizada no município de 

Aracati (CE), sendo que a amostra a ser analisada foi composta por 10 subamostras. Para a 

realização da extração seqüencial de metais foi utilizada a combinação dos métodos 

propostos por Tessier et al. (1979), Huerta-Díaz e Morse (1990) e Fortín et al. (1993), 

obtendo as seguintes frações: F1) Metais trocáveis e dissolvidos; F2) Metais associados aos 

carbonatos; F3) Metais associados à ferridrita; F4) Metais associados à lepdocrocita; F5) 

Metais associados às formas cristalinas de ferro; F6) Metais associados à pirita. A partir da 

extração sequencial, foi determinado os teores totais (∑F1 à F6). 

 

3. Resultados e Discussão 

Apesar de alguns autores (HUERTA-DIAZ & MORSE, 1992; OTERO e MACÍAS, 

2002) afirmarem que o Cu apresenta-se associado à pirítica, com elevado grau de 

piritização, isso pode ser devido à cinética de reação com os sulfetos, que é mais rápida e 

possibilita a formação de sulfetos de Cu (com ou sem ferro), neste estudo não foi observada 

a ocorrência de Cu associado à pirita (Figura 1). O Cu foi encontrado em todas as frações, 

exceto na F6, com maior concentração de metais associados às formas cristalinas de Fe 

(0,15 µmol g-1). Uma explicação válida se baseia na associação do Cu com a matéria 

orgânica. Oliveira (2006), avaliando a especiação de metais em sedimento da carcinicultura 

verificou que as maiores concentrações de Cu encontradas estavam ligadas ao material 

orgânico que é abundante nos tanques. 

Para o Mn também não foi encontrada associação pirítica. Morse & Luther (2000) 

afirmam que a redução dos óxidos de Mn(IV) ocorre antes que se inicie a redução do 

sulfato. Em condições subóxicas, a solubilidade de Mn parece ser controlada pelos 

carbonatos (BÖTTCHER, 1998) e boa parte do Mn(II) pode precipitar como carbonato antes 

que se iniciem os processos de sulfato redução, diminuindo sua disponibilidade para a 

formação de sulfeto de Mn. Esta afirmação é corroborada pelos resultados obtidos, que 

indicam maiores conteúdos de Mn associado à carbonatos (0,88 µmol g-1). 

Em relação ao Zn, este mostrou-se principalmente associado à lepidocrocita (0,28 

µmol g-1), seguida das frações carbonática (0,15 µmol g-1), cristalina (0,12 µmol g-1), ferridrita 



 

129 

(0,11 µmol g-1) e, por fim, a trocável (0,08 µmol g-1). O elemento apresentou associação à 

pirita, o que pode ser conseqüência de sua precipitação como ZnS, favorecida devido à 

maior afinidade do Zn com o S que inibe a formação de sulfetos de ferro e pirita (COOPER 

& MORSE, 1998).  Entretanto, o ZnS é pouco estável, podendo ser removido da amostra 

durante os pré tratamentos na extração (SILVA, 2005).  
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Figura 1: Valores de metais nas frações do resíduo do fundo do tanque da carcinicultura  

Quanto ao teor total de Cu (23,53 mg Kg -1) e Zn (49,05 mg Kg -1) os mesmos não 

excederam aos Valores de Referências de Qualidade (VRQ), de 35 mg Kg -1 e 60 mg Kg -1 

respectivamente (CETESB, (2005). 

O teor total de Mn foi de 92,23 mg Kg -1 no entanto não há valores indicadores para 

manganês em sedimentos e solos. Os valores médios de Zn, Cu e Mn encontrados por 

Yuvanatemiya e Boyd, (2006) estão em concordância com os dados apresentados neste 

estudo, evidenciando que tais elementos traço presentes no resíduo da carcinicultura não 

apresentam risco potencial de contaminação ambiental. 

 

4 Conclusão 

Não foram encontradas quantidades de Cu, Mn e Zn associadas à fração pirítica no 

resíduo do fundo de tanque, indicando que não há riscos de contaminação por metais a 

partir da exposição do resíduo ao ar. 
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Resumo 
O resíduo de fundo de tanques de criação de camarões encontra-se em condições anaeróbias 
favoráveis à ocorrência do processo de sulfato redução. Em função disso, seu descarte 
indiscriminado pode trazer riscos de acidificação e biodisponibilização de metais, possivelmente 
associados à formas reduzidas de ferro (pirita). O presente trabalho foi realizado com o objetivo de 
identificar as diferentes formas de ferro em resíduo de fundo de uma fazenda de camarão, fazendo 
uso de extração seqüencial. A maior fração encontrada foi Fe-carbonático (62,07 µg g-1), seguida por 
Fe-cristalino (28,38 µg g-1) e Fe-ferridrita (27,11 µg g-1). Foi verificado baixo valor de ferro na fração 
pirítica (3,7 µg g-1), acarretando em baixo valor de DOP (2,45%). De modo geral, foi observado baixo 
grau de piritização. 
 
Palavras-Chave: Contaminação Ambiental; Pirita; FeS2, Aquicultura 

 
Abstract 
In the shrimp pond soil there are wastes accumulation in anaerobic conditions. Wastes exposition to 
the air combined with no caution in the discharge to the environment with during ponds clean up 
processes, may bring acidification risks and metals bioavailability increase. The risks of contamination 
by metals are associated with geochemical characteristics of waste and few speciation studies were 
done to characterize this kind of material. The present study was carried out aiming to identify the 
contamination risk by shrimp pond wastes, based on iron geochemical speciation by sequential 
extraction. The larger fraction was observed to Fe-carbonatic ( 62,07 µg g-1), followed by both Fe-
cristaline (28,38 µg g-1), and Fe-ferridrite (27,11 µg g-1). Low Fe values were found in pyrite fraction 
(3,7 µg g-1), leading to low DOP value (2,45%). In a general way, was observed low pyrite formation 
degree. 
 
Keywords: Environmental contamination; Pyrite; FeS2; Aquaculture 
 

1. Introdução 

Os resíduos acumulados em tanques de criação de camarões representam problema 

ambiental grave, haja vista que são lançados indiscriminadamente nos ecossistemas 

(FIGUEIREIDO et al 2006). Estes resíduos são ricos em nutrientes (dentre eles, metais) e 

matéria orgânica provenientes dos insumos utilizados no processo produtivo e dos 

excrementos dos camarões (LACERDA E SENA, 2005). O ambiente redutor associado a 

fontes lábeis de carbono orgânico, ferro e sulfato, característico dos empreendimentos de 

carcinicultura no litoral, pode gerar condições favoráveis ao processo da sulfato redução.  

De fato a literatura tem relatado (OTERO, 2000; NÓBREGA, 2010) a formação do 

sulfetos de ferro, especialmente pirita, em ambiente anóxicos sedimentares. A pirita é 
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formada em ambientes redutores, aonde há presença de matéria orgânica, Fe reativo e 

fontes de sulfato. Sua formação ocorre pela decomposição da matéria orgânica às custas da 

redução bacteriana do sulfato (RBS). Seu principal produto final, a pirita (FeS2) é estável sob 

condições anaeróbias, mas se oxida quando sob condições aeróbias, promovendo a 

liberação de ácido sulfúrico (SILVA, 2005). A fração pirítica pode atuar, também, na 

retenção de elementos traço (HUERTA-DÍAZ E MORSE 1992) que são liberados mediante 

oxidação desta fase mineral. Neste sentido a despesca nos tanques, pode promover a 

oxidação da pirita com posterior liberação de metais associados, proporcionando sua 

biodisponibilidade e aumentando os riscos de contaminação ambiental. Nesse contexto, o 

objetivo deste trabalho foi identificar riscos potenciais de contaminação de resíduo 

proveniente do fundo de tanque de carcinicultura, a partir da especiação geoquímica do 

ferro presente no resíduo. 

  

2. Material e métodos 

O resíduo foi coletado em área de carcinicultura comercial localizada no município de 

Aracati (4° 33’ 42” S, 37° 46’ 11”). Para fins de caracterização, foram coletadas amostras de 

diferentes pontos do tanque de criação (100m de largura e 400m de comprimento). Após a 

coleta as amostras foram embaladas em sacos plásticos e mantidas sob refrigeração até 

execução das análises. O potencial de oxi-redução (Eh) foi medido com aparelho portátil e 

as leituras finais corrigidas pela adição do potencial do eletrodo de referência de calomelano 

(+244 mV). As leituras de pH foram feitas por meio de eletrodo imerso em água em 

suspensão solo/líquido na proporção de 1:2,5. Para a extração seqüencial de Fe foi utilizada 

a combinação dos métodos propostos por Tessier et al. (1979), Huerta-Díaz e Morse (1990) 

e Fortín et al. (1993), obtendo-se as frações operacionalmente definidas como: F1) Fe 

trocável e dissolvido; 2) Fe associado aos carbonatos; F3) Fe associado à ferridrita; F4) Fe 

associado à lepdocrocita; F5) Fe cristalino; F6) Fe associado à piríta. A partir da extração 

sequencial, foi determinado o Ferro reativo (∑F1 à F5), referente ao ferro passível de 

piritização (OTERO et al., 2009), possibilitando calcular o grau de piritização (DOP) do ferro, 

determinando o percentual de Fe reativo incorporado à fração pirítica (BERNER, 1970).  

 

3. Resultados e Discussão 

Os teores de ferro trocável e associado à lepidocrocita foram pouco expressivos 

(Figura 1).  O maior conteúdo de Fe ocorreu associado à carbonatos (62,07 µg g-1), seguida 

pelo Fe-cristalino (28,38 µg g-1) e pelo ferro associado à ferridrita (27,11 µg g-1; Figura 1). 

O Eh medido foi de 150mV, indicando um ambiente subóxico. Na ocasião, a 

presença de pH elevado (7,6) pode ter favorecido a precipitação de ferro principalmente 
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como goethita e carbonatos, uma vez que o pH baixo não favorece a precipitação dos 

carbonatos que, via de regra, ocorre na faixa de pH entre 6 a 8 (OTERO et al., 2009). A 

maioria das fazendas acrescenta cal virgem ou calcário dolomítico em quantidades e 

periodicidade variadas ao longo do cultivo, prática que promove o aumento do pH 

(YUVANATEMIYA E BOYD, 2006), e a reprecipitação de metais na forma de carbonatos.  

Adicionalmente, foi verificado um baixo valor de ferro incorporado à fração pirítica 

(3,7 µg g-1), acarretando em baixo valor de DOP (2,45%). 

Fe (µg.g-1)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Resíduo

DOP (%)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Trocável 
Carbonato 
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Cristalino 
Pirita 
DOP (%) 

 

Figura 1. Especiação do ferro no sedimento de um fundo de tanque de carcinicultura. 

Apesar do baixo valor de DOP (2,45%) e da elevada quantidade de ferro reativo 

(148,31 µg g-1), existe potencial para a formação de pirita. De fato, Burford e Longmore 

(2001) relataram que 50-80% da degradação do carbono em sedimentos de carcinicultura 

foi anaeróbia, na maior parte associada à redução do sulfato. No presente estudo, os baixos 

valores de Fe-pirítico podem estar associados à elevada presença do NO-3 nos tanques de 

aquicultura (TOVAR et al, 1999) que pode limitar a sulfato redução, uma vez que o sulfato 

só é reduzido na medida em que o nitrato e outras formas como Mn(IV) e Fe (III) são 

esgotadas ou muito escassas (OTERO, 2000). Outro motivo para os baixos valores de Fe-

pirítico e DOP seria a própria oxidação da pirita pelo nitrato. De fato, Jorgensen et al (2009), 

observaram que em sedimentos anóxicos contendo pirita a redução do nitrato pode ser 

mediada pela oxidação anóxica da pirita.  

 

4. Conclusão 

A dominância da fração Fe-carbonato pode estar associada à atividade de calagem 

realizada durante a instalação dos tanques e cultivo.  

Os baixos conteúdos de Fe-pirítico devem resultar da presença de NO3- nos tanques 

que pode promover tanto a oxidação da pirita como limitar o processo de RBS. 
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RESUMO 
A bacia do rio Tatuoca inclui a área do estaleiro do Complexo Industrial Portuário de Suape, que 
antes do advento da industrialização, o uso do solo estava concentrado à cultura de cana-de-açúcar. 
Esta bacia apresenta uma área de 1.246,30Km2, no Estado de Pernambuco, envolvendo nove 
municípios. O estudo de bacias deste porte voltado para a variabilidade de elementos-traço é um 
importante instrumento de análise geoquímica e planejamento do uso do solo, incluindo-se a gestão 
de bacias. No perfil pedológico estudado, CTP 2, o chumbo evidenciou razoáveis variações nas 
concentrações das seções mais superiores, com concentrações médias de 13 ppm. Este estudo teve 
como objetivo caracterizar a variação geoquímica do Pb ao longo de um perfil pedológico, de modo a 
visualizar possíveis impactos ambientais, bem como subsidiar estudos de geoquímica de sedimentos 
ativos de corrente na bacia do rio Tatuoca. Alguns parâmetros, como Fator de Enriquecimento - FE, 
Análise de Componentes Principais - ACP e o estudo das concentrações deste elemento, buscam 
entender as relações entre este material, os eventos geoquímicos e os níveis do perfil onde as 
amostras foram coletadas.  
 
Palavras-chave: perfil pedológico, fator de enriquecimento, bacia do rio Tatuoca, análise de 
componentes principais. 
 
ABSTRACT 
The basin of the river Tatuoca includes the area of the shipyard of the Port Industrial Complex of 
Suape that before the advent of industrialization, the use of the ground was concentrated to the sugar 
cane culture.This, the study of basins of this transport directed toward the variability of element-I trace 
is an important instrument of analysis geochemistry and planning of the use of the ground, including 
itself it management of basins. In the studied soil profile, CTP 2, the lead evidenced reasonable 
variations in the concentrations of the layers most superior, with 13 average concentrations of ppm. 
This study had as objective to characterize the geochemistry variation of the lead, in a soil profile in 
order to visualize possible impacts ambient, as well as subsidizing studies of geochemistry of active 
chain sediments in the basin of the river Tatuoca. Some parameters, as Enrichment Factor - EF, 
Principal Components Analysis - the PCA and the study of the concentrations of this element, search 
to understand the geochemical relations between this material, events and the levels of the profile 
where the samples had been collected.  
 
Keywords: soil profile, enrichment factor, basin of the river Tatuoca, principal components analysis. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
  Para este estudo, as concentrações dos elementos-traço foram analisadas sob a 

ótica dos valores de background não só aqueles tomados como referência da literatura, bem 

como do perfil onde as amostras foram coletadas. Para tanto, foram levados em 

consideração o uso e ocupação do solo e as características do material genético. Nesta 

pesquisa, o estudo do Fator de Enriquecimento - FE e a da Análise de Componentes 

Principais – ACP, foram os instrumentos de análise. Para realização dos cálculos 

estatísticos, foi utilizado o software Statistica 9.0 versão Trial.Foram coletadas 34 amostras 

de solo em perfil vertical, que foram secas em estufa a uma temperatura de 50°, por um 
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período de 24 horas e posteriormente foram homogeneizadas com auxílio de almofariz de 

porcelana no laboratório de preparação de amostras de Geologia Ambiental, do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco. Em seqüência, foram 

retiradas alíquotas de 10g por amostra e enviadas ao laboratório Geosol, para análises 

químicas, onde foi utilizada a técnica de Espectometria de Absorção Atômica (ICP/AES), 

obtendo-se as concentrações dos elementos: Al, Ba, Ca, Cr, Fe, K, Li, Mg, Na, Ni, Pb, Sr, V, 

Y, Zn e Zr. 

 

FATOR DE ENRIQUECIMENTO 
 Para analisar as situações anômalas significativas nos teores de metais no perfil de 

solo estudado (CTP 2), foram consideradas  as concentrações dos elementos-traço em cada 

amostra coletada de 0,5m em 0,5m e determinado o  Fator de Enriquecimento, utilizando-se 

como fator normalizador a concentração do Al da amostra, as concentrações relativas dos 

elementos-traço na Crosta Superior  (Mason, 1967),  as concentrações do Perfil e  as dos 

sedimentos de fundo do Rio Botafogo (Lima, 2008). Observando as concentrações de Pb, 

as amostras estão enriquecidas apenas se for considerado o Al seções mais basais como 

normalizador, entretanto, quando se considera o padrão de referência da Crosta Superior, 

verifica-se que de fato, ocorre tão somente um discreto aumento dos valores, sem 

entretanto, ultrapassar a unidade. Considerando como padrões de referência os sedimentos 

de fundo do rio Botafogo, tem-se valores que atingem o patamar 2, indicando haver algum 

enriquecimento.Comparando-se os valores de FE às concentrações de Pb, verifica-se que 

este elemento apresenta comportamento que pode ser considerado anômalo, tendo em 

vista que  sua concentração média na crosta é de 14 ppm (Alloway, 1964), bem abaixo dos 

valores de  Chumbo,  em torno de 75 ppm, verificado na seção mais superior do perfil. Os 

valores do FE indicam um pequeno enriquecimento, no caso da utilização como padrão o 

valor do Al da seção mais basal e com relação ao valor de background perfil do Rio 

Botafogo, atingindo o nível 2,0.  

 

ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS  
 A ACP, evidencia agrupamentos geoquímicos bem definidos (Figura 01) balizados por 

variância.Analisando as distribuições dos scores, e as diversas associações mais 

significativas de elementos nos quadrantes, verifica-se que o Pb e As forma um grupo bem 

destacado, assim como o Th e Zr, que apresentaram isoladamente, um grau de 

interdependência importante, assim como Cd, Cr, Fe, Al, Ti, Sc e V.  
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Figura 01: Grupos dos elementos relacionados aos níveis de profundidade do perfil, segundo a ACP 
no CTP2. 
 Na Figura 01 se destacam os níveis onde o Pb está mais concentrado, primeiramente 

na seção mais basal (16,5 a 17 m), mais próxima à composição do material geogênico, 

seguindo-se a concentração destes elementos nas seções mais superiores (1,5 a 0,5m). 

Assim, foi possível observar que no Perfil CTP 2, o Pb apresentou um comportamento 

distinto dos outros elementos, visto que nas seções intermediárias mostraram 

concentrações com teores baixos, por outro lado, nas seções mais superiores (4m a 0,5 m) 

essas concentrações apresentam altos teores em relação à seções mais basais (15 a 

16,5m) e às seções intermediárias (4m a 14,5m). Sobre o Pb, a ACP evidencia que nos 

níveis 0,5m a 1m, 1,0m a 2,0m, 2,0m a 2,5m, há uma inter-relação destacadamente 

importante deste elemento.. Os elementos de mais alta significância são o La, Mn, Fe, V, 

Cu, Ni, Ti, Ba, Cr, Sr. Em segundo plano os elementos: Zr, Be, Y, Na, Mo, Co, Mg, Pb e Cd. 

As seções mais arenosas, por não apresentarem materiais capazes de adsorverem metais, 

(argilas e óxidos/hidróxidos de Fe) apresentam como destaque o Th e o Zr, característicos 

de faixas mais lixiviadas, onde predominam os resistatos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 É possível observar que no perfil CTP2 os elementos Al, Ba, Mg, Zr, Mn, Sr, Th, Ti, V, 

Y e Zn, apresentaram comportamento razoavelmente similar nas seções mais superficiais, 

estes mesmos elementos apresentaram nas seções mais basais uma concentração maior 

em relação a estes níveis, evidenciando comportamento decorrente dispersão gradual até 

as seções superficiais, por efeitos pedogenéticos.Na ACP, o Mo e Pb,  nos níveis 0,5m a 

1m, 1,0m a 2,0m, 2,0m a 2,5m, apresenta uma razoável interdependência. Estes últimos 

elementos se concentraram nos horizontes mais superficiais do solo, o que pode estar 

relacionado à adsorção dos mesmos por matéria orgânica, e que o discreto enriquecimento 

tenha sido devido a efeitos antropogênicos, tais como a contribuições de vapores de 

combustíveis fósseis e do emprego de biocidas na agricultura. Diante dos resultados 

analisados pode-se concluir que o local de coleta das amostras, em 2007, estava 

influenciado não só pela atividade agrícola, o que, além das dinâmicas ambientais locais 

como precipitação, concentração da matéria orgânica e as características inerentes às 

rochas vulcânicas, pode ter ocasionado até o momento destas coletas, o aumento 

significativo do Pb nos horizontes mais superficiais do perfil estudado. Este metal pesado 

apresentou valores enriquecidos a um nível de 3,6 que, de acordo com classificação de 

Birch (2003) apud Lima (2008), ainda é um valor pouco enriquecido. Pode-se dizer que a 

área em questão já necessita de um monitoramento geoquímico, pois mesmo não havendo 

enriquecimento significativo, houve concentrações absolutas distintas das seções mais 

basais por efeito geogênico, e notadamente aumentados nas seções superficiais, mais 

expostas à ação antrópica.  
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Resumo 
Combinando µSXRF, µEXAFS, µXANES e cinética de troca isotópica (CTI) o estudo permite acessar a 
especiação sólida de Cr nos solos ultramáficos de Niquelandia (GO). Nesses solos intemperisados, o Cr está 
presente nas duas formas: Cr(III) e Cr(VI). O Cr (VI), forma tóxica, é imobilizada na superfície de óxido de Fe por 
fenômenos de sorção. Investigações espectrográfica e química estão de acordo com a distribuição de Cr (VI), 
com mais Cr disponível nos horizontes minerais, e preferencialmente na fração fina. Resultados sugerem que a 
afinidade com os óxidos de ferro na fração fina e capacidade de troca aniônica controlam o conteúdo de Cr(VI) e 
sua disponibilidade. 
Palavras-chave: cromo, solo ultramáfico, especiação, disponibilidade, meio ambiente. 
 
Abstract 
Combining µSXRF, µEXAFS, µXANES and isotopic exchange kinetics (IEK) allows access solid speciation of Cr 
in ultramafic soils Niquelândia (GO). In weathered soils, Cr is present in two forms: Cr (III) and Cr (VI). Cr (VI), 
toxic form, is immobilized on the surface of Fe oxide by sorption phenomena. Spectroscopy and chemical 
investigations are in agreement with the distribution of Cr (VI), with more Cr(VI) available inside mineral horizons, 
and preferably in the fine fraction. Results suggest that both affinity for iron oxides and the fine fraction and anion 
exchange capacity control the content of Cr (VI) and its availability. 
Keywords: chromium, ultramafic soil, speciation, availability, environment. 
  

1. Introdução 
As características químicas específicas dos solos ultramáficos, resumidos sob o 

termo “síndrome serpentina”, resultaram no desenvolvimento de ecossistemas adaptados 
aos solos de baixa fertilidade com alto conteúdo em metais. Ao longo do tempo, a flora 
especifica, com elevado grau de endemismo, adaptou-se a esses solos ricos em metais (Ni, 
Cr, Co, Mn), pobres em nutrientes (N, P, K, ...) e com um forte desequilíbrio Ca:Mg.  

As bases científicas são essenciais para definir a "biodisponibilidade" ou 
“fitodisponibilidade” de um elemento com vistas a avaliar os riscos ecológicos (Peijnenburg e 
Jager, 2003). O efeito danoso de um metal pesado depende basicamente da concentração e 
de suas formas químicas no solo. A mobilidade dos metais, passando de formas pouco 
móveis para formas mais móveis, depende, por um lado, da especiação dos metais, ou seja, 
do tipo de ligação entre os metais e as fases associadas, e por outro lado, das propriedades 
físico-químicas do solo. No caso do cromo, o equilíbrio entre o Cr(III) e o Cr(VI) é 
basicamente controlado pelas reações de oxidação-redução que ocorrem no solo (Fendorf, 
1995). 

Nos solos ricos em Cr de Niquelândia (GO), extrações químicas prévias sugeriram a 
presença de uma fração disponível na forma hexavalente. Esta forma em concentrações 
elevadas nos solos pode induzir à toxicidade, podendo provocando um impacto no meio 
ambiente e dificuldade na reabilitação das áreas exploradas. 

O objetivo desta pesquise é caracterizar e quantificar a especiação e disponibilidade 
do Cr(VI) nos solos de Niquelândia pela combinação de técnicas espectrográficas e 
químicas. 
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2. Materiais e métodos 
Dois latossolos (NiQ II e NiQ III) foram selecionados ao longo de uma 

toposseqüência representativa dos solos ultramáficos de Niquelândia (Garnier et al., 2009a). 
As concentrações totais de elementos nas amostras foram determinadas após digestão 
ácida. A fim de melhor caracterizar a compartimentação entre Cr(III) e Cr(VI) extraível, foram 
igualmente realizadas extrações químicas com soluções de KCl e KH2PO4, respectivamente. 

Para distinguir diferentes compartimentos de Cr disponíveis de acordo com sua 
cinética de troca isotópica (CTI), foi utilizado o 51CrO4

2- como marcador, e assim, ter mais 
conhecimento da relação entre a solução e a fase sólida (Garnier et al., 2009b). 

Mapeamento elementar por µSXRF e XANES foram registrados em áreas 
selecionadas sobre lâminas delgadas nos síncrotrons SLS e SOLEIL (Suíça e França) em 
LUCIA beamline. O Cr K-edge dos espectros XANES foram registrados no modo de 
fluorescência para determinar o estado redox do Cr: Cr(III) e Cr(VI) a partir das amostras de 
solo (terra fina antes e depois da extração de KH2PO4, fração argila e amostras de 
referencia). 

3. Resultados e discussão 
A composição mineral dos solos (NiQ II e NiQ III) é dominada por hidróxidos e óxidos 

de ferro (goethita e hematita), com a presença de espinélios (magnetita e cromita) e quartzo 
(Garnier et al., 2009a), não sendo encontrados minerais primários remanescentes como 
piroxênios e olivinas. Os Mn-óxidos, o único oxidante natural do Cr(III), não foram 
detectados por difração de raios-X, mas mapas por µSXRF confirmaram a sua presença 
(Fig.1). 

O ferro é o principal componente (27-51% de Fe) dos solos, constituindo a matriz sob 
forma de óxido/hidróxidos, altamente substituídos por outros metais, tais como Al, Ni e Cr 
(Garnier et al., 2009a). Mapas elementares por µSXRF revelaram que o Al e o Ni são 
uniformemente distribuídos e ocorrem exclusivamente nos óxidos de ferro, enquanto o Cr 
predomina nos grãos de cromita residual (Fig.1).  

Nos dois perfis, os teores totais de Cr dos solos são particularmente elevados, 
variando de 5 000 a 12 000 mg kg-1, (Garnier et al., 2009a). A fração extraível, por KCl e 
KH2PO4, corresponde respectivamente a cerca de 0-2 % de Cr(III) e 0-10% de Cr(VI) do 
cromo total em alguns horizontes (Garnier et al., 2009b).  

 
Figura 1. Mapeamento por µSXRF do Fe, Mn e Cr do horizonte NIQ II-4 (50-90cm). 

O XANES mostraram claramente que o Cr está presente em seus dois estados de 
oxidação, ou seja, Cr(III) e Cr(VI), na matriz sólida do solo. (Fig.2a). O cromo está presente 
principalmente na forma de Cr(III), incluídos no espinélios e óxidos de ferro. Os resultados 
do XANES mostraram que 17-23% das superfícies minerais da fração argila corresponde a 
Cr2(III)O3 que pode ser uma fonte de Cr(III) lábil. Entretanto, o cromo hexavalente está, sem 
dúvida, presente nesses solos, e os espectros revelaram que a fração argila contém maior 
concentração de Cr(VI) do que a massa total (Fig.2a). A falta de Cr(VI), após troca de 
KH2PO4 em espectros XANES confirmar que a extração de KH2PO4 é eficiente para liberar o 
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Cr(VI) adsorvido nas amostras de solo. Combinando µSXRF, µEXAFS e µXANES o estudo 
avaliou a especiação sólida de Cr. 

A fim de conhecer os parâmetros que controlam a troca desse Cr(VI), foram feitas 
cinéticas de troca isotópica (CTI) do cromato. Essa técnica, eficiente para medir a 
fitodisponibilidade de vários elementos, mostra que uma quantidade importante de cromato 
torna-se rapidamente disponível. O cromato disponível é principalmente localizado nos 
horizontes minerais: NiQ II-4 (50-90 cm) e NiQ III-5 (125-200 cm) (Fig.2b). Uma grande parte 
do Cr(VI) é trocável em menos de um dia (E0-24h) (39-83% em NiQ II; 69-80% em NiQ III). 

 
Figura 2. a- Cr K-edge dos espectros XANES: horizontes NiQ II-1 (0-10 cm) e 4 (50-90cm) e de NiQ 
III-1 (0-10cm) e 5 (125-200cm). Linha preta: amostra total; linha cinza: amostra após a extração por 
KH2PO4; linha tracejada: fração argilosa; zoom da zona do Cr(VI). b- Distribuição do CrO4

2-
 nos 

diferentes compartimentos trocáveis em NiQ II e NiQ III (CTI). 
 

Além desta troca muito rápida, verifica-se uma elevada capacidade dos solos de 
manter a concentração em cromo na solução (poder tampão). Correlações significativas 
entre as frações rapidamente trocáveis e a fração argila, bem como com os teores de Fe-
óxidos amorfos ou mal cristalizados sugerem fortemente que a disponibilidade do Cr(VI) é 
controlada pela fração argila composta de Fe-óxidos (Garnier et al., 2009b). Investigações 
por CTI e XANES estão de acordo com a distribuição de Cr(VI) mais disponível nos 
horizontes NiQ II-4 e NiQ III-5, preferencialmente na fração fina. Além disso Garnier, et 
al. (2009a) mostraram que a quantidade de Cr prontamente lábel quantificado por CTI (E0-

24h) é significativamente correlacionada com Fe-óxidos presentes na fração argila.  O ∆pH é 
negativo nos horizontes orgânicos e torna-se positivo nos horizontes minerais, indicando 
que cargas positivas prevalecem nestes últimos horizontes. Os horizontes minerais, 
extremamente ricos em Fe-óxidos na fração argila, apresentam cargas superficiais positivas 
no pH do solo favorecendo a sorção de Cr(VI). Enfim, as velocidades elevadas de troca 
sugerem também uma adsorção do Cr(VI) bastante fraca, do tipo de esfera externa. Ao 
contrário, a matéria orgânica pode contribuir na redução do Cr(VI) para o Cr(III) explicando 
as teores limitadas de Cr(VI) nos horizontes superficiais. Assim, a discrepância de cromato 
disponível com a profundidade pode ser explicada pela: i. condições favoráveis de oxidação 
em horizontes minerais, ii. a presença de carbono orgânico que pode reduzir o Cr(VI) nos 
horizontes mais superficiais, iii. as diferenças na capacidade de adsorção do Cr(VI) nos 



 

142 

horizontes mais profundos (Garnier et al., 2009a). Duas tendências se desenham em 
relação ao ∆pH: i. os teores de Cr extraídos por KH2PO4 e ii. o Cr rapidamente disponível 
pela CTI, conforme o controle da disponibilidade pelos Fe-óxidos e pela capacidade de troca 
aniônica dos solos (Fig.2b). 

 
Figura 3. a-Gráfico do ∆pH vesus Cr-KH2PO4 extraível; b- ∆pH vesus E0-24h (Cr disponível/ CTI). 

4. Conclusões 
Nesses solos intemperisados, o Cr está presente nas duas formas: Cr(III) e Cr(VI). O Cr (VI), 

gerados por oxidação do Cr(III) parece ser imobilizada na superfície de óxido de Fe por fenômenos 
de sorção. Fe-óxidos (goethita), presentes na fração mais fina, estão particularmente envolvidos na 
sorção do Cr(VI) e assim na sua mobilidade e disponibilidade. Todos esses resultados sugerem que 
mais do que a capacidade para gerar o Cr(VI), é sua forte afinidade com os óxidos de ferro na fração 
fina e, portanto, a capacidade de troca aniônica, que controlam o conteúdo de Cr(VI) e sua 
disponibilidade. 

Embora a origem do Cr(VI) disponível não possa ser claramente definida, os resultados 
apontam possíveis pistas para reflexão. Ambos os óxidos - de manganês e a goethita com 
substituição por Mn - podem contribuir eficientemente para a oxidação de Cr(III) para o Cr(VI). Os 
óxidos de Mn provavelmente exercem um papel importante na gênese do cromato lábil, pois trata-se 
do único oxidante natural nos solos.  

Esta abordagem espectrográfica e química permite detectar o estado redox do cromo nos 
solos. Além disso, podem ser discutidas a quantidade, a localização, a disponibilidade e a mobilidade 
do Cr(VI). Os resultados da extração cinética podem ser usado para indicar a relação entre o cromato 
e as fases sólidas. Essa abordagem permite determinar a toxicidade potencial de elementos como 
cromo nos solos e então avaliar os riscos ambientais. 

5. Bibliografia 
Peijnenburg WJGM., Jager T., 2003. Monitoring approaches to assess bioaccessibility and 

bioavailability of metals: Matrix issues. Ecotox. Environ. Safe, 56, 63-77.  

Fendorf S.E., 1995. Surface reactions of chromium in soils and waters. Geoderma, 67, 55-71. 

Garnier J., Quantin C., Echevarria G. and T. Becquer, 2009a. Assessment of chromate availability in 
tropical ultramafic soils. J. Soils Sediments, 9, 468-475. 

Garnier J., Quantin C., Guimarães E., Garg V.K., Martins E.S. and T. Becquer, 2009b. Understanding 
the genesis of ultramafic soils and catena dynamics in Niquelândia, Brazil. Geoderma, 151, 204-
214. 



 

143 

Determinação de background de elementos químicos em 
sedimentos estuarinos para o Estado de Pernambuco: estratégias 

de estudo 

Natália Micheli Tavares do Nascimento Silva MENDES1,2, João Adauto de SOUZA 
NETO2, Germano MELO JÚNIOR3 

1- Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), natalia.micheli@univasf.edu.br; 2- Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), adauto@ufpe.br; 3- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
germano@geologia.ufrn.br  
 
Resumo 
Neste trabalho são apresentadas as estratégias de ação que serão empregadas para a obtenção do 
nível de Background de elementos químicos diversos, incluindo metais pesados (Al, Ag, As, B, Ba, 
Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, V e Zn) nos sedimentos 
estuarinos do Estado de Pernambuco (BR). Dentre os estuários pernambucanos, foram selecionados 
aqueles que tiveram identificados em levantamento prévio, afluentes “minimamente influenciados” 
pela ação antrópica, apresentando mata ciliar e cobertura vegetal ainda preservadas. Para a 
determinação das concentrações dos elementos será analisada a fração granulométrica <63µm dos 
sedimentos de fundo desses afluentes. O método empregado será o EPA-3051 a fim de que sejam 
determinados os elementos que estão ambientalmente disponíveis. 
Palavras-chave: Estuários, Background, Elementos Maiores e Traços, Sedimentos, EPA-3051. 
 
Abstract 
This work presents strategies for action that will be used to obtain the level of Background chemical 
elements, including heavy metals (Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, V and Zn) in estuarine sediments of Pernambuco State (BR). Among the 
Pernambuco estuaries, were previously selected those with tributaries "minimally affected" by the 
anthropic action, with preserved vegetation cover. The determination of element concentrations will be 
carried out in the particle size fraction <63µm. The method used will be EPA-3051 in order to obtain 
the chemical elements that are environmentally available. 
Keywords: Estuaries, Background, Major and trace elements, Sediment, EPA-3051. 

1. Introdução 

Em virtude da intensa industrialização e urbanização, os ambientes estuarinos vêm 

sendo paulatinamente contaminados e degradados (Kennish, 1997). Os contaminantes 

oriundos das atividades antrópicas são acumulados nos sedimentos dos estuários que 

mostram uma forte tendência a esse processo cumulativo (Carral et al., 1995). A análise 

desses sedimentos constitui um meio eficaz na obtenção de informações sobre essas 

variáveis (Carral et al., 1995; Lima, 2008; Rodrigues - Filho et al. 2002). Dessa forma, a 

análise geoquímica desses sedimentos constitui um meio adequado para se obter 

informações acerca de sua qualidade e intensidade das contaminações químicas 

antropogênicas (Manahan, 2005). Neste trabalho serão apresentadas as estratégias de 

ação para se estimar os níveis de background para sedimentos estuarinos do Estado de 

Pernambuco. Isto se dará através da amostragem e análise de sedimentos superficiais de 

fundo de drenagens relativamente “preservadas”. Para tanto serão utilizados afluentes de 

sistemas estuarinos ainda pouco impactados pela ação antrópica, apresentando mata ciliar 

e cobertura vegetal ainda preservadas. 
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2. Metodologia 

 Dentre os sistemas estuarinos do Estado de Pernambuco, foram selecionados afluentes 

“minimamente influenciados pela ação antrópica” (Figuras 1 e 2) que atendem aos seguintes critérios: 

posição relativamente isolada e preservação da vegetação nativa.  

 

Figura1. Localização dos estuários selecionados no Estado de Pernambuco para determinação dos 
níveis de background de elementos químicos em sedimento de fundo. Devido à escala o estuário do 
rio Sirinhaém ficou muito próximo ao estuário do rio Formoso. 

 

Figura 2. Imagem de um dos estuários selecionados (estuário do rio Formoso) com delimitação do 
afluente para coleta e análise de sedimentos (em vermelho). Fonte: Google Earth. 

As amostras de sedimentos de fundo superficial serão coletadas durante duas 

estações, uma seca e outra chuvosa. Para isso será utilizada uma draga do tipo Van Veen 
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em aço inox, em cerca de cinco estações de amostragem por estuário, localizadas a cada 

100 metros uma da outra. 

A secagem das amostras será feita em um liofilizador. Após secagem, estas 

amostras serão disponibilizadas para as análises geoquímicas. Uma alíquota de cada 

amostra de sedimentos será peneirada a seco utilizando-se peneiras plásticas com abertura 

de 63µm a fim de se obter a fração fina (silte + argila). Em outra alíquota das amostras, será 

feita uma análise da proporção da fração argila. Para isso será utilizado um granulômetro a 

laser. Esses teores são dados de suma importância para esse estudo, pois a variação da 

quantidade de matéria orgânica e da granulometria estão diretamente ligadas à capacidade 

de adsorção dos elementos químicos nas amostras.  

Também será determinado o teor de matéria orgânica por combustão na mesma 

fração analítica para os elementos químicos (<63µm).  

Nas análises geoquímicas serão determinadas as concentrações de Al, Ag, As, B, 

Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, V e Zn. Para isso 

será empregado o método EPA-3051 (Microwave assisted acid digestion of sediments). Este 

envolve a digestão das amostras com ácido nítrico concentrado em forno microondas. A 

leitura será feita por espectrometria de plasma com espectrômetro de massa acoplado (ICP-

MS). 

 Subgrupos representativos de amostras, com teores variando de muito baixo a muito 

alto, serão submetidos a ataques seqüenciados, que consistem em extrair, com seletividade, 

através da utilização de reagentes apropriados, os elementos químicos que apresentam 

afinidade com as várias fases geoquímicas do sedimento. Através dessas extrações pode-

se constatar a presença de elementos em formas químicas mais lábeis como na fase 

trocável e associada ao carbonato, ou mais estáveis, de menor mobilidade e/ou 

biodisponibilidade ligadas às fases de óxido de Fe-Mn (também denominada de redutível), e 

por último a matéria orgânica e residual. Os critérios detalhados que serão usados para 

selecionar essas amostras terão por base os resultados inicias das concentrações dos 

elementos químicos investigados na fração <63µm. 

3. Resultados esperados 

Com a pesquisa será obtida a concentração de elementos químicos (Al, Ag, As, B, 

Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, V e Zn) nos 

sedimentos de fundo superficial dos estuários selecionados (estuário do rio Goiana, rio 

Formoso, rio Sirinhaém e rio Una) através do método 3051 da USEPA que determina os 
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elementos “ambientalmente disponíveis”. Através desses dados serão determinados os 

níveis de background para os estuários pernambucanos. Estes dados servirão de referência 

para pesquisas e monitoramento futuros uma vez que até o momento não há esse tipo 

indicador. 

Além dos níveis de concentração dos elementos químicos nos sedimentos estuarinos 

será também analisado o teor de matéria orgânica e da fração argila das amostras na fração 

granulométrica estrategicamente escolhida para análises geoquímicas (<63µm). Ainda será 

avaliada a influência do substrato litológico das áreas a serem estudadas sobre as 

concentrações dos elementos químicos quantificados nos sedimentos, através da 

comparação com mapa geológico. 
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Resumo 
Uma campanha de amostragem de baixa densidade na bacia do baixo Rio Mucajaí (RR), no âmbito 
do Programa de Levantamento Geoquímico Multiuso da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 
permitiu a elaboração de um panorama geoquímico dos sedimentos de fundo em associação com as 
principais unidades geológicas existentes na região de estudo. Os elementos maiores mais 
abundantes nos sedimentos amostrados foram, em ordem decrescente, Fe, Al e Ti, com variação 
homogênea de dominância em todos os pontos de amostragem. Já os 15 elementos-traço mais 
abundantes foram agrupados em duas categorias: aqueles com média e mediana entre 10 e 50 ppm 
(Ce, Ba, Zr, La, Zn e Th), e aqueles com média e mediana entre 2 e 8 ppm (Y, V, Pb, Rb, Cr, Sr, Cu, 
Nb e Ga). 
Palavras-chave: Rio Mucajaí, sedimentos de fundo, associações geoquímicas, elementos-traço. 
 
Abstract 
The study area is spread over the lower course of Mucajai River, Roraima State, and comprises a low-
density sampling to the Multiuse Geochemical Program developed by the Geological Survey of Brazil 
– CPRM. The work permits a geochemical overview of the bottom sediments in association with the 
main geological framework of the region. The major elements in decreasing order of abundance of the 
investigated samples are Fe, Al and Ti, with a homogeneous variance in all the points of sampling. 
Meanwhile a number of 15 trace elements more abundant were grouped into two categories: one 
comprising average and median between 10 and 50 ppm (Ce, Ba, Zr, La, Zn and Th) and those with 
average and median between 2 and 8 ppm (Y, V, Pb, Rb, Cr, Sr, Cu, Nb and Ga). 
Keywords: Mucajai River, bottom sediments, geochemical association, trace elements. 
 

1. Introdução 

 A CPRM - Serviço Geológico do Brasil desenvolve, em todo território nacional, um 

Programa de Levantamento Geoquímico Multiuso, que inclui amostragem de águas 

superficiais, sedimentos de fundo de drenagem e solos vinculada ao recorte das principais 

bacias hidrográficas em cada Estado. O Rio Mucajaí é o maior afluente da margem direita do 

Rio Branco, principal curso d´água do Estado de Roraima. Sua bacia hidrográfica tem cerca 

de 19.500 km2, abrangendo partes dos municípios de Boa Vista (capital do Estado), Mucajaí e 

Alto Alegre. Os trechos alto e médio da bacia são de acesso extremamente difícil e estão 

inseridos na Terra Indígena Yanomami. Por esse motivo, a amostragem geoquímica para o 

citado Programa restringiu-se ao baixo curso do rio Mucajaí, que corresponde a uma bacia de 

drenagem com área aproximada de 5.000 km2, em região com ocupação antrópica esparsa 

com amplo predomínio de pastagens plantadas, onde foram coletadas 22 amostras de 

sedimentos de fundo em diversos tributários das duas margens (Figura 1). 

2. Geologia da Área de Estudo 

O baixo curso do rio Mucajaí, grosso modo, serve como mediador de dois grandes 

domínios litológicos: ao norte, arenitos pleistocênicos da Formação Boa Vista; a sul, uma 

área coberta por rochas ígneas do Mesoproterozoico onde predominam granitos e 

monzonitos do Batólito Mucajaí (Fraga, 2002). Essa associação encontra-se circundada por 
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ortognaisses e metagranitóides do Complexo Rio Urubu e por ortogonaisses e eventuais 

migmatitos do Complexo Urariquera, ambos de idade paleoproterozoica. No interior deste 

último ocorrem lentes de metassedimentos do Grupo Cauarane (Reis et al, 2003) (Figura 2).  

3. Materiais e Métodos 

Num mapa planimétrico da área de estudo, após análise visual da distribuição e 

extensão dos principais afluentes do baixo rio Mucajaí, foram selecionados 22 pontos de 

coleta geoquímica, de maneira que, por se tratar de levantamento de baixa densidade, os 

tributários com área de captação entre 80 e 200 km2 fossem amostrados (Figura 1). Em 

cada ponto, a amostragem de sedimentos de fundo foi realizada em diversos locais próximos 

à montante e à jusante do ponto, de modo a constituir uma amostra composta. Os sedimentos 

eram peneirados, utilizando-se a própria água do corpo amostrado, a - 42# (peneira com 

malha de nylon), até atingir uma quantidade de “finos” (argila e silte) suficiente para as 

análises químicas. Tais análises, após secagem das amostras a 600 C, peneiramento a – 80#, 

quarteamento e pulverização de 300g abaixo da fração 80# e digestão por água-régia, foram 

realizadas no laboratório da SGS-Geosol via ICP-OES e ICP-MS para 56 elementos. 

4. Discussão dos Resultados 

Os sedimentos analisados são pobres em Ca, Mg, Na e K, fruto dos agressivos 

processos intempéricos tropicais atuando sobre as rochas da área de estudo, os quais 

promovem profundas alterações químicas, com contínua eliminação dos alcalinos e alcalino-

terrosos e consequente enriquecimento relativo em Fe e Al nos perfis dos solos que, 

erodidos e transportados aos canais fluviais, constituem os atuais sedimentos de fundo. 

Com relação aos elementos maiores analisados, predominam, em ordem de 

abundância (Tabela 1), Fe (média de 1,38%), Al (0,39%), Ti (0,16%), K (0,07%) e Mn (0,03%), 

sendo que Fe-Mn-K-Ti formam uma forte associação geoquímica (r > 0,7), cuja distribuição 

está concentrada na porção SW da bacia do baixo Rio Mucajaí, em drenagens que cortam o 

Complexo Rio Urubu e o Batólito Mucajaí. Quando se analisa a distribuição pontual, verifica-se 

que a variação de dominância entre os elementos maiores é homogênea: em todos os pontos 

amostrados, o Fe é o elemento predominante, seguido sempre pelo Al e pelo Ti (Figura 3). 

Os 15 elementos-traço mais abundantes podem ser divididos em dois grupos: aqueles 

com média e mediana entre 10 e 50 ppm, representados por Ce>Ba>Zr≥La>Zn>Th (em 

ordem de valores médios); e aqueles com média e mediana entre 2 e 8 ppm, constituídos por 

Y>V≥Pb>Rb>Cr>Sr≥Cu>Nb>Ga (Tabela 1). Já quando se visualiza a distribuição pontual, 

observa-se que, em nenhum dos dois grupos, a variação de dominância é homogênea: no 

primeiro grupo, o Ce predomina em 11 pontos de amostragem, enquanto Ba é o elemento 
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predominante em 7 pontos e o Zr em 4 pontos (Figura 3); no segundo grupo a situação é 

similar, com dispersão entre Y, V, Pb e Rb como elementos predominantes. 

A elaboração da matriz de correlação permite que os 15 elementos-traço sejam 

agrupados em três associações geoquímicas: Ce-La-Sr-Th (elementos concentrados na 

porção NW da bacia do baixo Mucajaí, em igarapés que drenam o Complexo Urariquera);   

Cu-Ga-Nb-Pb-Rb-Y-Zn-Zr (acompanha a distribuição do Fe, concentrando-se na porção SW 

da bacia, em drenagens que cortam o Complexo Rio Urubu e o Batólito Mucajaí); e Cr-V 

(elementos enriquecidos nas regiões NW e central (margem esquerda) da bacia, em cursos 

d´água que drenam os Complexos Urariquera e Rio Urubu). O Ba, que não entrou em 

nenhuma associação, concentra-se nas porções NW e central (margem direita) em drenagens 

que cortam o Complexo Urariquera e o Batólito Mucajaí. Importante ressaltar que os 

sedimentos das drenagens que cortam a Formação Boa Vista (porção NE da bacia), 

essencialmente arenosa, são empobrecidos em todos os elementos citados acima. 

 
Figura 1 – Situação da bacia do baixo rio Mucajaí, com a divisão municipal do Estado de Roraima e a 
localização dos pontos de amostragem de sedimentos de fundo. 
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Figura 2 - Mapa geológico simplificado da região do baixo curso do rio Mucajaí 

Tabela 1 – Parâmetros estatísticos para os elementos maiores e traço mais abundantes nos 
sedimentos de fundo amostrados na bacia do baixo rio Mucajaí. 

Elemento Limite de 
Detecção 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Média Mediana I Quartil  III Quartil Desvio 
Padrão 

Coefic. de 
Variação 

Fe (%) 0,01 0,74 2,74 1,38 1,35 0,93 1,56 0,55 0,40 

Al (%) 0,01 0,13 0,90 0,39 0,34 0,19 0,48 0,23 0,59 

Ti (%) 0,01 0,03 0,56 0,16 0,09 0,07 0,19 0,14 0,91 

K (%) 0,01 < 0,01 0,21 0,07 0,06 0,02 0,12 0,06 0,85 

Mn (%) 0,01 0,01 0,07 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,72 

Ce (ppm) 0,05 5,32 184,58 48,82 27,22 18,68 75,93 49,32 1,01 

Ba (ppm) 5 7,0 101,0 39,9 29,0 15,0 53,0 28,4 0,71 

Zr (ppm) 0,5 4,10 67,70 24,88 18,45 11,00 38,90 18,71 0,75 

La (ppm) 0,1 2,80 107,50 24,05 11,85 8,90 36,80 26,27 1,09 

Zn (ppm) 1 2,0 75,0 16,0 9,5 5,0 20,0 16,8 1,05 

Th (ppm) 0,1 3,70 37,10 12,69 10,85 7,50 16,20 7,68 0,61 

Y (ppm) 0,05 1,47 33,85 7,99 6,37 4,04 8,60 6,80 0,85 

V (ppm) 1 2,0 22,0 6,8 6,0 3,0 8,0 5,4 0,79 

Pb (ppm) 0,2 2,40 17,50 6,48 4,25 3,50 8,40 4,19 0,65 

Rb (ppm) 0,2 0,40 20,50 5,76 5,10 1,70 7,60 4,74 0,82 

Cr (ppm) 2 2,0 20,0 5,2 4,0 3,0 6,0 4,0 0,77 

Sr (ppm) 0,5 0,80 36,10 4,63 2,95 1,30 3,70 7,42 1,60 

Cu (ppm) 0,5 1,80 11,20 4,34 3,75 2,40 6,00 2,48 0,57 

Nb (ppm) 0,05 0,15 23,85 3,58 2,22 0,89 4,77 5,10 1,42 

Ga (ppm) 0,1 0,70 6,90 2,58 2,05 1,60 3,30 1,51 0,59 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pontos de Amostragem

T
eo

r 
(%

)

Al Fe Ti

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pontos de Amostragem

T
eo

r 
(p

p
m

)

Ba Ce Zr

 
Figura 3 - Distribuição dos elementos maiores (esquerda) e traço (direita) mais abundantes nos 
sedimentos de fundo do baixo Mucajaí de acordo com os pontos de amostragem.  
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Resumo 
Os manguezais constituem ambientes de importância ecológica e econômica para as regiões 
costeiras. Entretanto esses ecossistemas vêm sendo degradados continuamente pela ação antrópica. 
A carcinicultura é uma das atividades mais impactantes nesses locais estuarinos, causando diversos 
impactos como desflorestamento, migração, perda da biodiversidade local e, principalmente, poluição 
das águas e solos devido ao despejo de seus efluentes, geralmente com altas concentrações de 
metais traços. O objetivo deste trabalho consistiu em estimar a distribuição de zinco originado de 
resíduos de carcinicultura em solos de manguezal da bacia do Baixo Jaguaribe, Ceará, Brasil. Em 
uma área de manguezal do rio Jaguaribe onde são lançados efluentes das indústrias de camarão 
diretamente e em outra área afastada 300m de empreendimentos de carcinicultura, amostras 
indeformadas foram coletadas em triplicata com tubos de policarbonato. Em campo foram realizadas 
as medições do pH e Eh desses solos em diferentes profundidades. Em seguida as amostras foram 
transportadas refrigeradas até o laboratório, onde foi feito as segmentações em diferentes 
profundidades. Em cada uma dessas partes foi analisado as concentrações de zinco associadas as 
diferentes formas de ferro (trocável, carbonato, ferridrita, lepidocrocita, goethita e pirita). Os 
resultados foram analisados e comparados através do teste-t de Student. Os resultados obtidos 
permitiram compreender a dinâmica dos processos biogeoquímicos no solo do manguezal e 
determinar variações na biodisponibilidade de zinco devido ao despejo de efluentes da carcinicultura 
em solo do manguezal da Bacia do Baixo Rio Jaguaribe, Ceará, Brasil. 
Palavras- Chave: Biodisponibilidade de metais, piritização, metais traços. 
 
Abstract 
The mangrove environments are ecologically and economically important coastal regions. However, 
these ecosystems are being continuously degraded by human action. Shrimp farming is one of the 
most impressive activities in these estuarine locations, causing several impacts like deforestation, 
migration, loss of local biodiversity, and especially soil and water pollution due to dumping of 
wastewater, usually with high concentrations of trace metals. The aim of this study was to estimate the 
distribution of zinc originated from shrimp waste in mangrove soils of the Lower Basin Jaguaribe, 
Ceara, Brazil. In a mangrove area where the river Jaguaribe effluents are released directly from the 
industries of shrimp and another area 300m away from the shrimp farming ventures, samples were 
collected in triplicate with polycarbonate tubes. The field study included measurements of pH and Eh 
of soil at different depths. Then the samples were transported chilled to the laboratory where the 
segmentation was done at different depths. In each of these pieces was analyzed zinc concentrations 
associated with different forms of iron (exchangeable, carbonate, ferrihydrite, lepidocrocite, goethite 
and pyrite). The results were analyzed and compared using the t-test. The results allowed to 
understand the dynamics of biogeochemical processes in the soil of mangrove and determine 
variations in the bioavailability of zinc due to the dumping of shrimp farm effluent in mangrove forest 
soil of the Basin of the Lower Rio Jaguaribe, Ceara, Brazil. 
Keywords: Metals biodisponibility, piritization, trace metals. 
 
1. Introdução 

As florestas de mangue são ecossistemas tipicamente tropicais e encontram-se em 

quatro continentes e seis regiões geográficas do planeta. Apesar dos esforços para sua 

conservação, os manguezais encontram-se permanentemente ameaçados por diversas 

atividades humanas. Os principais fatores geradores de impactos sobre os manguezais 
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incluem a poluição por efluentes e outros compostos, principalmente pela aqüicultura e 

carcinicultura (BERGER et al., 2008).  

A carcinicultura constitui uma atividade econômica muito impactante para os 

ambientes estuarinos devido ao contínuo lançamento de resíduos dos tanques de camarão 

para esses locais. Dentre os metais associados a esses efluentes da carcinicultura o Zinco 

(Zn) se destaca tanto por sua elevada quantidade associada as rações e produtos químicos 

quanto pelo efeito toxico que causa nos organismos em altas concentrações (PÁEZ-OSUNA 

et al., 1995). Apesar desse fator, ainda são poucos os estudos que comprovem a 

contaminação dos solos de estuários por metais oriundos de efluentes da carcinicultura. 

O objetivo desse estudo foi determinar e comparar a biodisponibilidade do metal 

zinco nos solos do manguezal da Bacia do Baixo Jaguaribe, Ceará, Brasil entre áreas que 

recebem resíduos de empreendimentos de carcinicultura e áreas afastadas destes. 
 

2. Materiais e métodos  

O estudo foi realizado no estuário da bacia do Jaguaribe que se encontra em sua 

quase totalidade dentro dos limites do Estado do Ceará. Todas as etapas de amostragem de 

solos foram realizadas durante os períodos de maré baixa. As coletas foram realizadas nas 

duas áreas de manguezal durante o mês de maio de 2009 (estação chuvosa), uma próxima 

ao local de despejo dos efluentes dos tanques de carcinicultura (Área A – Coordenadas: 

04º28’35,0” S e 37º46’43,3” W) e outra em localidade que não recebe diretamente este 

efluente e distante da fonte de emissão cerca de 300 metros, a qual serviu de área controle 

(Área B – Coordenadas: 04º28’12,9” S e 37º46’50,1” W). 

Em cada uma das áreas foi determinado um ponto de amostragem, nos quais foram 

realizadas coletas de amostras de seu solo em triplicata com tubos de policarbonato 

acoplados a um amostrador de sedimentos. O potencial de oxi-redução (Eh) e o pH de todas 

as amostras foram medidos no campo com aparelhos portáteis. 

No laboratório as amostras foram seccionadas e realizada a extração sequencial do 

zinco através da combinação dos métodos propostos por Tessier, Campbell e Bisson 

(1979), Huerta-Díaz e Morse (1990) e Fortín, Leppard e Tessier. (1993), obtendo-se seis 

fases biogeoquímicas: F1 (metais traços trocáveis); F2 (metais traços associados aos 

carbonatos); F3 (metais associados à ferridrita); F4 (metais associados à lepidocrocite); F5 

(metais associados à goethita e hematita); F6 (metais associados à pirita). Também foi 

realizado o cálculo do grau de piritização do zinco (DTMP): DTMP (%) =  ﴾Me-pirítico X 100) 

/ (Me reativo + Me pirítico) 

A análise granulométrica foi realizada utilizando uma combinação do método de 

dispersão total para solos ricos em matéria orgânica (teor>5%) e para solo/s salinos 
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(EMBRAPA, 1997).Os teores de carbono orgânico total (COT) Nitrogênio Total (N) e Enxofre 

total (S) foram determinados por combustão seca em um analisador elementar (Leco CNH-

1000). A porcentagem (%) de salinidade das amostras foi obtida através da leitura da 

solução líquida extraída do solo por centrifugação em refratômetro digital. Os cloretos e 

sulfatos foram determinados segundo a metodologia da EMBRAPA (1997).  

A diferença entre as concentrações de metais de cada área e período foi comparada 

através do teste-t de Student com grau de 95% pelo programa GraphPad Prism version 5.00 

for Windows (GRAPHPAD SOFTWARE, 2007). 
 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos para o pH variaram significativamente (p valor = 0,0011) entre 

as duas área de estudo, com os valores na área próxima aos empreendimentos de 

carcinicultura (Área A) variando na faixa de 6,9 a 7,4, caracterizando um ambiente 

levemente ácido, enquanto  na área controle (Área B) os valores variaram entre 7,8 e 8,1,  

demonstrando caráter mais alcalino.Com relação aos valores de Eh (potencial redox), 

observa-se que eles indicaram a presença de ambientes oxidados, variando de 29 a 218 na 

área A e de 12 a 68 na área B.  

As concentrações de carbono, nitrogênio e enxofre total foram baixos para as duas 

áreas e não significativamente diferentes. Da mesma forma, as variações de salinidade e da 

relação sulfatos/cloretos não foram significativas, entretanto percebe-se uma tendência em 

aumentar suas concentrações com o aumento da profundidade, o que está relacionado à 

maior diluição de sais em superfície devido ao arrasto pelas águas de maré e de chuvas. A 

relação sulfato cloreto demonstrou que em quase todas as profundidades predominam 

condições oxidantes, o que está de acordo com os valores de Eh obtidos.  

Em relação ao zinco, os resultados apresentados demonstram que as concentrações 

totais e das formas associadas aos óxidos de ferro demonstraram ser estatisticamente 

superiores na área mais próxima ao empreendimento de carcinicultura, decrescendo a 

medida que os efluentes são carreados para outras regiões e ao longo do rio até seu 

desemboque no mar, indicando que os metais são sedimentados ao longo do percurso. 

Esse comportamento foi observado anteriormente por Cotta, Rezende e Piovani (2006) 

quando realizaram a avaliação do teor de metais em sedimento do rio Betari no parque 

estadual turístico do alto ribeirão. 

A análise granulométrica das duas áreas demonstrou que a área de carcinicultura 

tem composição de predominância de argila, diferentemente da área controle que é 

composta principalmente por areia. Essa composição argilosa, juntamente com os menores 

valores de pH da área de carcinicultura em relação a área controle indicam uma menor 
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formação da fração pirítica na área de carcinicultura e explicam a maior disponibilidade de 

zinco associados aos óxidos de ferro (ferridirita, lepidocrocita e os oxi-hidroxidos mais 

estáveis como a goethita) em relação a área controle. No ambiente aquático o zinco prende-

se, predominantemente, aos materiais suspensos antes de ser acumulado aos sedimentos 

(ALLOWAY, 1995). 

 

4. Conclusões 

As concentrações totais de zinco e suas formas associadas aos oxi-hidróxidos de 

ferro demonstraram ser mais elevadas aa área próxima ao despejo dos efluentes de 

carcinicultura em relação a área controle, fato explicado tanto pela proximidade da fonte de 

poluentes quanto pelas características ambientais que favorecem essas formas (baixo pH, 

alto Eh e solos argilosos). Conclui-se assim que a biodisponibilidade de zinco nos solos de 

mangue da Bacia do Baixo Jaguaribe, Ceará, Brasil variam significativamente entre áreas 

que recebem resíduos de empreendimentos de carcinicultura e áreas afastadas destes, pois 

estes efluentes causam alterações dos padrões físico-químicos do solo e poluição por 

metais traços. 
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Resumo 
As florestas de mangue, dentre os ambientes ameaçados pela contaminação por metais traços 
oriundos de atividades antropogênica, configuram um dos ecossistemas mais degradados. Nesse 
contexto, a indústria de produção de camarão destaca-se como uma das principais atividades 
degradadoras desses ambientes, causando diversos impactos como desflorestamento, migração, 
perda da biodiversidade local e, principalmente, poluição das águas e solos devido ao despejo de 
seus efluentes, muitas vezes ricos em metais traços, nestes locais. O objetivo deste trabalho consistiu 
em estimar a distribuição de cobre oriundo de resíduos de carcinicultura em solos de manguezal da 
bacia do Baixo Jaguaribe, Ceará, Brasil. Em uma área de manguezal onde são lançados efluentes 
das indústrias de camarão diretamente e em uma outra área afastada, amostras indeformadas foram 
coletadas em triplicata com tubos de policarbonato no período chuvoso. Em campo foram realizadas 
as medições do pH e Eh desses solos em diferentes profundidades. Em seguida as amostras foram 
transportadas refrigeradas até o laboratório, onde foi feito as segmentações em diferentes 
profundidades. Em cada uma dessas partes foi analisado as concentrações de cobre associados as 
diferentes formas de ferro (trocável, carbonato, ferridrita, lepidocrocita, goethita e pirita). Os 
resultados foram analisados e comparados através do teste-t de Student. Os resultados obtidos 
permitiram determinar variações na biodisponibilidade de cobre devido ao despejo de efluentes da 
carcinicultura em solo do manguezal da Bacia do Baixo Rio Jaguaribe, Ceará, Brasil. 
 
Palavras- Chave: Biodisponibilidade de metais, piritização, metais traços. 
 
Abstract 
Mangroves configure one of the ecosystems more degraded among the ecosystems threatened by the 
contamination by metals originating from of human activities. In that context, the industry of shrimp 
production stands out as one of the main destructive activities of those environments, causing several 
impacts as deforestation, migration, loss of the local biodiversity and, mainly, pollution of the waters 
and soils due to the spilling of their wastes in these places, many times rich in metals. The objective of 
this work consists of estimate the distribution of copper originated from shrimp ponds wastes in soil of 
mangrove of the Low Jaguaribe river. In an area of mangroves of the river Jaguaribe unformatted 
samples will be collected in triplicate with polycarbonate tubes in the rainy period. In field the 
measurements of the pH and Eh will be accomplished on those soils in different depth. Soon 
afterwards the samples will be transported refrigerated to the laboratory, where they will be distributed 
in different depths. In each one of those parts it will be analyzed the concentrations of the metal 
copper associated with different forms of iron (exchangeable, carbonate, ferrihydrite, lepidocrocite, 
goethite and pyrite). The results will be analyzed and compared through the test-t of Student. The 
obtained results will allow to determine and the variations in the biodisponibility copper due to the 
spilling of wastes of the carciniculture on soil of river Jaguaribe's mangroves, Ceará, Brazil. 
 
Keywords: Metals biodisponibility, piritization, trrace metals. 
 
1. Introdução 

O entendimento do comportamento geoquímico de elementos traços no solo é 

fundamental para a escolha de práticas de manejo e definição de políticas publicas que 

envolvam qualidade do solo e dos recursos hídricos. Nesse contexto a biodisponibilidade e a 

toxicidade dos metais traços têm se tornado um dos mais frequentes tópicos de estudos 
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associados aos ecossistemas, principalmente devido ao fato desses metais poderem ser 

adsorvidos ao sedimento ou acumulados nos organismos bentônicos em níveis tóxicos 

(LACERDA; ITTEKKOT; PATCHINEELAM, 1995). 

Dentre os metais associados a efluentes da carcinicultura o cobre (Cu) se destaca 

por sua elevada quantidade associada as rações e produtos químicos adicionados nos 

tanques de camarão (PÁEZ-OSUNA et al., 1995). Entretanto, ainda são poucos os estudos 

que comprovem a contaminação dos solos de estuários por metais oriundos de efluentes da 

carcinicultura. 

O objetivo desse estudo foi determinar e comparar a biodisponibilidade do metal 

cobre nos solos do manguezal da Bacia do Baixo Jaguaribe, Ceará, Brasil entre áreas que 

recebem resíduos de empreendimentos de carcinicultura e áreas afastadas destes. 
 

2. Materiais e Métodos 

O estudo foi realizado no estuário da bacia do Jaguaribe que se encontra em sua 

quase totalidade dentro dos limites do Estado do Ceará, com ínfima parcela estendendo-se 

ao sul para o Estado de Pernambuco. As coletas foram realizadas nas duas áreas de 

manguezal durante o mês de maio de 2009 (estação chuvosa), uma próxima ao local de 

despejo dos efluentes dos tanques de carcinicultura (Área A – Coordenadas: 04º28’35,0” S e 

37º46’43,3” W) e outra em localidade que não recebe diretamente este efluente e distante 

da fonte de emissão cerca de 300 metros, a qual serviu de área controle (Área B – 

Coordenadas: 04º28’12,9” S e 37º46’50,1” W). 

Os dados pluviométricos referentes as precipitação mensais do período chuvoso (de 

janeiro a junho) e do período seco (de julho a dezembro) do ano de 2009, assim como a 

série histórica pluviométrica da região foram obtidos no site da Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME, 2010).   

Em cada uma das áreas foi determinado um ponto de amostragem, nos quais foram 

realizadas coletas de amostras de seu solo em triplicata com tubos de policarbonato 

acoplados a um amostrador de sedimentos. O potencial de oxi-redução (Eh) e o pH de todas 

as amostras foram medidos no campo com aparelhos portáteis.  

No laboratório as amostras foram seccionadas e realizada a extração sequencial do 

cobre através da combinação dos métodos propostos por Tessier, Campbell e Bisson 

(1979), Huerta-Díaz e Morse (1990) e Fortín, Leppard e Tessier. (1993), obtendo-se seis 

fases biogeoquímicas: F1 (metais traços trocáveis); F2 (metais traços associados aos 

carbonatos); F3 (metais associados à ferridrita); F4 (metais associados à lepidocrocite); F5 

(metais associados à goethita e hematita); F6 (metais associados à pirita). Também foi 
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realizado o cálculo do grau de piritização do cobre (DTMP): DTMP (%) =  ﴾Me-pirítico X 100) 

/ (Me reativo + Me pirítico) 

A análise granulométrica foi realizada utilizando uma combinação do método de 

dispersão total para solos ricos em matéria orgânica (teor>5%) e para solo/s salinos 

(EMBRAPA, 1997).Os teores de carbono orgânico total (COT) Nitrogênio Total (N) e Enxofre 

total (S) foram determinados por combustão seca em um analisador elementar (Leco CNH-

1000). A porcentagem (%) de salinidade das amostras foi obtida através da leitura da 

solução líquida extraída do solo por centrifugação em refratômetro digital. Os cloretos e 

sulfatos foram determinados segundo a metodologia da EMBRAPA (1997).  

A diferença entre as concentrações de metais de cada área e período foi comparada 

através do teste-t de Student com grau de 95% pelo programa GraphPad Prism version 5.00 

for Windows (GRAPHPAD SOFTWARE, 2007). 
 

3. Resultados e Discussões 

As amostras de solo coletadas na área que recebe efluentes da carcinicultura 

diretamente (Área A) mostraram-se fortemente influenciadas pelos materiais de rejeito dos 

empreendimentos produtores de camarão. As variações de salinidade e da relação 

sulfatos/cloretos não foram significativas (p > 0,05), porem demonstraram uma tendência em 

aumentar suas concentrações com o aumento da profundidade, o que está relacionado à 

maior diluição de sais em superfície devido ao arrasto pelas águas de maré e de chuvas. A 

relação sulfato cloreto demonstrou que em quase todas as profundidades predominam 

condições oxidantes, o que está de acordo com os valores de Eh obtidos. A análise 

granulométrica das duas áreas demonstrou que a área de carcinicultura tem composição de 

predominância de argila, diferentemente da área controle que é composta principalmente 

por areia. 

As concentrações totais de cobre não foi estatisticamente diferente entre as duas 

áreas, porém notou-se diferenças significativas entre as diferentes formas (F1 a F6 e DTMP) 

entre as áreas de estudo. As concentrações biogeoquímicas do cobre demonstradas nos 

resultados é explicada por dois fatores principais: proximidade da fonte de poluição (no caso 

o efluente de carcinicultura) e as condições do meio, como por exemplo pH e Eh.  

Os baixos valores para os três compostos (C:N:S) em ambas as áreas podem ser 

explicados tanto pela alta pluviosidade registrada para a época de coleta (629 mm no mês 

de abril de 2009), a qual provavelmente provocou o transporte desses compostos para 

outras áreas, além de trazer sedimentos que alteram a composição e concentrações 

naturais dos mesmos (KRISTENSEN et al., 2000), quanto pela elevada frequência de 
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inundação as quais estas estão submetidas (FERREIRA et al., 2007). Nos bosques de franja 

a renovação é grande e o material vegetal é sempre lavado pelos corpos d’água. 

Os resultados obtidos na área de carcinicultura (valores baixos de pH, composição 

mais argilosa) explicam a maior disponibilidade de cobre associado aos óxidos de ferro 

(ferridirita, lepidocrocita e os oxi-hidroxidos mais estáveis como a goethita) nesta área. 
 

4. Conclusões 

Na área próxima ao despejo dos efluentes de carcinicultura as formas de cobre 

associadas aos oxi-hidróxidos de ferro demonstraram ser mais elevadas em relação a área 

controle, fato explicado tanto pela proximidade da fonte de poluentes quanto pelas 

características ambientais que favorecem essas formas (baixo pH, alto Eh e solos 

argilosos). Conclui-se assim que a biodisponibilidade de cobre nos solos de mangue da 

Bacia do Baixo Jaguaribe, Ceará, Brasil variam significativamente entre áreas que recebem 

resíduos de empreendimentos de carcinicultura e áreas afastadas destes, pois estes 

efluentes causam alterações dos padrões físico-químicos do solo e poluição por metais 

traços. 
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Resumo  
Um dos resíduos produzidos em grandes quantidades no Brasil é a cinza de carvão, resultante da 
obtenção de energia em usinas termoelétricas a base de carvão, cuja problemática associa-se a sua 
disposição inadequada a céu aberto, que pode ocasionar a contaminação do solo. Neste contexto foi 
realizado um estudo de lixiviação ácida em colunas de solo contaminado com cinza de carvão 
durante um ano. No percolado gerado das colunas de solo contaminado foram determinadas as 
concentrações dos elementos tóxicos, As, Mo, Cd, Zn e Pb, e o solo foi caracterizado quanto ao pH, 
óxidos e granulometria. As concentrações obtidas no percolado indicaram que os elementos tóxicos 
ficaram retidos no solo nas condições do estudo. 
 
Palavras-chave: cinza de carvão, As, metais, solo, colunas. 
 
Abstract 
One of waste produced in large quantities in Brazil is the coal ash, resulting of the obtaining of energy 
in power plants coal, whose problems are associated with its inappropriate disposal that it can cause 
the soil contamination. It was realized an acid leaching in contaminated soil columns with coal ash 
during one year. In the leachate of contaminated soil columns were determined the concentrations of 
toxic elements, As, Mo, Cd, Zn and Pb, and in soil was determined pH, oxides and granulometry. The 
concentrations in the leachate indicated that the toxic elements were retained in soil. 
 
Keywords: coal ash, As, metal, soil, columns. 

 

1. Introdução  

Um dos resíduos produzidos em grandes quantidades no Brasil é a cinza de carvão, 

resultante da obtenção de energia em usinas termoelétricas a base de carvão, cuja 

problemática associa-se a sua disposição inadequada a céu aberto, que pode ocasionar a 

contaminação do solo. Os elementos tóxicos presentes na cinza de carvão podem variar 

dependendo da composição do carvão do qual ela provém. Esses elementos podem sofrer 

interações físicas e químicas no solo, além de serem transportados para a água 

subterrânea, ou serem absorvidos pelas plantas. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a lixiviação de As, Cd, Pb, Zn e Mo 

nas colunas de solo contaminado com cinza de carvão.  

 

2. Material e Métodos  

2.1. Cinzas de Carvão 
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A cinza de carvão é proveniente da usina termoelétrica a carvão de Figueira, Paraná. 

Arsênio, Cd, Mo, Pb e Zn foram selecionados devido à sua toxicidade e contaminação do 

solo analisado ao redor da usina termoelétrica (Flues et al., 2008; Camargo, 2005). 

2.2. Solo 

O solo foi coletado numa profundidade de 20 cm da superfície no município de 

Piracicaba no Estado de São Paulo, em área com pouca perturbação antropogênica. O solo 

foi analisado quanto ao pH, granulometria (pelo método do densímetro) e óxidos de Al, Fe e 

Mn (por extração em meio sulfúrico). Os procedimentos adotados para estas análises foram 

com base no EMBRAPA, 1997.  

2.3. Montagem das Colunas  

 Foram utilizadas 10 colunas de acrílico com 8 cm de diâmetro interno. Em oito 

colunas o solo foi compactado até uma altura de 5 cm, e nas duas outras colunas foi 

adicionada uma quantidade de areia inerte até obter a mesma altura do solo. Na superfície 

das colunas foi colocado um papel de filtro e em quatro colunas de solo e duas de areia 

inerte foram adicionados 50 g de cinza de carvão sobre o papel de filtro. 

2.4. Lixiviação 

As colunas foram lixiviadas por um período de um ano com uma solução simuladora 

de água de chuva com pH em torno de 4,5, composta com HNO3 e H2SO4, com base nos 

estudos de Rocha et al. (2003) e Flues et al. (2002).  

O volume da solução adicionado mensalmente nas colunas foi calculado com base 

na média do índice pluviométrico mensal dos últimos anos da cidade de São Paulo. Os 

percolados gerados mensalmente pelas colunas foram recolhidos, filtrados e acidificados 

para posterior determinação da concentração dos elementos. 

2.5. Determinação dos Elementos 

No percolado das colunas foram determinadas as concentrações de As e Pb pelo 

espectrômetro de absorção atômica com forno de grafite, e as de Cd, Mo e Zn no 

espectrômetro de emissão atômica com fonte de plasma acoplada indutivamente. 

 

3. Resultados e Discussão  

3.1. Lixiviação dos Elementos nas Colunas 

Nos percolados das colunas de cinza foram quantificadas as concentrações de As, 

Cd, Mo e Zn representadas na Figura 1.  

Os elementos apresentaram maiores concentrações nos percolados da cinza nos 

primeiros meses de lixiviação (Figura 1), diminuindo para concentrações mais baixas, 

próximas aos limites de quantificação, ao longo de um ano. O As foi o único elemento que 

apresentou concentração mais elevada que os demais elementos durante um ano de 
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lixiviação. O Pb não foi detectado no percolado das colunas de cinza, ou seja, o Pb não foi 

lixiviado da cinza como os demais elementos. 
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Figura 1. Concentração dos elementos nos percolados da cinza durante um ano.  

Embora os elementos tenham sido quantificados no percolado das colunas de cinza 

(Figura 1), Cd e Mo não foram detectados no percolado das colunas de solo contaminado. 

Zinco e As apresentaram concentrações baixas e próximas dos limites de quantificação nos 

percolados das colunas de solo contaminado, e no caso do Zn, as concentrações foram 

semelhantes às obtidas nos percolados das colunas de solo (não contaminado). Isto indica 

que Cd, Mo, Zn e As ficaram retidos no solo.  

3.2. Retenção dos elementos x características do solo  

As características físico-químicas dos solos estão relacionadas com a retenção dos 

elementos. Na Tabela 1 são apresentadas as características do solo de Piracicaba.  

 

Tabela 1. Características físico-químicas do solo de Piracicaba. 

Solo 
pHH2O pHKCl Argila Silte Areia Al2O3 Fe2O3 MnO 

6,2 4,9 56% 35% 9% 21,01% 8,39% 0,04% 

Os resultados mostraram que o solo é ácido (Tabela 1). O pH do solo é uma 

característica muito importante, pois, influencia no comportamento de cátions e ânions. Os 

cátions tendem a ser mais móveis em meio ácido e ânions tendem a ser mais móveis em 

meio alcalino no solo (Alloway, 1990; McBride, 1994). Arsênio e Mo se encontram em forma 

de ânion e Cd, Pb e Zn em forma de cátion (Alloway, 1990). Arsênio e Mo têm de média a 

baixa mobilidade em meio ácido (McBride, 1994). 

Todavia, não se deve avaliar a mobilidade e a solubilidade dos elementos com base 

somente no pH, pois outros fatores, tais como, óxidos e argila também são importantes. 
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Os resultados da granulometria mostraram que o solo é mais argiloso com maior 

porcentagem de argila e pouca de areia (Tabela 1). A argila apresenta tamanho dos grãos 

menor que o do silte e da areia, possuindo uma área superficial maior que os demais grãos. 

Essa característica da argila auxilia na adsorção e pode reter elementos como Pb, Zn e Mo 

(Alloway, 1990).  

Os óxidos de Al e Fe apresentaram concentrações bem maiores que a do óxido de 

Mn no solo (Tabela 1), sendo em maior quantidade o óxido de Al. Os elementos podem se 

ligar com os óxidos também. Arsênio, Zn e Mo têm afinidade com óxidos de Fe e Al, e o Pb 

com óxidos de Fe e Mn, e em alguns casos isso pode fazer com que eles fiquem retidos no 

solo (Alloway, 1990).  

 

4. Conclusão  

Os elementos As, Cd, Mo e Zn que foram lixiviados da cinza de carvão ficaram 

retidos no solo argiloso na condição do estudo. 
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Resumo 
Neste trabalho, foram analisados metais pesados (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Ba, Hg e U) em bananas 
cultivadas na região de Camutanga, município localizado em Pernambuco. As análises químicas 
foram realizadas por ICP-MS nas raízes, folhas, casca do fruto e no fruto. De todos os elementos 
investigados, o Cd, Cu e Ni se mostraram abaixo dos limites propostos pela literatura, enquanto Pb e 
Cr excederam esses limites. O Pb se mostrou mais enriquecido nas raízes, assim como o Cr, exceto 
na Estação 5, onde a maior concentração de Cr foi na casca do fruto. O Ba apresentou os maiores 
valores, dentre todos os elementos analisados. As concentrações no fruto excedeu o limite 
estabelecido pela WHO. O Hg apresentou os maiores valores nas folhas, nos frutos as concentrações 
não ultrapassaram o limite de ingestão semanal tolerável proposto pela WHO. As maiores 
concentrações de U também foram nas raízes, nos frutos os valores obtidos foram abaixo do limite 
detecção. A maioria dos metais pesados analisados encontraram-se retidos predominantemente nas 
raízes da planta, sugerindo eficácia da bananeira estudada, que sob condições (e.g. físico-química do 
solo, clima) locais conseguiu evitar a transferência dos elementos químicos para o fruto e 
consequentemente para a cadeia alimentar.  

 
Palavras-chave: banana, metais pesados, mineralização de Pb-Ba 

 
Abstract 
In this study, we analyzed heavy metals (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Ba, Hg and U) in bananas grown in the 
region of Camutanga, a municipality located in Pernambuco. Chemical analysis was performed by 
ICP-MS in the roots, leaves, fruit peel and fruit. Of all the elements investigated, Cd, Cu and Ni are 
shown below the limits allowed by the literature, while Pb and Cr exceeded those limits. The Pb was 
more enriched in roots, as well as Cr, except at Station 5, where the highest concentration of Cr was 
in the fruit peel. The Ba showed the highest among all the elements analyzed. The concentrations in 
the fruit exceeded the limit set by WHO. Hg showed the highest concentration in the leaves, fruits 
concentrations did not exceed the tolerable weekly intake limit proposed by the WHO. The highest 
concentrations of U were also in the roots, fruits values obtained were below the detection limit. Most 
of the heavy metals analyzed were found predominantly retained in the roots of the plant, suggesting 
the effectiveness of banana studied, which under certain conditions (eg physical-chemical soil and 
climate) sites could prevent the transfer of chemical elements to the fruit and consequently for food 
chain. 
 
Keywords: banana, heavy metals, Pb-Ba mineralization 

 

1. Introdução 

O município de Camutanga, localizado no Estado de Pernambuco, próximo à 

fronteira com o Estado da Paraíba, possui uma área de mineralização de Pb-Ba formada por 

veios hidrotermais compostos, principalmente, por galena (PbS) e barita (BaSO4). A área 
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apresenta uma galeria de cerca de 20 m de comprimento onde a lixiviação das águas 

topograficamente acima da mina são canalizadas através da mesma até atingir dois 

principais riachos que irrigam a região. Esta situação, somada à existência de diversos 

rejeitos oriundos do antigo garimpo (com atividades extrativas registradas entre 1930 e 

1940), que também são lixiviados, evidencia uma situação propícia à contaminação natural 

das águas, solos, lavouras e consequentemente, dos habitantes da região.  

O objetivo do estudo foi identificar a concentração de metais pesados bioacumulados 

em bananas cultivadas na área de mineralização de Pb-Ba do município de Camutanga-PE. 

 

2. Metodologia 

Foram coletadas amostras (raiz, folhas, fruto) em 5 estações: 2 sobre o corpo 

mineralizado, 2 fora da área do corpo (controle) e 1 na entrada da galeria usada para 

extração do minério. Em laboratório, as raízes e folhas foram lavadas com água deionizada 

e secas em estufa a 60oC, enquanto que o fruto foi congelado e em seguida liofilizado. 

Posteriormente as amostras foram pulverizadas e enviadas para análise química. As 

análises químicas foram realizadas pela ACME Laboratories (Canadá) e sofreram digestão 

por HNO3, em seguida por aqua regia e foram analisadas quimicamente por ICP-MS.  

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos para todos os metais investigados foram comparados com 

limites estabelecidos na literatura. Para os metais pesados Cd, Cr, Cu, Ni e Pb foram 

utilizados os limites estabelecidos por SEPA (2005) para vegetais e frutas. Pela ausência de 

parâmetros estabelecidos para vegetais, as concentrações obtidas de Ba, Hg e U na 

banana, foram comparadas com os limites de ingestão diária estabelecida pela WHO. 

Os elementos químicos Cd, Cu e Ni se mostraram abaixo dos limites estabelecidos 

pela SEPA (0,1 mg/kg para Cd; 20 mg/kg para Cu; 10 mg/kg para Ni) em todas as amostras 

analisadas (0,01-0,02 mg/kg de Cd; 1-7 mg/kg de Cu; 0,1-9 mg/kg de Ni) e apresentaram os 

maiores valores nas amostras de raiz. O Pb e o Cr excederam (0,01-30 mg/kg e 1-28 mg/kg, 

respectivamente) o limite (9 mg/kg e 0,5 mg/kg, respectivamente). O Pb apresentou as 

maiores concentrações em todas as amostras de raiz, onde os valores excedentes aos 

limites estabelecidos pela SEPA foram obtidos nas estações 1,3 e 6, correspondentes ao 

corpo mineralizado. Nas outras partes analisadas da planta as concentrações foram 

relativamente baixa, não excedendo aos limites propostos pela SEPA. Segundo Lane & 

Martin, 1977 as maiores concentrações de Pb nas raízes, se deve à capacidade das raízes 

de acumular quantidades significativas desse metal pesado e, simultaneamente, restringir 

sua translocação para a parte aérea.  
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Embora o Cr tenha excedido o limite estabelecido pela SEPA em todas as partes da 

planta, as maiores concentrações se deram nas amostras de raiz, com exceção da estação 

5, que obteve maior concentração na casca do fruto. Segundo Pratt, 1966 apud Malavolta, 

2006 o Cr absorvido permanece, normalmente, em maior proporção nas raízes, sendo 

pouco transportado para a parte aérea. Kabata-Pendias & Mukherjee 2007 apud Adriano, 

2001 caracterizam esse fenômeno como um mecanismo de tolerância ao excesso de Cr nas 

plantas. 

As concentrações de Ba foram as maiores, dentre todos os elementos estudados 

(34-1.605mg/kg), onde a maior concentração se deu nas amostras de raiz da estação 

1(1605 mg/kg), sobre o corpo mineralizado. Tais resultados podem ser atribuídos à 

presença da barita, um dos principais minerais constituintes da mineralização estudada. 

Segundo a WHO,2001 o limite de ingestão tolerável é de 0,02 mg/kg de massa corpórea por 

dia, logo, para um indivíduo de 70 kg a ingestão diária recomendada de Ba seria de 1,4 mg 

por dia. As amostras de fruto apresentaram concentração máxima de 260,6 mg/kg, dessa 

forma, na estação onde foi obtido a maior concentração de Ba na banana (estação 1) um 

indivíduo precisaria ingerir apenas 5 g da fruta para atingir a ingestão diária recomendada 

pela OMS. Sabe-se que uma banana pesa mais do que este valor, sendo assim, pode-se 

dizer que as concentrações no fruto podem facilmente ultrapassar os limites de ingestão 

diária recomendada. 

O Hg obteve concentrações maiores em todas as amostras de folhas, sendo na 

Estação 1, diretamente sobre o corpo mineralizado, a mais elevada (0,023 mg/kg). Malavolta 

2006, atribui altas concentrações de Hg nas folhas e na parte aérea, em geral, em 

consequência do Hg0 volatilizado do solo. Em relação às concentrações de Hg no fruto, o 

limite de ingestão semanal tolerável proposto pela WHO, 2003 é de 0,002 mg/kg de massa 

corporal, ou seja, para um indivíduo de 70 kg, seria tolerável uma ingestão semanal de 

0,14mg/kg. Na Estação 3, onde ocorreu a maior concentração de Hg na banana 

(0,005mg/kg), seria necessário a ingestão de 28 kg da fruta para atingir o limite tolerável e 

estabelecido pela WHO(2003), fazendo com que o limite de ingestão diária seja dificilmente 

alcançado. 

As concentrações de urânio variaram entre 0,01mg/kg e 0,22mg/kg, onde as maiores 

concentrações também foram encontradas nas raízes de todas as amostras. As 

concentrações de urânio obtidas no fruto foram abaixo do limite de detecção (0,01mg/kg). A 

Segundo AVELAR et. al. 2007 a WHO definiu como limite máximo de ingestão diária 48 µg 

de urânio para um indivíduo de 80 kg de massa corpórea.  Portanto, supondo que as 

concentrações de U na banana seja de 0,009 mg/kg, seria necessário a ingestão diária de 

cerca de 5,3 kg de banana para se atingir o limite de ingestão proposto pela WHO. Desta 
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forma, acredita-se que a concentração de urânio encontrado no fruto não ultrapasse o limite 

de ingestão diária. 

 

4. Conclusão 

Percebe-se que, dentro das condições (e.g. físico-química do solo, clima) do local 

estudado, as bananeiras atuaram, no geral, como uma importante barreira para a entrada de 

metais tóxicos na cadeia alimentar. Com exceção do Cr e do Ba, a maioria dos elementos 

químicos analisados não apresentaram concentrações acima dos limites estabelecidos pela 

literatura nos frutos, ficando retidos em sua maior parte nas raízes.  Contudo, percebeu-se 

que nem todos os metais pesados foram igualmente retidos nas raízes das plantas 

explicando o fato de alguns elementos terem tido suas concentrações elevadas em outras 

partes da planta. 
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RESUMO 
 
A mineração é uma das atividades antrópicas que pode causar impacto ao Meio Ambiente. A 
mobilização de elementos tóxicos em pilhas de estéreis e rejeitos é um dos principais problemas 
relacionados à contaminação das águas decorrentes da mineração. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a mobilização de Al, Mn, Pb, Cd e V, em amostras de minério de Vanádio, por meio de testes 
dinâmicos, em colunas de lixiviações e ensaios de Lixiviação e Solubilização conforme as Normas 
Técnicas 10.005 e 10.006 da ABNT, respectivamente. Nos testes dinâmicos apenas Al, Mn e V foram 
detectados nos lixiviados. Destes, apenas o V apresentou concentrações acima do padrão 
estabelecido para água doce classe III, de 100 µg L-1. Os resultados demonstram que a maioria dos 
elementos ficou abaixo do limite de quantificação da técnica utilizada (ICP-OES), sugerindo pequeno 
impacto ao meio ambiente. 
 
Palavras-chave: meio ambiente, geoquímica, drenagem ácida 
 
ABSTRACT 
 
Mining is one of anthropogenic activity that causes impact to the environment. Mobilization of toxic 
elements from overburden piles and tails is one of the main problems related to water contamination in 
mines. This study aimed to evaluate the mobilization of Al, Mn, Cd and V in samples from a Vanadium 
ore, by dynamic tests, in leaching columns, and leaching and solubility tests as standards guides from 
of ABNT (10005 and 10006 tests). Only Al, Mn and V were detected in leaching from dynamic tests. 
Only V, however, presented concentrations  above the threshold established for water class III, i.e. 
100 µg L-1. Results showed that most elements were below the quantification limit for the technique 
adopted (ICP-OES), suggesting low environmental impact. 
 
Keywords:environment, geochemistry, acid drainage 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

A mineração tem um papel importante e estratégico na economia brasileira; contudo, 

é uma atividade que pode ter grande impacto ao Meio Ambiente. Um dos maiores 

problemas é a mobilidade de elementos tóxicos, com possibilidade de contaminação dos 

recursos hídricos em áreas próximas às minas. 
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Depósitos de rejeitos e pilhas de estéril, decorrentes de atividades de mineração, 

podem ser fontes de contaminação ambiental graças à presença de metais pesados, 

principalmente quando esses materiais estão associados a sulfetos. 

 Os produtos da oxidação dos sulfetos, além de serem altamente solúveis, 

apresentam reação fortemente ácida, de modo que são facilmente dissolvidos na fase 

líquida, acidificando as águas de drenagem (Mello & Abrahão, 1998). Sendo assim, o 

presente trabalho teve por objetivo avaliar a mobilização de Al, Mn, Pb, Cd e V, em materiais 

provenientes de um minério de Vanádio, por meio de testes dinâmicos e ensaios 

padronizados de solubilização e lixiviação. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Amostras de minérios de estéreis, provenientes de furos de sondagem, e de um 

rejeito, processado em teste piloto, foram submetidas a testes dinâmicos de intemperismo 

simulado, visando avaliar a cinética de oxidação dos sulfetos e a mobilização de Al, Cd, Pb, 

Mn e V, em colunas de lixiviação.  

 As amostras foram moídas para obter partículas com diâmetros entre 4 e 1 mm. As 

colunas de lixiviação consistiram de tubos de PVC com 25,4 mm de diâmetro e 30 cm de 

altura. As colunas foram preenchidas com massas equivalentes a 100 cm3 de cada material. 

Foram adicionados 50 gramas de quartzo, com diâmetro entre 2 e 1 mm, no topo e na base 

das colunas, sobre e sob o material.  

Depois de montadas, as colunas foram dispostas em delineamento de blocos 

casualizados, com três repetições. O tratamento testemunha correspondeu a colunas 

preenchidas apenas com quartzo na granulometria entre 1,0 e 4,0 mm. Cada coluna 

recebeu um volume de água de 60 mL a cada duas semanas, equivalente a 1,5 vezes a 

precipitação mensal do período de maior pluviosidade da região. As soluções lixiviadas 

foram coletadas na base das colunas para avaliação da geração de acidez e mobilidade dos 

elementos em estudo. Em alíquotas dos lixiviados coletados foram determinados os valores 

de pH e as concentrações de Al, Cd, Pb, Mn e V por ICP-OES, após adição de 2% de HNO3 

concentrado na solução final de leitura. 

Além dos testes dinâmicos, também foram realizados ensaios de lixiviação e 

solubilização para classificação de resíduos sólidos, conforme as Normas Técnicas 10.005 e 

10.006 da ABNT, respectivamente, e os resultados obtidos foram comparados aos padrões 

máximos permitidos, constantes na Norma técnica NBR 10.004 (ABNT, 2004). Os metais 

anteriormente referidos também foram analisados por ICP-OES  
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os valores de pH dos lixiviados não apresentaram variação considerável no período 

experimental, com valores entre 7,0 e 8,0. Não houve tendência de queda no pH para 

nenhum dos materiais, o que descarta a ocorrência de reações de oxidação de sulfetos, 

capazes  de  gerar  drenagem  ácida, pelo menos a médio prazo. Além disso, os valores de 

pH estão dentro dos padrões estabelecidos pelo CONAMA (2005) para lançamento de 

efluentes (entre 5 e 9). 

Os ensaios de lixiviação e solubilização apresentaram valores abaixo do limite de 

quantificação da técnica analítica utilizada, que foram (µg L-1): Al, 20; Cd, 1,2; Pb, 31; Mn, 

0,7. Diante disso, os materiais foram classificados como não perigosos e inertes. Os valores 

de Vanádio foram expressivos, porém na NBR 1004 não existe especificações para este 

elemento em ensaios de lixiviação e solubilização. 

As concentrações de Cd e Pb também ficaram abaixo dos limites de detecção nos 

lixiviados, mesmo após 182 dias de testes dinâmicos. Os limites de quantificação obtidos 

foram de 15 e 28 µg L-1, para Cd e Pb, respectivamente. As concentrações de Al e Mn nos 

lixiviados foram baixas, porém detectáveis. O vanádio se destacou na amostra 1 

apresentando alta concentração no lixiviado, cerca de 200 µg L-1 (Figura 1). A presença 

desse elemento em solução é condizente com a litologia da região da mina, constituída por 

rochas ultra-básica. 
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FIGURA 1 - Concentração de V nos Lixiviados das amostras de estéreis e rejeito. 

As concentrações de Al foram um pouco maiores nas primeiras lixiviações, porém 

com tendência à estabilização em valores baixos ao longo dos testes.  

Por outro lado, as concentrações de Mn apresentaram-se uniforme durante todo o 

período, exceto na amostra 8 que apresentou mobilização tardia do elemento (FIGURA 2). 
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FIGURA 2 – Concentrações de Al e Mn nos lixiviados das amostras de minérios estéreis e rejeito. 
 
 

4- CONCLUSÃO 

 
As concentrações dos elementos Cd e Pb  estão condizentes tanto nos ensaios de 

solubilização e lixiviação quanto nos testes dinâmicos apresentando valores abaixo dos 

limites de quantificação, sendo assim classificados como não perigosos e inertes pela NBR 

1004, nas 12 amostras utilizadas.  

Os valores de pH permaneceram estáveis, entre 7,0 e 8,0 durante todo o período dos 

testes dinâmicos, confirmando que o material não apresenta potencial de geração de 

drenagem ácida. Os valores de pH também estão de acordo com as baixas concentrações 

de Cd e Pb, já que estes metais apresentam maior solubilidade em condições ácidas. 

O Vanádio atingiu concentrações de até 200 µg L-1, sugerindo alta mobilidade em 

umas das amostras. Embora a legislação brasileira não estabeleça um valor mínimo de V 

solúvel para lançamento de efluentes, deve-se ressaltar que o maior valor quantificado é 

cerca de duas vezes acima do padrão estabelecido para águas doces de classe III, de 100 

µg L-1 estabelecido pelo CONAMA (2005). 
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RESUMO 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a concentração das espécies metálicas pseudo-totais Cr, 
Cu, Ni, Pb e Zn em sete amostras de sedimento coletadas na Microbacia do Arroio Marrecas (Caxias 
do Sul/RS), por meio da comparação de seus teores com os Valores-Guia de Qualidade de 
Sedimentos (VGQS) e pelo cálculo do Índice de Geoacumulação (Igeo). Essa microbacia foi utilizada 
como área de estudo já que irá comportar o novo sistema de tratamento e abastecimento de água do 
município supracitado. A extração das espécies metálicas pseudo-totais presentes na fração 
granulométrica < 63 µm foi realizada por meio de digestão ácida sob aquecimento, e a quantificação 
foi realizada posteriormente por espectrometria de absorção atômica (AAS) com chama. De modo 
geral, o sedimento de apenas um dos pontos de amostragem apresentou possível contaminação por 
Pb e Zn, podendo apresentar toxicidade aos organismos aquáticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sedimentos, metais pseudo-totais, VGQS, Igeo. 
 
ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the concentration of Cr, Cu, Ni, Pb and Zn, in their pseudo-total 
forms, in seven sediments samples collected in the Marrecas Stream Microbasin (Caxias do Sul/RS), 
by comparison of its contents with the values of Sediment Quality Guidelines (SQG) and by calculating 
the index of geoaccumulation (Igeo). This watershed was used as the study area because it will be the 
new treatment system and water supply in that city. The extraction of metal species present in the < 
63 µm fraction size was performed by acid digestion under heating, and quantification was performed 
later by atomic absorption spectrometry (AAS) with flame. In general, the sediment of one of the 
sampling site showed contamination by Pb and Zn and can be toxic to aquatic organisms. 
 
KEYWORDS: sediments, pseudo-total metals, SQG, Igeo. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Os sedimentos, situados na base da coluna d’água, desempenham um papel 

importante no que se refere à contaminação das águas superficiais, uma vez que são 

capazes de fixar e/ou remobilizar contaminantes dependendo das condições 

hidrodinâmicas, dos processos biogeoquímicos e das condições ambientais do recurso 

hídrico. Dessa forma, a coluna sedimentar pode auxiliar na avaliação da qualidade de um 

manancial, principalmente no que se refere à sua utilização para a detecção de espécies 

contaminantes insolúveis presentes no meio, como os metais. Essas espécies, presentes na 

água por contribuição natural ou antrópica, são quimicamente não biodegradáveis e 

geralmente se ligam ao material particulado, sendo eventualmente incorporados ao 

sedimento e, consequentemente, podendo atuar de forma negativa sobre a biota aquática1,2. 

A avaliação da contaminação por espécies metálicas em sedimentos, no Brasil, pode 

se dar pela comparação de sua concentração com os Valores-Guia de Qualidade de 
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Sedimentos (VGQS) internacionais, pois não há atualmente no país uma legislação que 

regulamente a concentração de metais na coluna sedimentar, a não ser em relação aos 

sedimentos dragados³. Esses dados permitem estimar o quanto um contaminante poderá 

afetar os organismos aquáticos. Os VGQS canadenses são valores numéricos de 

concentração de contaminantes, que são estatisticamente definidos com base em sua 

associação aos resultados de testes de toxicidade em organismos aquáticos. Tais níveis 

foram baseados em bancos de dados de efeitos e não efeitos, derivando-se dois valores-

guia: o TEL (threshold effect level) e o PEL (probable effect level). O primeiro corresponde à 

concentração abaixo da qual raramente são esperados efeitos adversos à biota, enquanto 

que o segundo relaciona-se àquela acima da qual esses efeitos são passíveis de ocorrer4-5.  

Além da aplicação dos VGQS para a avaliação da qualidade dos sedimentos, 

também podem ser utilizados índices quantitativos, tais como o Índice de Geoacumulação 

(Igeo). Esse índice, primeiramente introduzido por Müller, é calculado levando-se em 

consideração a concentração do metal presente no sedimento, o valor de background para o 

metal, isto é, o nível natural do elemento no sedimento, e um fator de correção da matriz. 

Esse fator de correção leva em consideração a variação do elemento metálico no material 

de background decorrente de efeitos litogênicos6-7. 

Dentro desse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a concentração 

das espécies metálicas pseudo-totais Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em amostras de sedimento 

coletadas na Microbacia do Arroio Marrecas (Caxias do Sul/RS), por meio da comparação 

de seus teores com os VGQS empíricos e com os Igeo. Essa microbacia foi utilizada como 

área de estudo, uma vez que irá comportar o novo sistema de tratamento e abastecimento 

de água do referido município. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Microbacia do Arroio Marrecas [distrito de Vila Seca – município de Caxias do Sul 

(RS)] está localizada em uma área predominantemente rural. Possui uma área de 5.512 ha 

e faz divisa com a Bacia do Arroio Faxinal e com o município de São Francisco de Paula. As 

sete amostras de sedimento de fundo foram coletadas com o auxílio de uma pá de jardim, 

preservadas à -20°C (em recipientes de polietileno previamente lavados com Extran alcalino 

15% v/v e HNO3 50% v/v), secas em estufa (24 h a 50°C), moídas e fracionadas em peneira 

de 63 µm de diâmetro. Para a quantificação dos metais pseudo-totais, a fração de 

sedimento < 63 µm foi digerida em meio ácido e por via úmida, em triplicata, de acordo com 

o método EPA 3050 B8. Em seguida, a amostra foi analisada por espectrometria de 

absorção atômica com chama (AAS).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em função do método utilizado, as concentrações das espécies metálicas foram 

comparadas especificamente com VGQS empíricos, também chamados de valores-guia de 

causa-efeito, para ambientes de água doce9. Os valores de concentração de espécies 

metálicas pseudo-totais, em comparação com os VGQS empíricos, evidenciaram que os 

elementos Pb e Zn, no ponto de amostragem que recebe a água de drenagem pluvial de 

Vila Seca e os efluentes domésticos dessa localidade (ponto 5), apresentaram 

concentrações maiores (48,77 e 128,93 mg kg-1, respectivamente) em comparação com o 

TEL (35,00 e 123,10 mg kg-1, respectivamente), o que representa uma possível ocorrência 

de efeito adverso à biota. As concentrações dos outros elementos quantificados não 

ultrapassaram os valores de concentração química para os quais a toxicidade é pouco 

provável.  

O Igeo foi calculado de acordo com Rodrigues10. Esse índice fornece um sistema de 

classificação do grau de contaminação em comparação com um background, cujas classes 

variam de “praticamente não contaminado” a “muito fortemente contaminado”. Nesse 

estudo, foram utilizados como background os valores reportados por essa mesma autora: a 

concentração de metais do ponto de controle do Rio Caí, que está localizado em uma região 

com características litológicas similares às do arroio em estudo e que se apresenta pouco 

impactado; a média mundial de sedimentos e o folhelho médio. O folhelho médio é uma 

rocha sedimentar folheada, de granulometria finíssima, semelhante às argilas, que tem sido 

usada como referência em pesquisas que tratam de qualidade de sedimentos, devido ao 

fato destes serem constituídos majoritariamente por partículas finas. Os resultados obtidos 

por meio do cálculo do Igeo indicaram pouca à moderada contaminação (classe 1) para os 

metais Pb, no ponto de amostragem 5, e Zn nesse mesmo ponto e naquele próximo a 

residências (ponto 6). Os demais metais e pontos de amostragem situaram-se na classe de 

intensidade de contaminação “praticamente não contaminado”. Pode-se observar que, tanto 

por meio da utilização dos VGQS quanto da aplicação do Igeo, as espécies metálicas que se 

sobressaíram, indicando algum nível de contaminação, foram Zn e Pb, as quais podem ser 

provenientes tanto de fontes naturais quanto antrópicas. 

O ponto de amostragem 5 foi o que apresentou concentrações de Pb e Zn que 

implicam em provável efeito adverso à biota aquática. Além disso, nesse ponto de 

amostragem, o Igeo evidenciou que o sedimento está pouco a moderadamente contaminado 

com essas espécies metálicas. As fontes de contaminação que atuam sobre esse ponto, 

conforme explicitado anteriormente, podem ter contribuído para um elevado teor das 

espécies Pb e Zn nesse local. Além disso, a presença de estradas na área da microbacia, 

tais como a rodovia RS-453, pode igualmente contribuir para o aumento dos teores dessas 
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espécies metálicas. Também não pode ser descartada a influência das atividades 

agropecuárias realizadas na área da microbacia, pois a utilização de fertilizantes, fungicidas, 

inseticidas e herbicidas nas lavouras, bem como os dejetos de animais carreados para os 

cursos de água podem constituir uma fonte desses dois elementos. 

 

4. CONCLUSÃO 

A avaliação preliminar da contaminação por espécies metálicas demonstrou que 

apenas o sedimento coletado no ponto 5 apresentou possível contaminação por Pb e Zn, 

provavelmente devido à drenagem pluvial de Vila Seca e aos efluentes domésticos nesse 

local. Além disso, as concentrações para esses dois metais nesse ponto de amostragem 

sugerem certa toxicidade aos organismos aquáticos. 
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Resumo 
 
Este trabalho apresenta os resultados da utilização da metodologia AVS/SEM como ferramenta para 
a realização de um estudo preliminar de dois testemunhos coletados nos manguezais de Itacurussá 
na Baía de Sepetiba, e em Jardim Gramacho, na Baía de Guanabara. Regiões com históricos de 
contaminação por metais pesados, provenientes da área industrializada em seu entorno. Foram 
encontrados altos níveis de AVS confirmando o caráter redutor destas áreas. Os resultados foram 
condizentes com pesquisas realizadas anteriormente, mostrando uma boa correlação com as 
análises de AVS/SEM, sendo seus desvios de correlação, atribuídos à influência de outros fatores de 
natureza geoquímica. 
Palavras chave: AVS/SEM, metais traço, contaminação ambiental, Baías de Sepetiba e Guanabara. 
 
Abstract 
 
This work presents the results of the methodology AVS/SEM as a tool for the analysis of the 
sequestration of trace metals due to the influence of a wetland located in Sepetiba Bay and 
Guanabara bay, areas that nowadays, highly contaminated by these metals from the industrialized 
area around it. We found high levels of AVS confirming the reducing character of this area. The results 
were consistent with previous research, showing a good correlation with the analysis of AVS/SEM, 
and their correlation deviations, attributed to the influence of other factors of geochemistry nature. 
Keywords: AVS/SEM, trace metals, environmental contamination, Sepetiba and Guanabara Bays. 

 
 

1. Introdução 

 

As costas tropicais são intensamente ocupadas por manguezais, que devido à sua 

hidrodinâmica e características físico-químicas, estão sujeitos a altas concentrações de 

metais traço e podem desempenhar papel principal no ciclo destes metais (Lacerda, 1996). 

Por sua alta capacidade adsortiva, os sedimentos dos manguezais apresentam 

características que favorecem o acúmulo de metais traço. 

Este trabalho teve como objetivo efetuar um estudo comparativo nos perfis 

sedimentares de dois manguezais que vem sofrendo uma impactação gradativa pelo 

constante aporte de metais traço, devido ao processo de industrialização de seu entorno. 
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Estes manguezais estão localizados no município de Itacuruçá, na Baía de Sepetiba, 

e em Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias, na Baía de Guanabara (Fig., 

ambos situados no litoral sudeste do estado do Rio de Janeiro. 

A Baía de Sepetiba, até a década de 80, era considerada como um sistema de 

contaminação moderada (Lacerda et al., 1986). Atualmente a Baía de Sepetiba encontra-se 

altamente contaminada por metais traço provenientes da área industrializada em seu 

entorno. As indústrias de natureza pirometalurgica, entre 400 e 500, localizadas dentro de 

sua Bacia Hidrográfica, e o Porto de Sepetiba, despejam grandes quantidades de metais na 

Baia de Sepetiba, principalmente Zn, Cu, Cd e Pb (Lacerda et al., 2007, Ferreira, 2010). 

Já a Baía de Gauanabara há muitas décadas vem sofrendo um processo constante 

de degradação de suas águas e sedimentos, por consequência do crescimento populacional 

desordenado, responsável por uma carga de esgoto domésticos lançados para a Baía de 17 

m3/s, equivalente a uma carga orânica de 465 toneladas diárias; e da grande concentração 

industrial, em torno de 6.000 instalações industriais de todos os portes e segmentos 

(Borges, 2006). 

 

2. Área de Estudo 

 

Os testemunhos foram coletados em dois locais: (1) em um canal de maré no 

manguezal de Itacuruçá, em um ponto compreendido entre as latitudes 22º 54’ 06” e 23º 04’ 

18” S e as longitudes 43º 33’ 44” e  44º 02’ 30” W, em Dezembro de 2008; (2) no manguezal 

localizado em Duque de Caxias, na região de Jardim Gramacho, no ponto (22º 43’ 15.7” S, 

43º 11’ 44.3” W, em Fevereiro de 2009. 

 

3. Metodologia 

 

A abordagem utilizada no presente estudo é o modelo de normalização AVS/SEM, 

proposto por Di Toro et al. (1992), e adotado pela Agência de Proteção Ambiental Norte 

Americana (EPA, 1991). Este modelo tem sido utilizado como parâmetro para estimativa de 

toxicidade ou risco de contaminação por metais em ecossistemas aquáticos. Dentro da 

análise proposta pelo método AVS/SEM, utilizamos o método gravimétrico para 

determinação do AVS. Os metais foram analisados por espectrometria de emissão ótica 

com plasma indutivamene acoplado (ICP-OES). 

 

 

 



 

177 

 

4. Análise dos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição das concentrações de (a) Zn, (b) Pb e (c) Cu e AVS no testemunho de 
Itacurussá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição vertical das concentrações de (a) Zn, (b) Pb e (c) Cu e AVS no testemunho de 
Gramacho. 

Comparando os dados deste trabalho com os resultados de outras pesquisas no 

mesmo ecossistema ou em ecossistemas semelhantes (Rebello et al, 1986; Di Toro, 1992; 

Perin, 1997; Carvalho, 2001; Machado et al., 2002a, 2002b, 2006) observou-se uma boa 

correlação entre os resultados obtidos, observando-se valores condizentes quanto a ordem 

de grandeza obtida, e variações de perfil semelhantes. 

Quanto a distribuição dos metais no perfil sedimentar de Itacurussá, evidencia-se a 

influência direta da contaminação industrial local. Observa-se para os três metais em 

estudo, uma distribuição constante do fundo até aproximadamente 18 cm, atribuindo-se para 
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esta faixa o período pré-industrial da região. A partir de 18 cm até aproximadamente 10 cm, 

relaciona-se diretamente ao período de desenvolvimento e crescimento da industrialização 

local, registrado historicamente a partir das décadas de 50 e 60, que geraram um grande 

aporte de efluentes ricos em contaminantes metálicos derivados de seus processos 

industriais ou dos resíduos gerados, entre os quais,  Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, cianetos, entre 

outros (Patchineelam, 1989; Pestana, 1989). De 10 cm em diante, há um decréscimo 

siginificativo nas concentrações de Zn, Pb, e Cu, evidenciando principalmente a atuação de 

uma fiscalização ambiental mais presente. 

Analizando-se a distribuição de metais no perfil sedimentar de Gramacho (Fig. 2, 3 e 

4), evidencia-se também a evolução da contaminação local. Gramacho, um sítio de 

disposição de lixo urbano, as concentrações relatadas estão na faixa de 0,2 a 0,5 µmol.g-1 

para Zn, 0,01 a 0,03 µmol g-1 para Pb, e 0,01 a 0,080 µmol g-1 para Cu. Assim como em 

Itacurussá, as concentrações obtidas no perfil sedimentar demonstram crescimento 

acentuado do passado para o presente. O zinco, além da origem industrial, é um 

componente do esgotamento doméstico e pode ser encontrado em grandes concentrações 

em ambientes que recebem cargas elevadas de esgotos brutos, como é o caso da Baía de 

Guanabara. Rebello et al e Boges (2007) destacaram que a região onde se encontra a área 

de estudo, sofre uma elevada contaminação por Cu e Pb respectivamente de origem 

industrial, justificando assim os valores encontrados.  

 

5. Conclusões 

Os altos níveis de AVS encontrados confirmam o caráter redutor das duas áreas, e 

segundo Carvalho (2001), este fato favorece a deposição adicional e continuada dos metais 

como Cu, Zn, Pb, e outros, formadores de sulfetos pouco solúveis, sendo portanto, um 

eficiente e importante sumidouro para estes metais nas regiões em estudo. Como já dito, os 

resultados foram condizentes com pesquisas realizadas anteriormente, mostrando uma boa 

correlação com as análises de AVS. 
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Resumo 
Este estudo estimou o aporte dos metais traço Pb e Cu para a Baía de Sepetiba, oriundos do Saco do 
Engenho, buscando obter estimativas da poluição proveniente em grande parte, de um grande 
passivo ambiental presente naquela localidade. Os resultados mostram um elevado aporte de Pb, 
com concentrações variando na faixa de 4,56-9,34 ppb, atingindo valores de fluxo de 150,23 g/h para 
a Baía de Sepetiba, após os devidos cálculos de balanço de massa. As concentrações de Cu 
variaram de 0,54-4,56 ppb, atingindo valores máximos de fluxo de 73,4 g/h, e diferente do Pb, 
apresentou um aporte negativo, indicando a influência mais significativa de outras fontes potenciais 
de contaminação deste elemento para a Baía de Sepetiba na região externa ao Saco do Engenho. 
Palavras chave: contaminação ambiental, metais pesados, resíduos industriais, voltametria. 
 
Abstract 
This study estimated run off of trace metals to the Sepetiba Bay originating from the Engenho inlet, 
attempting to obtain estimates of the pollutants from an environmentally impacted area by heavy 
metals. The results showed an elevated run off of Pb with concentrations varying in the range of 4,59 
– 9,34 µg/l reaching a flux of 150 g/h after mass balance calculation to the Sepetiba Bay. Copper 
concentrations ranged from 0,54 – 4,56 µg/l reached maximum  flux value of 73,4 g/h and  it was 
different of Pb as it has showed a negative flux  during tidal regime indicating  a more significant 
influence of other potential sources of contamination to the bay in the region outside of the Engenho 
inlet. 
Keywords: environmental contamination, heavy metals, industrial waste, voltammetry. 
 

1. Introdução 

Atualmente a Baía de Sepetiba encontra-se altamente contaminada por metais traço 

provenientes da área industrializada em seu entorno. As indústrias de natureza 

pirometalúrgica, entre 400 e 500, localizadas dentro da Bacia Hidrográfica de Sepetiba, e o 

Porto de Itaguaí (antigo Porto de Sepetiba), despejam grandes quantidades de metais nesta 

Baía, principalmente Zn e Cd (Ferreira, 2010). 

Os metais oriundos do complexo portuário aportam a Baía principalmente por meio 

da região denominada Saco do Engenho. É nesta área que encontra-se também o passivo 

ambiental deixado pela falida indústria Ingá Mercantil, constituída de uma imensa massa de 

rejeitos devido a produção de Zn de alta pureza. Estes rejeitos representam atualmente, a 

maior área de contaminação de lixo tóxico do Brasil (Pinto, 2005). 

Segundo Ferreira (2009), as concentrações nas águas do Saco do Engenho de Zn e 

Cd, principais poluentes da região, oriundos através de um processo combinado da erosão e 

lixiviação dos rejeitos industriais estocados na parte interna do Saco do Engenho, variam na 
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faixa de 237-538 ppb e de 3-6 ppb, sendo estimado um aporte destes contaminantes para a 

Baía de Sepetiba de 6,78 Kg/h e de 0,19 g/h, respectivamente. 

Outros potenciais poluentes da região são Pb e Cu. Trabalhos relatam 

concentrações acima dos valores normalmente encontrados em ambientes naturais não 

contaminados, justificando este fato devido ao cenário de poluição industrial anteriormente 

descrito (Lacerda et al, 1987; Barcellos, 1991; Aguiar, 1994; Franz, 2004; Ferreira, 2010). 

Com o objetivo de complementar as informações da literatura sobre a dimensão da 

contaminação por metais tóxicos causada nos dias atuais pela pilha de rejeitos industriais 

localizado no Saco do Engenho, este estudo fez uma estimativa do aporte de Pb e Cu a 

partir desta fonte pontual de contaminação para a Baía de Sepetiba. 

 

2. Área de Estudo 

As amostragens de água foram realizadas em 1 coleta em março de 2009, na 

embocadura do Saco do Engenho (figura 1). 

 

Figura 1 – Saco do Engenho, Baía de Sepetiba - RJ. (a) Área de rejeitos da Cia. Ingá. (b) Ponto de 
coleta. 
 

3. Metodologia 

Foram coletadas 5 amostras de água, utilizando-se garrafa van Dorn, de 2 em 2 

horas, durante a variação da maré, a aproximadamente 30 cm de profundidade a partir do 

espelho d’água. Também efetuou-se a medição da vazão. As amostras foram estocadas em 

frascos de polietileno e mantidas sob refrigeração durante o transporte até o laboratório.  

No laboratório, as amostras foram imediatamente filtradas em duplicata em 

microfiltros descartáveis de acetato de celulose de 0,22 µm de porosidade. Após isto, foram 

acidificadas com HNO3 P.A. até pH < 2. As análises químicas de quantificação de Pb e Cu 

a 

b 
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nas águas foram realizadas por Voltametria de Redissolução Anódica (VRA) segundo as 

metodologias utilizadas por Costa (2009) e Ferreira (2010). 

 

4. Análise dos Resultados 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2a , 2b, 2c e 2d – Concentrações e fluxos de Pb e Cu em função do tempo e da variação da 
maré. 

 
A concentração de Pb (4,56-9,34 ppb) acompanha sensivelmente a variação da 

maré, aumentando na maré vazante, de 15:00 às 19:00, quando o sentido do fluxo das 

águas encontra-se direcionado do interior do Saco do Engenho para a Baía, e diminuindo no 

processo inverso (figura 2a). Este fenômeno mostra possivelmente a ação do processo de 

lixiviação, carreando os principais metais oriundos da pilha de rejeitos do interior do Saco do 

Engenho para a Baía (Barcellos, 1991; Ferreira, 2010), acarretando em valores de fluxo 

deste contaminante de 150,23 g/h às 19:00h (figura 2c). 

Com relação a variação das concentrações de Cu (0,54-4,56) em função da variação 

da maré (figuas 2b), pode ser observado um fenômeno contrário ao visto para Pb, exibindo 

um aumento significativo de sua concentração na forma dissolvida na coluna de água em 

horários de maré enchente, e sua forma associada ao MPS, praticamente apresentando 

valores constantes durantes às variações de maré. 
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A variação observada indica que o Saco do Engenho não atua como um exportador 

efetivo de Cu através de suas águas superficiais, mas sim recebe este elemento da Baía, 

grande parte sob a forma dissolvida, apresentando um fluxo negativo máximo de 73,4 g/h às 

13 h (figura 2e). 

Patchineelam (1989) e Franz (2004) concluiram em seus estudos, que os rejeitos 

industriais da Ingá, são uma fonte significativa de poluição de Pb e Cu para a Baía, mas que 

há outras fontes de liberação destes metais, com influências mais representativas, como: o 

Porto de Itaguaí; e, a poluição por efluentes industriais oriunda principalmente do Rio da 

Guarda, localizado próximo a área de estudo, que segundo Patchineelam (1989) e Pestana 

(1989), apresenta contaminação industrial por Zn, Pb, Cu, Ni, Cr e cianetos, entre outros. 

 

5. Conclusões 

O presente estudo mostrou o elevado aporte de Pb oriundo do Saco do Engenho, e 

evidenciou uma potencial contribuição de outras fontes locais para o aporte de outros 

contaminantes metáticos, como Cu, que contribuem significativamente para o agravamento 

dos índices de contaminação por metais pesados das águas da Baía de Sepetiba. 
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Resumo 
O presente trabalho trata da avaliação da contaminação de metais tóxicos (Cádmio, Cobre, Chumbo, 
Níquel, Zinco e Cromo) em solos coletados em uma área destinada à estocagem de resíduos 
industriais, em Queimados (RJ). Foram realizadas as caracterizações física, química e mineralógica 
dos solos, bem como extrações sequenciais em amostras de sete diferentes pontos da localidade 
mencionada. As análises químicas para avaliação da concentração dos metais no solo e para 
fracionamento geoquímico foram realizadas com os métodos US EPA3051 e BCR, respectivamente. 
Os resultados evidenciaram que, em certos pontos, os solos apresentam valores acima da 
recomendação sugerida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2005) 
e pela Resolução CONAMA (2009), Entre os sete pontos analisados, quatro estavam classificados 
como solos Classe 3 e Classe 4 de acordo com CONAMA (2009), o que demonstra a gravidade da 
contaminação da área. O Fracionamento Geoquímico das amostras mostrou que quatro pontos de 
coleta apresentaram elevadas concentrações para a fase trocável de metais, que corresponde à 
fração geoquímica de mais elevado potencial de mobilidade e biodisponibilidade.   
Palavras-chave: metais tóxicos, extrações sequenciais, solos. 
 
Abstract 
This work proposes the assessment toxic metals contamination (Cadmium, Copper, Lead, Nickel, Zinc 
and Chromium) in soil samples from an area destinated to temporary storage for wastes, located at 
the Queimados Municipality (RJ). Besides physical, chemical and mineralogical characterization, 
chemical sequential extractions were performed in seven soil sampling points. The determination of 
metals concentration in soils and its geochemical fractionation were performed according to the U.S. 
EPA3051 and BCR, respectively. The results showed that some collecting points presented contents 
higher than that recommended values by the Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(CETESB, 2005) and CONAMA (2009), Four soil samples were classified as Class 3 and Class 4 
according to CONAMA (2009), indicanting the existence of highly polluted zones. The Geochemical 
fractionation of metals in soil samples indicated that four points presented very high concentration of 
the exchangeble phase, which is highly mobile and bioavailable.  
Keywords: toxic metals, sequential extraction, soil. 
 
 
1. Introdução 

A presença de metais no solo pode ocorrer naturalmente, em concentrações que 

variam de acordo com sua gênese. Entretanto, ações antrópicas proporcionam o incremento 

das ocorrências de metais tóxicos nos solos devido a atividades poluidoras.  Um exemplo 

desse tipo de atividade ocorreu no município de Queimados (RJ), onde foi instalado o 

Centro Tecnológico de Resíduos (CENTRES) com o objetivo de ser um centro de 

estocagem transitório. Entretanto, os resíduos armazenados em latões ficaram ao sabor das 

intempéries e muitos vazamentos aconteceram, de maneira que determinadas substâncias 

entraram em contato direto com o solo (SANTOS, 2011).  

Técnicas de extração seqüencial são usadas para o fracionamento de metais em 

solos, com o intuito de avaliar a mobilidade e biodisponibilidade destes elementos. O 
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procedimento de extração envolve o emprego de reagentes que são consecutivamente 

utilizados para extrair metais de diferentes associados a diferentes suportes geoquímicos.  

 

2. Materiais e Métodos 

A área de estudos localiza-se no município de Queimados, RJ. A coleta dos solos 

contemplou sete pontos de amostragem (P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7) e abrangeu os 

primeiros 10 cm dos perfis. Os pontos possuem as coordenadas: P1: 22º43’50.20’’S/ 

43º34’29.50’’O; P2: 22º43’50.44’’S/ 43º34’29.50’’O; P3: 22º43’50.62’’S/ 43º34’29.38’’O; P4: 

22º43’51.00’’S/ 43º34’30.70’’O; P5: 22º43’54.70’’S/ 43º34’31.80’’O; P6: 22º43’54.50’’S/ 

43º34’29.10’’O; P7: 22º43’54.20’’S/ 43º34.28.70’’O. 

A separação das frações foi feita pelo Método da pipeta (EMBRAPA, 1997), em 

triplicata, assim como a determinação do pH em água.  

A quantificação dos teores de metais foi realizada com a solubilização de 0,5 g de 

amostra com 10 mL de HNO3 (65% (v/v)), e introduzidas em um forno micro-ondas no qual 

as amostras foram submetidas a uma temperatura de 175°. Esse método segue o protocolo 

de digestão USEPA 3051A (USEPA, 1994) e foi executado com o intuito de se determinar 

as concentrações de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. 

A extração seqüencial foi realizada em três etapas, como sugerido pelo “Community 

Bureau of Reference” – BCR (URE et al., 1993).  O referido procedimento envolve as 

frações definidas como: solúvel; redutível; e oxidável. Para tanto, essas frações são obtidas 

através de ataques químicos sucessivos, sendo que na primeira etapa utiliza-se uma 

solução de ácido acético 0,11 mol L-1, na segunda cloridrato de hidroxilamina, 0,5 mol L-1, 

na terceira uma solução de peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 e em seguida, acetato de 

amônio 1,0 mol L-1 e por fim, o resíduo da etapa 3 é digerido com água régia e definido  

como fração residual.  

 

 

3. Resultados e discussão 

A fração arenosa do solo é predominante nos pontos coletados, e, se comparada à 

fração argilosa, apresenta menor intensidade de fenômenos como retenção de água, 

capacidade de troca catiônica e resistência à erosão (RESENDE et al., 1995).  

A análise do pH dos solos revelou valores que vão de fortemente a moderadamente 

ácidos nos pontos P1, P 2, P3 e P4 (pHs de 3,8 a 5,5). Tal acidez é típica em solos tropicais 

e pode contribuir para uma maior disponibilidade e mobilidade dos metais nestes pontos 

(GUEDES, 2009). Já os pontos P5, P6 e P7 apresentam valores que margeiam a faixa de 

neutralidade (entre 6,7 e 6,9). 
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Os Pontos P1, P2, P5, P6 e P7 apresentaram altos valores de concentrações de 

metais, fato esperado devido à localização destes pontos, em áreas onde houve maior 

presença de latões de rejeitos. Devido à presença de contaminantes em altas 

concentrações, essas áreas foram classificadas de acordo com a resolução CONAMA nº420 

como solos Classe 3 e Classe 4 . Tais classificações representam situações que requerem 

identificação da fonte potencial de contaminação, avaliação da ocorrência natural da 

substância, controle das fontes de contaminação e monitoramento da qualidade do solo e da 

água subterrânea, além do gerenciamento da área. 

De acordo com a extração seqüencial, foi possível observar que o Cádmio e o Cromo 

encontram-se majoritariamente na Fração residual do solo, com exceção dos pontos P5, P6 

e P7, onde estes elementos apresentam-se bem distribuídos entre as frações solúvel, 

redutível e oxidável. Zinco e Níquel apresentaram altas concentrações na fração solúvel, 

mostrando alta mobilidade desses metais, especialmente nos pontos P1, P2, P5, P6 e P7. 

Ao calcular a porcentagem de metais extraídos nas frações mais lábeis (soma de F1 

+ F2 + F3) o resultado (uma média entre os pontos), a fim de constatar a mobilidade dos 

metais, do mais ao menos potencialmente biodisponível, resultou em: Ni (83%)> Pb (67%)> 

Cu (65%)> Zn (61%)> Cd (49,9%)> Cr (49,8%). As maiores concentrações na soma da 

fração biodisponível foram observadas para o Ni, Pb e Cu, enquanto Zn, Cd e Cr revelaram-

se os mais imóveis.  

 

 

4. Conclusões 

Dentre os pontos estudados, P2 e P7 são classificados pela Resolução CONAMA 

(2009) como solos Classe 3 e os pontos P1, P5 e P6 são classificados como Classe 4.  Tal 

fato era esperado devido à grande quantidade de rejeitos armazenada na área que abrange 

P5 e P6. Diante deste cenário, situações como a do CENTRES merecem atenção das 

autoridades na busca por fiscalizar a maneira como indústrias dispõem seus rejeitos, bem 

como a existência potencial de sítios perigosos oriundos de depósitos irregulares 

abandonados durante as últimas décadas. 
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Resumo 

Este trabalho focalizou na avaliação temporal da contaminação por metais (Cu, Pb, Zn, Fe, Mn) ao 
longo de 5 anos de amostragem de sedimentos de corrente do Arroio João Dias, impactado 
historicamente pela mineração de cobre. O objetivo principal foi verificar a variação das 
concentrações dos metais, entre 1992 e 1996 (ano de encerramento da mineração), em três pontos 
de amostragem, para, a partir de tendências de aumento ou diminuição dos valores em cada ponto, 
estimar o comportamento “futuro” dos metais analisados e testar as tendências observadas com nova 
amostragem feita 9 anos depois, em agosto de 2005. Os resultados comprovaram a tendência 
temporal de aumento nas concentrações de Cu e Fe no ponto mais próximo da mina, que atingiram 
concentrações historicamente máximas (considerando o período de amostragem) em agosto de 
2005: 14658 µg/g Cu e 7,7% Fe, na fração silto-argilosa das amostras. No ponto mais a jusante, ficou 
comprovada a tendência decrescente da contaminação. 
Palavras-chave: mineração de cobre, sedimentos de corrente, metais pesados, geoquímica 
ambiental 
Abstract 
This work focused on the temporal evaluation of metal (Cu, Pb, Zn, Fe, Mn) contamination, through 5 
years sampling stream sediments of the João Dias Stream, historically impacted by copper mining. 
The main objective was to verify the variation of metal concentrations between 1992 and 1996 (year of 
the closure of mining activities) in three sampling sites, in order to estimate the “future” behavior of the 
analyzed metals and test the observed trends with a new sampling done 9 years later, in August, 
2005. The results proved the temporal increase trend of Cu and Fe concentrations at the site nearest 
to the mine, which concentrations reached historical maximums (considering the sampling period) in 
August, 2005: 14658 µg/g Cu e 7.7% Fe, in the silt-clay fraction of samples. At the far most site 
downstream, the decreasing contamination trend was also confirmed. 
Keywords: copper mining, stream sediments, heavy metals, environmental geochemistry  
 
1. Introdução 
 A mineração de cobre ocorreu nas Minas do Camaquã, Município de Caçapava do 
Sul, desde fins do século XIX até maio de 1996, de forma intermitente e por diferentes 
companhias mineradoras, a última tendo sido a Companhia Brasileira do Cobre - CBC. 
Decorridos 15 anos do encerramento da mineração de cobre, pouco se conhece sobre a 
qualidade atual das águas e dos sedimentos de corrente no Arroio João Dias, corpo hídrico 
afetado pela mineração desde que esta iniciou. 
 Trabalhos anteriores (Pestana e Formoso, 2001 a e b), mais abrangentes, focavam 
na comparação do comportamento geoquímico sazonal de metais em áreas de mineração 
de cobre (Minas do Camaquã) e de ouro (Lavras do Sul) na Bacia do Rio Camaquã. Em 
abril de 2000, testes de toxicidade para Daphnia magna mostraram 100% de mortalidade no 
ponto mais próximo da mina de Cu, cujos sedimentos além de altas concentrações totais de 
metais também mostravam alta mobilidade potencial evidenciada pela partição geoquímica 
obtida por extrações seqüenciais (Pestana, Terra e Formoso, 2001; Pestana e Formoso, 
2003). 

Neste trabalho, com foco exclusivamente nas Minas do Camaquã, são apresentados 
dados de concentrações de Cu, Fe, Mn, Pb e Zn e de COT (Carbono Orgânico Total) em 
sedimentos de corrente coletados em três pontos de amostragem do Arroio João Dias, que 
foram monitorados durante o período 1992-96, e comparados com dados mais recentes, 
amostrados em agosto de 2005. O objetivo principal foi verificar a variação das 
concentrações dos metais entre 1992 e 1996 (ano de encerramento da mineração) em três 
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pontos de amostragem para, a partir de tendências de aumento ou diminuição dos valores 
em cada ponto, estimar o comportamento “futuro” dos metais analisados e testar as 
tendências observadas com nova amostragem feita 9 anos depois, em agosto de 2005.  
  
2. Materiais e métodos 

A coleta e a preparação das amostras de sedimentos foram realizadas conforme 
descrito por Pestana e Formoso (2003). A localização dos três pontos de amostragem é 
mostrada em mapas de trabalhos anteriores, citados acima. As coordenadas geográficas 
dos três pontos de amostragem, obtidas em campo, por GPS, são mostradas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem, obtidas por GPS. 

Pontos de amostragem 
GPS 

S W 
C1JD 30.874560 

º 
53.43990 º 

JD1 30.89638 º 53.42444 º 
JD2 30.96386 º 53.41703 º 

C1JD é o ponto sem influência da mineração; JD1 é o mais próximo da mina; e JD2 o mais longe, próximo da 
confluência do Arroio João Dias com o Rio Camaquã. Este terceiro ponto recebe também a influência do Arroio 
Marmeleiro, sem contaminação pela mineração.  

Os metais foram determinados, por EAA no Laboratório do CPGq – UFRGS e as 
amostras coletadas em 1996, por ICP - FEPAM. As análises foram efetuadas em triplicata 
na fração silto-argilosa das amostras, e em padrões de referência CANMET STD1, STDS-2 
e STD-4, para garantir a qualidade analítica. Foram feitas extrações totais no Laboratório do 
CPGq – UFRGS, com uma mistura quente de HF/HNO3/HClO4 (1:1:1), repetida diversas 
vezes até a completa digestão. As análises de COT foram realizadas no Laboratório de 
Solos da Faculdade de Agronomia da UFRGS, que usou solução sulfocrômica a 150 oC.  

3. Resultados  
A Fig. 1 mostra a variação temporal das concentrações de metais totais (Cu, Fe, Mn, 

Pb e Zn) e de COT (carbono orgânico total), em sedimentos de corrente dos três pontos de 
amostragem, C1JD, JD1 e JD2. As concentrações de Pb, Zn e Mn mostraram–se 
decrescentes de montante para jusante, a partir do ponto C1JD. À exceção do Cu, que 
mostrou diferenças exponenciais entre as concentrações nos pontos JD1 e JD2, em 
comparação ao ponto C1JD, as concentrações dos outros metais analisados e o percentual 
de COT não variaram significativamente entre os 3 pontos. Porém, Fe e COT apresentaram 
valores relativamente maiores nos pontos impactados pela mineração, principalmente em 
JD1.  

Ao longo dos cinco anos de amostragem, somente o ponto JD1 apresentou 
tendência linear crescente para todos os parâmetros analisados nos sedimentos, 
especialmente Cu e Mn. Tendências decrescentes foram observadas para Cu e Fe em JD2 
e Cu e COT em C1JD.  

A máxima concentração de Cu foi em JD1, em 09/96, 4 meses após o fechamento 
da mina. Porém, deve-se salientar que picos de concentração desse metal e de Fe 
ocorreram em 02/95 nos pontos C1JD e JD1 e para Mn também neste último ponto. Em 
JD2, as concentrações máximas desses três metais foram encontradas em 02/94, embora 
picos secundários também tenham ocorrido em 02/95. Em 08/94, Fe, Cu e Mn mostraram 
concentrações mínimas ou muito baixas, nos três pontos de amostragem, que coincidiram 
com picos de concentração de Pb e Zn, apenas nos pontos mais impactados JD1 e JD2. 
Nesses pontos, observa-se que episódios de concentrações mais elevadas de Pb e Zn 
coincidiram com os de baixas concentrações de Fe, Cu e Mn, e vice-versa (09/93, 08/94, e 
02/96). 

A Tabela 2 mostra as concentrações de metais e percentual de COT nos sedimentos 
dos três pontos de amostragem obtidas em 08/2005, nove anos e três meses após o 
fechamento da mina, em comparação aos dados obtidos durante o último ano de atividade 
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mineira (02/96 e 09/96). A tendência crescente nas concentrações de Cu em JD1 ficou 
confirmada pela concentração máxima histórica (14658 µg/g Cu) obtida em 08/2005. 
Também o Fe atingiu concentração superior às encontradas anteriormente nesse ponto, 
assim como o Mn no ponto JD2. Tendência de queda importante nas concentrações de Cu 
em JD2 também foi confirmada, com valor mínimo histórico de 661 µg/g, ainda assim, 
consideravelmente elevado (CONAMA 344/2004) em termos de qualidade ambiental. As 
demais concentrações metálicas e o COT estão dentro de amplitudes de variação 
esperadas, nos três pontos de amostragem. 
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Figura 1 – Variação temporal das concentrações de metais totais (µg/g) e COT (%) em sedimentos 
de corrente dos pontos de amostragem C1JD, JD1 e JD2. 
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4. Conclusões 
As máximas históricas das concentrações de Cu e Fe, obtidas na amostragem feita 

em 08/2005, confirmaram as tendências lineares crescentes para Cu e Fe em JD1, 
enquanto a concentração mínima histórica de Mn, obtida em 08/2005, está de acordo com a 
tendência decrescente para este metal em JD2, observada ao longo dos períodos 
anteriores. Essas observações mostram que a contaminação por metais continuava 
crescendo no ponto mais próximo da mina, decorridos 9 anos do encerramento da 
mineração. Por outro lado, o ponto mais distante, próximo da foz do arroio João Dias com o 
Rio Camaquã, vinha apresentando melhora na contaminação por metais em sedimentos, em 
especial, para Cu e Mn.  

O importante aumento das concentrações de Fe e Cu nos sedimentos de corrente 
em JD1, verificado em 08/2005, pode estar servindo de fonte secundária para 
concentrações desses metais na água superficial neste ponto, e também no ponto mais a 
jusante, JD2. Somente a retomada de um monitoramento detalhado da qualidade das águas 
superficiais e dos sedimentos de corrente no Arroio João Dias poderá esclarecer melhor 
essas questões, e mapear de forma adequada a pluma de contaminação nos sedimentos, 
visando avaliar o grau de contaminação/recuperação do ambiente. Dados da biota aquática 
no Arroio João Dias e uma avaliação da contaminação de solos na área da mina seriam 
também importantes complementos nessa avaliação.  

 
Tabela 2 – Concentrações (µg/g) de metais e respectivos desvios padrão em amostras de 
sedimentos coletadas em agosto de 2005; e inclusão de dados comparativos anteriores(*) para os 
pontos C1JD, JD1 e JD2; dados de Fe expressos em %. 

Amostra Fe ± DP Mn ± DP Cu ± DP Pb ± DP Zn ± DP COT(%)±±±± DP 

              Ago/05 
C1JD – *Set/96 
             *Fev/96 

2,8 ± 0,1 
3,7 ± 0,2 
4 ± 0,1 

678 ± 33 
1949 ± 101 
1140 ± 14 

12,2 
15,93 ± 0,53 
14,67 ± 3,06 

31,3 ± 1,00 
66,46 ± 6,91 
64,83 ± 7,51 

26,8 ± 2,4 
113,40 ± 3,6 
106,50 ± 7,8 

1,69 ± 0,01 
1,02 
1,69 

             Ago/05 
JD1  – *Set/96 
           *Fev/96 

7,7 

4,3 ± 0,4 
5,3 ± 0,2 

864,1 ± 8,1 
1385 ±74 
1370 ± 65 

14658 ± 164,6 
10724± 466 
8647 ± 312 

13,2 ± 0,70 
43,7 ± 4,30 
51,8 ± 5,00 

15,4 ± 0,3 
86,9 ± 5,8 
86,3 ± 5,0 

2,27 ± 0,01 
1,64 
2,63 

             Ago/05 
JD2 –  *Set/96 
           *Fev/96 

3,5 ± 0,1 
3,2 ± 0,2 
2,3 ± 0,1 

1492,6 ± 44,7 
800,0 ± 14,14 
836,7 ± 0,58 

661 ± 25 
1112 ± 138 
1109 ± 30 

21,2 ± 2,10 
36,10 ± 2,40 
50,00 

14,5 ± 2,5 
58,10 ± 1,8 
74,33 ± 2,9 

1,00 ± 0,01 
1,06 
1,94 

STSD-4 Val. det. 3,8 ± 0,1 1435 ± 28 58 ± 1,0 11 ± 0,3 33,5 ± 1,1  
STSD-4 Val. ref. 4,1 1520 65 16 107  

1
Nível 2 3,5  197 91,3 315  

Obs.: STDS-4 = amostra de material de referência certificado CANMET; Val. det. = valores determinados; val. 
ref. = valores de referência. 1 Valores orientadores para sedimentos de corrente (material a ser dragado), 
conforme Resolução CONAMA No 344/2004. 
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RESUMO 
Nesse trabalho foram determinados os níveis de ocorrência de metais potencialmente tóxicos, alguns 
como principio ativo de defensivos agrícolas. Esses estabelecem padrões de concentração que levam 
a comprometer a qualidade da água subterrânea de recarga e de superfície da Bacia hidrográfica do 
reservatório de Biritiba-Mirim/SP. A importância desses primeiros resultados tem grande implicação 
ambiental face ao uso da água retida nesse reservatório cujo fim é consumo humano em primeira 
instância e em segunda irrigação e lazer. 
Palavras-chave: metais potencialmente tóxicos, defensivos agrícolas, Reservatório Biritiba-Mirim, 
potabilidade. 
 
ABSTRACT 
In this work we determined the levels of occurrence of potentially toxic metals, some as active 
ingredient of pesticides. These established patterns of concentration that lead to compromising the 
quality of groundwater recharge and surface catchment tank Biritiba-Mirim/SP. The importance of 
these early results have great implications in relation to environmental use of water held in tank whose 
purpose is human consumption in the first instance and second irrigation and recreation. 
Keywords: potentially toxic metals, pesticides, Reservoir Biritiba Mirim, potability. 
 

1. Introdução 

O reservatório de Biritiba-Mirim, envolve os municípios de Biritiba-Mirim e Mogi das 

Cruzes. Com área de 11,4 Km², drena cerca de 75 Km², e insere-se na Unidade de 

Gerenciamento de Recurso Hídrico (UGRHI) nº 6 (Sistema Produtor Alto Tietê, fornecendo 

água para 3,5 milhões de habitantes RMSP e municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, 

Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba, Arujá e  parte  da Região Leste da Grande 

São Paulo. Solos do entorno desse reservatório são ricos em macro e micronutrientes 

devido à intensa atividade agrícola (horticultura). O uso de defensivos agrícolas nessa 

atividade pode contaminar as águas superficiais (por escoamento) e as subterrâneas 

(infiltração e lixiviação). O monitoramente desse reservatório permite a obtenção de 

informações relativas ao meio ambiente permitindo uma análise mais segura da qualidade 

da água desse. Os dados obtidos também permitem estabelecer parâmetros comparativos 

entre a sua implantação e o estágio atual de recarga ou não de poluente por ação de 

atividades hortifrutigranjeiras. 
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Os elementos analisados estão relacionados as exigências das legislações federais: 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e valores de referência propostos pela 

CETESB. Esses delimitam a qualidade de água para consumo e abastecimento público. 

2. Objetivo 

Foram analisados teores de elementos e metais em águas subterrâneas de 19 poços 

(Cu, Zn, Mn, Se, B, K, P, Ca) e de ânions (F-, Cl- e NO3-) na água subterrânea alguns 

correlacionados e elementos utilizados como princípio ativo de defensivos agrícolas. 

3. Material e métodos 

A metodologia apresentada neste trabalho está subdividida em revisão bibliográfica, 

caracterização geológica e geomorfológica da área de estudo, e análise químicas de águas 

e de sedimento de fundo existente no reservatório para os elementos assinalados acima. 

4. Resultados obtidos 

O clima na área é úmido temperado – Cwb segundo KOPPEN , com a temperatura 

média anual de 18°C. O período chuvoso se estende de outubro a março e os meses mais 

secos concentram-se entre abril e setembro. Com precipitação média anual de 1.426,51 mm 

de dados coletados no período de 2000 a 2010. A geologia da região possui diversas 

unidades do embasamento Pré-Cambriano (porção norte): Complexo Granito-Gnáissico-

Migmatítico, e sequências vulcanossedimentares do Complexo Embu e ocorrência de 

plútons granitóides. A unidade mais recente é encontrada ao longo das principais 

drenagens, destacam-se os depósitos fluviais, representados por argilas orgânicas, areias 

inconsolidadas de granulometria variada e cascalhos (CCN 1997). 

No contexto geomorfológico a zona da cabeceira do rio Biritiba-Mirim é constituída 

por relevo de morros, serras e montanhas com amplitudes em geral superiores a 100m e 

declividades médias a altas. No restante da bacia, na zona de baixo curso, predominam 

relevos de Colinas e Morrotes e Planícies Fluviais. 

Os solos (CCN, 1997) são Latossolos Vermelho-Amarelo, Latossolos Vermelho-

Escuro, Podzólico Vermelho-Amarelo, Cambissolo e Glei Pouco Húmico. Em relação ao uso 

e ocupação da área da bacia de acordo com CCN (1997), tem 75,49 km², sendo 9,36 km² da 

área de várzeas, 16,00 km² de atividade de silvicultura, 30,97 km² de ocupação rural densa, 

e de 19,16 km² de capoeira e pastagens (CAVALCANTI, 2002). 

Análises químicas da água subterrânea de 19 poços comparados com valores 

máximos permitidos pela CETESB, permitiram delinear as anomalias para manganês em 5 
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poços (BM – 01, BM – 10A, BM – 36, BM - 58 e BM - 64), em 3 poços para o nitrato (BM – 

17, BM – 58 e BM – 64) e 1 para o fluoreto (BM-58) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Análises químicas da água subterrânea. 

Metais na água subterrânea relacionadas aos 
defensivos    

Metais na água subterrânea relacionadas aos adubos ricos 
em NPK + S   

Poços Mn Fluoreto  Poços K Nitrato 

  mg/L    mg/L 

BM-01 0,17 -  BM-01 0,79 - 

BM-06 0,09 -  BM-06 3,6 - 

BM-10A 0,16 1,15  BM-10A 4,67 1,72 

BM-13 <0,02 -  BM-13 1,13 - 

BM-17 0,03 -  BM-17 8,3 34 

BM-19 0,02 -  BM-19 2,24 - 

BM-27 0,07 -  BM-27 4,74 - 

BM-31A <0,02 -  BM-31A 5,5 - 

BM-36 0,13 -  BM-36 1,91 - 

BM-39 0,05 -  BM-39 5,7 - 

BM-42 <0,02 -  BM-42 3,71 - 

BM-47 <0,02 0,61  BM-47 1,51 6,06 

BM-51 <0,02 0,61  BM-51 0,86 3,11 

BM-55 0,04 -  BM-55 5,16 - 

BM-56 <0,02 -  BM-56 0,95 3,63 

BM-58 0,22 1,71  BM-58 1,38 13 

BM-64 0,49 0,82  BM-64 2,84 23 

BPZ-21 0,08 -  BPZ-21 3,05 2,07 

valores orientadores 
CONAMA 396/CETESB  0,1/0,4 1,5/- 

 valores orientadores 
CONAMA 
396/CETESB -/- 10/-  

Fonte: modificado de MONTEIRO, 2006  

Em levantamento dos principais defensivos agrícolas utilizados na área se 

destacaram o glifosato, mancozeb, karate, sumilex e paraquat (MONTEIRO, 2010). 

A tabela 2 apresenta os resultados referente ao estudo realizado por LOPES (2010) 

no sedimento de fundo da barragem nos primeiros 30 cm. 

5. Conclusões 

Os valores excedentes comparados pelos parâmetros escolhidos indicam que o 

manganês excede limites nos poços BM – 10A, BM - 58 e BM – 64, o fluoreto no poço BM-

58, e nitrato nos poços BM - 58 e BM – 64. Os elementos Mn e K estão em  baixa 

concentração no sedimento. Os resultados das análises químicas indicaram baixo 

comprometimento da água subterrânea e do sedimento, sugerindo que essas anomalias de 

concentração relacionem-se ao escoamento superficial das águas pluviais. O solo da área 

de estudo, com forte constituição argilosa, dificulta a infiltração e circulação da água 

proveniente das chuvas e da irrigação. A água acaba escapando superficialmente, 

removendo os defensivos aplicados para as drenagens superficiais mais próximas o que 
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acaba por transportar esses elementos não apropriados quanto à potabilidade de águas 

para o reservatório como indicado nas análises de sedimentos do reservatório. 

 

Tabela 2 - Análises químicas em sedimento Figura 1 – Gráfico de concentração de Mn e K 
em sedimento. 

Metais em Sedimentos relacionadas aos defensivos 
prof. (cm) Mn K 
  mg/g 
0 a 1 43,14 23934,80 
1 a 2 64,16 26792,04 
2 a 3 169,45 27926,94 
3 a 4 499,10 29110,21 
4 a 5 511,83 22453,70 
5 a 6 370,81 33373,21 
6 a 7 425,78 14105,61 
7 a 8 440,37 25574,40 
8 a 9 379,37 48171,40 
9 a 10 463,15 40506,65 
10 a 11 452,02 41186,87 
11 a 12 523,94 40452,13 
12 a 13 231,86 43824,61 
13 a 14 382,50 40775,00 
14 a 15 539,11 29639,87 
15 a 16 510,49 27179,91 
16 a 17 459,68 30403,23 
17 a 18 528,21 20768,81 
18 a 19 507,21 21258,31 
19 a 20 274,07 38489,04 
20 a 21 86,21 31277,63 
21 a 22 62,96 31742,49 
22 a 23 73,96 27409,13 
23 a 24 60,27 21716,54 
24 a 25 55,65 21372,63 
25 a 26 51,82 19838,31 
26 a 27 70,94 25042,99 
27 a 28 110,54 25458,14 
28 a 29 73,60 28523,64 
29 a 30 69,01 30120,21 

Fonte: modificado de LOPES, 2010 Fonte: modificado de LOPES, 2010 
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Resumo 
Neste estudo, propõe-se a aplicação de um método semi-quantitativo para rastrear o teor de Cr(VI) 
nos solos de uma área contaminadas. Visando orientar decisões sobre as áreas avaliadas, 
estabeleceram-se faixas de concentração para definir o grau de contaminação dos solos e selecionar 
alternativas de gerenciamento local. O procedimento baseia-se na extração de Cr(VI) com solução 
0,28 mol L

-1
 Na2CO3 / 0,5 mol L

-1
 NaOH, sob agitação manual e temperatura ambiente. Após 

complexação com difenilcarbazida, a análise é feita por comparação visual dos extratos com padrões 
entre 10 e 150 mg kg

-1
 Cr(VI). Para comparar os resultados, usou-se como referência o método 

USEPA SW846/3060A. Testou-se a eficiência do método proposto com diferentes tipos de solo, 
oriundos de áreas com baixa e alta contaminação por Cr(VI), além de amostras fortificadas com 
Cr(VI) e Cr(III). A análise de uma amostra com ~500 mg kg

-1
 Cr(VI) apresentou recuperação de 83% 

com o novo método em relação ao padrão, classificando o solo como altamente contaminado (>150 
mg kg

-1
).  Devido à interferência de cor e ao baixo teor de Cr(VI), uma amostra com ~2 mg kg

-1
 Cr(VI) 

forneceu recuperação de 45% em relação ao método padrão, mas acusou a mesma classificação 
(baixa contaminação; <10 mg kg

-1
). Considerando os dois métodos, as recuperações de Cr(VI) 

solúvel foram superiores a 75% para todos os níveis de fortificação testados (10, 40, 150, 500 mg kg
-

1
), não se observando redução de Cr(VI) solúvel e nem oxidação de Cr(III) induzida pelo manuseio 

das amostras. A aplicação do método proposto a 16 amostras coletadas em área afetada pelo uso de 
CCA na preservação de madeira (Triunfo, RS) forneceu resultados similares por ambos os métodos, 
obtendo-se uma classificação dos solos no intervalo de baixa contaminação (<10 mg kg

-1
). 

 
Palavras-chave: cromo hexavalente, método de rastreamento, solo 
 
Abstract 
This study proposes a semi-quantitative method to screen the content of Cr(VI) in soils from 
contaminated sites. With a view to guiding decisions on the areas evaluated, ranges of concentration 
were established to define the degree of contamination of soils and select alternatives for site 
management. The procedure is based on the extraction of Cr(VI) with a 0.28 mol L

-1
 Na2CO3 / 0.5 mol 

L
-1

 NaOH solution, under ambient temperature and with manual shaking. After complexification with 
diphenylcarbazide, analysis is performed by visual comparison with standards between 10 and 150 
mg kg

-1
 Cr(VI). The USEPA SW846/3060A method was used as a reference to compare the results. 

The method efficiency was tested with different types of soil, from areas that have low and high 
contamination by Cr(VI), besides samples fortified with Cr(VI) and Cr(III). The analysis of a sample 
with ~500 mg kg

-1
 Cr(VI) presented 83% recovery using the new method, compared to the standard 

one, classifying the soil as highly contaminated  (>150 mg kg
-1

).  Due to the interference of color and 
low Cr(VI) content, a sample with ~2 mg kg

-1
 Cr(VI) supplied a recovery of 45% compared to the 

standard method, but showed the same classification (low contamination; <10 mg kg
-1

). Considering 
the two methods, the recoveries of soluble Cr(VI) were  >75% for the fortification levels tested  (10, 40, 
150, 500 mg kg

-1
), and no reduction of soluble Cr(VI) nor oxidation of Cr(III) induced by handling the 

samples was observed. The use of the method proposed on 16 samples collected in an area affected 
by the CCA used to preserve wood (Triunfo, RS) gave similar results with both methods, and a 
classification of soils in the low contamination range was obtained (<10 mg kg

-1
).  

 
Keywords: hexavalent chromium, screening method, soil 
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1. Introdução 

No âmbito da caracterização e da recuperação de áreas contaminadas, a tomada de 

decisões em geral demanda uma geração rápida de resultados analíticos, muitas vezes no 

próprio local investigado. Neste caso, o uso de métodos semi-quantitativos de rastreamento, 

ou seja, de formas adaptadas de métodos analíticos já consagrados, visa o fornecimento de 

uma ferramenta ágil, portátil, de fácil manuseio e capaz de gerar um volume suficiente de 

informações praticamente em tempo real. Um método de rastreamento para determinação 

de metais geralmente consiste de duas etapas: uma reação química, envolvendo a 

formação de complexos corados, e um sistema de quantificação do analito por colorimetria1. 

O uso de kits analíticos para a realização desses testes, em campo ou no laboratório, 

permite que a investigação focalize os locais altamente contaminados e viabiliza a 

realização de um número maior de análises em uma única mobilização a campo. Além 

disso, o aumento na malha de amostragem possibilita um melhor gerenciamento das 

incertezas durante as tomadas de decisão2. 

Neste estudo, propõe-se o emprego de um método semi-quantitativo para rastrear o 

teor de Cr(VI) em solos de áreas contaminadas. Visando orientar decisões sobre as áreas 

avaliadas com o kit analítico, estabeleceram-se intervalos de concentração para definir o 

grau de contaminação dos solos e selecionar possíveis alternativas de gerenciamento local3. 

 

2. Materiais e métodos 

Os procedimentos adotados baseiam-se na extração de Cr(VI) com solução de 

Na2CO3 0,28 mol L-1 / NaOH 0,5 mol L-1, sob agitação manual, à temperatura ambiente4. 

Após complexação com difenilcarbazida, a análise é feita por comparação visual com 

padrões na faixa de 10-150 mg kg-1 Cr(VI). Visando a comparação de resultados, tomou-se 

como referência o método USEPA SW846/3060A.  

As faixas de concentração arbitradas para definir o grau de contaminação dos solos 

e as respectivas ações de gerenciamento associadas, foram as seguintes: 

(1) Contaminação baixa: <10 mg kg-1 Cr(VI); nenhuma ação imediata é necessária. 

(2) Contaminação intermediária: 10-40 mg kg-1 Cr(VI); uma decisão confiável depende de 

novas análises dos solos com métodos mais rigorosos. 

(3) Contaminação alta: 40-150 mg kg-1 Cr(VI); uma decisão confiável depende de novas 

análises dos solos com métodos mais rigorosos. 

(4) Contaminação muito alta: >150 mg kg-1 Cr(VI); ações de remediação devem ser 

consideradas, a fim de assegurar um futuro reúso da área. 

A escolha dos intervalos de concentração baseou-se nos valores orientadores 

adotados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 
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Paulo (CETESB) para cromo total em solos, os quais, na falta de legislação específica para 

Cr(VI), foram usados como ponto de partida para desenvolvimento do kit analítico. 

Durante a montagem do kit, testou-se a eficiência do método com diferentes tipos de 

solo (arenoso, silto-arenoso, argiloso), provenientes de áreas com baixa e alta 

contaminação por Cr(VI), além de amostras fortificadas com cromo nas formas hexavalente 

e trivalente. O desempenho do kit foi ainda testado na avaliação de uma área contaminada 

por preservantes de madeira, que atualmente é objeto de estudo em projetos de pesquisa 

desenvolvidos pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, do 

Rio Grande do Sul. A antiga usina situa-se no município de Triunfo (RS) e operou de 1960 a 

2005, usando arseniato de cobre cromatado (CCA), dentre outros preservantes5. 

 

3. Resultados e discussão 

Considerando o método proposto e o método padrão, obtiveram-se recuperações de 

Cr(VI) solúvel >75% para todos os níveis de fortificação testados, nos diferentes tipos de 

solo (10, 40, 150 e 500 mg kg-1). Não se observou redução de Cr(VI) solúvel e nem oxidação 

de Cr(III) induzida pelo manuseio das amostras, com ambos os métodos. A análise de uma 

amostra com ~500 mg kg-1 Cr(VI) apresentou recuperação de 83% com o novo método, em 

relação ao método padrão, classificando o solo como altamente contaminado.  Outra 

amostra, contendo ~2 mg kg-1 Cr(VI), forneceu uma recuperação de 45% em comparação ao 

método de referência, o que se deve  à interferência de cor e à reduzida concentração do 

contaminante no solo. Mesmo com essa recuperação mais baixa, o método proposto acusou 

a ocorrência de Cr(VI) na amostra, com um teor <10 mg kg-1, fornecendo a mesma 

classificação obtida com o método de referência, ou seja, baixa contaminação. 

A aplicação do kit a 16 amostras de solo superficial coletadas em Triunfo (RS), em 

área contaminada por CCA (Figura 1), mostrou resultados equivalentes aos obtidos com o 

método padrão (<10 mg kg-1). Todas as amostras foram classificadas no intervalo de baixa 

contaminação, indicando ainda que o método proposto não induz a geração de resultados 

falsamente positivos para teores não detectáveis de Cr(VI). 

Ressalta-se que o método de rastreamento não substitui o método analítico 

convencionalmente utilizado, mas pode servir como ferramenta adicional para um melhor 

entendimento da dinâmica do Cr(VI) em áreas contaminadas. O teste demonstra utilidade 

para o rastreamento de locais críticos quanto à contaminação por Cr(VI), para o 

estabelecimento de estratégias de gestão quanto às áreas contaminadas em estudo e 

também nos casos em que as decisões devem ser tomadas no menor espaço de tempo 

possível, de modo a assegurar a necessária proteção ao meio ambiente e à saúde humana. 
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Resumo 

Os sedimentos quaternários da zona costeira do estado do Amapá são síltico-argilosos, 
mineralogiacamente compostos por quartzo, muscovita, albita, K-feldspatos, óxidos e hidróxidos de 
ferro e argilominerais, principalmente esmectita, caulinita, illita e minerais pesados. Essa mineralogia, 
extremamente misturada pela forte hidrodinâmica costeira, representa o quartzo, caulinita, oxi-
hidroxidos de ferro, ricos em SiO2, Al2O3, Fe2O3 e TiO2, provenientes de sedimentos altamente 
intemperizados e Latossolos. Por outro lado, os elevados teores de K2O, Na2O, MgO e CaO indicam 
sedimentos imaturos, trazidos pelo rio Amazonas, representados por  aluminossilicatos e feldspatos 
alcalinos, além da influência marinha. 

Palavras-chave: mineralogia; geoquímica; zona costeira do Amapá. 

Abstract 

The Quaternary sediments of the coastal zone of the state of Amapá are silty-clay, composed of 
quartz, muscovite, albite, K-feldspar, oxides and hydroxides of iron and clay minerals, mainly smectite, 
kaolinite, illite and heavy minerals. This mineralogy, extremely mixed by strong coastal 
hydrodynamics, represents quartz, kaolinite, iron oxyhydroxide, rich in SiO2, Al2O3, Fe2O3 and TiO2, 
from sediments highly weathered and Latosols. On the other hand, high concentrations of K2O, Na2O, 
MgO and CaO indicate immature sediments, of the Amazon River, represented by aluminosilicates 
and alkali feldspar, in addition to marine influence. 

Keywords: mineralogy, geochemistry, coastal zone of Amapá 

1. Introdução 

 A planície costeira do estado do Amapá abriga manguezais, lagos, florestas de 

várzeas e campos inundáveis, que jazem adjacentes a extensas áreas de turfas emersas ou 

inundadas permanentemente. Esse conjunto de ecossistemas é influenciado sazonalmente 

pelo clima que condiciona as descargas líquidas (5,8 x 1012 m3/ano) do rio Amazonas 

(Nittrouer & De Master,1996), o transporte do material fino e particulado e as intrusões 

marinhas em períodos de estiagem. Conhecer a origem e a composição mineralógica dos 

sedimentos costeiros é importante para o entendimento dos diversos e complexos 
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processos biogeoquímicos que se desenvolvem nesses ambientes. A pesquisa descreve a 

mineralogia e o comportamento geoquímico dos sedimentos quaternários da zona costeira 

do estado do Amapá e apresenta breve discussão sobre prováveis áreas-fonte. 

2. Materiais e Métodos 

 Para a análise granulométrica as amostras foram secas em estufa a 50°C, 

pulverizadas em grau de ágata e separadas as frações silte-argila da areia por 

peneiramento a úmido (peneira de 0,063 mm); o silte foi separado da argila por 

centrifugação a 1000 rpm. As análises granulométricas foram realizadas com auxílio do 

software SYSGRAN 2.4, adotando-se a classificação de Folk & Ward (1957). Para o estudo 

dos minerais pesados foi utilizada a fração 125-63 µm e bromofórmio como líquido denso 

(densidade 2,89 g/ml); os grãos foram quantificados em microscópio petrográfico através do 

método Line Counting de Galehouse (1971). A textura e as características morfológicas 

foram obtidas e analisadas com o auxílio do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). 

As análises mineralógicas foram obtidas por Difração de Raios-X, com o difratômetro 

de raios-X Philips, modelo PW 3710, com ânodo de Cobre (Cukα1 = 1,54060 Å) ajustado a 

45 kV e 40 mA. Análises químicas totais foram realizadas em amostra total para SiO2, Al2O3, 

TiO2, Fe total (como Fe2O3), P2O5, Na2O, MgO, CaO, K2O e elementos-traço, no laboratório 

Actlabs Laboratories-Ltd (Canadá), além da Perda ao Fogo (1000° C). 

 

3. Resultados e Discussões 

 Os sedimentos são predominantemente síltico-argilosos (síltico 80%, argila 17% e 

areia 3%), como a maioria dos sedimentos da região (Mendes, 1994; Torres, 1997). De 

maneira geral são mineralogicamente compostos por quartzo (56,23%), muscovita (17,47%), 

albita (6,31%), K-feldspatos (traços) e argilominerais: esmectita (53%), caulinita (33%) e illita 

(14%), com traços de clorita, além de óxidos e hidróxidos de ferro e minerais opacos. Os 

minerais pesados são representados principalmente por zircão (19,33%), turmalina (3,83%), 

epidoto (14,25%), barita (14,42%), hornblenda (9,92%), topázio (3,83%), hiperstênio (3,33%) 

e diopsídio (2,0%), com ampla distribuição em todas as amostras, além de rutilo (0,91%), 

estaurolita (1,08%), cianita (0,75%), silimanita (1,33%), andaluzita (0,91%), granada (2,0%), 

hornblenda basáltica (0,75%) e apatita (0,5%), de ocorrência restrita. Essa mineralogia 

corresponde à mistura de duas áreas-fonte continentais: uma matura, composta por quartzo, 

caulinita, hematita e goethita, provenientes dos sedimentos terciários intemperizados e 

latossolos, produtos de alteração intempérica das rochas sedimentares que constituem a 

Formação Barreiras (Kronberg et. al., 1979). Por outro lado, a mineralogia imatura é 

composta por albita, muscovita, K-feldspatos, clorita, esmectita e illita, cujas fontes mais 
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próximas são as rochas ácidas do embasamento geológico e os sedimentos trazidos pelo rio 

Amazonas, concordando com Torres (1997).  

A composição química dos sedimentos é representada por SiO2, Al2O3 e Fe2O3, como 

óxidos principais, subordinadamente ocorre o TiO2, CaO, MgO, Na2O e K2O, além de MnO, 

P2O5, C e S. Os teores médios de SiO2 situam-se próximo de 66,36 ± 3,19%; Al2O3, 13,14 ± 

1,34% e Fe2O3, 5,37 ± 1,17%. Em menores concentrações ocorre o K2O (2,15 ± 0,17%); 

Na2O (1,24 ± 0,17%); MgO (1,19 ± 0,25%); CaO (0,75 ± 0,72%); TiO2 (0,88 ± 0,09%); MnO 

(0,08 ± 0,03%); P2O5 (0,26 ± 0,58%); C (1,52 ± 1,43%); S (0,03 ± 0,03%) e Perda ao Fogo de 

8,38 ± 2,28%. A influência salina é observada nos teores levemente mais altos de Na2O 

(1,40 ± 0,11%), K2O (2,21 ± 0,23%), MgO (1,40 ± 0,15%), CaO (1,10 ± 1,07%) e P2O5 (0,45 ± 

0,91%), comparados à composição química média das amostras. Entre os elementos-traço, 

existe a relação: Ba > Zr > Sr > Rb > Zn > Y > Pb > Cu. Dentre esses, apenas o Sr 

apresentou teores médios levemente mais elevados (177 ± 89 µg/g), observado nos 

sedimentos influenciados pelas águas marinhas em comparação aos sedimentos 

localizados mais próximos do continente.   

As altas concentrações de SiO2, Al2O3, Fe2O3 e TiO2 refletem a mineralogia de parte 

da área-fonte, formada por sedimentos arenosos e argilosos, submetidos ao intemperismo 

tropical, com elevados teores de SiO2 e Al2O3 (> 79% comparados aos valores crustais), 

presentes no quartzo e na caulinita. As altas concentrações de Fe2O3 provêm da goethita e 

hematita; o TiO2 provavelmente está associado ao anatásio, ilmenita ou rutilo. Ressaltam-

se, ainda, as baixas concentrações dos elementos-traço, comparáveis aos valores da crosta 

continental superior e argilas pós-arqueanas, correlacionáveis aos solos altamente lixiviados 

da Amazônia (Kronberg et. al., 1979). Os teores em álcalis são altos (em geral > 1%) e 

refletem principalmente os sedimentos imaturos e a influência marinha, a despeito das 

baixas concentrações de enxofre. O enriquecimento dos sedimentos em Na2O, CaO e MgO 

e as associações de Al2O3 com Rb-Zn-Ba-Y-Zr-Cu-Sr-Pb e Al2O3-K2O-MgO-Rb-Sr-Ba, 

indicam a presença de feldspatos alcalinos (principalmente a albita e o K-feldspato) e 

aluminossilicatos (muscovita, esmectita e illita), além de outros minerais detríticos, como o 

zircão (Y-Zr), presente em fases residuais do intemperismo de rochas félsicas; a associação 

CaO-Sr, indica a presença de carapaças carbonáticas nos sedimentos.  

4. Conclusões 

A forte hidrodinâmica condiciona a mistura de áreas-fonte dos sedimentos 

quaternários na zona costeira do estado do Amapá, representadas por sedimentos maturos 

e imaturos, em parte provenientes dos produtos do intemperismo dos sedimentos da 

Formação Barreiras e Latossolos e, em parte trazidos pelo rio Amazonas. Os sedimentos 
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são quimicamente enriquecidos em SiO2, Al2O3, Fe2O3 e TiO2 , correspondendo ao quartzo, 

caulinita, óxidos e hidróxidos de ferro e minerais pesados. Os teores em álcalis são 

elevados e refletem os sedimentos imaturos e a influência marinha, indicado também por 

fortes associações geoquímicas do Al2O3 com Rb-Zn-Ba-Y-Zr-Cu-Sr-Pb e Al2O3 com K2O-

MgO-Rb-Sr-Ba 
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Resumo 
Os depósitos sedimentares de lagoas de cheia podem estar associados a elevadas concentrações de 
elementos traço, sejam estes decorrentes de exploração aurífera ou de fontes geogênicas. Então, o 
presente estudo visou correlacionar as fácies estratigráficas e a composição geoquímica de dois 
perfis de lagoa de cheia, um de terraço aluvial (T2), localizado no Córrego Jõao Ferreira, e um de 
barranco (B3) do Ribeirão do Carmo, ambos da sub-bacia do rio Piranga, a SE do Quadrilátero 
Ferrífero. As fácies dos perfis foram descritas em termos de mineralogia, granulometria, estruturas 
sedimentares e conteúdo antropogênico. Foram feitas análises geoquímicas (ICP OES) nas amostras 
coletadas, sendo encontradas concentrações máximas de Cu (73mg/kg), Zn (70mg/kg), Mn 
(4620mg/kg), Ba (767mg/kg), P (15,83mg/kg), Al (119357,15mg/kg) e As (579mg/kg) no perfil do 
barranco B3, nas fácies argilosas ricas em matéria orgânica. As concentrações anômalas de As são 
oriundas da mineralização aurífera da região. Por outro lado, no perfil do terraço T2, as 
concentrações de elementos traço são baixas, sendo encontradas elevadas concentrações de P 
(229mg/kg) e Al (73756mg/kg). Estes depósitos, provavelmente, não foram influenciados pela 
exploração do ouro. 
 
Palavras-chave: elementos-traço, estratigrafia química, geoquímica, terraço aluvial, lagoa de cheia. 
 
Abstract 
The sedimentary deposits of floodplain lakes may be associated to high concentrations of trace 
elements, which are arising from gold exploitation or geogenic sources. So, this study aimed to 
correlate the stratigraphic facies and the geochemical composition of two profiles of floodplain lake, an 
alluvial terrace (T2), located in the João Ferreira River, and other a cutbank (B3) of the Carmo River, 
both belonging to Piranga river and affluents, Southeast of Quadrilátero Ferrífero. The facies of the 
profiles were described in terms of mineralogy, granulometry, sedimentary structures and 
anthropogenic contents. Geochemical analyses (ICP OES) were made in the collected samples, being 
found maximum concentrations of Cu (73mg/kg), Zn (70mg/kg), Mn (4620mg/kg), Ba (767mg/kg), P 
(15,83mg/kg), Al (119357,15mg/kg) and As (579mg/kg) in the profile of the cutbank B3, in the clay 
facies rich in organic matter. The anomalous concentrations of As are derived from the gold 
mineralization of the region. On the other hand, in the profile of the terrace T2, the concentrations of 
trace elements are low, being found high concentrations of P (229mg/kg) and Al (73756mg/kg). These 
deposits probably were not influenced by the gold exploitation. 
 
Keywords:  trace elements, chemical stratigraphy, geochemistry, alluvial terrace, floodplain lake. 
 

1. Introdução 

Os sedimentos finos de planície de inundação e, principalmente, dos depósitos de 

lagoas de cheia, ricos em matéria orgânica, estão comumente associados a altas 

concentrações de elementos químicos inorgânicos, tais como os elementos traço (Ansari et 

al. 2000) provenientes de atividades de exploração aurífera e também de fontes geogênicas. 

A área investigada posiciona-se na sub-bacia do Rio Piranga e envolve um terraço, 

localizado no córrego João Ferreira e um barranco localizado no Ribeirão do Carmo. 

O povoamento da região data de fins do século XVII e teve seu apogeu no meio do 

século XVIII, coincidente com o apogeu do ciclo do ouro (De Ferran, 1988). Nesta região, 
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observa-se o desenvolvimento de extensos terraços aluviais (oriundos do processo evolutivo 

de planícies de inundação).  

Neste contexto, este estudo objetivou a correlação entre fácies estratigráficas e 

composição geoquímica de dois perfis de depósitos sedimentares aluviais, um de terraço e 

outro de barranco, ambos interpretados como depósitos de lagoa de cheia.  

 

2. Geologia 

Geologicamente, a área investigada estende-se do extremo SE do Quadrilátero 

Ferrífero - QF, na zona de transição entre a Província Geotectônica São Francisco (oeste da 

área) e a Província Mantiqueira (leste da área) (Almeida et al. 1977).  

A área fonte dos depósitos sedimentares que constitui o terraço T2, localizado no 

córrego João Ferreira, é o embasamento representado pelo Complexo metamórfico 

Ressaquinha (rochas plutônicas de composição granodiorítica de acordo com Grossi Sad et 

al. 1983) e seqüências vulcanossedimentares caracterizadas por moscovita-biotita xisto, 

biotita-granada xisto, metavulcânicas máficas, metaultramáficas e gnaisses laminados 

xistosos. Já a principal área fonte dos depósitos sedimentares que constitui o barranco B3, 

localizado no rio do Carmo, é o Grupo Nova Lima, Supergrupo Rio das Velhas, composta 

por rochas metabásicas e metaultrabásicas, além de quartzitos e itabiritos do Supergrupo 

Minas.  

 

3. Materiais e Métodos 

Após a seleção dos perfis a serem amostrados, foi realizado o levantamento 

estratigráfico de fácies em escala 1/20, com base na granulometria, mineralogia, conteúdo 

antropogênico e estruturas sedimentares. As amostras foram coletadas, em seguida, nas 

diferentes fácies descritas. 

Em laboratório, foi obtida a porcentagem de cada fração granulométrica através do 

método de peneiramento. Primeiramente, as amostras foram secas ao ar livre, 

homogeneizadas, desagregadas e quarteadas. Em seguida, uma alíquota de cada amostra 

foi encaminhada para a separação granulométrica via peneiramento. Foram separadas a 

seguintes frações: cascalho, areia muito grossa e areia grossa, areia média, areia fina, areia 

muito fina e silte/argila. Depois desse procedimento, as frações granulométricas foram 

pesadas e obteve-se a porcentagem das diferentes frações em cada uma das amostras. 

Uma alíquota da fração silte/argila dos sedimentos foi encaminhada para análises 

químicas. Cerca de 1g de amostra foi dissolvida em água régia e, em seguida, foi analisada 

no espectrômetro de emissão atômica com fonte plasma (ICP OES), marca Spectro e 

modelo Ciros CCD. Foram analisadas as quantidades de Cu, Zn, Mn, Ba, P, Al e As. 
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4. Resultados e Discussão 

As fácies e as sucessões estratigráficas dos perfis estão apresentadas na Figura 1. 

 

                                                 

 

 

A fácies A é caracterizada por granulometria silte/argila, rica em argilominerais de 

coloração escura, evidenciando enriquecimento em matéria orgânica e ocorre nos perfis B3 

e T2. A fácies B é caracterizada por granulometria areia muito fina a média, com laminação 

plano-paralela. A fácies C é caracterizada por granulometria areia muito fina a silte/argila, 

sem estruturas sedimentares visíveis. A composição mineralógica das fácies B e C é 

constituída por quartzo e argilominerais. A sucessão do perfil B3 é constituída, da base para 

o topo, pelas fácies U, D e A. A fácies U é constituída por conglomerado polimítico. Segue-

se um conjunto de estratos de sedimentos finos formado por intercalações de areia fina (D) 

e argilas (A).  

As sucessões de fácies A, B e C de T2 e D e A de B3 são interpretadas como sendo 

depósitos de lagoa de cheia, por possuírem uma grande quantidade de silte/argila 

decantada e enriquecimento em matéria orgânica. A sucessão de fácies (U, D e G) é uma 

típica deposição em ambiente de canal abandonado repentinamente (neck off). 

Com relação ao perfil B3, a fácies A apresenta concentrações mais elevadas dos 

elementos Cu (73mg/kg), Zn (70mg/kg), Mn (4620mg/kg), Ba (767mg/kg), P (15,83mg/kg) e 

Al (119357,15mg/kg). Esta fácies também apresenta valores anômalos de As (579mg/kg). 

Por outro lado, a fácies D apresenta baixas concentrações destes mesmos elementos.  

Já o perfil T2 apresentou concentrações mais elevadas na fácies B, com 

concentrações máximas de Cu (29,6mg/kg), Zn (29,7mg/kg), Mn (14,5mg/kg), Ba 

Figura 1: Perfis estratigráficos do terraço T2 e barranco B3 
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(43,3mg/kg) e P (218mg/kg). Com referência à fácies A, ressalta-se somente a ocorrência 

de concentrações mais elevadas de P (229mg/kg) e Al (73756mg/kg), sendo que as 

concentrações de As estão abaixo do Limite de Quantificação – LQ (LQ = 2,99mg/kg). 

As concentrações elevadas de Zn, Cu e As na fácies A do barranco B3 são 

provenientes dos sulfetos da mineralização aurífera, presente no xisto Nova Lima 

(supergrupo Rio das Velhas) e itabiritos do supergrupo Minas. As anomalias destes 

elementos na fácies A do perfil B3 devem-se à complexação destes com a matéria orgânica. 

Já na fácies A do terraço T2, as baixas concentrações dos elementos supracitados devem-

se a fontes geogênicas, como granitóides e pegmatitos do Complexo Ressaquinha, 

empobrecidas nestes elementos. Além disso, este terraço antigo foi depositado antes da 

influência da exploração aurífera, não havendo uma elevada disponibilidade destes 

elementos. As elevadas concentrações de P correlacionam à presença de matéria orgânica.  
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Resumo  
Resultados analíticos de fósforo do mapeamento geoquímico de baixa densidade de solos e 
sedimentos de drenagem do Projeto Geoquímica Multiusos no Estado de Pernambuco foram 
utilizados para geração de mapas e considerações preliminares a respeito do potencial uso destas 
informações. Foram analisados por ICP solos do horizonte B e sedimentos nas frações <80 mesh. A 
análise estatística de dispersão dos dados obtidos nos diferentes materiais forneceu limiares acima 
dos quais os teores de fósforo podem ser considerados anômalos. O caráter multiuso do projeto pôde 
ser exemplificado através de mapas geoquímicos que aliam a distribuição dos percentis estatísticos 
(25%, 50% e 75%) aos teores de referência dos materiais de origem, sejam eles toxicológicos para 
análise ambiental, ou crustais e litológicos para a prospecção, resultando na indicação de potenciais 
áreas prospectivas. 
Palavras-chave: mapeamento geoquímico regional, fósforo, solos, sedimentos de drenagem 
 
Abstract 
Analytical results of phosphorus in the work of mapping low-density geochemical soil and sediment 
drainage Geochemistry Multipurpose Project in Pernambuco State were used to produce maps and 
preliminary considerations regarding the potential use of this information. Were analyzed by ICP the B 
horizon soils and sediments in fractions <80 mesh. Statistical analysis of dispersion of data obtained in 
different materials provided thresholds above which the levels of phosphorus may be considered 
anomalous. The multipurpose nature of the project might be exemplified by geochemical maps that 
combine statistical distribution of the percentiles (25%, 50% and 75%) to reference levels of the 
source materials, whether for toxicological environmental analysis, or to crustal and lithological 
exploration, resulting in the delineation of potential prospective areas. 
Keywords: regional geochemical mapping, phosphorus, soil, sediment 
 
1. Introdução 

O mapeamento geoquímico de baixa densidade está sendo desenvolvido pela CPRM 

- Serviço Geológico do Brasil - no Estado de Pernambuco, incluindo amostragem de solos e 

de sedimentos de drenagem, com o objetivo de gerar dados que possam configurar a 

paisagem geoquímica do meio físico. 

O fósforo (P) é um elemento essencial para a vida, como nutriente primário para 

algas e plantas, constituinte de células como o DNA e como componente da parte 

esquelética dos animais em ossos e dentes. Como nutriente primário, sua presença e 

disponibilidade em solos são imprescindíveis, já que propicia melhor desenvolvimento de 

caules e folhas e, por este motivo, é indicado como fertilizante. As fontes naturais de P 

incluem rochas fosfáticas contendo apatitas, de proveniência ígnea ou sedimentar. Em 

Pernambuco, existe uma ocorrência conhecida e anteriormente explorada do tipo fosforito 
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sedimentar, enquanto que no Brasil, os depósitos mais importantes são oriundos de 

complexos alcalino-carbonatíticos. 

Como os minerais de P são praticamente insolúveis, sua presença em águas é 

naturalmente escassa e, quando disponível em excesso, pode ser responsável pela 

eutrofização dos corpos de água devido ao crescimento exagerado de algas e plantas 

aquáticas. 

 

2. Materiais e Métodos 

Foram coletadas 1142 amostras de sedimentos superficiais de fundo em pontos 

representativos de bacias de drenagens inferiores a 100 km2, além de 141 amostras do 

horizonte B de solos, localizados aproximadamente no centro das folhas de 1:50.000, em 

todo o Estado de Pernambuco. 

As amostras foram secas à temperatura em torno de 40°C e peneiradas na fração < 

80 mesh (0,177 mm) para análises químicas multielementares por ICP-OES e ICP-MS, após 

extração com água-régia. 

Os teores de fósforo total (PT) são apresentados em mapas através de simbologia e 

superfície interpolada pelo método da Krigagem, executada através do software ArcGis 

versão 9.3. A classificação por cores foi estabelecida com base nos intervalos dos quartis, 

inferior (25%), mediana (50%) e superior (75%), obtidos em análise de dispersão para cada 

conjunto de dados, além de valores crustais e de referência ambiental. Essa classificação 

estatística destaca o intervalo inter-quartis (25-75%), que inclui 50% da dispersão dos dados 

e pode ser considerado como o intervalo de background estimado para o conjunto de dados, 

tendo como limiar (threshold) o valor materializado pelo quartil superior. 

 

3. Resultados 

A Figura 1 apresenta o Mapa Geoquímico do Fósforo em Solos e Sedimentos de 

Drenagem do Estado de Pernambuco, onde os teores em solos são exibidos através de 

superfície matizada resultante da interpolação e os teores em sedimentos estão 

sobrepostos, representados por simbologia. É possível perceber áreas em que os teores 

elevados de P dos dois compartimentos geoquímicos são coincidentes (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa Geoquímico do Fósforo em Solos e Sedimentos de Drenagem do Estado de 
Pernambuco. Onde: LEL – Lower Effect Level; SEL – Severe Effect Level. Fontes: 1 Mineropar (2005); 
2 MOEE (1993); 3 Winter (2008). 

 

Os teores médios de P em solos de Pernambuco (321,6 ppm) foram 

predominantemente baixos, se comparados aos teores médios (626,5 ppm) do horizonte B 

em solos do Paraná (Mineropar, 2005). Com relação aos sedimentos de drenagem, o 

intervalo de background (213 – 513 ppm) é baixo, se comparado ao intervalo indicado por 

Owens e Walling (2002) como representativo de sedimentos fluviais de áreas rurais (500 - 

1500 ppm) e industrializadas ou urbanizadas (2000 e 7000 ppm). 

Considerando a mediana (347 ppm) como descritor de medida central dos dados 

obtidos em sedimentos, em comparação com os valores indicados pelo Ministério do 

Ambiente do Canadá como baixo (LEL, 600 ppm) e severo (SEL, 2000 ppm) potencial de 

efeitos nocivos à saúde (MOEE, 1993), os teores observados são predominantemente 

baixos, porém o valor máximo encontrado neste trabalho (5213 ppm) é 15 vezes maior do 

que a mediana, sendo comparável aos valores de áreas urbanizadas e industrializadas. 

Os teores médios de P em rochas da Crosta Superior situam-se em torno de 1000 

ppm (Winter, 1998), variando entre médias de 750 ppm em granitos e 1200 ppm em gabros 

(Mineropar, 2005). Portanto, teores acima de 2000 ppm de P podem ser considerados 

elevados tanto do ponto de vista ambiental quanto prospectivo.  
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Os teores superiores a 2000 ppm de P se encontram, predominantemente, sobre 

rochas supracrustais representadas por metassedimentos, ortognaisses, xistos e mármores, 

entre outras, que por si só não são favoráveis a acumulação de P, entretanto, nesses 

ambientes a paragênese é coerente com a ocorrência de carbonatitos, que podem assumir 

formatos lenticulares, alojando-se em zonas de falhas profundas (Lapin et al, 1999).   

 

4. Conclusões 

 O mapeamento geoquímico regional de baixa densidade confirmou áreas de 

ocorrências conhecidas, como as mineralizações da Bacia Pernambuco-Paraíba e do 

Distrito Mineiro de Sumé, além de evidenciar algumas áreas de teores elevados no interior 

do Estado, de provável potencial prospectivo. Estas áreas estão concentradas sobre 

complexos Meso a Neo-proterozóicos, preferencialmente em contados com corpos 

plutônicos distintos e zonas cisalhamento, onde a ambiência tectônica e os litotipos 

encaixantes sugerem a possibilidade de ocorrência de corpos carbonatíticos, ainda que 

estes não estejam mapeados. A hipótese de contaminação antrópica é improvável, em 

função do clima semi-árido não favorecer o acúmulo de matéria orgânica, da atividade 

agrícola escassa e das anomalias se localizarem nas mesmas áreas nos dois 

compartimentos geoquímicos. 
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Resumo 
Neste trabalho são apresentadas as estratégias de ação que serão empregadas para a obtenção do 
nível de Background de elementos químicos diversos, incluindo metais pesados (Al, Ag, As, B, Ba, 
Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, V e Zn) nos sedimentos 
estuarinos do Estado de Pernambuco (BR). Dentre os estuários pernambucanos, foram selecionados 
aqueles que tiveram identificados em levantamento prévio, afluentes “minimamente influenciados” 
pela ação antrópica, apresentando mata ciliar e cobertura vegetal ainda preservadas. Para a 
determinação das concentrações dos elementos será analisada a fração granulométrica <63µm dos 
sedimentos de fundo desses afluentes. O método empregado será o EPA-3051 a fim de que sejam 
determinados os elementos que estão ambientalmente disponíveis. 
Palavras-chave: Estuários, Background, Elementos Maiores e Traços, Sedimentos, EPA-3051. 
 
Abstract 
This work presents strategies for action that will be used to obtain the level of Background chemical 
elements, including heavy metals (Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, V and Zn) in estuarine sediments of Pernambuco State (BR). Among the 
Pernambuco estuaries, were previously selected those with tributaries "minimally affected" by the 
anthropic action, with preserved vegetation cover. The determination of element concentrations will be 
carried out in the particle size fraction <63µm. The method used will be EPA-3051 in order to obtain 
the chemical elements that are environmentally available. 
Keywords: Estuaries, Background, Major and trace elements, Sediment, EPA-3051. 

1. Introdução 

Em virtude da intensa industrialização e urbanização, os ambientes estuarinos vêm 

sendo paulatinamente contaminados e degradados (Kennish, 1997). Os contaminantes 

oriundos das atividades antrópicas são acumulados nos sedimentos dos estuários que 

mostram uma forte tendência a esse processo cumulativo (Carral et al., 1995). A análise 

desses sedimentos constitui um meio eficaz na obtenção de informações sobre essas 

variáveis (Carral et al., 1995; Lima, 2008; Rodrigues - Filho et al. 2002). Dessa forma, a 

análise geoquímica desses sedimentos constitui um meio adequado para se obter 

informações acerca de sua qualidade e intensidade das contaminações químicas 

antropogênicas (Manahan, 2005). Neste trabalho serão apresentadas as estratégias de 

ação para se estimar os níveis de background para sedimentos estuarinos do Estado de 

Pernambuco. Isto se dará através da amostragem e análise de sedimentos superficiais de 

fundo de drenagens relativamente “preservadas”. Para tanto serão utilizados afluentes de 
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sistemas estuarinos ainda pouco impactados pela ação antrópica, apresentando mata ciliar 

e cobertura vegetal ainda preservadas. 

2. Metodologia 

 Dentre os sistemas estuarinos do Estado de Pernambuco, foram selecionados afluentes 

“minimamente influenciados pela ação antrópica” (Figuras 1 e 2) que atendem aos seguintes critérios: 

posição relativamente isolada e preservação da vegetação nativa.  

 

Figura 1. Localização dos estuários selecionados no Estado de Pernambuco para determinação dos 
níveis de background de elementos químicos em sedimento de fundo. Devido à escala o estuário do 
rio Sirinhaém ficou muito próximo ao estuário do rio Formoso. 

 

Figura 2. Imagem de um dos estuários selecionados (estuário do rio Formoso) com delimitação do 
afluente para coleta e análise de sedimentos (em vermelho). Fonte: Google Earth. 
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As amostras de sedimentos de fundo superficial serão coletadas durante duas 

estações, uma seca e outra chuvosa. Para isso será utilizada uma draga do tipo Van Veen 

em aço inox, em cerca de cinco estações de amostragem por estuário, localizadas a cada 

100 metros uma da outra. 

A secagem das amostras será feita em um liofilizador. Após secagem, estas 

amostras serão disponibilizadas para as análises geoquímicas. Uma alíquota de cada 

amostra de sedimentos será peneirada a seco utilizando-se peneiras plásticas com abertura 

de 63µm a fim de se obter a fração fina (silte + argila). Em outra alíquota das amostras, será 

feita uma análise da proporção da fração argila. Para isso será utilizado um granulômetro a 

laser. Esses teores são dados de suma importância para esse estudo, pois a variação da 

quantidade de matéria orgânica e da granulometria estão diretamente ligadas à capacidade 

de adsorção dos elementos químicos nas amostras.  

Também será determinado o teor de matéria orgânica por combustão na mesma 

fração analítica para os elementos químicos (<63µm).  

Nas análises geoquímicas serão determinadas as concentrações de Al, Ag, As, B, 

Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, V e Zn. Para isso 

será empregado o método EPA-3051 (Microwave assisted acid digestion of sediments). Este 

envolve a digestão das amostras com ácido nítrico concentrado em forno microondas. A 

leitura será feita por espectrometria de plasma com espectrômetro de massa acoplado (ICP-

MS). 

 Subgrupos representativos de amostras, com teores variando de muito baixo a muito 

alto, serão submetidos a ataques seqüenciados, que consistem em extrair, com seletividade, 

através da utilização de reagentes apropriados, os elementos químicos que apresentam 

afinidade com as várias fases geoquímicas do sedimento. Através dessas extrações pode-

se constatar a presença de elementos em formas químicas mais lábeis como na fase 

trocável e associada ao carbonato, ou mais estáveis, de menor mobilidade e/ou 

biodisponibilidade ligadas às fases de óxido de Fe-Mn (também denominada de redutível), e 

por último a matéria orgânica e residual. Os critérios detalhados que serão usados para 

selecionar essas amostras terão por base os resultados inicias das concentrações dos 

elementos químicos investigados na fração <63µm. 

3. Resultados esperados 

Com a pesquisa será obtida a concentração de elementos químicos (Al, Ag, As, B, 

Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, V e Zn) nos 
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sedimentos de fundo superficial dos estuários selecionados (estuário do rio Goiana, rio 

Formoso, rio Sirinhaém e rio Una) através do método 3051 da USEPA que determina os 

elementos “ambientalmente disponíveis”. Através desses dados serão determinados os 

níveis de background para os estuários pernambucanos. Estes dados servirão de referência 

para pesquisas e monitoramento futuros uma vez que até o momento não há esse tipo 

indicador. 

Além dos níveis de concentração dos elementos químicos nos sedimentos estuarinos 

será também analisado o teor de matéria orgânica e da fração argila das amostras na fração 

granulométrica estrategicamente escolhida para análises geoquímicas (<63µm). Ainda será 

avaliada a influência do substrato litológico das áreas a serem estudadas sobre as 

concentrações dos elementos químicos quantificados nos sedimentos, através da 

comparação com mapa geológico. 
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Resumo 
A atividade mineraria, dentre os demais setores econômicos, é o que apresenta relação mais estreita 
com as alterações na geoquímica dos sedimentos fluviais. A proposta do estudo foi examinar esta 
influência na bacia hidrográfica do rio Conceição, Minas Gerais, bacia marcada pela exploração 
mineral desde o século XVII, e que tem na mineração a principal atividade econômica até os dias de 
hoje. Para tal, realizaram-se medidas in situ e coletas de amostras de água e sedimentos em duas 
campanhas (setembro de 2010 e março de 2011). Os dados mostram uma clara influência da 
mineração no volume de sedimentos em suspensão e na geoquímica dos sedimentos, com destaque 
para um incremento dos teores de As, Co, Ni, Cu e Zn. Elementos estes cujas concentrações 
apresentam alterações significativas nos tributários sob influência das mineradoras. 
Palavras-chave: bacia hidrográfica, geoquímica, mineração, sedimentos. 
  
Abstract 
The mining activity, among other economic sectors, is the one with closest relationship to changes in 
sediments geochemistry. The purpose of this study was to examine this influence in Conceição River 
basin, Minas Gerais. The basin is marked by mineral exploration since the seventeenth century, and 
has in mining the main economic activity until the present day. In order to evaluate mining impacts, in 
situ measurements were realized and water and sediment sampling in two campaigns (September 
2010 and March 2011). The data show a clear influence of mining on the volume of suspended 
sediments and sediments geochemistry, marked by an increase in levels of As, Co, Ni, Cu and Zn. 
These elements concentrations present significant changes in creeks under the influence of mining 
activities. 
Keywords: watershed, geochemistry, mining, sediment. 
 

1- Introdução 

Segundo Walling (2006), o transporte de sedimentos da terra para os rios, córregos e 

demais cursos d’água deve ser visto como a chave do entendimento de transferência de 

materiais dos sistemas terrestres para os aquáticos, refletindo, em última análise, o 

desnudamento de continentes (Walling, 2006), promovendo a ciclagem geoquímica através 

da transferência de partículas e íons dos sistemas terrestres para ecossistemas aquáticos. 

Ou seja, os sedimentos fluviais são fundamentais para os estudos geoquímicos, 

constituindo-se como um “documento” relevante da assinatura geológica de uma região 

(Silva et al., 2003). No entanto, segundo Reimann et al. (2005), a ação antrópica pode 

alterar esta presença geogênica. Neste ponto, a mineração ganha destaque, sendo 

apontada como fonte inesgotável de contaminação geoquímica de sedimentos, 

especialmente metais e elementos traço (Aspinall et al., 1986; Lewin e Macklin, 1987). 
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Diversos trabalhos sobre estes impactos têm sido realizados em bacias hidrográficas de 

áreas mineradas tanto na Europa como no Brasil, destacando-se os trabalhos de Leigh 

(1994), Lee et al. (2005), Albanese et al. (2006), Ferreira et al. (2000), Ronchi et al. (2000). 

No Quadrilátero Ferrífero, onde se situa a bacia em estudo, diversos elementos-traços já 

foram encontrados em concentrações excessivas em sedimentos fluviais (Parra et al., 2007; 

Pereira et al., 2007; Costa, 2007, Mendes, 2007). Neste contexto, buscou-se com este 

trabalho determinar a influência da atividade das diversas minas presentes na bacia do rio 

Conceição (dunito, ferro e ouro), na geoquímica dos sedimentos de fundo e volume dos 

sedimentos em suspensão de córregos e do próprio rio Conceição. 

 

2- Material e Métodos 

Os dados disponíveis sobre a bacia foram armazenados em um banco de dados no 

programa ArcMap9.2 e foram confeccionados os mapas de limite da bacia, de hipsometria, 

de declividade e de uso e ocupação do solo. De posse destes dados, foram selecionados 14 

pontos paras amostragem e análise de água e sedimentos (figura 1), situados nos principais 

tributários do rio principal e em diversos pontos ao longo do próprio rio Conceição, antes e 

após destes tributários.  

In situ, utilizando-se um multiparâmetro foram determinados a Condutividade Elétrica 

(CE), Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Eh, temperatura e pH. Com o auxílio de um 

oxímetro, e um turbidímetro, também foram determinados a turbidez e o oxigênio dissolvido. 

Para a coleta de sedimento de fundo, foi utilizada coletor plástico retirando-se os 10cm 

superiores do material de fundo. Os sedimentos foram secos em capelas a 40ºC, peneirados 

e o material <63µm submetido à digestão total, e as análises de elementos maiores e traço 

realizadas no Equipamento – Espectofotômetro de Emissão Atômica com fonte Plasma do 

DEGEO/UFOP. Já o sedimento em suspensão foi quantificado a partir da pesagem dos 

filtros da filtragem de amostras de águas coletadas segundo o método de integração na 

vertical. Os resultados foram então analisados, com a realização de testes de normalidade, 

confecção de boxplots e testes estatísticos. 

 

3- Resultados e Discussão 

Comparando-se os resultados obtidos através das análises ICP-OES (tabela 1) com 

os valores apresentados por outros autores para a região do Quadrilátero Ferrífero fluviais 

(Parra et al., 2007; Pereira et al., 2007; Costa, 2007, Mendes, 2007), diversos elementos 

encontram-se em concentrações acima do esperado. Nos pontos 1 a 6, porção jusante da 

bacia (figura 1), o As, o Cr, e o Ni, foram identificados em concentrações acima do valor 

médios da região. Nesta região estão localizadas as minas de ouro. Estes elementos podem 
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estar associados a esta atividade mineira ou à ocorrência natural desse elemento associado 

aos depósitos auríferos da bacia. Destaque para o ponto 4, imediatamente a jusante da 

maior mina de ouro na bacia. Pb, Co e Zn merecem destaque no médio curso da bacia, nos 

pontos 7 a 11, região das minas de ferro. O Ba, ao contrário, destaca-se nos pontos a 

montante da bacia, região sem minas, mas dominada pelos quartzitos do grupo Caraça. 

 

 

Figura 1: Mapa de uso e ocupação da bacia do rio Conceição com localização dos pontos de 
amostragem. 

 

O volume de sedimentos em suspensão nos pontos 5 e 6 apresentaram valores bem 

mais elevados que os demais, provavelmente relacionados à presença de mineradoras nas 

regiões drenadas pelos córregos cuja água foi amostrada (figura 1). Os valores um pouco 

mais elevados de sedimentos nos pontos 8, 9 e 10 são reflexo das grandes áreas 

desmatadas pelas minas de ferro.  

 

4- Conclusões 

Apesar da região estudada apresentar elevadas concentrações de metais, reflexo da 

abundância natural destes elementos nas rochas aflorantes na bacia, o aumento da 
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concentração de elementos como As, Co, Ni, Cu e Zn nos córregos sujeitos à influência das 

mineradoras instaladas na região, sugere uma maior liberação destes elementos devido à 

esta atividade. Projetos de monitoramento continuados devem ser incentivados de forma a 

se determinar o real papel destas minas na geoquímica dos sedimentos fluviais. 

 
Tabela 1: Tabela com os valores médios das concentrações dos elementos químicos nos sedimentos 
de fundo. 

Al       As       Ba       Bi       Ca       Co       Cr       Cu       Fe       K        Mg       Mn       Na       Ni       P        Pb       Sr       Th Ti       V        Y        Zn       Zr       

Amostra mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    

Branco <LQ <LQ 1,15 <LQ 50,7 <LQ 2,43 2,52 <LQ 9,82 13,7 <LQ 26,6 2,74 <LQ <LQ 0,640 <LQ 2,22 <LQ 0,164 2,66 1,09
1 28723 28,5 178 17,2 3939 22,0 131 23,3 321217 3666 3338 4127 507 47,3 435 75,6 22,4 6,11 2164 82,8 9,09 105 91,8
2 57326 56,0 240 10,1 793 33,3 325 31,5 266269 7434 3813 2045 1060 111 438 56,7 23,4 7,01 3259 126 10,5 77,1 109
3 20931 8,69 153 13,1 3706 10,3 73,2 11,3 293040 2966 2802 3178 264 21,2 353 65,8 30,8 5,98 1778 74,4 10,7 54,8 103
4 92255 65,9 295 <LQ 1180 119 1203 70,1 138687 7846 19338 1539 696 438 406 27,5 18,7 5,98 6123 254 10,8 112 134
5 49414 41,7 215 15,2 722 16,4 195 25,5 299919 6650 1654 2317 1034 60,4 395 68,0 24,0 6,90 2965 108 8,50 70,4 105
6 50320 63,2 236 15,4 908 27,0 248 50,7 313190 8235 1925 4331 1438 80,4 407 78,1 29,2 7,63 3139 117 9,09 95,3 114
7 13269 <LQ 85,5 24,4 198 7,71 60,2 1,62 519848 1643 514 2319 216 19,0 314 112 8,56 4,92 1313 39,2 6,76 64,7 68,0
8 26106 <LQ 116 13,3 452 11,2 94,4 9,22 386685 3395 736 3361 350 31,7 373 85,4 13,1 4,94 1859 61,5 8,05 59,3 71,9
9 76063 <LQ 220 <LQ 866 34,5 364 52,4 101904 10849 1414 707 2171 154 356 17,8 40,5 6,73 4496 171 14,7 91,7 187

10 22708 <LQ 181 18,6 1025 14,9 73,1 8,13 426591 3068 950 6549 302 29,6 462 96,4 14,1 5,67 1587 53,9 8,64 72,0 55,7
11 8879 <LQ 102 24,8 376 5,49 20,9 <LQ 526538 538 512 6442 107 11,3 350 111 10,0 3,81 978 27,9 6,11 64,6 4,75
12 19349 <LQ 71,2 27,0 239 7,94 70,5 4,37 436405 2721 641 968 262 21,0 384 93,6 8,37 6,33 1823 51,0 8,19 58,2 122
13 27899 15,7 176 <LQ 618 27,2 104 20,4 140279 4103 1290 10450 426 39,4 309 32,3 12,8 6,73 3094 84,8 7,59 58,5 100
14 42226 9,17 155 10,0 599 16,6 133 17,0 256649 7441 1144 912 562 37,7 432 49,3 16,6 6,92 2745 88,6 9,20 55,0 117  
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RESUMO 
A área de estudo está localizada no município de Camutanga à cerca de 120 Km do Recife, zona da 
mata norte de Pernambuco, no limite entre os Terrenos Alto Moxotó e Rio Capibaribe. Baseado na 
Mineralização de Pb-Ba presente na região, assim como em estudos anteriores realizados nos 
sedimentos de corrente que mostraram concentrações elevadas, foi elaborado um plano de trabalho 
para diagnosticar as concentrações geoquímicas do solo em torno da Mineralização. Os resultados 
mostraram que os metais diretamente ligados à mineralização (Pb, Ba e Cr) apresentaram 
concentrações bem acima dos limites estabelecidos pela CETESB (2005) em algumas estações, 
necessitando de um detalhamento nos estudos e/ou uma intervenção para diminuir tais 
concentrações. 

 
Palavra-chave: metais pesados, mineralização Pb-Ba, solo, contaminação natural, Pernambuco 

 
ABSTRACT 
The study area is located in Camutanga, distant about 120 km from Recife, in north Zona da Mata of 
Pernambuco, the boundary between the terrain Alto Moxotó and Rio Capibaribe. Based on Pb-Ba 
mineralization in this region, as in previous studies conducted in stream sediments that showed high 
concentrations, was prepared a work plan for diagnosing the concentrations of geochemical soil 
around the mineralization. The results showed that the metals directly related to mineralization (Pb, Ba 
and Cr) concentrations were well above the limits allowed by CETESB (2005) in some stations, 
requiring a detailed studies and / or an intervention to reduce such concentrations. 
 
Keyword: heavy metals, mineralization Pb-Ba, soil, natural contamination, Pernambuco 

 

1. Introdução 

A área de estudo tem cerca de 1km2, dista aproximadamente 120 km à noroeste de 

Recife e está localizada entre os municípios de Ferreiros, a Sudeste, e Camutanga, a Norte, 

representando o entorno de uma antiga Mina de Pb-Ba do Município de Camutanga – PE. . 

A mineralização de Pb-Ba de Camutanga é formada por veios hidrotermais compostos 

principalmente de barita e galena, onde as águas lixiviadas no entorno da Mina, atualmente 

desativada, são canalizadas pela galeria existente até chegarem ao Riacho fundinho e 

Riacho Ferreiros. 

 

2. Contexto Geológico 

A área de Estudo está localizada na Provínicia Borborema, no Limite entre os 

terrenos TAM e TRC, próximo à zona de cisalhamento transcorrente brasiliana Cruzeiro do 

Nordeste-Congo. Neste cenário encontram-se desde tipos variados de ortognaisses 
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paleoproterozóicos e migmatitos (Brito Neves, 2000), como também supracrustais do 

complexo vertentes, metapelitos do Complexo Surubim e um volumoso magmatismo 

brasiliano referentes ao TRC (Medeiros, 2004). 

 

 
Figura 01 – Mapa de Amostragem da área estudada. 

 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada para caracterização do solo, consistiu na elaboração de 

perfis com cerca de 1,0 m X 1,0m (Largura X Comprimento) e profundidade entre 72 e 

112cm, em 5 pontos de amostragem, caracterização dos horizontes a partir destes perfis e 

coleta de sedimentos para cada perfil descrito. Para obtenção das concentrações totais dos 

elementos, foi utilizada 1g de TFSA (Terra fina seca ao ar livre) das amostras, na qual foram 

submetidas à digestão de uma combinação de 4 ácidos e analisada por espectrometria de 

absorção atômica por ICP-AES combinado com ICP-MS, para o caso dos elementos traços 

com concentração relativamente mais baixa nas amostras. 

 

4. Resultados e Discussão 

1.1. Descrição dos perfis de Solo 

A avaliação preliminar dos perfis de solo mostrou a seguinte distribuição: Perfil 1 – 

formado pelos horizontes Ap (0 – 40 cm), Bt (40 – 90 cm) e C (90 – 108 cm); Perfil 2 – 

constituído por Ap (0 – 44 cm), Bt (44 – 58 cm), C1 (58 – 68 cm) e C2 (68 – 80 cm); Perfil 3 

– formado pelos horizontes Ap (0 – 35 cm), AB (35 – 60 cm), Bt (60 – 77 cm), C1 (77 – 100 

cm) e C2 (100 – 112 cm). Perfil 4 - composto por  Ap (0 – 19 cm), AB (19 – 40 cm), Bt (40 – 

62 cm) e C (62 – 100 cm). Perfil 5 – caracterizado pelos horizontes Ap (0 – 30 cm), Bt (30 – 
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43 cm) e C (43 – 72 cm). È importante ressaltar que o solo da área de estudo é utilizado 

para agricultura, tornando os perfis muito alterados.  

 

1.2. Análises Químicas 

Os resultados das análises químicas para os principais elementos ligados à 

mineralização (Pb, Ba e Cr), foram comparados com os valores orientadores publicados 

pela CETESB (2005), onde classifica os valores da seguinte forma: Valor de Referência de 

Qualidade (VRQ) - concentração de determinada substância que define um solo como 

limpo; Valor de Prevenção (VP) - concentração acima da qual podem ocorrer alterações 

prejudiciais à qualidade do solo; Valor de Intervenção (VI) - concentração acima da qual 

existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário 

de exposição genérico.  

 

Tabela 01 – Valores orientadores estabelecidos pela CETESB (2005) para os metais analisados. 

 Pb* Ba* Cr* 

Valor de Referência de Qualidade (VRQ) 17 75 40 

Valor de Prevenção (VP) 72 750 75 

Valor de Intervenção (VI) 180 300 150 

* (mg.kg-1 de peso seco) 

 

Baseado nesses valores, observa-se que as concentrações obtidas de Ba (2660 à 

>10.000 mg.Kg-1 – Figura 02) foram extremamente altas em todos os horizontes e em todos 

os perfis ultrapassando em até 30 vezes o valor de intervenção proposto, no caso do 

horizonte superficial da estação 01. Em relação ao Pb e Cr, ambos apresentaram 

concentrações variáveis (33,4 – 624mg.Kg-1 de Pb; 41 – 329 mg.Kg-1 de Cr – Figura 02), a 

maioria na faixa de concentração relacionada ao valor de prevenção, porém em algumas 

estações apresentaram valores acima do valor de intervenção. Para o chumbo na estação 

01 (624 mg.Kg-1) e o Cr nas estações 02, 03 e 05 (329 mg.Kg-1; 180 mg.Kg-1; 203mg.Kg-1, 

respectivamente). Vale salientar que as maiores concentrações obtidas para todos os 

elementos apresentados referem-se aos horizontes mais profundos, sugerindo uma maior 

contribuição da rocha para tais concentrações. 
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Figura 02 – Gráficos de concentração em relação ao horizonte e perfil amostrado, onde a linha 
representa o limite estabelecido pela CETESB (2005). 
 

5. Conclusão 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que o solo apresenta-se com altos teores 

de Pb, Ba e Cr, ultrapassando em alguns casos os valores de intervenção propostos pela 

CETESB (2005). Diante desta situação torna necessário um detalhamento geoquímico da 

área de estudo com objetivo de se conhecer a área necessária de intervenção, onde deverá 

ser atribuídas medidas mitigadora para reduzir essas concentrações elevadas encontradas. 
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Resumo 
Dentre as fontes de contaminação de solo e aqüíferos, o aterro de resíduos sólidos urbanos é um dos 
mais importantes, pois sua carga contaminante (lixiviado) possui elementos nocivos, como os 
elementos-traço. Os horizontes superficiais do solo são normalmente considerados como de elevada 
capacidade de atenuação destes elementos, mas no aterro sanitário de Belo Horizonte os resíduos 
foram localmente dispostos sobre saprolito. A capacidade do solo de atenuar elementos-traço pode 
ser estimada em ensaios de coluna, que simulam em escala reduzida o aterro. Foi desenvolvida 
metodologia para montagem das colunas, principalmente para reproduzir a densidade natural do solo. 
As análises físico-químicas e químicas preliminares comprovam que o saprolito tem capacidade de 
reter esses elementos, dificultando a contaminação da água subterrânea.  
 
Palavras-chave: saprolito, aterro sanitário, ensaios de coluna, elementos-traço.  
 
Abstract 
Among the sources of contamination of soil and groundwater, the solid waste landfill is one of the 
most important because of their contaminant load (leachate), with harmful elements such as trace 
elements. The surface soil horizons have usually high attenuation capacity, but in the Belo Horizonte 
landfill the waste was locally placed on saprolite. The soil's ability to attenuate trace elements can be 
estimated in column tests, which simulate small-scale landfill. A methodology was developed for 
assembly of columns, especially to reproduce the natural density of soil. The physic-chemical and 
chemical preliminary analyses have shown the elevated ability of saprolite to retain these elements, 
making the groundwater contamination more difficult. 
 
Keywords: saprolite, sanitary landfill, column tests, trace elements.  
  

1.    Introdução 

  

A infiltração de líquidos lixiviados (chorume) provenientes de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) oferece grande risco de contaminação dos solos e das águas subterrâneas. 

Dentre os diversos tipos de contaminantes usualmente presentes neste lixiviado, destacam-

se os elementos-traço, embora suas concentrações em RSU sejam normalmente pequenas 

(Kjeldsen et al. 2002). 

Os solos são tradicionalmente considerados atenuadores da contaminação da água 

subterrânea, especialmente nos horizontes pedológicos superficiais (A e B), ricos em 

argilominerais, óxi-hidróxidos de Fe e Al e matéria orgânica, com alta capacidade de 

adsorção desses elementos, e que pode ser ainda amplificada para valores de pH neutros a 

altos (Kjeldsen et al. 2002). Os elementos-traço também podem ficar retidos nas soluções 
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intersticiais, em complexos, ou na forma de precipitados insolúveis na presença de sulfetos 

e carbonatos, anions comuns em aterros (Kjeldsen et al. 2002).  

Apesar de suas limitações, os ensaios de coluna são uma importante alternativa para 

estudar a dinâmica hidrológica e hidroquímica em aterros, pelo seu baixo custo e pela 

facilidade de controlar as variáveis do processo.  

O objeto de estudo é o aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos 

Sólidos da BR-040 (CTRS), em Belo Horizonte, operado pela Secretaria Municipal de 

Limpeza Urbana – SMLU e localizado na região noroeste de Belo Horizonte (Figura 1).  

Neste aterro, parte dos resíduos foi disposta diretamente sobre saprolito (horizonte C), já 

que horizontes superficiais foram localmente decapeados (Sousa, 1998). Como a 

percentagem de agentes adsorventes citados é normalmente inferior nos saprolitos que nos 

horizontes superficiais, o objetivo principal deste estudo foi o de estabelecer a capacidade 

de atenuação de elementos-traço deste horizonte no aterro da CTRS.  

 
Figura 1: Mapa de Belo Horizonte com a localização do aterro sanitário (Prodabel 1998). 

  

2.    Geologia, Solo e Hidrogeologia 

 

A região se localiza no embasamento gnáissico-migmatítico (Complexo Belo 

Horizonte), ao sul do Cráton do São Francisco. Na área predominam gnaisses de tom cinza 

médio, com granulação fina a grossa e bandamento composicional definido por alternância 

de bandas claras quartzo-feldspáticas e escuras, ricas em biotita e/ou anfibólio (Silva et al. 

1995). Os migmatitos se diferenciam dos ganisses pela predominância de mobilizados de 

composição quartzo-feldspática (Beato 2001). Na área o relevo é suave ondulado, com 

predomínio de solos residuais (cambissolos, latossolos e hidromórficos) de espessura 

variada (entre 4 e 31 metros).  
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O aqüífero local é livre, constituindo um sistema composto pelo manto de 

intemperismo e por rochas fraturadas, formando um aqüífero granular sobreposto a um 

fissurado, em comunicação hidráulica (Beato 2001). A permeabilidade varia entre 1,10x10-5 

e 3,11x10-4 cm/s, com um valor médio de 9,3 x 10-5 cm/s, e a recarga foi estimada em 299 

mm/ano 

 

3.    Materiais e Métodos  

  

O desenvolvimento do trabalho se deu nas seguintes fases:  

- Reconhecimento da área e compilação de dados prévios, que permitiu definir áreas 

para amostragem de solo (saprolito de gnaisse) e de líquido lixiviado;  

- Coleta de amostras deformadas e indeformadas de saprolito e duas de lixiviado, 

estas representativas de células de resíduos mais antigos (cerca de 30 anos) e mais novos 

(cerca de 10 anos), para analisar a influência da idade na composição química. Nestas 

foram medidos in situ a temperatura, Eh, pH e condutividade elétrica;  

- Caracterização química (ICP-OES), mineralógica (difração de raios X) e 

granulométrica do saprolito. Determinação da concentração de elementos-traços por ICP-

OES (EPA 3051 A), sulfato (turbidimetria), cloreto e alcalinidade (titulometria) do lixiviado; 

- Os ensaios foram feitos em colunas de vidro fixadas em suporte de madeira em 

caixas de isopor para isolamento térmico. O solo foi disposto em camadas e adensado para 

reproduzir densidade de campo. Membranas de geotêxtil foram posicionadas sob e sobre o 

solo (Figura 2) para impedir a erosão. O solo e o lixiviado percolado foram coletados em 

intervalos pré-definidos para caracterização química e físico-química, que constituíram a 

base para a análise e interpretação dos resultados.  

 

4.   Resultados Preliminares 

 

No início, houve dificuldade na montagem das colunas, principalmente para obtenção 

da densidade natural do solo (1,63 g/cm3). Ao final, decidiu-se compactar o solo na própria 

coluna, utilizando-se de um peso de 750g, compactando-o em delgadas camadas, sempre 

com a mesma energia de compactação (elevou-se o peso 10 cm acima do solo), até obter 

uma coluna de solo de 10 cm, que foi considerada adequada para reproduzir a situação 

local.  



 

226 

 

Figura 2: Figura esquemática da coluna experimental 

 

As análises químicas de elementos-traço em solo e água indicam que o saprolito, 

ainda que deficiente de partículas adsorventes quando comparado com os horizontes 

pedológicos superficiais, atua eficientemente na retenção química e, por conseqüência, na 

atenuação da contaminação das águas subterrâneas.  Esta conclusão é relevante, pois em 

muitos aterros sanitários, os horizontes superficiais podem ser decapeados acidentalmente 

ou por processos erosivos antes da disposição das células de resíduos. 
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Resumo 
Importantes depósitos de carvão ocorrem na região sul do Brasil, associados à Formação Rio Bonito, 
de idade Permiana, da Bacia do Paraná. Da reserva total medida, que é de 6,6 Bilhões t, cerca de 
20% encontram-se no estado de Santa Catarina, também denominada Jazida Sul-Catarinense. 
Apesar dos benefícios econômicos do carvão, sua exploração pode causar impactos ao meio 
ambiente. Estudos anteriores na área demonstraram que o carvão tem altos teores de cinza, enxofre 
e alguns elementos-traço, considerados como possíveis causadores de impacto ao meio ambiente. 
Além disso, os recursos hídricos também são afetados pela mineração com elevados teores de ferro 
total, sulfato e elementos traços, além de pH ácido. Neste estudo pretende-se caracterizar a camada 
Barro Branco nas minas subterrâneas Verdinho e Morrozine, localizadas nos municípios de 
Forquilhinha e Treviso, em Santa Catarina. O objetivo é analisar a composição química do carvão, 
quanto a elementos maiores, menores e traços, e sua variação dentro da camada e regionalmente. 
Para isso, amostragem tipo canal foi realizada nas minas, em três diferentes níveis conhecidos da 
camada (Banco, Quadração e Forro). Além disso, em cada mina foram coletadas uma amostra de 
carvão beneficiado e uma de rejeito. Pretende-se ainda coletar amostras de água das minas em dois 
pontos, antes e depois de tratamento, e analisar sua composição, quanto a elementos-traço e Fe, 
avaliando o que está sendo liberado na água a partir da atividade de mineração. As análises químicas 
a serem realizadas serão Fluorescência de Raios X, Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma 
Indutivo (ICP-MS) e geração de vapor em conjunto com Espectrometria de Emissão Óptica com 
Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES). 
 
Palavras-chave: Jazida Sul-Catarinense, camada de carvão Barro Branco, água do efluente de 
minas. 
 
Abstract 
Important coal deposits occur in the southern region of Brazil, associated with the Permian age Rio 
Bonito Formation, Paraná Basin. Of total measured reserves, which are 6.6 Billion t, about 20% occur 
in the South Santa Catarina Coalfield in the Santa Catarina state. Despite the economic advantages of 
coal use, its exploration can generate environmental impacts. Previous studies in the study area 
demonstrated that the coal has high ash yields and sulfur contents, and contain some trace elements, 
that are considered to cause environmental impacts. In addition, the water resources are affected too 
by mining, presenting high concentrations of total Fe, sulfate and trace elements, and acid pH. The 
present study aims to characterize the Barro Branco coal seam in the underground mines Verdinho 
and Morrozine, from the cities of Forquilhinha and Treviso, Santa Catarina state. The objective is to 
determine the chemical composition of the coal (major, minor and trace elements), and its variation 
within the seam and regionally. To do this, coal was collected as full seam channel samples at two 
mine sites, at three different levels of the seam (Banco, Quadração and Forro). In addition, at each 
mine site one sample each of beneficiated coal and reject were collected. It is also intended to collect 
water samples from the mines in two points, before and after treatment, and to analyze its composition 
in terms of trace elements and Fe, evaluating what components are being released into the water from 
mining activity. Chemical analysis to be made will be X-Ray Fluorescence, Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectroscopy (ICP-MS) and steam generation in combination with Inductively Coupled 
Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES). 
 
Keywords: South Santa Catarina coalfield, Barro Branco coal seam, wastewater from mines. 
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1. Introdução 

No Brasil importantes depósitos de carvão ocorrem na região sudeste da Bacia do 

Paraná, principalmente nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com 

dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (2006), a reserva medida de carvão 

mineral no Brasil é da ordem de 6,6 Bilhões t, sendo que 5,25 Bilhões t se encontram nos 

depósitos no Rio Grande do Sul e 1,35 Bilhões em Santa Catarina. 

O carvão catarinense é caracterizado, em geral, como carvão betuminoso alto volátil 

A (KALKREUTH et al., 2010). Ele ocorre, na chamada Jazida Sul-Catarinense, localizada na 

região sudeste do estado, em 12 camadas, sendo que as mais importantes são as camadas 

Bonito, Irapuá e Barro Branco, por melhor continuidade lateral, espessura e recuperação de 

carvão, exploradas desde o século 19 (SANTA CATARINA, 1990; KALKREUTH et al., 

2010). 

Apesar dos benefícios do uso de carvão, principalmente para geração de energia em 

termelétricas e em siderúrgicas, as atividades de exploração e uso deste bem mineral 

causam impactos ao ambiente, como contaminação dos recursos hídricos, do solo e do ar 

por elementos traços e outras substâncias. Os tipos e dimensões dos impactos variam 

conforme as diferentes características do carvão, usos e técnicas adotadas para minimizá-

los em cada localidade.  

Na Jazida Sul-Catarinense, estudos prévios de Kalkreuth et al. (2010) demonstraram 

carvões com alto teor de cinza, de enxofre e de alguns elementos traço que são 

considerados como possíveis causadores de impacto ao meio ambiente. Associado a estas 

características, estudos realizados nas drenagens da região afetada pelas atividades de 

carvão obtiveram altos teores de ferro total, sulfatos e elementos traços, além de pH ácido. 

(ALEXANDRE,1999; CASTILHOS et al., 2007). 

Neste trabalho será estudada a camada Barro Branco. Segundo dados de Kalkreuth 

et al. (2010), essa camada possui espessura média de 1,80 m. A camada divide-se, no 

geral, em três diferentes níveis, com variações litológicas, tendo o nível chamado Banco na 

base, Quadração na porção média e o Forro no topo. 

Pretende-se analisar as características quanto à composição química do carvão, 

quanto a elementos maiores, menores e traços, incluindo Hg. Outro objetivo é analisar a 

composição química da água do efluente das minas estudadas, quanto a teores de 

elementos-traço, incluindo Hg, e de Fe total e dissolvido. 

 

2. Geologia e localização da área 

As camadas de carvão ocorrem na Formação Rio Bonito, de idade eopermiana, 

pertencente ao Grupo Guatá, na Bacia do Paraná. Essa formação se caracteriza por 
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intercalação de pacotes areníticos e pelíticos, de origem flúvio-deltaicos e marinha. Os 

carvões estão inseridos no Membro Siderópolis, na Formação Rio Bonito (MILANI et al., 

2007). O maior desenvolvimento de camadas de carvão ocorre em um ambiente 

deposicional tipo laguna-barreira, com acumulação de turfa em um trato de sistemas de 

nível alto (camada Bonito) a trato de sistemas transgressivo (camadas Barro Branco e 

Irapuá) (KALKREUTH et al., 2010).  

O trabalho será desenvolvido com amostras de carvão e água coletadas nas minas 

Verdinho, no município de Forquilhinha, pertencente à Carbonífera Criciúma S.A., e 

Morrozine, no município de Treviso, pertencente à Carbonífera Belluno LTDA. 

 

3. Materiais e métodos 

Para estudo do carvão, foi realizada campanha de amostragem em janeiro de 2011. 

As amostras foram coletadas pelo método de amostragem de canal, com o objetivo de 

representar toda a camada de uma forma homogênea, numa área próxima à frente de lavra, 

para coleta de carvão com nenhuma ou pouca oxidação. As amostras foram coletadas nos 

três diferentes níveis da camada Barro Branco, ou seja, Banco, Quadração (incluindo  

Coringa e siltito Barro Branco) e Forro. Foram coletadas amostras de carvão beneficiado e 

rejeito. 

As amostras de água devem ser coletadas em dois diferentes pontos nas minas. O 

primeiro ponto será na sua saída da mina, quando é bombeada de subsuperfície, onde teve 

contato direto com o carvão. O outro ponto será após tratamento físico-químico no complexo 

de mineração, antes de ser liberada para rios da região, Rio Sangão, na mina Verdinho, e 

Rio Mãe Luzia, na mina Morrozine. 

As amostras serão submetidas a análises químicas de Fluorescência de Raios X, 

para determinação de elementos maiores, menores e traços nas amostras de carvão; 

Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma Indutivo (ICP-MS), para determinação de 

elementos-traço nas amostras de carvão e água, e de Fe total e dissolvido nas amostras de 

água; geração de vapor em conjunto com Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES), para determinação de Hg nas amostras de carvão e de 

água. 

 

4. Resultados 

A partir da amostragem do carvão, realizada em subsuperfície, a 170 m de 

profundidade na mina Verdinho e a aproximadamente 40-50 m na mina Morrozine, obteve-

se os dados quanto à litologia e espessura da camada.  Na mina Verdinho a camada 

apresentou uma espessura total de aproximadamente 1,70 m, sendo que o Banco teve 
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espessura de 78 cm, a Quadração 33 cm e o Forro 67 cm. Na mina Morrozine a camada 

apresentou uma espessura total de aproximadamente 2 m, sendo que o Banco teve 

espessura de 80 cm, a Quadração 80 cm e o Forro 40 cm.  Em ambas as minas o Banco 

caracteriza-se por intercalações finas de siltito, siltito carbonoso e carvão, que apresenta 

nódulos de pirita em alguns níveis. Já a Quadração caracteriza-se pelo siltito Barro Branco 

na base, níveis finos de carvão, por vezes intercalados com níveis menos finos de siltito e 

siltito carbonoso. O Forro caracteriza-se por uma camada homogênea de carvão. 

As análises químicas do carvão estão sendo processadas. Pretende-se fazer uma 

comparação da variação composicional dentro da camada, entre os diferentes níveis, e 

regional, entre as minas, e da composição do carvão bruto, do carvão beneficiado e do 

rejeito. 

Quanto às análises de água, as amostras serão coletadas em abril. As análises 

químicas possibilitarão avaliar a influência do carvão na sua composição, pelos teores 

encontrados no material dissolvido, em água filtrada com filtro de 0,45 µm, e no material em 

suspensão, em água bruta, sem filtração. Também será possível identificar a eficiência da 

estação de tratamento dos efluentes de água de mina e verificar o que está sendo liberado 

para as drenagens da região, além de comparar os resultados obtidos com os valores de 

referência e legislações estadual e federal. 
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RESUMO 
 
A contaminação de águas superficiais e subsuperficiais decorrente de atividades antrópicas constitui 
um dos principais problemas ambientais. Este contexto está inserido a drenagem de águas ácidas. O 
processo promove o abaixamento do pH e a mobilização de metais e metalóides como o As, devido a 
oxidação de sulfetos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a mobilidade do As em sedimentos de 
corpos d’águas afetados pela drenagem ácida contendo elevada concentração de As. Assim, 
observou-se que as concentrações de As em água estavam abaixo de 115 µg/L e que não mostraram 
relação com os teores de As presentes nos sedimentos. A maior parte do As, cerca de 68 %, 
encontra-se associado a frações mais estáveis nestes sedimentos. Com isso, pode concluir que 
sedimentos apresentam um baixo potencial de liberação deste As, sob eventuais alterações 
ambientais. 
Palavras-chave: meio ambiente, geoquímica, extração seqüencial 
 
ABSTRACT  
 
Superficial and subsuperficial waters contamination associate to antropic activities is the main 
environmental problems. In this context inserted Acid drainage water. This process causes pH 
decrease and heavy metals and metalloid mobilization, for example as As, caused by sulfides 
oxidation. The aim of this work was evaluate As mobility in creeks affected by acidic waters and high 
As  content. It was observed that As contents in water presented values bellow 115 µg L-1 and  this 
concentration were not related with As contents in sediments. The mainly part of As, around 68%, is 
associated to more stable fractions in sediments. It follow that sediments presents a low potential of 
As liberation, beneath changes in environmental. 
Keywords: environmental, geochemistry, sequential extraction 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A contaminação de águas superficiais e subsuperficiais decorrente de atividades 

antrópicas, como agricultura, garimpo, mineração, abertura de estradas, etc, constitui um 

dos principais problemas ambientais. Os resíduos gerados nestas atividades podem conter 

minerais sulfetados, principalmente sulfetos de ferro que, em contato com oxigênio e água, 

oxidam-se liberando acidez nas águas de drenagem [1]. As águas de drenagem ácida 

gerados podem apresentar concentrações significativas de elementos tóxicos, tais como, 

Pb, Cd, Ni As e B [2]. 

Os corpos de água afetados pela drenagem de águas ácidas requerem estudos mais 

aprofundados com relação à dinâmica da interação arsênio-água-sedimento. Deve-se ter em 

mente que as concentrações de As em águas nem sempre refletem o potencial de liberação 

dos sedimentos nos canais de drenagem. Portanto, o conhecimento das características 
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locais que afetam a condição geoquímica do As nos sedimentos é essencial para controle 

da sua mobilidade, assim como o estudo das alterações físico-químicas que provocam sua 

liberação nas águas. Assim, estudos geoquímicos em ambientes aquáticos constituem 

importante ferramenta para interpretação da mobilidade do As, da interação água-

sedimento, e das características que controlam a imobilização do As. O objetivo deste 

trabalho foi a avaliação da mobilidade do As em sedimentos de microbacia afetadas águas 

de drenagem ácida. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram feitas coletas de água e sedimentos em 5 microbacias, identificadas de por A, 

B, C, D, E, ventem suas nascentes a partir de uma mineralização de ouro associada a 

sulfetos e ferro e arsênio. Os sedimentos foram liofilizadas, e as frações maiores que 2 mm 

foram descartadas. 

No campo foram determinados pH das águas corrente. Em laboratório, foram 

determinados nos sedimentos o As-remanescente e os teores totais de As, segundo 

protocolo EPA (3051A), com detecção por ICP-OES e a concentração de As nas águas por 

HG-ICP-OES. Todas as determinações foram realizadas em triplicata. 

A extração seqüencial foi realizada a partir da compilação dos métodos descritos por 

Keon (2001) [3] e Wenzel et al. (2001) [4]. As frações de As foram divididas em três grupos: 

1ª As - Disponível – parte do As ligado a fração Trocável e o Adsorvido; 

2º As - Pouco disponível – parte do As ligado a carbonatos e óxidos de Fe e Mn mal 

cristalizados, a materiais orgânicos e óxidos de Fe; 

3º As – Indisponível – parte do As retido ligado a óxidos de Fe cristalinos e a fração 

Residual. 

Todas as extrações foram realizadas em triplicata e os extratos o As foi determinado 

pela técnica analítica de geração de hidretos acoplado ao ICP-OES. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As águas apresentaram valores de pH entre 2,3 (microbacia E) e 7,3 (microbacia A) 

(Tabela 1). De acordo com os valores de pH, as microbacia B a E estão sob a a influência 

de drenagem de águas ácidas. A concentração de As na bacia não afetada, A, não foi e 

inferior a 3,17 ± 1,84, enquanto nas outras bacias a concentração de As não foi suferior a 

112.ug.L-¹ (Tabela 1). A totalidade das amostras de água apresentou concentrações de As 

dentro dos padrões de lançamento, de acordo com a legislação (CONAMA, 357/2005). 
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Tabela 1. Concentração de As, em água, teores de As e valores de As-remanescente (As-rem), nos 
sedimentos. 

MICROBACIA 
pH As ¢ (água) As Total # (Sedimentos) 

As-rem* 

(sedimentos) 

 (µg.L-1) (mg.kg-1) (mg.L-1) 

A 7,79 3,17 ± 1,84 0,85 ± 1,27 1,53 ± 0,14 

B 2,87 52,65 ± 2,45 414,98 ± 21,70 12,22 ± 0,64 

C 2,69 14,45 ± 0,88 1149,53 ± 46,85 2,78 ± 0,24 

D 6,90 108,48 ± 2,73 730,85 ± 40,35 5,56 ± 1,41 

E (PONTO1) 6,82 < LD 2019,42 ± 27,74 3,66 ± 0,31 

E(PONTO 2) 6,09 112,78 ± 5,16 3550,28 ± 72,40 6,52 ± 0,25 

Valores médios ± desvio padrão; 
¢ LD (As) = 0,53 ug.L-1 (HG-ICP-OES) 
# LD (As) = 18,9 ± 1,8 mg kg-¹ (ICP-OES) 
* LD (As) = 37,4 µg.L-1 (ICP-OES) 

 

 

Figura 1. Porcentagem de As nas diferentes frações dos sedimentos coletados no entorno da área 
mineralizada. 

 

Os valores de As-remanescente foram baixos, entre 2 e 12 mg/L (Tabela 1), sendo 

um forte indicativo da alta capacidade de adsorção de As por parte dos sedimentos. 

Os teores de As nos sedimentos permitiram a divisão das microbacias em três 

grupos: o primeiro com o menor teor As é representado por A com 0,85 mg kg-1 de As. Este 

valor condiz com as baixas concentrações de As nas águas desta microbacia, com valores 

máximos de 3,17 ± 1,84 µg/L,. O segundo grupo, microbacias B, C e D, apresentou teores 

de As entre 415 a 1149 mg.kg-1. No terceiro grupo, microbacia E (Pontos 1 e 2), apresentou 

os maiores teores de As nos sedimentos com valores entre 2019 mg.kg-1 e 3550 mg.kg-1 

(Tabela 1). Contudo, avaliando-se a estabilidade do As nos sedimentos verificou-se mais de 

68 % do teor total encontra-se associado as fases mais estáveis, óxidos de Fe cristalinos 

(53 %) e a fase residual (27 %), perfazendo o total de 80 % (Figura 1). A soma do As 

presente nas frações de menor móveis (As-indisponível e As–pouco disponível) perfez mais 
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de 78 % do As presente nos sedimentos, sendo um forte reflexo para as baixas 

concentrações de As observadas nas amostras de águas avaliadas.  

 
4. CONCLUSÃO 

 

As concentrações de As nas águas de drenagem foram baixas, atingindo o critério 

para lançamento de efluentes, de acordo com a legislação (CONAMA, 357/2005). Por outro 

lado nos sedimentos as concentrações de As foram relativamente altas para algumas 

microbacias. Tais resultados foram atribuídos a efeito de diluição e alta capacidade de 

adsorção dos sedimentos na área de estudo. Além disso, a maior parte do As nos 

sedimentos do entorno da área mineralizada estava associada fração mais estaveis, óxidos 

de Fe cristalinos e no residual, implicando numa baixa mobilidade para as condições 

ambientais estudadas.  

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] EVANGELOU, V.P. Pyrite oxidation and its control. Boca Raton: CRC PRES, 293p. 1995. 

[2] MELLO, J. W. V. de; DIAS, L. E.; CORRÊA, M. L. T. Drenagem ácida: Avaliação do potencial de 
ocorrência, mitigação e revegetação de substratos sulfetados. In: Nilton Curi; João José Marques; 
Luiz Roberto G. Guilherme; José Maria de Lima; Alfredo Scheid Lopes; Victor Hugo Alvarez V.. 
(Org.). Tópicos em Ciência do Solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, v. III, 
p. 401-430. 2003. 

[3] KEON N. E.; SWARTZ C. H.; BRABANDER D. J.; HARVEY C., HEMOND H. F. Validation of an 
arsenic sequential extraction method for evaluating mobility in sediments. Environ Sci Technol 35, 
2778–2784. 2001. 

[4] WENZEL, W.W.; KIRCHBAUMER, N.; PROHASKA, T.; STINGEDER, G.; LOMBI E.; AND 
ADRIANO, D.C. Arsenic fractionation in soils using an improved sequential extraction procedure“, 
Anal. Chim. Acta, Vol. 436, pp. 1–15, 2001.  

[5] CONAMA - CONSELHO NACINAL DE MEIO AMBIENTAL - RESOLUÇÃO CONAMA nº 
357/2005..[Online]:http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/guias_R9/sismica_ 
R9/Legisla%C3%A7%C3%A3o/Resolu%C3%A7%C3%A3o %20CONAMA%20357-05.pdf 



 

235 

Avaliação do potencial tóxico de solos contaminados por metais 
pesados utilizando bioensaios com micro-crustáceos (Daphnia 

similis) 
 

Ricardo G. CESAR1,2, Maria Carla SANTOS1, Cristiane M. PEREIRA1, Juan 
COLONESE2, Silvia G. EGLER2, Luiz Carlos BERTOLINO2, John MADDOCK1, 
Zuleica C. CASTILHOS2 
1 – Universidade Federal Fluminense (UFF), Depto. de Geoquímica – geo_ricardocesar@yahoo.com.br; 2 – 
Centro de Tecnologia Mineral (CETEM/MCT) 
 
Resumo 
O presente trabalho trata da avaliação ecotoxicológica de solos coletados no CENTRES (Queimados, 
RJ), uma área impactada pela estocagem inadequada de resíduos oriundos de diversas indústrias 
químicas e petroquímicas.  Bioensaios agudos com micro-crustáceos (Daphnia similis) foram 
realizados de forma a retratar um cenário de risco em que os solos pudessem lixiviados e/ou erodidos 
em direção a sistemas fluviais vizinhos.  Para tanto, foram preparados lixiviados (elutriatos) dos solo, 
para serem testados com. D. similis. Os resultados revelaram baixos níveis de toxicidade, apesar das 
altas concentrações de metais no solo. A presença de argilominerais expansivos nesses solos parece 
ser capaz de atenuar os níveis de toxicidade, devido ao seu elevado potencial de seqüestrar cátions 
metálicos, reduzindo sua biodisponibilidade em solução. 
 
Palavras-chave: Solos, ecotoxicidade, Daphnia similis, metais. 
 
Abstract 
This work proposes the ecotoxicological assessment of soil samples collected in the CENTRES 
(Queimados, RJ), an area impacted by inappropriate storage of wastes from chemical and 
petrochemical industries. Acute bioassays with micro-crustaceous (Daphnia similes) were performed 
in order to assess possible toxic effects in a scenarium where the soil could suffer mobilization to the 
surrounding fluvial systems. The leachates (elutriates) were prepared and tested using D. similis.  The 
results revealed low levels of toxicity, although the concentrations of heavy metals in the soils were 
extremely high.  The presence of expansive clay-minerals in the soils seems to be able to reduce the 
ecotoxicity of those soils, due to its high potential of adsorpting metallic ions, decreasing their 
bioavailability in solution. 
 
Keywords: Soils, ecotoxicity, Daphnia similis, metals. 
 
1. Introdução 

Metais pesados são elementos altamente tóxicos e capazes de provocar sérios 

danos á saúde dos ecossistemas. Bioensaios são amplamente utilizados para avaliação da 

qualidade dos recursos naturais, relacionando concentrações de metais no ambiente e seus 

efeitos adversos à saúde dos ecossistemas. Organismos edáficos, e aquáticos são 

largamente utilizados como organismos-teste em bioensaios com solos, bem como na 

estimativa das frações biodisponíveis de metais (Fjällborg et al. 2006). 

Micro-crustáceos aquáticos são comumente empregados na avaliação da qualidade 

de águas fluviais e de sedimentos de fundo. Alguns autores também propõem a utilização 

destes organismos na avaliação do potencial tóxico de solos em situações hipotéticas de 

risco, onde contaminantes possam ser mobilizados em direção a sistemas aquáticos 

vizinhos. Micro-crustáceos da espécie Daphnia similis são usualmente empregadas em 

bioensaios em decorrência da viabilidade de cultivo em laboratório, curto ciclo de vida e sua 
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ampla ocorrência em sistemas fluviais. Outro fator que favorece a escolha destes 

organismos é sua reprodução por partenogênese, possibilitando a obtenção de populações 

mais homogêneas para utilização em testes ecotoxicológicos. 

O presente trabalho trata da avaliação ecotoxicológica de amostras de solos 

contaminadas por metais pesados, utilizando bioensaios agudos com Daphnia similis.  

 

2. Materiais e Métodos 

 A área de estudo abrange os solos circunvizinhos ao CENTRES (Queimados, RJ), 

um local destinado à estocagem temporária de lixo industrial químico, de onde deveriam 

seguir para um destino final adequado. No entanto, os resíduos foram armazenados sobre 

de maneira inadequada, contaminando os solos da área. Quatro amostras de solos foram 

coletadas superficialmente (20cm). As amostras foram secas à temperatura ambiente, 

peneiradas a 1,7mm e enviadas para avaliação ecotoxicológica. 

O bioensaio agudo com Daphnia similis foi baseado na exposição de fêmeas de seis 

a 24 horas de idade a lixiviados (elutriatos) dos solos-teste, por um período de 48 horas 

(ABNT NBR 12713/2004). Ao final do ensaio, foi avaliada a porcentagem de indivíduos 

imóveis. O procedimento adotado para a preparação dos elutriatos foi baseado na a 

agitação orbital (200 rpm) de uma mistura composta de solo-teste:água (1:4) durante um 

período de 24 horas. Após essa etapa, a mistura é centrifugada, sendo o sobrenadante 

filtrado e posteriormente congelado para a avaliação ecotoxicológica. Os elutriatos foram 

preparados com o emprego do meio cultivo de D. similis, meio M. S., conforme ABNT NBR 

12713/2004. O emprego de elutriatos na avaliação ecotoxicológica de solos tratados com LE 

é amplamente conhecido na literatura científica, e os resultados gerados consistem em bons 

parâmetros para futuras comparações (Maxam et al. 2000, Fjällborg et al. 2005, Carbonell et 

al. 2009).  

 

3. Resultados e discussão 

Ao final das 48 de exposição, não foi detectada imobilidade significativa de 

organismos (<20%), sugerindo baixos níveis de toxicidade associados a cenários em que os 

solos poderiam sofrer lixiviação e/ou serem erodidos em direção a sistemas fluviais vizinhos. 

Por outro lado, Cesar et al. (2010), ao avaliar a concentração total de metais nesses solos 

indicou a presença de altas concentrações totais de metais pesados, com teores acima 

daqueles recomendados pela legislação brasileira. 

Santos (2010), ao efetuar a caracterização mineralógica desses solos, encontrou a 

presença abundante de argilominerais expansivos, como a vermiculita e esmectita. Apesar 

da concentração total de metais ser elevada, a presença dos referidos minerais de argila 
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parece diminuir a mobilidade e a biodisponibilidade de contaminantes para a solução do solo 

(fração geoquímica solúvel), reduzindo os níveis de ecotoxicidade.  Matske et al. (2008), ao 

estudar a fito-toxicidade de solos tratados com distintos minerais de argila, também verificou 

a redução da ecotoxicidade de substância orgânicas associada à presença de argilas do tipo 

2:1. Outro elemento que corrobora os baixos níveis de toxicidade é a ausência de efeitos 

letais em bioensaios agudos executados com oligoquetas para estas mesmas amostras de 

solo (Cesar et al. 2010), o que indica uma baixa disponibilidade em solução.  

 

4. Conclusões 

Os solos testados apresentaram baixos níveis de toxicidade para a fauna aquática, 

possivelmente devido à presença de argilominerais expansivos, capazes de reduzir a 

biodisponibilidade dos metais. Em trabalhos, testes ecotoxicológicos serão realizados 

utilizando algas, de forma a avaliar a ocorrência potencial de efeitos ao longo da cadeia 

trófica aquática.  
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Resumo 
A área de pesquisa compreende todo o Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil, onde foram 
estudadas 1162 amostras de sedimento de corrente para os elementos níquel e cromo. As análises 
para geoquímica ambiental e prospecção mineral foram realizadas através das relações de 
concentração dos metais e os teores médios, conforme dados apresentados na literatura. 
Preliminarmente este estudo revela que em termos ambientais os teores de níquel e de cromo estão 
compatíveis com os valores médios toxicológicos, abaixo do qual não é previsível efeito adverso à 
biota. Os valores de níquel e cromo apesar de estarem predominantemente abaixo da média crustal 
possuem localmente valores iguais ou pouco superiores aos encontrados em rochas ígneas e 
metamórficas, merecendo atenção em trabalhos futuros de detalhamento.  
Palavras-chave: Geoquímica ambiental, cromo e níquel, sedimentos de corrente, Estado de 
Pernambuco 
Abstract 
The research area includes the entire state of Pernambuco, Northeast Brazil, where studied samples 
of stream sediments to the nickel and chromium. Analyses for environmental geochemistry and 
mineral exploration were conducted through the links of the metal concentrations and mean levels, 
according to data presented in the literature. Preliminarily this study shows that in environmental levels 
of nickel and chromium are consistent with the toxicological average, below which is not expected to 
adversely affect the biota. The values of nickel and chromium in spite of being mostly below the 
average crustal values locally have the same or slightly higher than those found in igneous and 
metamorphic rocks, deserves attention in future work of detail. 
Keywords: Environmental geochemistry, chromium and nickel, stream sediments, Pernambuco State 

 

1. Introdução 

Foram realizados pela CPRM, através do Projeto Geoquímica Multiusos, serviços de 

amostragem de baixa densidade em sedimento de corrente para 53 elementos químicos no 

estado de Pernambuco, sendo abordados neste trabalho apenas o níquel e cromo. O mundo 

tem passado desde a Revolução Industrial por severas transformações principalmente nos 

grandes centros, tanto no âmbito ambiental quanto econômico. Os elementos químicos são 

personagens atuantes nesses dois cenários. Na esfera ambiental são liberadas grandes 

quantidades de produtos químicos empregados na indústria e na agricultura, aliada a 

liberação geogênica; ao passo que, na esfera econômica, temos uma pressão futura pela 

demanda de metais (Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Au, etc), visando não só as ampliações das atuais 

reservas, mas a descoberta de novas jazidas. Essas indicações deverão nortear o 

planejamento de futuras ações ambientais e de prospecção. 
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2. Materiais e Métodos 

Foram coletadas 1162 amostras de sedimentos de corrente, em bacias hidrográficas 

com área de <100km2. As amostras foram secas à 40ºC e peneiradas em fração inferior a 

0.177 mm, sendo posteriormente analisada por ICP-MS com abertura em água-régia. A 

partir dos resultados das análises químicas foram confeccionados mapas com os teores de 

Ni e Cr auxiliado pelo software ArcGis 9.3, onde os intervalos de classes utilizados foram 

baseados em quartis: 75%- superior, tomado como limiar (threshold), 25%- inferior e 50%- 

mediana. Valores abaixo do limiar são considerados como pertencentes ao background 

estatístico do universo de dados. 

    

3. Resultados Preliminares 

O Ni e o Cr apresentam teores médios de 14 e 28 ppm respectivamente, com os 

valores acima do background estatístico localizados em três áreas principais: (i) faixa de 

direção E-W na porção centro-oeste do estado com concentrações entre 40 - 75 ppm de Ni 

e 92-104 ppm de Cr; (ii) na parte central nas bacias do Pajeú e Moxotó temos três amostras 

com valores entre 43-54 ppm de Ni e 71-78 ppm de Cr; (iii) e na porção leste do estado, 

correspondendo a bacia do rio Una, têm-se valores entre 50-80 ppm de Ni e 93-157 ppm de 

Cr (Figura 2 e 3).  Todos os valores acima citados são originados de amostras sobrepostas 

a rochas neo a mesoprotezóicas, de composição ácida. As demais áreas do Estado 

apresentam teores na faixa do background. 

De modo geral, os teores de Ni e Cr apresentam altos percentuais abaixo do limiar 

toxicológico do qual se prevê baixa probabilidade de efeitos adversos à biota (CONAMA 

344/2004). Com isso, o risco ambiental para o estado para esses dois elementos, é 

praticamente nulo. Há, no entanto, situações pontuais com valores de Ni e Cr um pouco 

acima do limites do CONAMA 344/2004, correspondendo a valores normais (backgrounds) 

de rochas existentes nessas áreas, o que sugere não representar poluição antrópica.  

Os teores de Ni e Cr são compatíveis com àqueles apresentados para rochas ácidas, 

à exceção dos valores supracitados, destoam da média apresentada para estas. O 

diagrama Ni-Cr (Figura 1) é marcado por uma representativa quantidade de amostras, 

apontando para uma forte correlação linear positiva, refletindo valores na sua maioria 

normais, mas, com destaque para a área pontilhada em verde (Figura 1), onde temos uma 

correlação Ni/Cr≥ 1.0, que pode ser explicada pela presença de corpos lenticulares e/ou 

xenólitos de composição máfica-ultramáfica. 
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Diagrama de Correlação Ni-Cr
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Figura 1- Diagrama de correlação Ni-Cr para amostras de sedimento de corrente no Estado de  
Pernambuco, com destaque para os teores maiores de Ni. 
 

 

Figura 2- Mapa geoquímico de Níquel em sedimentos de corrente no Estado de Pernambuco. 
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Figura 3- Mapa geoquímico de Cromo em sedimentos de corrente no Estado de Pernambuco. 

4. Considerações Preliminares e Trabalhos Futuros 

Os teores de níquel e cromo no estado de Pernambuco encontram-se 

predominantemente na média ou abaixo da mesma em termos de limiares toxicológicos 

para sedimento de corrente, com exceção de algumas porções do estado, as quais 

apresentam alguns valores um pouco acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA 

344/2004, que certamente não representam contaminação antrópica. 

Os valores de níquel mesmo estando compatíveis com os padrões da crosta terrestre 

merecem destaque em algumas zonas do estado por estarem na maioria das vezes 

relacionadas a rochas de composição ácida, o que seria um fator metalogeneticamente 

prospectivo. Visando trabalhos futuros, é sugestivo que seja realizado um trabalho de 

adensamento de amostragem para sedimento de corrente nestes locais e posteriormente, a 

depender dos resultados, poderá ser empreendida campanha de amostragem de solo 

sistemática em malha.  
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Resumo 
Este trabalho apresenta uma avaliação das concentrações de metais (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e 
Zn) e As em dois testemunhos sedimentares coletados na região do estuário do rio Caravelas, BA. 
Os resultados analíticos indicaram que ao longo da coluna sedimentar observaram-se diferenças 
significativas em termos da concentração de metais e arsênio na camada atual representativa dos 
primeiros 40 cm de sedimentos inconsolidados em relação ao nível mais profundo. 
Palavras-chave: metais, arsênio, geoquímica marinha, estuário de Caravelas 
 
Abstract 
This work presents an evaluation of metal concentrations (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) and 
As in two sedimentary profiles sampled in the Caravelas estuary, BA. The analytical results indicated 
that through sedimentary column was observed significant differences related to metal and arsenic 
concentrations especially in the recent layer characterized by the initial 40 cm of unconsolidated 
sediments comparatively to the deepest level. 
Keywords: metals, arsenic, marine geochemistry, Caravelas estuary 
 

1. Introdução 

Os ambientes estuarinos são considerados de extrema importância na produtividade 

primária, devido às altas concentrações de nutrientes, além de constituírem o habitat natural 

de muitas espécies animais, como peixes de valor comercial e rota de aves migratórias. A 

ocupação desordenada, a utilização do estuário como corpo receptor de efluentes naturais, 

industriais e de substâncias patogênicas e a falta de gerenciamento colocam em risco a 

capacidade de suporte à vida nestes ambientes (Moraes, 2007). 

O estuário do rio Caravelas, com cerca de 66 km2 de área, corresponde ao segundo 

maior estuário da região Nordeste do Brasil e abriga um importante ecossistema de 

manguezal (Herz, 1991). É uma região próxima aos recifes de corais no Banco de Abrolhos, 

que corresponde ao maior e mais rico sistema de recife de coral do Atlântico Sul (Leão & 

Ginsburg, 1997). 

Apesar da importância ecológica e econômica do estuário do rio Caravelas, o papel 

deste no ecossistema costeiro e coralíneo ainda é pouco conhecido (Pereira et al., 2010). O 

diagnóstico das perturbações atuais e potenciais no ambiente costeiro demanda a 

caracterização prévia dos ecossistemas marinhos, em seus vários compartimentos e 

processos, como pré-requisito para o estabelecimento de estratégias do uso sustentável dos 
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recursos marinhos e o monitoramento e gestão das condições ambientais e sócio-

econômicas da região (Figueira et al., 2009). 

Em função do uso e ocupação do solo, houve uma significativa alteração na 

paisagem da região em estudo com o aumento de terras cultivadas para a agricultura e 

pecuária extensiva (Mello, 2007), cujos impactos ficam registrados nas camadas 

sedimentares recentes, especialmente quanto ao acúmulo de metais e semi-metais de 

origem antrópica (Förstner, 1977). 

Buscando compreender a evolução da qualidade ambiental na região do estuário do 

rio Caravelas, foram realizadas amostragens de testemunhos de sedimentos para avaliação 

das concentrações de metais e arsênio. Algumas correlações quanto ao comportamento 

geoquímico dos metais e arsênio determinados foram feitas, a fim de se constatar possíveis 

interferências antrópicas, especialmente oriundas dos poluentes associados às atividades 

agrícolas e marítimas nesta região. 

 

2. Materiais e métodos 

Na Figura 1 é apresentado um mapa da região onde foi realizada uma ampla 

campanha de amostragem no período de outubro/2008, destacando o estuário do rio 

Caravelas e o Arquipélago de Abrolhos. 

 

      

 

Figura 1: Região de Caravelas e localização dos testemunhos analisados. 

Na região de estudo foram coletados 08 testemunhos sedimentares com coletor tipo 

vibrocorer, sendo que para o presente trabalho serão apresentados os resultados analíticos 

referentes a dois testemunhos identificados como 57 e 59. 

Os testemunhos coletados foram seccionados em fatias de 2 cm de espessura. 

Todas as amostras foram liofilizadas e, em seguida, digeridas segundo o método SW 846 

USEPA 3050b (USEPA, 1996; Chen & Ma, 2001). Nos extratos obtidos após a etapa de 
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digestão foram realizadas determinações de metais (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) e 

arsênio, utilizando-se espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado 

(ICP-OES), em equipamento da marca Varian, modelo 710-ES (Vista MPX) (USEPA, 2007). 

A verificação da metodologia de análise foi feita procedendo-se a digestão de materiais de 

referência SS-1 e SS-2 (EnviroMAT Contaminated Soil), cujos valores obtidos para os 

metais analisados estiveram dentro dos intervalos de confiança estabelecidos para o 

material. 

 

3. Resultados 

Os resultados analíticos obtidos para os testemunhos 57 e 59 estão apresentados 

nas Figuras 2 e 3.  
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Figura 2: Níveis de metais e As, em mg kg-1, no Testemunho 57. 
 

De um modo geral, a distribuição vertical das concentrações dos elementos 

determinados foi muito semelhante, observando-se uma tendência de valores constantes a 

partir de 30 cm dos respectivos perfis. A camada mais superficial de sedimentos mostra-se 

representativa de interferências antrópicas recentes com contribuições de metais e arsênio 

que denotam um relativo aumento nas concentrações dos elementos determinados em 

relação ao nível de base na região estudada. 

 

4. Conclusão 

Com base nos resultados obtidos observou-se diferenças significativas em termos da 

concentração de metais e arsênio na camada mais superficial de sedimentos inconsolidados 

em relação ao nível basal. Este comportamento pode estar associado ao crescente aumento 

das atividades antrópicas na região, especialmente em função de atividades agrícolas. 
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Análises geocronológicas e granulométricas estão sendo realizadas nas mesmas 

amostras para que se possa correlacionar as fontes naturais e antrópicas e compreender os 

mecanismos de acumulação de metais e arsênio nesta importante região de preservação 

ambiental do Atlântico Sul. 
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Figura 3: Níveis de metais e As, em mg kg-1, no Testemunho 59. 
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Abstract 
 
The objective of this investigation is to demonstrate how diagenetic processes are responsible for the 
cadmium remobilization in the Sepetiba Bay. Two contrasting sites were selected to compare the 
diagenetic process.  P1 located   near to the smelter and P2  is about  20km away from the smelter 
NE portion of the bay. Peeper samplers with 25 cells of 2,5cm  resolution  were inserted into the 
sediment at both sites. After a period of 3 weeks equilibrium, the pore waters were separated from 
each cell and analyzed for water chemistry and Cd concentrations. At P1 total dissolved Cd in the 
overlying water was about 450pM and labile fraction varied from 85 to 177pM. Just below the 
sediment water interface 695pM of total dissolved Cd was observed. Probably diagenetic processes 
are responsible for release of cadmium. At P2 a concentration o of 150pM of total dissolved Cd was 
detected in the overlying water and samples in the pore waters at the sediment interface had an 
average concentration of 20pM.  
Keywords: Sepetiba Bay, Metal pollution, Cd diagenises 
 
Resumo 
O objetivo deste trabalho é demonstrar como os processos diageneticos são responsáveis por 
remobilizar Cd dos sedimentos na Baía de Sepetiba. Dois locais distintos foram selecionados para 
comparar os processos diagenéticos. P1 localizado perto da fábrica metalúrgica e P2  localizado 
aproximadamente 20 km na NE  da Baía. Amostradores de Peeper com 25 compartimentos e com 
uma resolução de 2,5 cm foram inseridos nos sedimentos. Após 3 semanas de equilíbrio, as águas 
intersticiais foram analisadas os parâmetros químicos e a concentração de Cd dissolvido. No ponto 
P1, Cd total dissolvido foi aproximadamente de 450pM e a fração lábil varia entre 85 à 177 pM. Junto 
com a interface sedimento/ água, Cd dissolvido foi de 695 pM. Provavelmente os processos 
diagenéticos foram responsáveis pela liberação de Cd do sedimento. No ponto P2, a concentração de 
150 pM de Cd dissolvido foi encontrada na água intersticial. E nas amostras de água na interface com 
o sedimento a concentração média foi de 20 pM.  
Palavras chaves: Baía de Sepetiba, poluição metálica, diagënese de Cd.          
 

1. Introduction 

 

In shallow coastal environments the bottom sediments play an important role in the 

recycling of organic matter and chemistry of trace metals. 

Relatively strong organic carbon flux generates little oxygen penetration in sediment 

and strong gradients of chemical species involved in diagenetic reactions such as sulfate 

consumption and sulfide production. 

Trace metals incorporated in organic matter are released during aerobic respiration 

and diffuse upward to the sediment water interface and downward in anoxic sediment. 

Diffusing downward trace metals can be removed from pore water by co precipitation 

with and adsorption on authigenic sulfide minerals. 
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Pyritization is an important process of trace metal immobilization but relatively 

inefficient to cadmium which could be immobilized in other sulfide minerals. 

Sepetiba bay is a semi enclosed saline coastal lagoon, 70 km on the west of the city 

of Rio de Janeiro, about 450km2 in area, separated from the Atlantic Ocean to the south by a 

sand spit. 

In the bay, sedimentation was very strongly amplified during 30 last years because of 

important coastal urbanization which involved the partial destruction of the littoral mangrove 

which constituted a very effective particle filter and limited the terrigenous contributions to the 

ocean. 

During the last 35 years, Sepetiba Bay has received metal contamination from an 

industrial park on its north shore, especially from a zinc/cadmium hydrometallurgy plant, 

which is closed since 1999. The effluents and tailings pile still drain directly into the bay. 

Even after closed this industry, the abandoned tailings are still responsible for 94% of 

cadmium input into the bay. 

 

2. Objectives 

 

With an aim of evaluate  re-mobilization of Cd out of  contaminated sediments, we  

also undertook a study to characterize water chemistry of interstitial water samples collected 

from the Sepetiba Bay at two distinct areas.. 

  

3. Materials e Methods 

 

Our work is focalized on two biogeochemical-contrasted sites. 

The first station (P1), is located in the eastern part of the bay near the village of Pedra 

de Guaratiba. Sediment is constituted of mud rich in organic matter bioturbated by 

macrofauna (e.g. Mytillus sp.). 

The second one (P2), is located near an industrial complex at the estuary of Rio de 

Mazomba. Sediment differs from P1 by lack of macrofauna probably due to hydrodynamic 

regime of this estuarine zone and to the high contamination of water. In both sites, water 

column varied between few decimeters to 1 meter as a function of tide. 

 

4. Sampling 

 

Pore water samples were collected with peepers similar to those described by 

(Carignan et al., 1985). 
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Two models have been used, the first with 25 compartments (13 mL) has a resolution 

of 2,5 cm and a length of 80 cm. The other one constituted by 20 cells has a resolution of 2,2 

cm. Peepers were deployed for 3 weeks and retrieved after equilibration. We put peepers in 

a glove bag under a nitrogen flux where samples were collected. 

 

5. Analytical Procedures 

 

Alkalinity: Formic acid/blue of bromophenol reagent absorption was measured at 590 

nm (Podda and Michard, 1994; Sarazin et al., 1999). 

Sulfates: with barium maintaining the precipitate in suspension. Absorption of the 

precipitate was measured at 440 nm (Tabatabai, 1974). 

Total hydrogen sulfide: H2S measured by the methylene blue method (Merck 

Spectroquant® 14779) at 660 nm (spectrophotometer  Merck Sq300). 

NH4+ and SRP (soluble reactive phosphorous): Merck Spectroquant® 14752 and 

14848 respectively after acidification with hydrochloric acid, degassing by nitrogen bubbling 

and finally neutralization by sodium hydroxide. 

Elements: Na, Ca, Fe, Mn, Si, Ba, Sr, Mg, by ICP-AES spectrometer (Optima 3000 

Perkin Elmer). 

Cadmium:Differential-pulse stripping voltammetry using a Eco Chemie Autolab 

polarograph and a Metrohm 663Va stand equipped with a glassy carbon rotating electrode. 

 

6. Results 

 

 



 

249 

 

 

 

At P1 Advection water movement of the bay surface water and pore waters from the 

adjacent mangrove forest in filter through the sand bar into the sandy sediment layer. 

 

7. Conclusions 

P1: Influence of domestic effluents and mangrove ecosystem on pore water 

chemistry. Sulfide rich environment. Release of Cd during oxidation of organic matter and 

reduction of Mn, Fe oxi-hydroxides. Downward    and lateral diffusion of Cd from the surface 

water. Cd as adsorbed and/or precipitated as sulfide. 

P2: Influence of industrial effluents on pore water chemistry. Influence of ground 

water. Ferrous rich environment, sulfide is limited by the pyrite formation. Downward and 

lateral diffusion of Cd from the surface water. Cd as adsorbed and/or precipitated as sulfide. 
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RESUMO 
Os estuários são regiões abrigadas que recebem a energia das ondas já suavizada, sendo uma 
região propícia para estabelecimento humano e, conseqüentemente, o desenvolvimento de diversas 
atividades econômicas. Por este motivo faz-se necessário o monitoramento deste ambientes para 
que seja possível ter informações anteriores, no entanto, a maioria dos estudos faz-se após o 
ambiente ter sofrido diversos impactos. A baía de Guaratuba é um estuário relativamente preservado, 
com concentrações de metais abaixo dos valores alertas, entretanto o rápido desenvolvimento urbano 
em seu entorno torna necessário o monitoramento constante deste ecossistema. 
Palavras-chave: estuário, metais traço, hidróxido de lantânio, biodisponibilidade 
 
ABSTRACT 
Estuaries are sheltered areas that receive energy from waves smoothed, characterized by a region 
conducive to human settlement and, consequently, the development of various economic activities. 
Therefore it is necessary to monitor these environments it is possible to have background information. 
However, in practice, most studies are conducted after the environment has been impacted. The 
Guaratuba bay is an estuary relatively preserved, with metal concentrations below the alert. However 
the rapid urban development around it makes necessary the monitoring of this ecosystem. 
Keywords: estuary, trace metals, lanthanum hydroxide, bioavailability. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Os estuários são ambientes complexos e dinâmicos, que recebem grandes 

quantidades de poluentes oriundos de áreas urbanas e zonas industriais. Entre os vários 

contaminantes, os metais despertam preocupação especial, devido à sua persistência no 

meio ambiente, sua reciclagem biogeoquímica e os riscos ecológicos que podem provocar. 

Altas concentrações de metais em sedimentos, entretanto não indicam necessariamente 

contaminação antrópica, em virtude dos diferentes níveis de background, origem das rochas 

que constituem o ambiente em questão e propriedades dos sedimentos(WANG et al., 2008). 

A Baía de Guaratuba apresenta poucos estudos relacionados a metais nos sedimentos, 

sendo necessário levantar informações sobre este tema, uma vez que esta região passa por 

um intenso desenvolvimento. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

 A Baía de Guaratuba (Figura 1) encontra-se inserida no município de Guaratuba (25º 

51’80’S, 48º38’20’W), que possui uma população de cerca de 33.000 habitantes. Possui 

florestas de mangue bem preservadas que ocupam o interior da baía, enquanto o 

desenvolvimento urbano está ocupando a região da desembocadura. Há 30 anos a 

desembocadura da Baía de Guaratuba vem sofrendo forte pressão urbana devido à 

especulação imobiliária e ao estabelecimento e desenvolvimento de atividades econômicas, 
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que utiliza a sua vocação turística como importante recurso financeiro, já que as praias e a 

própria baía oferecem boas opções de lazer e recreação. 

Outro aspecto característico a destacar é a população flutuante da região, onde os 

dados obtidos pela SEMA-PR (2006) mostram que o fluxo de turistas para o litoral do 

Paraná durante o verão supera o número de um milhão e meio de pessoas, 7 vezes a 

população total residente. Guaratuba recebe 22% deste total, o que significa uma média 

diária de 4.550 pessoas a mais nos balneários do município, já cidade de Matinhos atinge 

50.000 habitantes na alta temporada. 

 

Figura 1 – Baía de Guaratuba com os respectivos pontos de amostragem. Fonte: CEM/UFPR – LFM. 

2.1. Amostragem 

 A campanha de amostragem foi realizada no mês de março de 2010, em 14 

estações dentro do estuário (Figura 1). As amostras de sedimentos foram obtidas com o 

auxílio de um pegador de fundo do tipo Petite ponar. Após a coleta, os sedimentos foram 

congelados até a execução das análises.  

2.2. Análises de metais 

As análises de metais foram realizadas a partir de dois tipos de extração: parcial 

(SOTO et al., 1994) e fraca, ao final dos processos, os extratos foram filtrados e mantidos a 

4°C, até que fossem efetuadas as leituras em espectrofotômetro de absorção atômica de 

chama (AAS 932 Plus – CGB, IL, EUA) (SUTHERLAND, 2004). Os extratos assim obtidos 

foram conservados em temperatura de 4°C até a leitura em. A presença de sais na água do 

mar e em soluções aquosas extraídas de sedimentos marinhos e estuarinos pode interferir 

no processo de leitura em AAS. Portanto, no presente estudo foi aplicado o método de 

Toyota et al. (1982), estes autores desenvolveram um método utilizando o hidróxido de 

lantânio (La(OH3)) como co-precipitador dos metais.O processo de co-precipitação e as 
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leituras em AAS foram procedidos no Instituto de Ciências Biológicas (IAB) da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.2.  Metais (Pb, Cd, Zn e Cu)  

 Os sedimentos superficiais da baía de Guaratuba na extração parcial, apresentaram 

concentrações de metais cádmio (Cd), zinco (Zn), cobre (Cu) e chumbo (Pb) dentro do 

esperado para estuários pouco impactados por metais. A tabela 1 apresenta os resultados 

das análises de metais para as duas extrações. Nas últimas linhas da tabela constam os 

valores alertas sugeridos Environmental Canada (2002), onde PEL significa “Probable Effect 

Level”, nível de efeito provável, acima do qual existe efeito tóxico provável sobre a biota e 

TEL significa “Threshold Effect Level”.  

Tabela 1 – Concentrações de cádmio (Cd), zinco (Zn), cobre (Cu) e chumbo (Pb) em mg.Kg-1  nos 
pontos amostrais e os limites estabelecidos pela legislação canadense, com destaque para os valores 
que excederam tais limites. 

 Extração Forte  Extração Fraca 

Pontos Cd Zn Cu Pb Pontos Cd Zn Cu Pb 

G1 0,47 4,38 17,63 5,18 G1 0,17 0,62 1,89 1,89 
G2 0,30 9,84 13,92 6,61 G2 0,10 0,85 5,56 1,65 
G3 0,40 8,42 17,08 5,64 G3 0,15 0,70 8,49 1,79 
G4 0,49 3,77 7,94 5,69 G4 0,07 0,92 0,58 1,38 
G5 0,33 8,13 13,66 6,51 G5 0,22 0,84 3,35 1,94 
G6 0,84 6,00 12,45 5,36 G6 0,40 0,87 4,81 2,51 
G7 0,49 14,35 13,31 6,02 G7 0,22 1,72 5,64 2,45 
G8 0,37 6,65 22,78 4,30 G8 0,10 0,39 0,71 1,77 
G9 2,77 3,01 10,15 7,09 G9 0,12 1,46 0,81 1,59 

G10 0,25 5,99 9,36 5,94 G10 0,10 1,29 1,86 1,49 
G11 0,58 4,97 5,31 6,09 G11 0,20 1,30 1,49 2,15 
G12 0,43 5,20 14,60 7,03 G12 0,10 1,51 1,04 2,27 
G13 0,50 7,60 9,10 6,66 G13 0,24 1,76 1,45 1,52 
G14 0,19 32,66 3,23 4,96 G14 0,09 2,14 1,39 2,07 
TEL 0,6 123,1 35,7 35  - - - - 
PEL 3,5 315 197 91,3  - - - - 

As concentrações de Cu, Pb, Cd e Zn obtidas a partir da extração fraca 

apresentaram valores inferiores aos limites sugeridos em todos os pontos amostrais, estas 

concentrações estão abaixo das encontradas em ambientes com nível de pressão antrópica 

maior. Como é o caso da Baía de Santos, Baía de Sepetiba e Baía de Paranaguá. (Tabela 

2). Portanto, os metais ligados aos sedimentos superficiais da baía de Guaratuba não 

parecem estar reativos ou “biodísponíveis”. Deve-se ponderar que estes limites sugeridos 

(TEL e PEL) se referem à extração forte. Não há legislações que delimitem valores para a 

fração reativa de metais. 

As principais fontes de metais para estuários são a deposição atmosférica, os 

aportes fluviais e atividades antrópicas. Para a região de Guaratuba, as possíveis fontes 

antrópicas de metais seriam os efluentes urbanos, resíduos agrícolas e resíduos de 
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navegação (combustíveis e biocidas). Ferreira (2006) estudando ácidos húmicos para a 

Baía de Guaratuba encontrou valores similares aos verificados no presente trabalho (Zn = 

14 a 68 mg.Kg-1, Pb = 1,5 a 10, mg.Kg-1 e Cu = 4 a 10 mg.Kg-1). A única exceção foi cádmio, 

não detectado pelo método utilizado pelo autor.  

Tabela 2 – Concentrações de Cu, Cd, PB e Zn em alguns sistemas costeiros brasileiros. 

Local Cu Cd Pb Zn Autor/ano 

Baía de Paranaguá 1,2  - 21,9 0,06-0,45 1,8-8,4 6,5-90,3 Sá, et al. 2004 

Baía de Paranaguá 0,04-16,2 - 0,3-29,7 41,3-80,5 Choueri, et al. 2009 

Baía de Sepetiba - 10 -396 - 10-800 Molisani & Machado, 2004 

Estuário de Santos - 0,5-1,5 2-205 7,6-312 Abessa, 2002 

Baía de Guaratuba 40-10 - 1,5-10 14-68 Ferreira, 2006 

Baía de Guaratuba 3,2-22,8 0,2-2,7 4,3-7,1 3-32,6 Este estudo 

CONCLUSÕES 

A distribuição dos elementos Zn, Cu e Pb  na região estudada apresentaram baixas 

concentrações quando comparada a outras áreas com maior desenvolvimento urbano e 

industrial. Pode-se sugerir que as prováveis fontes que explicam as elevadas concentrações 

de cádmio nos pontos G6, G9 e G11, podem ser, além da origem natural, a deposição 

atmosférica e a descarga dos rios contendo resíduos de fertilizantes das lavouras à 

montante. Desta forma, pode-ser inferir que a Baía de Guaratuba ainda apresenta 

características prístinas em relação à poluição por metais. 
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Resumo 
Para verificar a ocorrência de variação temporal de alguns nutrientes e das características físico-
químicas como pH, condutividade elétrica (CE) e potencial de oxi-redução (Eh) em águas intersticiais 
de sedimento do estuário de Santos-Cubatão, amostras foram coletadas mensalmente durante 10 
meses consecutivos. Os resultados demonstraram pouca variação do pH ao longo do tempo. Os íons 
NO2

–, NO3
– e Li+ em todas as amostras ficaram abaixo do limite de detecção. Para Eh, CE e os íons 

Cl–, Br–, SO4
2–, Na+, K+, Mg2+ e Ca2+ foi observada variação temporal possivelmente influenciada pelo 

regime de chuvas e o aporte de água doce. A variação do F– ficou restrita a uma pequena faixa de 
concentração (1 – 2 mg L–1) e os íons PO4

3– e NH4
+ apresentaram também oscilações temporais, 

porém com comportamento diferente dos outros elementos citados, possivelmente pela associação 
tanto à contribuição antropogênica de indústria de fertilizantes, quanto à degradação química e 
microbiológica da matéria orgânica proveniente do mangue.  
 
Palavras-chave: Contaminação, poluição, peeper, água intersticial. 
 
 
Abstract 
To verify the occurrence of temporal variation of some nutrients and the physical chemistry such as 
pH, electrical conductivity (EC) and redox potential (Eh) of sediment pore waters in the estuary of 
Santos-Cubatao, samples were collected monthly during consecutive 10 months. The results showed 
little variation in pH over time. Ions NO2

–, NO3
– and Li+ in all samples were below the detection limit. 

For Eh, EC and Cl–, Br–, SO4
2–, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ temporal variation was observed possibly 

influenced by rain fall and fresh water inflow. The variation of F– was restricted to a small range of 
concentrations (1 – 2 mg L–1) and the PO4

3– and NH4
+ ions also showed temporal oscillations, but with 

different behavior of the other elements mentioned above, possibly by associating both the human 
contribution from fertilizer industry and/or the chemical and microbial degradation of organic matter 
from mangroves.  
 
Keywords: Contamination, pollution, peeper, pore water. 
 

1. Introdução 

Para se conhecer a dinâmica e a estrutura dos ecossistemas estuarinos é necessária 

a compreensão dos processos de ciclagem e fluxos de entrada e de saída de nutrientes, 

pois estes, associados com a salinidade, determinam a ocorrência de agrupamentos 

vegetais neste ambiente (Odum 1988, Bernini et al. 2006). 

Em sedimentos de estuários, os teores de nutrientes geralmente variam ao longo da 

zona intermaré (Lacerda et al. 1985). Essas variações são atribuídas à frequência de 

inundação pelas marés, ao nível de saturação do sedimento e a fatores climáticos sazonais, 

que podem influenciar, não só as características físico-químicas da água intersticial como 

pH e potencial de oxi-redução, que afetam a forma e a disponibilidade de elementos 
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químicos (Lacerda et al. 1985, Ball 1988), como também influenciam a concentração de 

nutrientes dissolvidos na água intersticial. 

O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de variação temporal de alguns 

nutrientes (F–, Cl–, NO2
–, NO3

– SO4
2–, Br–, PO4

3–, Li+, Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+) e das 

características físico-química (pH, condutividade elétrica e potencial de oxi-redução) em 

águas intersticiais de sedimento do sistema estuarino de Santos-Cubatão, sudeste do Brasil. 

 

2. Materiais e métodos 

As amostras de água intersticial foram coletadas mensalmente, no período de 

outubro/2009 a julho/2010, em sedimento do rio Morrão, sistema estuarino de Santos-

Cubatão, Sudeste do Brasil (coordenadas de 23º52´35” S e 46º21´28” W). Neste sistema 

estuarino está localizado uma das áreas mais industrializadas da América Latina, onde se 

destacam indústrias de fertilizantes, siderurgia e petroquímica. Para a coleta foi utilizado um 

amostrador de água intersticial por equilíbrio difusivo tipo peeper modificado (Jacobs 2002). 

O amostrador foi posicionado próximo à vegetação e ficou fixo no sedimento durante todo o 

período do trabalho (10 meses), sendo a amostragem da água intersticial e o 

reabastecimento da câmara de diálise feita sem a retirada o dispositivo do ambiente. O 

amostrador foi descontaminado com HCl 10% e o preenchimento da câmara de diálise, 

realizado com água desionizada e sem oxigênio. 

As determinações dos parâmetros físico-químicos da água intersticial foram 

realizadas a partir da inserção direta na amostra in natura de eletrodos de pH, potencial 

redox (Eh) e condutividade elétrica (CE). Os nutrientes (F–, Cl–, NO2
–, NO3

– SO4
2–, Br–, 

PO4
3−, Li+, Na+, NH4

+, K+, Mg2+, Ca2+) foram determinados por cromatografia iônica. Para os 

ânions foi utilizada uma coluna AS 18, gerador de eluente KOH (método gradiente) variando 

de 12 a 24 mM. Para os cátions, uma coluna CS12 A foi utilizada, com curva isocrática do 

eluente ácido metanosulfonico com concentração de 20 mM. 

 

3. Resultados e discussão 

Os valores de pH, potencial redox e a variação temporal da concentração dos íons 

F−, Cl–, SO4
2–, Br–, PO4

3–, Na+, NH4
+, K+, Mg2+ e Ca2+ são apresentadas na Figura 1. Os íons 

NO2
–, NO3

– e Li+ apresentaram em todas as coletas concentrações abaixo do limite de 

detecção (respectivamente < 0,15 mg L–1; < 0,09 mg L–1; < 0,10 mg L–1). A condutividade 

elétrica (CE) apresentou valor médio e desvio padrão de 15,5 ± 6,7 mS cm–1 [ou 9 ‰ de 

salinidade], sendo as maiores CE encontradas em outubro/2009 (21,1 mS cm–1) [ou 12,6 ‰ 

salinidade] e julho/2010 (30,4 mS cm–1) [ou 18,8 ‰ salinidade], e as menores, em janeiro 

e fevereiro de 2010 (respectivamente 9,0 e 7,2 mS cm–1) [ou 5 ‰ e 4 ‰ salinidade].  
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Figura 1 – pH, potencial redox e concentração dos íons F–, Cl–, SO4
2–, Br–, PO4

3–, Na+, NH4
+, K+, Mg2+ 

e Ca2+ na água intersticial do sedimento do rio Morrão, estuário de Santos–Cubatão. 
 

O comportamento ao longo do tempo da condutividade elétrica apresentou uma 

correlação significativa (p < 0,05) com o Cl– (r = 0,94). Observou-se pouca variação do pH 

ao longo do tempo, com coeficiente de variação (CV) de 8,3%. Os valores de pH oscilaram 

entre 7,12 e 7,99, exceto em fevereiro/2010 onde apresentou valor de 9,42. 

Para potencial redox (Eh) os valores oscilaram entre 274 mV (março/2010) a 455 mV 

(outubro/2009). Este seguiu a tendência temporal de diminuição dos valores até 

março/2010, tornando a crescer após este período. 
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Foi observada uma nítida variação temporal para Cl–, Br–, SO4
–2, Na+, K+, Mg2+ e Ca2+ 

nas amostras de água intersticial, demonstrando de maneira geral, comportamento similar 

entre estes íons, com concentrações decrescentes até fevereiro/2010, com posterior 

retomada com valores crescentes até o final da amostragem. Essa variação pode estar 

relacionada ao regime de chuvas, onde o aporte de água doce nos períodos de maior 

precipitação (janeiro a março) favorece a diluição dos cátions e ânions dissolvidos nos 

sedimentos. Esta influência pode ser especialmente associada à água subterrânea que 

possui maior tempo de residência e menores fluxos de saída, e pode exercer uma influência 

por mais tempo quando comparada à água superficial do rio. Particularmente para F–, 

observa-se uma constância nos valores de concentração, os quais foram restritos a 

pequena faixa entre 1 e 2 mg L–1. Para os íons PO4
3− e NH4

+ é possível também inferir a 

ocorrência de oscilações temporais na água intersticial, porém com comportamento 

diferente dos outros íons citados. As oscilações dos valores de NH4
+, PO4

–3 podem estar 

associados tanto a contribuições antropogênicas, como indústria de fertilizantes, quanto à 

degradação química e microbiológica da matéria orgânica proveniente do próprio 

manguezal. O comportamento do fósforo em sedimentos de estuários também pode estar 

relacionado ao ciclo redox do ferro. Sob condições favoráveis, o fosfato é adsorvido pelos 

óxidos-hidróxidos de ferro, reduzindo sua mobilidade do sedimento para a água intersticial. 
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RESUMO 
Os solos em ambiente de mangue são abundante na costa norte do estado do Pará, presentes em 
diversos estuários. A geoquímica destes solos é afetada pela presença de água nestes solos 
influenciando o ambiente em sua fertilidade. Para avaliar as transformações que ocorrem neste solo, 
foi realizado experimento em laboratório empregando solo obtido no município de Bragança, nordeste 
do estado do Pará. O solo foi inicialmente caracterizado em sua fertilidade e mineralogia. O 
experimento consistiu da inundação do solo em parcelas experimentais, formadas por caixa de isopor 
de 7 litros de capacidade, a qual após acondicionamento do solo, foi inundada com água destilada 
com 2 cm de lâmina d’água, durante 4 meses. Periodicamente foi retirada amostra, a qual foi 
analisada úmida, e caracterizada quimicamente. O experimento demonstrou que a inundação 
promoveu alterações profundas na fertilidade do solo, indicando que algumas alterações são 
influenciadas pelas condições ambientais.  
Palavras-chave: Geoquímica, solos, nutrientes, gleissolo, inundação. 
 
ABSTRACT 
The soils in the mangrove environment are abundant on the northern coast of the state of Para, 
present in many estuaries. The geochemistry of these soils is affected by the presence of water in 
these soils the environment in influencing their fertility. To evaluate the changes that occur in soil, an 
experiment was undertaken in the laboratory using soil obtained from the municipality of Bragança, 
northeastern Pará State Soil was initially featured on their fertility and mineralogy. The experiment 
consisted of flooding the soil in experimental plots, formed by ice chest of 7 liters, which, after 
preparation of the soil was flooded with distilled water with 2 inches of water depth, during four 
months. Periodically sample was extracted, which was analyzed wet and chemically characterized. 
The experiment demonstrated that the flood caused profound changes in soil fertility, indicating that 
some changes are influenced by environmental conditions  
Keywords: Gleysol, nutrients, geochemistry, floodplain, fertility 

1. INTRODUÇÃO 

Os mangues são um importante ecossistema, que ocorrem em áreas costeiras 
tropicais, com vegetação adaptada ao ambiente rico em nutrientes, pantanoso e com 
variações na salinidade (SHAEFFER-NOVELLI; 1999). 

Os solos sob ação de inundação total ou parcial adquirem condições redutoras que 
promovem alteração na disponibilidade dos elementos disponíveis à nutrição vegetal.  O 
ambiente torna-se redutor pela ação de microorganismos que decompõe a matéria orgânica 
que concomitantemente decompõem alguns minerais do solo/sedimento, reduzindo 
elementos como o Fe (PONNAMPERUMA; 1972). No processo de redução elementos 
oxidados na forma de nitratos, óxidos (MnO2 e Fe2O3), sulfatos, e vários compostos 
orgânicos são reduzidos. Destacam-se as transformações de nitratos para nitritos, sulfatos a 
sulfitos, o dióxido de carbono a CH4 e o H+ para H2, acompanhados da solubilização dos 
óxidos de ferro e manganês, com redução de Fe e Mn, em formas mais solúveis 
(PONNAMPERUMA, F.N.; 1964; HOWELER, 1973). À medida que o nitrato e sulfatos 
desaparecem, grandes quantidades de ferro e manganês entram para a solução, se óxidos 
dos mesmos estiverem previamente presentes. 

A redução em solos ácidos do Fe dos hidróxidos e óxidos, em geral originando 
complexos organometálicos hidroxilados ou ainda sulfetos de Fe eleva o pH para próximo 
de 7,0 ao liberar hidroxilas da mesma que com a redução de MnO2 à Mn²+ (OTERO, X.L. et 
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al.; 2009), porém importância devido sua pouca abundância. As formas de micronutrientes 
como cobalto, cobre, molibdênio e zinco não participam de reações de oxi-redução por já se 
encontrarem em sua forma reduzida. Suas disponíveis concentrações como as de ferro 
podem alteradas durante essas reações, já que esses elementos em geral estão ligados aos 
OHFe e podem ser fixados nos compostos orgânicos quelatantes (FAGERIA,N.K., 1984) em 
formação no ambiente de gleissolo. Por sua vez, relata-se a indisponibilidade do zinco após 
a inundação (PONNAMPERUMA, 1977; SANCHES,1976). Na região tropical amazônica 
esses solos são em geral constituídos por quartzo, goethita e hematita, caulinita, illita e 
esmectita, além de pirita, halita, gipso, jarosita e K-feldspato (SILVA, J.; 2005). Goethita e 
hematita são minerais provenientes de perfis lateríticos, e que vão contribuir sobremaneira 
para as reações oxi-redução mencionadas. Caulinita é também de mesma proveniência, 
mas não participa dessas reações. Pirita é o produto dessas reações. Por outro lado 
esmectita e illita são em parte neoformadas. Já halita e gipso representam período de 
exposição prolongada desses solos, ou seja, sem inundação, com oxi-redução dos sulfetos 
e precipitação de sais.  

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos da inundação 
na disponibilidade dos nutrientes no Gleissolo Sálico em ambiente de manguezal, tendo 
como exemplo a região Bragantina, no nordeste do estado do Pará. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS. 

Para este experimento foi selecionada uma área típica de Gleyssolo na 20 km após 
Bacuriteua, no município de Bragança, nordeste do estado do Pará. Antes do experimento 
propriamente dito, determinou-se os parâmetros de fertilização conforme EMBRAPA (1999) 
e a caracterização da mineralogia por difração de raios-X e química total por ICP-MS junto a 
ACME Lab Ltd..  

O experimento consistiu de quatro parcelas-teste a partir de uma mesma amostra, 
que foram casualizados, nas dependências do Laboratório de análises Químicas do Instituto 
de Geociências. Cada parcela foi acondicionada em uma caixa de isopor de sete litros de 
capacidade, inundada com água destilada, mantendo-se uma lâmina d’água constante de 2 
cm. Neste período realizaram-se amostragens periódicas do solo nas quatro parcelas-teste. 
Nelas foram determinadas as concentrações disponíveis de Ca, P, Fe, Zn, Mn e Cu por 
absorção atômica e C por volumetria de oxi-redução. Também foram medidos os 
parâmetros pH e Eh com o auxílio de potenciômetro. Em virtude de que as transformações 
que ocorrem se reverterem ao secar o solo, procedeu-se a análise da amostra úmida. Esta 
amostra era obtida com volume de 10 ml e pesada e pesada juntamente com amostra que 
era obtida em duplicata. Ambas as amostras eram pesadas, sendo uma amostra pesada 
úmida e outra pesada após secagem em estufa a 105º C. A relação entre os pesos fornecia 
um fator para a conversão dos resultados em g de Terra Fina Seca em Estufa, aplicados ao 
resultado da amostra analisada úmida. Os resultados foram submetidos à análise de 
variância e teste de significância. Seguidamente os resultados foram submetidos à análise 
de regressão empregando suas médias para a representação dos resultados.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 Os solos estudados são constituídos por quartzo, caulinita, esmectita e illita, 
composição esta em parte similar aos sedimentos/solos de manguezais investigados por 
Silva, J. (2005) e Vilhena et alii, (2010). As análises de fertilidade indicam que são solos 
férteis, com baixa acidez na superfície (6,08), alto teor de matéria orgânica (18,14%), 
valores altos para a CTC potencial (21,14 cmol.dm-3), alto teor de fósforo (20,67 mg.dm3), 
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alta saturação de bases (88,64%) e muito baixa saturação de alumínio (0,26%). Este 
resultado alto para a fertilidade, comumente associado à alta quantidade de matéria 
orgânica existente no solo, pode ser também ser associado à presença de esmectita, que 
está presente neste solo, no entanto ausente na maioria dos solos de terra firme da região.  

O experimento com a inundação com água destilada promoveu de fato alteração nos 
parâmetros avaliados. O pH sofreu rápida alteração na primeira semana, partindo de valores 
iniciais abaixo de 4, 5 até 6, e assim se mantiveram até o final do experimento. Diferem 
daqueles encontrados em outras várzeas em que a os valores se aproximam da 
neutralidade (SILVA, S.B. e; VIEIRA, L.S.; FERREIRA, W. de A.; 1996; MATTAR, R.M.V.; 
VIEIRA, L.S.; SILVA, G.R.; 2002; LIMA, H.N.; MELLO, J.W.V. de; SCHAEFER, C.E.G.R.; 
KER, J.C.; 2005). Entretantoa várzea de manguezal é bastante distinta daquela de rio, pois 
o período de inundação é completamente distinto e as águas são ricas em material em 
suspensão de natureza inorgânica, portanto com dinâmica e compostos mineralógicos 
distintos. 

Os valores de Eh diminuíram rapidamente tornando-se negativos após 15 dias de 
inundação e assim permanecendo em valores entre -200 e -300 mV. Estes valores também 
diferem do Gleissolo Háplico do estuário do rio Guamá, que mostrou maior redução (SILVA, 
S.B. e; VIEIRA, L.S.; FERREIRA, W.de A.; 1996; SILVA, P.A.L.; 2008).  

Os valores de carbono diminuiram linearmente desde o início ao fim do experimento, 
indicando a contribuição das reações de oxi-redução atuante neste solo.  

Neste experimento os valores disponíveis de ferro alcançaram inicialmente valores 
bastante elevados, mas decresceram após 75 dias de experimento, mas ainda assim 
permanecendo em valores elevados. Da mesma forma a redução do manganês 
proporcionou a disponibilidade de valores sempre superiores a 12 mg/dm3 que são valores 
considerados elevados, mas que entretanto, não afetam a vegetação natural deste 
ambiente. Os micronutrientes sofrem redução acentuada em solos anaeróbicos. Sua 
disponibilidade pode atingir valores tóxicos para alguns vegetais. 

Os valores de Ca aumentaram durante o período do experimento, mas com baixa 
variação. Os de potássio, por outro lado, apresentaram disponibilidade inicial elevada, 
diminuindo em seguida, mantendo a disponibilidade entre 1 e 1,5 cmol/dm3. Comportamento 
semelhante mostrou o zinco, com concentração entre 6 e 4 mg/dm3. 

O fósforo decresceu neste experimento de 103 mg/dm3 para 52,46 mg/dm3. O fósforo 
é elemento cujo relato em pesquisas em outros tipos de Gleissolos e Neossolos Flúvicos 
tem seu acréscimo na solução do solo devido à redução sofrida no ferro, desestabilizando 
minerais intemperizados em que se encontra. A desestabilização de minerais como goetita, 
hematita e lepidocrocita liberam ferro e fósforo adsorvido a estes minerais com a evolução 
do processo de redução (MELLO, et alii, 1992), minerais ausentes neste solo. 
Ponnamperuma, F. (1972) acrescenta ainda que possa ocorrer a mineralização do fósforo 
orgânico em solos ácidos e a maior difusão de íons H2PO4

- num maior volume da solução do 
solo. Hematita e goethita encontram-se em parte presente no gleissolo da Região 
Bragantina. 

4. CONCLUSÕES. 

Em situação não inundada o resultado da fertilidade do solo seria aproximadamente 
ao apresentado na caracterização da fertilidade, em que foi analisado o solo seco, 
correspondendo à condição aeróbica. Sua condição ácida promoveria a indisponibilidade da 
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maioria dos macronutrientes. O experimento com Gleyssolo mostrou que o mesmo 
responde à interação com água destilada. Observou-se alterações significativas nos valores 
do pH, Eh e na disponibilidade diferenciada dos elementos investigados. Na maior parte dos 
casos as alterações são benéficas no ambiente, ressalvando o elevado teor de ferro 
disponível liberado ao solo e a diminuição no teor de fósforo disponível no sistema fechado 
do experimento. Entretanto, aos quatro meses do experimento, os teores apresentados se 
apresentaram em faixa adequada de atendimento nutricional à maioria dos vegetais desta 
região.  
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Resumo 
A Usina Termelétrica de Figueira, Paraná, utiliza a combustão de carvão mineral para a produção de 
energia elétrica. O que resulta na produção de grandes quantidades de cinzas leves e pesadas, que 
concentram os elementos-traço presentes que não são consumidos durante a combustão. As cinzas 
pesadas ficam retidas junto à água de resfriamento das caldeiras e as cinzas leves são capturadas 
pelo filtro, porem pequenas quantidades são liberadas na atmosfera pela chaminé carregando estes 
elementos em suspensão, que podem se depositar nos solos e águas ou serem absorvidos pelas 
plantas. O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dos elementos-traço que aparecem em 
maior quantidade na composição do carvão, verificar o seu teor nas cinzas resultantes da queima e o 
comportamento destes elementos nos solos, água e plantas próximos da usina. Para a análise foi 
feito um levantamento da direção preferencial do vento em um período de cinco anos, o tratamento 
estatístico indicou que a direção preferencial do vento na região se dá de Norte para Sul, nesta 
direção foram realizadas 3 coletas de solo, água e plantas em diferentes distâncias, 250m, 1950m e 
5025m a partir da usina, um ponto branco foi inferido, a 5625 metros a NE da usina para fazer uma 
com os pontos estudados. As amostras coletadas foram analisadas por Espectrometria de Massa 
Acoplada a Plasma Indutivo (ICP-MS) e Plasma indutivamente acoplado com espectrometria de 
emissão atômica (ICP-AES). Os elementos-traço que aparecem em maior quantidade na composição 
do carvão e das cinzas leves são As, B, Mn, Pb e Zn. Nos Solos e nas plantas a maioria dos 
elementos demonstra concentrações mais elevadas a 250m da usina, na água o ponto a 1950m da 
usina apresenta os valores mais altos para os elementos As, B, Pb, já o Mn aparece em maior 
concentração no ponto que está a 5025m da usina. 
Palavras-chave: carvão, cinza, elemento-traço, água, solo, plantas 
 
Abstract 
The Figueira Power Plant, Paraná, uses coal combustion to produce electricity. This process results in 
the production of large quantities of fly and bottom ashes that concentrate inorganic elements not 
consumed in combustion. The bottom ashes are retained by the cooling water from boilers and the fly 
ashes are captured by filter systems. However, small quantities are released into the atmosphere 
through the chimney, carrying trace elements in suspension by wind, which may be deposited in soil 
and water or be absorbed by plants in the vicinity of the power plant. The purpose of this study is to 
analyze the trace element behavior of As, B, Mn, Pb and Zn that occur in large amounts in Figueira 
coal, and determine their content in the ashes resulting from combustion. In addition, this study 
determines the distribution of these elements in soils, water and plants near the power plant. For the 
selection of sample points, a survey of the preferential direction of the wind over a period of five years 
was carried out. The statistical analysis indicated that the preferred direction of the wind in the region 
is from North to South. In this direction three sampling points at different distances from the power 
plant, 250m, 1950m and 5025m were selected to cellect soil, water and plant samples. A background 
point, called white point, was inferred at 5625 meters NE of the power plant, for comparison of results 
and assessment of the contribution of fly ash at the studied points. The samples were analyzed by 
Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy (ICP-MS) and Inductively Coupled Plasma Atomic 
Emission Spectroscopy (ICP-AES). The trace elements that appear in greater quantity in the 
composition of coal and fly ash are As, B, Mn, Pb and Zn. In soils and plants, these elements show 
highest concentrations at 250m distance from the power point. Analyses of the surface water showed 
highest values of As, B, Pb at 1950m distance from the power plant, whereas the highest Mn 
concentration appears at 5025m distance of the power plant. 
Keywords: coal, ash, trace elements, water, soil, plants 
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1. Introdução  
  A Usina Termelétrica de Figueira (Fig. 1), localizada na cidade de Figueira, Paraná, 
utiliza a combustão de carvão mineral para a produção de energia elétrica. O que resulta na 
produção de grandes quantidades de cinzas leves e pesadas, que concentram os 
elementos-traço presentes que não são consumidos durante a combustão. As cinzas 
pesadas ficam retidas junto à água de resfriamento das caldeiras e as cinzas leves são 
capturadas pelo filtro, porem pequenas quantidades são liberadas na atmosfera pela 
chaminé carregando estes elementos em suspensão, que podem se depositar nos solos e 
águas ou serem absorvidos pelas plantas no entorno da usina. Altas concentrações destes 
elementos no meio ambiente podem se tornar prejudiciais à vida e ao meio ambiente.  

Os resultados que serão apresentados neste trabalho é parte de um projeto que visa 
fazer um estudo sobre os possíveis impactos ao meio ambiente devido à queima de carvão 
nas usinas termelétricas da região sul do Brasil. 

 
Figura 1 – Mapa da área de estudo mostrando a localização da usina de Figueira, os pontos de 
amostragem, e rosetas de ventos predominantes na área de Figueira determinado para o período de 
dezembro de 2002 até novembro de 2007. 

2. Objetivos 
O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dos elementos-traço que 

aparecem em maior quantidade na composição do carvão (As, B, Mn, Pb e Zn) e verificar o 
seu teor nas cinzas resultantes da queima e o comportamento destes elementos nos solos, 
água e plantas próximos da usina. 
3. Metodologia 

Para a análise foi feito um levantamento da direção preferencial do vento através de 
dados cedidos pelo 8° Distrito Meteorológico do Instituto de Nacional de Meteorologia – 
INMET, que realiza três medidas diárias da direção do vento em diversas estações 
meteorológicas no país. Os dados utilizados são medidos na estação de Londrina – PR, que 
é representativa da região de Figueira.  As medidas usadas são referentes a 01 de 
dezembro de 2002 a 30 de novembro de 2007 (Fig. 1). O tratamento estatístico indicou que 
a direção preferencial do vento na região se dá de Norte para Sul, nesta direção foram 
realizadas três coletas de solo, água e plantas em diferentes distâncias, 250m (06-122), 
1950m (06-099) e 5025m (06-098) a partir da usina (Fig. 1), um ponto branco foi inferido, a 
5625 metros a NE da usina (06-124) para fazer uma comparação dos resultados e avaliação 
da contribuição das cinza volantes nos pontos estudados. As amostras coletadas foram 
analisadas por Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma Indutivo (ICP-MS) e Plasma 
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indutivamente acoplado com espectrometria de emissão atômica (ICP-AES). As plantas 
analisadas foram “Thelypteris hispidula/Thelipteridacea” (samambaia) (S) e “Sida 
rhombifolia/Malvaceae” (guanxuma) (G). A água superficial foi coletada entre 5 e 10cm 
profundidade, uma acidificada com Ácido Nítrico concentrado ~3ml (A1) e outra filtrada com 
membrana GS em éster de celulose, 0.22mm, branca, lisa e posteriormente acidificada (A2). 
O solo foi coletado em duas profundidades, 10 a 20cm de profundidade (S1) e 40 a 70cm de 
profundidade (S2). 
4. Resultados  

A análise das concentrações no carvão, cinza pesada e cinza leve demonstram que 
em geral há um enriquecimento dos elementos nas partículas mais finas, principalmente na 
cinza leve, demonstrando que o os elementos estão sendo retidos pelo filtro e ciclone (Fig. 
2).  

Nos Solos: a maioria dos elementos demonstra concentrações mais elevadas no ponto 
06-122 em S1, o único elemento que apresenta um valor maior em S2 é o As, porém todos 
os valores são maiores do que no ponto branco (Fig. 1). Tanto o enriquecimento em S1 em 
relação a S2 quanto os valores maiores do que no ponto branco indicam a provável 
contribuição da usina para esses elementos na região próxima a ela. Nos pontos 06-099 e 
06-098 há diminuição dos teores, menores que os encontrados no ponto branco (Tab. 1). De 
acordo com a lista da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – de 
2005, os valores dos elementos As, Pb e Zn no ponto 06-122 em S1 e S2 apresentam 
concentrações acima dos valores de referência, o ponto 06-099 é considerado limpo, por 
apresentar valores abaixo dos valores de referência e no ponto 06-098  (Fig. 1) apenas o 
As, em S2, apresenta valor acima do valor de referência (Tab. 1). O ponto branco apresenta 
concentração acima do valor de referência para o As, em S1 e S2, a região de estudo 
possui uma intensa atividade agrícola, o que também pode contribuir para os valores 
encontrados. A lista não possui valores orientadores para os metais B e Mn. 

Na água: o ponto 06-099 a 1950m da usina apresenta os valores mais altos em A1 e 
A2 para os elementos As, B, Pb, já o Mn aparece em maior concentração no ponto 06-098 a 
5025m da usina,  o Zn apresenta um comportamento diferente pois apresenta suas mais 
altas concentrações em A2 do ponto 06-099 e A1 do ponto 06-98 (Fig. 1). Em todos os 
pontos citados os valores foram maiores do que os verificados no ponto branco. O ponto 06-
122, próximo da usina, apresenta concentrações menores que o ponto branco para todos os 
elementos com exceção do Mn (Tab. 1).  

As concentrações dos elementos presentes nas amostras de água, apesar de 
apresentarem alguns picos destacados, principalmente no ponto mediano, a 1950m da 
usina (Fig. 1), enquadram-se na classe 1 da Resolução CONAMA Nº 20, de 18 de junho de 
1986. Os valores encontrados nas análises da água podem ter contribuição da usina, porém 
a intensa atividade agrícola na região também pode estar relacionada com os resultados 
obtidos. 

Nas plantas: os maiores teores de As, B, Pb e Zn estão no ponto 06-122, sendo o As 
que apresenta o maior contraste de concentração em relação aos demais pontos (Tab. 1). A 
concentração maior destes elementos pode estar ligada aos altos teores dos mesmos no 
solo próximo da usina e podem estar sendo absorvidos pelas plantas. 
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Figura 2: Média da Concentração dos elementos-traço mais abundante no carvão pulverizado (M C P), cinza pesada (M Cz P), cinza leve do ciclone (M 
Cz Lc) e cinza leve do filtro de manga (M Cz Lf).  
Tabela 1: Mostrando a distância entre a usina e os pontos de amostragem na direção sul e os valores encontrados para os elementos traço (As, B, Mn, 
Pb e Zn) por análise de ICP-MS. O Ponto Branco é 06-224, situado a nordeste da usina 

 

Distânci
a da 

Usina  
Direção 

Amostra As B Mn Pb Zn Amostra As B Mn Pb Zn Amostra As B Mn Pb Zn 

Solo (µg/g)      Água (µg/L)      Plantas (µg/g)      

250 (m) S 
06-122 - S1 12,27 78,79 546,55 20,67 285,8 06-122-A1 0,64 3,79 42,2 0,7 25,3 06-122 - S 1,23 33,2 52,2 1,19 41,8 

06-122 - S2 14,53 77,8 534,35 20,25 140,1 06-122-A2 0,48 4,39 30,18 0,61 32,81 06-122 - G 3,85 54,8 91,1 3,25 93,7 

1950 (m) S 
06-099 - S1 3,25 44,99 95,22 9,55 23,27 06-099-A1 2,09 6,81 66,1 2,05 13,7       

06-099 - S2 2,6 35,75 70,24 9,98 17,72 06-099-A2 1,96 6,85 68,39 2,13 41,55 06-099 - S 0,88 38 415 2,2 29,6 

5025 (m) S 
06-098 - S1 1,96 26,32 175,84 10,93 19,21 06-098-A1 0,46 5,27 76,1 1,04 45,1 06-098 - G 0,52 36,6 320 2,02 65,4 

06-098 - S2 3,72 35,79 264,17 13,91 27,08 06-098-A2 0,4 4,71 78,9 1,08 13,1       

5625 (m) NE 
06-124 - S1 7,45 67,82 415,75 16,7 37,8 06-124-A1 1,61 4,15 23,8 0,77 23,7 06-124 - S 0,45 31,2 62,6 1,67 33,9 

06-124 - S2 9,8 111,45 133,35 16,25 50,61 06-124-A2 1,25 5,13 18,18 0,3 25,31 06-124 - G 0,15 35,9 134 0,69 22,3 
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Resumo 
O óxido nitroso é um dos gases do efeito estufa com poder de aquecimento cerca de 310 vezes maior 
que o do CO2, mas o seu metabolismo em manguezais ainda não foi bem estudado. O objetivo desta 
pesquisa é determinar fluxos de N2O em manguezais e verificar quais fatores influenciam sua 
produção e troca com a atmosfera. Este trabalho foi realizado nos mangues de Gramacho (Duque de 
Caxias-RJ), na APA de Guapimirim e Praia da Luz em São Gonçalo, situados na baía de Guanabara. 
As amostras de N2O foram coletadas com câmaras de PVC afixadas no sedimento e as 
concentrações foram determinadas através de cromatografia gasosa. Foram observados os seguintes 
aspectos neste projeto: a influência do número de pneumatóforos nos fluxos de N2O, diferentes níveis 
de emissões de N2O entre os três mangues estudados e os possíveis aumentos nos fluxos de N2O 
após a fertilização do sedimento.  
Palavras-chave: Gases do efeito estufa, ciclo do nitrogênio, atividades antrópicas. 
 
Abstract 
Nitrous oxide is a greenhouse gas with heating power of about 310 times greater than CO2, but its 
metabolism in mangroves has not been well studied. The objective of this research is to determine 
N2O fluxes in mangroves and which factors influence their production and exchange with the 
atmosphere. This study was conducted in three mangroves: Gramacho (Duque de Caxias-RJ), the 
EPA Guapimirim and Praia da Luz in São Gonçalo, all located in the Guanabara Bay. N2O samples 
were collected with PVC chambers affixed to the sediment and the concentrations were determined by 
gas chromatography. We observed these three aspects in this project: the influence of the number of 
pneumatophores in N2O fluxes, different levels of N2O emissions from the different mangroves 
studied, and possible increases in N2O fluxes after fertilization of the sediment. 
Keywords: Greenhouse gas, nitrogen cycle, anthropogenic activies. 
 

1. Introdução 

Óxido nitroso (N2O) é um dos gases do Efeito Estufa contribuindo com cerca de 6% 

desse efeito (IPCC, 2001; Krithika et al., 2008) e as concentrações atmosféricas do N2O vêm 

aumentando nos últimos 150 anos (IPCC, 2001).  Existem poucos estudos sobre fluxos de 

N2O em mangues e, dessa forma, os valores podem estar sendo subestimados (Corredor et 

al., 1999; Muñoz-Hincapié et al., 2002; Allen et al., 2007; Krithika et al., 2008). Um claro 

entendimento das fontes de N2O e suas contribuições é de suma importância para que se 

possam prever aumentos e desenvolver estratégias realísticas e efetivas para reduzir 

futuras emissões (Seitzinger et al., 2000; Allen et al., 2007).  O objetivo geral deste estudo é 

determinar fluxos de N2O em manguezais e verificar quais fatores influenciam sua produção 

e troca com a atmosfera. Os objetivos específicos foram verificar a influência da vegetação 

na produção e/ou emissão deste gás, observar os níveis de emissões em manguezais que 
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sofrem diferentes níveis de poluição e, ainda, investigar o efeito da fertilização do sedimento 

nos fluxos de N2O.  

 

2. Materiais e Métodos 

A seguir são brevemente descritas as técnicas utilizadas neste projeto: Fluxos de 

N2O → amostras retiradas do interior de câmaras estáticas em intervalos de tempo iguais e 

depois lidas em cromatografia gasosa; Extração água-intersticial → água extraída por 

seringas de 60 mL com pedras porosas afixadas ao final de um tubo, inseridas no sedimento 

superficial retirado do ponto de coleta; Concentrações de NHx → método do Indofenol 

(Fenol, Citrato e Trione) e leitura em espectrofotômetro (630 nm); Concentrações de NO2
- → 

reação das alíquotas com Sulfa e N-naftil, leitura em espectrofotômetro (540 nm); 

Concentrações de NO3
- → redução de NO3

- a NO2
- através da coluna de cádmio e, em 

seguida, o mesmo procedimento utilizado para NO2
-; Granulometria → as amostras de 

sedimento ficaram durante 24h com dispersante em mesa agitadora e depois lidas em 

analisador de granulometria. 

 

3. Resultados e Discussão 

Na figura 1 são apresentados os fluxos de N2O em relação ao número de 

pneumatóforos, para tanto tentou-se colocar as câmaras em locais que apresentassem 

diferentes densidades de pneumatóforos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Correlação entre fluxos de N2O em µg N m-2 h-1 e número de pneumatóforos.  

Foram observados 2 grupos de resultados: um que mostra alta correlação entre 

fluxos de N2O e número de pneumatóforos e outro sem correlação que ocorreu em dias com 

chuva. A correlação entre fluxos de N2O e número de pneumatóforos é uma questão 

controversa visto que Kreuwieser et al. (2003) não encontraram correlação enquanto 

Krithika et al. (2008) encontraram.  
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A figura 2 mostra os diferentes níveis de emissões de N2O em cada um dos três 

manguezais estudados. 

 

 
Figura 2: Fluxos máximos e mínimos em cada um dos mangues estudados. 

 

Como visto no Gráfico 2 os três mangues estudados apresentam diferentes níveis de 

emissões de N2O.  O mangue de Gramacho foi o que alcançou os valores mais altos 

variando entre 0,41 e 123,54 µg N m-2 h-1. O mangue de São Gonçalo foi o intermediário 

com fluxos que foram desde 1,31 até 89,88 µg N m-2 h-1. Já o mangue da APA de 

Guapimirim foi aquele em que observou-se os níveis mais baixos, apresentando inclusive 

fluxos negativos, e variou entre -4,33 e 2,47 µg N m-2 h-1. Estes resultados estão dentro do 

esperado já que os mangues pesquisados tem diferentes níveis de disponibilidade de N, 

reflexo do grau de poluição de cada mangue. O mangue de Gramacho, como é o que 

recebe maior carga de N, alcançou os maiores fluxos enquanto que o manguezal da APA de 

Guapimirim, sendo de uma Área de Proteção Ambiental, apresentou fluxos baixos próximos 

a zero e por vezes negativo. Corredor et al., 1999 mostrou diferentes níveis de fluxos de 

N2O em diferentes manguezais pesquisados naquele trabalho.  

Em outra etapa desta pesquisa tentou-se fazer um teste de fertilização do sedimento 

do mangue onde se adicionou uma solução de NH4Cl com concentração de 500 µM. Na 

primeira etapa as medidas foram feitas sem adição de fertilizante em 4 pontos, em seguida 

a solução foi adicionada a 2 destes pontos e, então, medidas foram feitas em 30 minutos, 1 

hora e 2 horas após a fertilização. Os 2 pontos não fertilizados também foram medidos 

durante todo o processo como uma forma de se ter um controle temporal no experimento 

(Tabela 1).  

Foi visto que a fertilização teve um grande efeito nos fluxos de N2O, as emissões 

aumentaram gradualmente tendo alcançado os maiores valores após 1h ou 2h. Pode-se 

notar ainda que este aumento foi em torno de 100% em relação as medidas controle. Outros 
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grupos também mostraram aumentos dos fluxos de N2O após fertilização do mangue 

(Muñoz-Hincapié et al., 2002; Kreuzwieser et al., 2003). 

 

Tabela 1: Teste de fertilização feito no mangue da Praia da Luz – São Gonçalo. 

Tratamento Amostra Pneum Sem fert Fert 30 min Fert 1h Fert 2h conc NHx conc NO2
- 

Controle A 45 37,61 29,05 29,6 19,53 6,49 0,17 
Controle B 41 158,02 126,78 112,79 108,65 14,99 0,62 
Fertilizado C 27 28,34 52,59 58,71 14,32 18,26 0,83 
Fertilizado D 16 25,98 42,16 40,52 64,94 13,01 1,36 

 

4. Conclusão 

No presente estudo verificou-se que a vegetação tem importante papel na produção 

e/ou emissão de N2O assim como a própria umidade do solo. Nos dias em que não houve 

chuva foi possível relacionar a quantidade de pneumatóforos com os fluxos de N2O, a 

correlação só não foi possível nos dias de chuva visto que o solo estava muito encharcado e 

por si só dificulta a passagem do gás do sedimento para a atmosfera. Observou-se também 

que os três diferentes mangues estudados possuem diferentes níveis de emissão de N2O 

para a atmosfera. Essas diferenças podem ser relacionadas com os graus de poluição de 

cada manguezal. Para Gramacho, um mangue altamente poluído, os fluxos alcançaram os 

maiores valores, já o mangue de São Gonçalo apresentou valores intermediários enquanto o 

mangue de Guapimirim, que é localizado numa Área de Proteção Ambiental, obteve os 

menores índices e por vezes fluxos negativos. O teste de fertilização mostra que maior 

disponibilidade de N no ambiente leva a consideráveis aumentos nos fluxos de N2O. 
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RESUMO 
De acordo com a resolução no 420 do CONAMA, todos os estados da Federação devem possuir 
valores de referência regionais de elementos-traço para solos, facilitando o gerenciamento ambiental 
de áreas contaminadas. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi estabelecer valores de background 
de Hg nos solos de Minas Gerias. Foram coletadas 305 amostras de solo em todo território mineiro, 
as quais foram submetidas à solubilização ácida em forno de micro-ondas. A dosagem do teor de Hg 
foi realizada por HG-ICP/OES. Os resultados revelaram que há uma grande variação das 
concentrações de Hg nos solos. A média dos valores foi influenciada por altas concentrações de 
áreas anômalas, afetando o parâmetro Quartil-75, que ficou abaixo da média. Concluiu-se que os 
valores de background para Hg no estado de Minas Gerais são anômalos em relação aos valores 
médios da crosta terrestre e dos solos do mundo em geral.  
Palavras-chave: Valores de referência, elementos-traço, contaminação 
 
ABSTRACT 
According to the CONAMA’s resolution number 420, all Brazilian States must have their own 
reference values (RV) for trace elements in soils. This RV will help the environmental agency and 
decision makers to manage contaminated areas. 305 samples were collected in the Minas Gerais 
State to determine the RV for Hg in soils. The samples were digested in a microwave oven and the 
determination of Hg was obtained by HG-ICP/OES. Results showed that the concentration of Hg in the 
soils varied widely. The average values have been influenced by high concentrations observed in 
samples from anomalous areas that affected the 75 Quartile. It was concluded that the background 
values for Hg in soils from Minas Gerais State are rather anomalous respect to the crustal average 
and world soils in general.  
Keywords: Contamination, Reference values, trace elements. 
 
1- INTRODUÇÃO: 

Quantificar os teores naturais de elementos-traços nos solos é de grande 

importância ambiental. A partir do conhecimento de tais teores é possível prevenir e 

controlar com maior eficiência a qualidade dos solos. Nesse sentido, o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – CONAMA, por meio da Resolução No. 420 (CONAMA, 2009), 

reconhece que os valores de background são influenciados por aspectos regionais do meio 

físico e prevê que todos os estados da Federação determinem seus próprios valores de 

referência de elementos-traço para solos. 

O estado de Minas Gerais é conhecido pela extração de minérios e pelo histórico de 

garimpo quepassou a utilizar o Hg para concentrar ouro, a partir do século XIX (HORVAT, 

1996). Em consequência, as concentrações desse elemento em algumas áreas são 

reconhecidamente anômalas comprometendo não só os solos, mas todo meio ambiente 

circunvizinho. Não obstante os baixos teores e fluxos de Hg em solos, seu ciclo natural tem 
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sido significativamente alterado por atividades antrópicas (WINDMOLLER, 2007). Portanto, 

há necessidade de se definir valores de background específicos para avaliar os impactos 

das atividades antrópicas sobre a qualidade dos solos em relação à presença anômala do 

Hg. 

Nesse contexto, foram coletadas amostras de solo em todo o Estado de Minas 

Gerais, com o objetivo de definir valores de background do Hg tendo em vista a definição de 

valores de referência de qualidade para Hg no Estado de Minas Gerais. 

2- MATERIAL E MÉTODOS: 

Foram coletadas 305 amostras de solos em todo o território de Minas Gerais, de 

modo a representar os domínios geomorfoclimáticos, em áreas com vegetação preservada 

ou minimamente impactada (Figura 1). As coordenadas geográficas foram registradas com 

GPS Garmin GPSMAP® 76S em cada ponto de coleta. 

As amostras foram coletadas na profundidade de 0 a 20 cm, armazenadas em sacos 

plásticos e secas à sombra. Posteriormente as amostras foram peneiradas em malhas de 

nylon de 2,0 mm, constituindo a terra fina seca ao ar (TFSA). Em seguida, as amostras 

foram trituradas e passadas em peneiras de 200 mesh (0,074 mm) de malha e secas em 

estufa com circulação forçada de ar a 40 oC por 48 h. 

A solubilização ácida das amostras foi realizada em forno com radiação por micro-

ondas (marca CEM, modelo MDS 2000), seguindo os procedimentos do método SW 846 

3051a (USEPA, 1999). Dos extratos obtidos foram retiradas alíquotas de 5 mL às quais se 

acrescentou 1mL de HCl 30%, contendo 6 mg L-1 de Au. A concentração final de HCl e Au 

no extrato foi de 5% e 1 mg L-1, respectivamente. 

A dosagem do Hg foi realizada por gerador de hidretos acoplado a espectrofotômetro 

de emissão ótico com fonte de plasma induzido (HG-ICP/OES; Marca Perkin Elmer, modelo 

Optima 3300 DV).  

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os teores de Hg nos solos apresentaram grande amplitude, variando de 0,02 mg kg-1  

a 4,22 mg kg-1 (Tabela 1), estando esses valores associados, em parte, a influência dos 

fatores de formação dos solos. O Quartil-75 da distribuição de freqüência dos dados é uma 

variável utilizada para definir o valor de referencia de qualidade de determinada substância 

no solo. Nesse trabalho, o Quartil-75 foi inferior à média, sugerindo que a distribuição não é 

normal. A explicação para isso é o fato de que os valores da média foram influenciados por 

alguns poucos valores mais elevados de Hg que ocorrem em áreas anômalas. Em torno de 

50% dos teores de Hg estão abaixo de 0,06 mg kg-1, valor este bem inferior à média. 
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 FIGURA 1. Distribuição dos pontos de coleta no estado de Minas Gerais. 

O Valor de Referência de Qualidade (VRQ) nos solos de São Paulo para o Hg é de 

0,05 mg kg-1 e o Valor de Prevenção (concentração de uma substância, acima da qual 

podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea) é de 0,5 

mg kg-1 (CETESB, 2001). Para Minas Gerais a média das concentrações está acima do 

VRQ, mas isso é consequência da distribuição dos dados e do critério adotado para a 

determinação do VRQ (Quartil 75 da distribuição de frequência). O valor médio obtido é 

anômalo em relação aos valores médios dos principais grupos de rochas da crosta terrestre 

(Faure, 1998) e em relação aos solos em geral. 

 

Tabela 1. Estatística descritiva dos teores de Hg das amostras de solos (n=305).  

Parâmetro Teor de Hg Parâmetro Teor de Hg 

 ------ mg kg-1 ------  ------ mg kg-1 ------ 

Média 0,14 Máximo 4,22 

Mediana 0,06 Quartil-75 0,11 

Mínimo 0,02 Percentil – 90 0,32 

VRQ CETESB 0,05 Média Crustal 0,01 a 0,4 
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4 – CONCLUSÃO 

Os teores de Hg apresentaram ampla variação nos solos do Estado de MG, sendo 

que a média foi influenciada por altas concentrações de algumas áreas anômalas, fazendo 

com que o valor do Quartil-75 ficasse abaixo da média. 
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Resumo 
Concentrações de As, Hg, Ni, Pb, U e Zn foram investigadas em 15 perfis de solo com o objetivo de 
avaliar a distribuição destes elementos e a contribuição da deposição atmosférica de atividades 
carboníferas. Na área de estudo, a mineração de carvão tem sido associada com usina termoelétrica 
desde 1960. As maiores concentrações de As, Hg, Pb, U e Zn diminuíram com a profundidade, 
indicando deposição atmosférica. Elevados níveis destes elementos foram encontrados no carvão 
utilizado na termoelétrica local. Por outro lado, concentrações de Ni em solos devem ter origem 
pedogenética. A matéria orgânica apresentou um importante papel na retenção do incremento 
antropogênico de metais e As em solos ácidos. Dentre os elementos investigados, As e Zn podem ser 
usados como traçadores da deposição atmosférica proveniente das atividades carboníferas na área 
de estudo. 
Palavras-chave: Geoquímica, metais, solos ácidos, deposição atmosférica, mineração de carvão, 
usina termoelétrica. 

 
Abstract 
Concentrations of As, Hg, Ni, Pb, U, and Zn were measured on 15 soil profiles in order to evaluate the 
distribution of these elements and the contribution of atmospheric deposition from coal activities. 
Throughout the study area coal mining has been associated with thermoelectric power plant since 
1960. The highest concentrations of As, Hg, Pb, U, and Zn decreased from the topsoil, indicating 
atmospheric deposition from coal activities. This is supported by the high levels of these elements in 
the coal used in the local power plant. In contrast, the Ni concentrations in soils must have origin from 
pedogenetic evolution. The organic matter content had an important role in the retention of the 
anthropogenic input to acid soils. As a result, As and Zn can be used as geochemical tracers for 
atmospheric depositions from coal activities in the study area. 
Keywords: Geochemical, heavy metals, acid soils, atmospheric deposition, coal mining, 
thermoelectric power plant. 

 

1. Introdução 

A deposição de particulados atmosféricos no solo representa um importante 

mecanismo de incremento de metais provindos de diversas fontes (antropogênica e natural) 

(Schulin et al. 2007). Como resultado, a composição química do solo deve representar uma 

mistura dessa deposição somada aos processos intempéricos e atividades agrícolas. Na 

região de Figueira (PR), atividades associadas à mineração de carvão e geração de energia 

termoelétrica ocorrem desde a década de 1960 e podem representar uma fonte importante 

de elementos químicos para o solo. Dos 48 anos de funcionamento da termoelétrica, 35 

anos foram sem filtro de retenção das emissões de cinzas provenientes da queima do 

carvão, o qual apresenta elevadas concentrações de As, Pb, U e Zn em relação a outros 

carvões mundiais (Campaner & Luiz-Silva 2009). Os objetivos deste estudo foram avaliar o 

comportamento de alguns elementos de interesse em perfis de solos e sua relação com 

deposições atmosféricas provenientes de atividades carboníferas. 
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2. Materiais e métodos 

A área de estudo (Figura 1) está localizada no município de Figueira (PR), onde a 

mineração de carvão é a principal atividade econômica desde os anos de 1940. A 

explotação tem sido voltada à geração de energia termoelétrica desde 1963 no próprio 

município. A área situa-se nos domínios da Bacia do Paraná representada pelas formações 

Serra Geral (diabásios e basaltos), Serra Alta (folhelhos, siltitos e argilitos), Irati (folhelhos e 

calcários), Palermo (folhelhos, siltitos e arenitos), Rio Bonito (arenitos, siltitos e folhelhos; 

encaixante do carvão) e pelo Grupo Itararé (arenitos, diamictitos, conglomerados e argilitos). 

As litologias que ocorrem localmente são constituídas basicamente por arenitos com 

intercalações de siltitos, finas camadas de carvão, calcários e folhelhos, além de diques 

NW-SE de diabásio. Os solos predominantes são do tipo podzólico vermelho-amarelado 

álico abrúptico, caracterizados como rasos, ácidos, argilosos e imperfeitamente drenados 

(Marrone & Daemon 1985). Atividades agrícolas na região são ligadas especialmente ao 

cultivo de soja e eucalipto, além de áreas de pastagem. 

Neste estudo, amostras de solo foram coletadas em 15 perfis (30 a 60 cm de 

profundidade), distribuídos nas proximidades ou distantes até 15 km das áreas de 

mineração e da termoelétrica (Figura 1). O sentido dos ventos na região durante o período 

de coleta (30 dias) foi preferencialmente N-W e S-SE. Na fração seca < 2 mm das amostras 

de solo foram analisadas as concentrações de Al, As, Fe, Ni, Pb, U e Zn via ICP-MS, após 

digestão ácida total da amostra (2:2:1:1 H2O, HF, HClO4, HNO3). O mercúrio foi determinado 

via AAS com geração de vapor a frio, após digestão da amostra em água régia. A matéria 

orgânica foi estimada por perda ao fogo (PF), em 550 °C, e o pH foi determinado com 

eletrodo de vidro, após dispersão da amostra em água destilada, na razão 1:5 (v:v). 

3. Resultados e discussão 

A Tabela 1 apresenta as médias e os desvios padrões das concentrações dos 

elementos de interesse, matéria orgânica (PF) e pH nos perfis de solo. O alumínio 

apresentou a menor variação entre os perfis (coeficiente de variação, CV = 33%), com 

média geral de 4,33±1,4%. O ferro também variou pouco (CV = 39%), com média geral de 

2,66±2,3%, excetuando um perfil de solo de diabásio (média = 10,83±0,5%). Em contraste, o 

CV foi maior (45 a 117%) para as concentrações de, em ordem decrescente de CV, Zn (11,3 

a 454 mg kg−1), As (2,8 a 46,8 mg kg−1), Pb (9,49 a 65,41 mg kg−1), Hg (0,01 a 0,11 mg kg−1), 

Ni (3,7 a 19,6 mg kg−1) e U (2 a 9,9 mg kg−1). Em geral, as concentrações de As, Hg, Pb, U e 

Zn diminuíram em direção à base de alguns perfis, especialmente daqueles que 

apresentaram as maiores concentrações destes elementos. Concentrações normalizadas 

destes elementos pelo Al também mostraram a mesma tendência, e isso deve indicar 

deposição atmosférica de particulados provenientes de atividades carboníferas na área. 
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Corrobora esta proposição o fato de o carvão explotado na região, e utilizado como 

combustível na termoelétrica local, apresentar níveis elevados de As (253 a 2176 mg kg–1), 

Pb (118 a 340 mg kg–1), Zn (54,4 a 544 mg kg–1) (Campaner & Luiz-Silva, 2009), Hg (1,35 

mg kg–1) e U (73,2 a 233,7 mg kg–1) (dados inéditos). Em adição, correlações fortemente 

positivas observadas entre As, Hg, Pb, U e Zn (r = 0,54 a 0,87; p < 0,05) é outro indicativo 

de origem comum. Por outro lado, Ni apresentou elevadas correlações com Al (r = 0,64; p < 

0,05) e Fe (r = 0,61; p < 0,05), sugerindo fonte pedogenética. 

 
Figura 1. Mapa geológico simplificado da área de estudo, com a localização dos perfis de solo (  ) e 
das principais atividades carboníferas. 

Os solos estudados apresentaram pH ácido, com valores entre 4,4 e 6,4 (média de 

5,1±0,5), com tendência de maiores valores nos primeiros 10 cm dos perfis. Os metais 

alcalinos e alcalinos terrosos variaram bastante dentre os perfis investigados (média = 

1,03±0,7%; CV = 68%), e os maiores teores ∑K+Na+Ca+Mg no topo dos perfis parecem 

influenciar no aumento do pH (Brady 1989). Correlações positivas entre o pH e esses metais 

(r = 0,71 a 1,00; p < 0,05) foram verificadas na maioria dos perfis estudados. Entretanto, a 

diminuição do pH em direção ao topo do perfil também foi observada eventualmente, e 

manteve-se a forte correlação entre a atividade de H+ e os metais alcalinos e alcalinos 

terrosos (r = 0,43 a 0,85; p < 0,05). Neste caso, processos de lixiviação de bases das 

camadas superficiais dos perfis devem ter refletido nos valores menores de pH no topo em 

relação à base (Brady 1989). A matéria orgânica (PF) apresentou concentrações entre 2,9 e 
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13,8% (média de 6,1±2,2%), com os maiores valores nas camadas superficiais (até 10 cm), 

e correlações positivas (r = 0,59 a 0,78; p < 0,05) com As, Hg, Pb, U e Zn nos perfis. Isto 

mostra o importante papel da matéria orgânica na retenção de metais de origem 

antropogênica em solos ácidos. Embora tenha ocorrido um leve aumento do pH no topo de 

grande parte dos perfis (de 4,9 na base para 5,9 no topo; valores médios de pH), nenhuma 

correlação significativa foi observada entre os metais antropogênicos e o pH. 

Tabela 1. Concentração total de elementos químicos, matéria orgânica (PF em 550 ºC) e valores de 
pH em perfis de solo da área de estudo. ∑K+Na+Ca+Mg = soma de metais alcalinos e alcalinos terrosos. 

  Al Fe ∑Ca+K+Mg+Na As Hg Ni Pb U Zn PF pH H2O 

  % % % mg kg−1 mg kg−1 mg kg−1 mg kg−1 mg kg−1 mg kg−1 %   

P-OV3 5,29±1,8 2,09±0,1 2,63±0,7 3,6±0,5 0,03±0,01 11,8±2,1 15,77±1,7 3,6±0,6 44,4±7,4 6±1,3 5,6±0,5 

P-N  5,2±0,7 10,8±0,5 0,4±0,1 5,1±0,5 0,1±0,01 16,7±0,6 17,2±0,7 2,43±0,1 124,8±10,4 7,2±2,1 5,5±0,4 

P-OV4  3,27±0,6 1,36±0,2 1,31±0,1 5,3±0,6 0,03±0,01 5,8±1,1 20,79±0,8 3,1±0,2 32,8±5,5 5,2±1,6 5,5±0,3 

P-MS3 3,94±0,9 2,25±0,5 0,81±0,1 11,8±7,6 0,03±0,01 13,4±3,1 15,48±6,7 2,7±0,9 65,6±57,7 5,1±1,6 4,6±0,2 

P-OV5  4,13±1 1,6±0,2 1,75±0,2 4,1±0,4 0,04±0,01 13±2,3 13,51±1,3 2,8±0,3 35±6,8 4,7±1,4 5±0,3 

P-OV1 2,37±0,2 1,22±0,2 0,58±0,3 13,8±0,5 0,02±0,01 7±1,8 10,29±0,8 2,6±0,1 25,7±7,1 3,8±0,7 5,3±0,6 

P-M7D  3,87±0,1 1,68±0,3 0,61±0,1 16,2±11,8 0,04±0,02 5,4±1,5 25,55±12 5±1,3 116,6±93,9 7,8±2,9 4,6±0,2 

P-B3 4,7±1,1 2,02±0,4 0,34±0,1 6,7±1,4 0,03±0 4,9±1,2 16,01±3,4 2,6±0,4 22±1,5 5,2±0,5 4,5±0,2 

P-B2  3,8±2,1 1,96±0,8 0,41±0,1 10,4±5,2 0,04±0,01 4,9±2 15,4±4,6 2,5±0,6 33,8±19,6 5,4±1,1 5±0,6 

P-M7F1 3,78±0,4 1,75±0,1 1,41±0,1 14,7±8,2 0,04±0,01 8±0,5 28,33±7,2 4,2±1 139,5±74,4 6,2±1,2 5,2±0,2 

P-M7F2  4,36±0,2 2,21±0,1 0,56±0,1 18±3 0,05±0,01 6±0,6 33,7±3,4 3,3±0,4 75,5±44,7 7±3 5,3±0,5 

P-MD  5,58±2,5 2,98±1,2 1,64±0,7 9,8±8,6 0,05±0,02 13,2±5,2 24,08±9,5 3±0,9 29,8±15,9 5±2,2 4,8±0,5 

P-CD  5,31±0,3 3,06±0,5 1,16±0,3 30,3±19,4 0,09±0,03 10,8±2,9 47,47±21,3 7,4±2,8 275±203 9,8±3,5 5,8±0,6 

P-OV2  5,18±0,9 3,71±0,6 0,67±0,1 8,5±2 0,05±0,01 15,6±3,3 20,01±0,7 2,8±0,2 46,1±11,6 6,6±0,7 4,9±0,2 

P-MB3  4,01±1,7 1,64±0,6 0,94±0,2 5,1±0,7 0,04±0,01 8,1±2,4 16,28±1,7 2,3±0,4 52±20,8 7±2,7 5,3±0,1 

Os perfis de solo com diminuição das concentrações de As e Zn em direção à base e 

com CV > 30%, para estes elementos, apresentaram uma maior relação espacial com as 

fontes carboníferas. Em geral, o halo de dispersão destes elementos no solo foi maior, se 

comparado com o de outros elementos também presentes no carvão. Estes perfis anômalos 

em As e Zn estão inseridos em um raio de até 6,3 km na área de estudo, no qual as 

atividades de mineração e a termoelétrica estão localizadas. Alguns perfis mostraram 

elevadas concentrações de Ni e proximidade com os diques de diabásio, frequentes na 

região. Neste caso, parece ocorrer uma associação entre a origem pedogenética deste 

metal e estes corpos básicos. Desta forma, dentre os elementos investigados, a dispersão 

atmosférica oriunda das atividades da mineração de carvão e da termoelétrica pode ser 

mais bem avaliada pelas concentrações de As e Zn. 
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Abstract  
This work demonstrates specific areas where anthropogenic levels of 

210
Pb (up to 498 Bq/kg) and 

226
Ra (up to 994 Bq/kg) are being deposited in specific areas of the Morrão River, in the Santos-

Cubatão estuarine system, Southeastern Brazil. It is plausible that physical and geochemical factors 
are influencing the formation depositional areas along this intertidal region. The elevated levels in 
specific regions of surface sediments along the estuary are good indicators of the levels of 
contamination and indicate specific physical and geochemical processes taking place along the 
depositional areas within the estuary. 
Keywords: Contamination, Pollution, Radionuclides. 
 

Introduction 

The Santos-Cubatão estuarine system, São Paulo State, SE Brazil, has been 

investigated for radionuclide contamination within surface sediments. Since waste generation 

and storage by fertilizer industries may cause anomalous radionuclide levels, as has been 

previously observed in areas impacted by phosphogypsum deposits (Silva et al., 2006). 

Within the drainage basin, fertilizer industrial activity is prominent. For instance, along the 

Cubatão industrial complex, phosphate rock concentrates of different sources are attacked 

with H2SO4 to produce phosphoric acid, hydrogen fluoride and phosphogypsum as a by-

product. Radium-226 (T1/2 = 1600 years) and lead-210 (T1/2 = 22.3 years) are frequently 

associated with such activity, in relatively high activities. This study investigates the 

sedimentation patterns of typical fertilizer industry-derived radionuclides, such as 226Ra and 

210Pb (e.g., Bolívar et al., 2002) in surface sediments along the Morrão River estuary. 

 

Material and Methods 

Sampling took place on April 19, 2010. Bottom sediment (0 to 10 cm depth) was 

collected throughout 30 sites along the Morrão River (Figure 1). Each transect was 

established with the middle point in the deepest area towards the middle of the river, while 

the other two point on the perspective margins. For radionuclide analyses, the remaining 

sediment at each interval was sealed for at least three weeks, to establish secular 

equilibrium between 226Ra and 214Pb in 70 mL petri-dishes. Gamma-ray measurements were 

conducted by using a semi-planar intrinsic germanium high purity coaxial detector with 40% 

efficiency, housed in a lead shield, coupled to a multichannel analyzer. Lead–210 activity 

was determined by the direct measurement of 46.5 KeV gamma peak, while 226Ra activity 
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was calculated using 
214

Pb (351.9 KeV) (Appleby et al., 1988). Activities were calculated by 

multiplying the counts per minute for each radionuclide minus background counts, by a factor 

that includes the gamma-ray intensity and detector efficiency. This factor was determined 

from standard calibrations using an efficiency curve obtained by measuring and analyzing a 

certified standard cocktail of radionuclides; this standard was certified by Institute of 

Radioprotection and Dosimetry (IRD, Brazil), certified no C/87/A00. 

 

 

Figure 1. Study area and sampling station of this work (red points). 

 

Results and Conclusion 

Lead-210 and radium-226 activities results are associated to specific along the 

Morrão River. These sites and respective activities are shown in Table 1. The results of this 

study indicate sedimentation processes associated to specific sites along the Morrão River 

estuary. The relatively high activities indicate anthropogenic levels of 210Pb (up to 498 Bq/kg) 

and 226Ra (up to 994 Bq/kg), as previously observed in the region (e.g., Silva et al., 2006). 

This work demonstrates specific areas where 210Pb and 226Ra are being deposited or 

subjected to physical-chemical pressers. A major factor is likely physical forces forming in 

areas where geophysical conditions permit sediment accretion along with pollutant burial. It 

is plausible that geochemical factors are influencing depositional areas as well. For instance, 

in freshwater environments Ra is frequently found adsorbed onto suspended solids. Once 

encountering saline waters, ion exchange processes result in Ra being released into solution 
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(Peterson et al., 2008). As Ra is an ion exchange sensitive element, it may be deposited in 

specific barriers as oscillates seawater into the estuary may cause a cycling due to tidal 

pumping. These elevated levels of 210Pb and 226Ra in specific regions of surface sediments 

along the estuary are good indicators of the levels of contamination and indicative of specific 

geochemical processes taking place along the depositional areas within the estuary. 

Table 1. Radionuclide results and normalized by mud content from each sampling station. 

station 
210

Pb (Bq/kg) 
226

Ra (Bq/kg) normalized 
210

Pb (Bq/kg) normalized 
226

Ra (Bq/kg) 

1 324 127 326 129 
2 265 67 290 74 
3 141 51 158 57 
4 266 72 297 81 
5 262 75 262 75 
6 119 53 140 63 
7 397 88 476 106 
8 358 85 385 91 
9 203 49 226 55 

10 76 41 94 51 
11 315 92 370 108 
12 330 99 346 104 
13 208 83 304 121 
14 117 53 195 88 
15 42 22 50 26 
16 78 35 132 59 
17 372 194 418 219 
18 48 25 97 52 
19 417 158 870 331 
20 846 423 994 498 
21 33 36 48 51 
22 234 249 252 268 
23 34 39 41 47 
24 36 36 47 47 
25 na na na na 
26 25 23 57 53 
27 34 38 65 74 
28 24 27 32 36 
29 22 31 25 35 
30 52 49 107 100 
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RESUMO 
Poucos são os estudos voltados aos entendimentos da zona costeira e a interação dos 
compartimentos na gênese de seus solos. No entanto, sabe-se que são áreas em constantes 
mudanças no que diz respeito ao seu solo quando analisado a influência dos aspectos dinâmicos da 
água e de sua geoquímica em relação à posição dos mesmos na paisagem. Então, afim de 
caracterizar estes aspectos foram realizadas análises químicas, físicas e mineralógicas em relação às 
espécies químicas ferruginosas ocorrentes em Gleissolos da região de planície fluviomarinha com 
aporte de sedimentos da região de tabuleiros costeiros pré- litorâneos. O processo de oxidação dos 
sulfatos no apicum é bastante acentuado, de modo a favorecer o aumento na quantidade de 
lepidocrocita e goethita em detrimento da quantidade de pirita. Nota-se baixos valores de Eh no 
manguezal, favorecendo a sulfato redução. 
Palavras-chave: Manguezal, apicum e sulfato redução. 
 
ABSTRACT 
Few studies aimed to understand the coastal zone and the interactions of its compartments on soil 
genesis. However, it is known these areas are constantly changing in relation to its soil when 
analyzing the influence of water dynamic aspects and its geochemistry, related to their position in the 
landscape. So, in order to characterize these aspects, were analyzed chemical, physical and 
mineralogical properties in relation to iron chemical species occurring in fluvialmarine plain region 
Gleissolos with accumulation of sediments from coastal pre-littoral region. Sulfate oxidation process in 
salt flats are quite accentuated, promoting an increase on the goethite and lepidocrocite amount while 
pyrite decreases. Eh low values are found in mangroves, favoring sulfate reduction. 
Keywords: Mangroves, salt flats and sulfate reduction. 
 

1. Introdução 

Os estuários são importantes interfaces da planície costeira compostos por 

ambientes de transição do sistema marinho e continental chamado manguezais e apicuns 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1989). Um dos processos mais característicos nestes ambientes é 

a sulfato redução favorecido pelos elevados teores de matéria orgânica (M.O), grandes 

concentrações de sulfato e abundância de ferro reativo (fereat) e condições anóxicas, 

originando um produto final mais comum e estável a pirita (FeS2) (BREEMEN E BUURMAN, 

2003).  

Desta forma, com a ausência do oxigênio (O2), a decomposição da M.O passa a ser 

conferida por bactérias sulfato redutoras (Desulfobacterales, Desulfovibrionales e 

Desulfuromonales) que utilizam outras espécies químicas receptora de elétrons como: NO3
-, 

Mn4+, Fe3+ e SO4
2-

 (REDDY et al. 1986). Nesse processo há oxidação do sulfeto a dissulfeto, 

que reage com o ferro reativo presente no solo (BREEMEN E BUURMAN, 2003). 
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Assim, o objetivo do presente estudo foi determinar a distribuição das diferentes 

formas de ferro em solos de manguezal e apicum inseridos no contexto climático do 

semiárido brasileiro, a fim de entender a geoquímica ocorrente nos solos destes ambientes. 

 

2. Material e Métodos 

O estudo foi realizado no município de Acaraú no Estado do Ceará, localizado na 

região norte do Estado (IPECE, 2006). O clima da região é tropical quente semiárido, 

marcado por dois períodos bem definidos: um seco e prolongado, e outro úmido, curto e 

irregular (SUCUPIRA et al., 2006).   

Foram analisados quatro solos (MARQUES, 2010) do Baixo Acaraú: 2 GLEISSOLOS 

SÁLICOS Solódicos típicos localizados no apicum (AP1 e AP2) e 2 GLEISSOLOS 

TIOMÓRFICOS Órticos sódicos no mangue (RH e AV), ambos originados a partir de 

sedimentos marinhos e fluviais, com influência do material sedimentar do Grupo Barreiras. A 

coleta dos solos foi realizada com auxílio de um amostrador especial para solos inundados. 

As medições do pH e de Eh foram realizadas in situ, este último teve seus valores corrigidos 

pela adição de +244 mV (eletrodo de referência de calomelano).  

As determinações do carbono orgânico (CO) dos perfis de apicum foram realizadas 

empregando o método proposto pela Embrapa (1997). O CO dos perfis de mangue foi 

determinado por combustão seca através do analisador elementar LECO-CNS 2000. Já a 

determinação de ferro cristalino e de baixa cristalinidade foi realizada de acordo com a 

metodologia de proposta por Embrapa (1997). 

As análises mineralógicas foram realizadas por difratometria de raios X (DRX) 

(JACKSON, 1979). Para o  extração seqüencial de Fe foi utilizada a combinação dos 

métodos  propostos por Tessier et al. (1979), Huerta-Díaz e Morse (1990) e  Fortin et 

al. (1993). A partir da extração seqüencial, foi determinado o Ferro reativo (ΣF1→F5) 

(FERREIRA, 2006) e o grau de piritização (DOP) do ferro, no qual determina a quantidade 

de Fe reativo (%) incorporado à fração pirítica (BERNER, 1970). 

 

3. Resultados e Discussão 

O maior valor médio de Eh (+427,96 mV- Tab. 1) foi registrado em RH, estes valores 

podem estar associados à sua posição à margem da gamboa, fato que promove uma maior 

drenagem no momento da maré baixa. Já em AV, estes elevados valores refletem a 

influência das raízes da Avicennia na disponibilidade de O2. No ambiente de apicum os 

valores se mostraram sempre elevados e acima dos 300 mV, indicando a predominância de 

condições óxicas, inclusive em profundidade.  
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No que diz respeito ao pH nas áreas de apicum, foram registrados os maiores 

valores de pH (Tab. 1), enquanto no mangue os valores registrados foram inferiores (Tab. 

1).                               

Dentre as frações determinadas, a quantidade de ferro trocável e solúvel, bem como 

dos associados aos carbonatos extraídos foram baixas (Tab. 1) em ambos os ambientes. No 

apicum as maiores concentrações médias de Fe foram observadas para a fração associada 

à goethita (Tab. 1). Já no manguezal, o maior valor médio (43,78 µmol.g-1) de ferro está 

associado à fração pirítica em RH. Resultado esperado, uma vez que esta concentração de 

ferro cresce juntamente com a diminuição dos valores de Eh, favorecendo a sulfato redução 

(OTERO & MACIAS, 2003).   

Os baixos valores da razão Feo/Fed (< 0,05, Tab. 1) neste ambiente indicam a 

predominância de óxidos cristalinos (INDA JUNIOR & KÄMPF, 2005), entretanto estes 

minerais não foram identificados pela difração de raios-X, possivelmente, devido à 

dissolução redutiva que favorece o desequilíbrio estrutural dos cristais por meio do 

desbalanço das cargas pela redução de Fe3+ a Fe2+.         

As menores concentrações de ferro pirítico e maiores valores de Eh foram 

observadas no apicum com exceção da profundidade de 30 a 40cm do segundo perfil que 

apresentou 154 µmol.g-1. Os baixos valores, previamente discutidos, são favorecidos ainda 

pelos baixos teores de CO lábil (Tab. 1), pois a quantidade e qualidade (reatividade) da M.O 

controlam a diagênese de sulfeto de ferro (SCHENAU et al., 2002). 

Os maiores valores médios de DOP foram encontrados nos solos de mangue 

(68,17% - RH e 35,95% - AV), de modo que os elevados valores de Fe reat. condicionam o 

aumento do DOP (SCHENAU et al., 2002 e BERNER, 1970), tornando- os principais 

limitantes para a formação da pirita.  Esta limitação é observada no ambiente de mangue, 

principalmente em RH, de modo que os valores estão acima de 80% a partir de 10 cm de 

profundidade e possui baixo valor médio de Fe reat.(11,60 µmol.g-1).  

Tabela 1: Valores médios da extração de ferro no apicum e mangue. 

Amb. 
Ferro µmol.g

-1
* DOP CO  

pH 
Eh  
mV 

Feo. 
Fed

-1
 TS C F L G P R % 

AP1 0,05 0,12 5,54 17,46 52,68 18,96 75,85 18,49 3,94 8,35 427,96 0,25 
AP2 0,05 0,04 7,20 14,99 69,63 37,78 91,92 20,34 11,75 7,75 407,43 0,89 
RH 0,06 0,30 0,35 0,59 10,29 43,78 11,60 68,19 41,33 6,85 88,50 0,08 
AV 0,04 0,14 1,19 0,47 23,07 19,77 24,91 35,95 25,30 7,18 102,75 0,08 

*Ferro associado a:TS- trocável e solúvel; C- carbonato; F- Ferrihidrita; L- lepidocrocita; G- goethita;P- pirita; R- 
reativo. 
 

4. Conclusão 

A partir das diferentes condições geoquímicas nos ambientes estudados, observou-

se que o solo do manguezal é mais propício a formação de material pirítico e que no 



 

284 

apicum, por este ser um ambiente mais oxidado, há o favorecimento da síntese de óxidos de 

ferro. Estes compostos, após serem formados e posteriormente reduzidos, podem ser 

carreados (Fe2+) para as áreas de manguezal adjacentes durante a época chuvosa, fazendo 

do apicum uma zona fonte de ferro reativo para os solos de mangue, uma vez que os solos 

do tabuleiro, bem como os da região semi-árida do entorno, possuem baixos conteúdos 

deste elemento.  
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Resumo 
A Terra Mulata (TMA) compreende faixas de solos escurecidos que se distribuem no entorno das 
Terras Pretas Arqueológica. Acredita-se que a TMA tem sua origem relacionada a técnicas de manejo 
pré-histórico. Sendo a cidade de Juruti, no estado do Pará, área de ampla ocorrência destes solos, 
desenvolveu-se este estudo de caracterização mineralógica e química, a fim de avaliar a origem da 
TMA e sua relação com aldeias populosas da Amazônia. Para tal, foram abertas 3 trincheiras, sendo 
2 na TMA (TMA-1 e TMA-2) e 1 na área adjacente (AD). Os solos foram descritos e 18 amostras 
foram coletadas obedecendo aos horizontes pedológicos. As fases minerais foram identificadas por 
DRX e os componentes químicos por ICP-MS. Os perfis de solo TMA são constituídos de quartzo e 
caulinita. Além de anatásio, muscovita+illita e cristobalita como minerais acessórios. Na AD, exceto 
cristobalita, ocorrem goethita e hematita. Os solos são compostos principalmente por SiO2, Al2O3 e 
Fe2O3. Os teores de CaO, P2O5, Mn, Cu e Zn  são mais enriquecidos nos horizontes A e AB da TMA 
do que AD. A composição mineralógica além de refletir a geologia regional, sugere práticas de 
manejo com auxílio de fogo e os teores químicos elevados na TMA contatam a deposição de 
resíduos orgânicos, compatíveis com áreas de atividade humana. 
Palavras-chave: Horizonte antrópico, solo, Amazônia. 
 
Abstract 
Terra Mulata (TMA) consists of bands of darkened soil that are distributed in areas surrounding the 
Archaeological Black Earth. It is believed that TMA has its origin related to management techniques 
prehistoric. Since Juruti, in Para state, area wide occurrence of these soils developed this study to 
characterize the mineralogy and chemistry in order to evaluate the origin of TMA and its relationship to 
populated villages of the Amazon. To this end, three trenches were opened, 2 TMA (TMA-1 and TMA-
2) and an adjacent area (AD). Soils were described and 18 samples were obeying the pedological 
horizons. The mineral phases were identified by XRD and the chemical components by ICP-MS. The 
TMA soil profiles consist of quartz and kaolinite. In addition to anatase, illite + muscovite and 
accessory minerals such as cristobalite. In AD, except cristobalite, goethite and hematite occur. The 
soils are composed mainly of SiO2, Al2O3 and Fe2O3. The contents of CaO, P2O5, Mn, Cu and Zn are 
more enriched in A and AB horizons of TMA than AD. The mineralogical composition and reflect the 
regional geology suggests management practices with the aid of fire and high chemical contents in the 
TMA contact deposition of organic waste, consistent with areas of human activity. 
Keywords: Anthropic horizon, Soil, Amazon 
 
1- Introdução 

Os solos tipo Terra Mulata (TMA) ocupam extensas faixas de terra em torno de solos 

tipo Terra Preta Arqueológica (TPA), que ao contrário desta apresentam concentrações 

químicas moderadas de Ca, P, Mg, K, Cu e Zn,   (Sombröek, 1966; McCann, 1999; Kern et 

al., 2003). Os solos TPA são altamente férteis, em contrapartida aos TMA. Acredita-se que 

os solos TMA tem sua origem relacionada a técnicas de manejo pré-histórico, quando havia 

o propósito de elevar a produção agrícola, adicionando materiais de origem orgânica 

(Sombröek, 1966; Glaser et al., 2001; Denevan, 2009). Tendo em vista que na cidade de 

Juruti estes dois tipos de solos tem ampla distribuição, mapeados durante o salvamento 

arqueológico para a implantação do parque industrial e portuário da ALCOA, visando a 
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produção e escoamento de bauxita, desenvolveu-se o presente estudo de caracterização 

mineralógica e química, com o objetivo de avaliar a origem destes solos, como por exemplo 

a sua relação com aldeias populosas. 

2. Área de estudo 

As áreas com TMA se encontram no município de Juruti, região do Baixo Amazonas, 

no extremo oeste do estado do Pará (Figura 1), na margem direita do rio Amazonas. Os dois 

sítios com TPA, denominados de TPA1 e TPA2, circundados por TMA em área dominada 

por Latossolos Amarelos, aqui chamados de solos adjacentes (AD), Os solos TPA e TMA 

ocupam relevo de rampas com superfícies horizontais, rebaixadas em relação aos platôs 

laterito-bauxíticos, e margeadas por planícies fluviais e fluvio-lacustres do rio Amazonas. Os 

Latossolos Amarelos desenvolveram-se sobre formações laterito-bauxíticas, bem como 

sobre os sedimentos saprolitizados areno-argilosos da formação Alter do Chão (Costa, 

1991).  

 
Figura 1: Mapa de localização da área de estudo, com indicação dos dois sítios com TPA (Terra 
Preta 1 e Terra Preta 2), em torno deles e entre eles ocorre a TMA. 

3. Materiais e métodos 

Após o mapeamento das TPA e da TMA, foram abertas 3 trincheiras, assim 

distribuídas: duas na TMA (TMA-1 e TMA-2) e uma na área adjacente (AD), ou seja, nos 

Latossolos Amarelos. Nestas descreveu-se os solos e coletou-se 18 amostras seguindo os 

horizontes pedológicos. A descrição morfológica  e identificação das cores do solo estão de 

acordo com Lemos & Santos (2002) Munsell (2000), respectivamente. As amostras de solos 

foram pulverizadas em gral de ágata e peneiradas (<120 mesh) para a realização das 

análises mineralógicas e químicas. Os minerais foram identificados por DRX com auxílio de  

banco de dados ICDD e  software X’pert do laboratório de DRX do Instituto de Geociências 

da UFPa.  As análises químicas de amostra total (elementos maiores e traços) foram 

realizadas na Acme Chemical Laboratory, empregando-se ICP-MS. 
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4. Resultados e discussão 

O perfil de solo TMA-1 compreende os horizontes A, AB, BA, B1 e B2, da mesma 

forma que o do TMA-2, porém os horizontes A1, A2 e A3 delineáveis. A espessura do 

horizonte A é de 15 cm na TMA-1 e 44 cm na TMA-2. A textura é franco-arenosa e 

partículas de carvão estão presentes. Na área adjacente a sucessão de horizontes (A1, A2, 

AB, BA, B1, B2) é semelhante à da TMA-2 com ausência do horizonte A3. A espessura do 

horizonte A é 21 cm, portanto, mais delgada do que TMA 2. A textura é arenosa, com 

partículas de carvões dispersas e cor bruno acinzentada (7.5YR3/2). Os perfis dos solos 

TMA 2 e AD se assemelham entre si principalmente nos horizontes B. Aqui a textura é 

arenosa e cor oscila de bruno amarelado (10YR5/6) ao amarelo brunado (10YR6/8).  

Os perfis de solo TMA são constituídos de quartzo e caulinita. Ocorrem ainda 

anatásio, muscovita+illita e cristobalita como minerais acessórios. Na área adjacente, além 

dos minerais mencionados, exceto cristobalita, encontram-se goethita e hematita.  O padrão 

de distribuição do conteúdo dos minerais ao longo dos perfis distingue a TMA dos solos AD. 

Essas diferenças mineralógicas permitem creditá-las às modificações antrópicas do homem 

pré-histórico, em que a cristobalita, freqüente na TMA, pode indicar repetidas queimadas da 

matéria orgânica vegetal.  

Considerando a composição mineralógica dos solos. Estes são constituídos 

principalmente, por SiO2 e Al2O3, com menor proporção de Fe2O3 e TiO2 que, juntamente 

com perda ao fogo, compõem mais de 98% da amostra. Os teores de CaO e P2O5 mostram 

forte correlação entre si, especialmente  nos horizontes A e de transição (AB e BA) da TMA, 

onde são mais expressivos. Os teores de CaO são mais significativos no horizonte A da 

TMA-2 (0,1 %) e AB do perfil TMA-1 (0,9 %), contrapondo-se a área adjacente em que todo 

o perfil está abaixo do limite de detecção. Similarmente ao CaO, P2O5 exibi enriquecimento 

nos horizontes A da TMA-2 (0,14 %) e AB da TMA-1 (1,2 %), em oposição ao solo AD (0,07 

%). O horizonte AB da TMA-1 inclusive se assemelha aos solos de TPA (Costa & Kern, 

1999, Kern et al., 2003). Já os teores de MgO pouco varia entre TMA e AD, porém são 

ligeiramente mais concentrados na TMA-1 (0,07 %). Todavia, os teores de K2O são 

especialmente mais elevados não horizonte B da AD. Contudo podemos verificar que houve 

enriquecimento, principalmente, no horizonte AB do perfil TMA-1, A3 e AB na TMA-2. Assim 

constatar que o substrato, Latossolo, recebeu distintos aportes de material orgânico rico 

principalmente em P, Mg e Ca que foi primordial para a formação da TMA. 

As concentrações de elementos-traço como Mn, Cu e Zn, que caracterizam solos 

TPA e possivelmente TMA, são mais elevados no horizonte A em confronto com os solos 

AD. Por exemplo, o teor mais elevado de Mn foi de 500ppm no horizonte AB do perfil TMA-

1, 200 ppm na TMA-2, enquanto que em todos os horizontes da AD está abaixo do limite de 
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detecção (Mn<100 ppm). Concentrações igualmente elevadas de Zn (73 ppm) e Cu (27 

ppm) ocorreram no horizonte AB da TMA-1, enquanto que no horizonte A da AD a média foi 

de apenas 3 ppm para Cu e 7 ppm para Zn.  Padrões similares foram encontrados em solos 

TPA da região de Caxiuanã (Costa & Kern, 1999).  

5.  Conclusões 

Os estudos mineralógicos e químicos realizados na Terra Mulata e Latossolo 

amarelo adjacente, em Juruti, permitiram constatar importantes distinções: a Terra 

Mulata exibe cor cinza ou brunada, e seu horizonte A é pelo menos duas vezes mais 

espesso que do Latossolo adjacente. Além disso, embora os dois solos sejam 

constituídos fundamentalmente de quartzo e caulinita, minerais dominantes na 

geologia regional, é a presença de cristobalita na TMA e goethita/hematita no 

Latossolo que permite atribuir tais diferenças mineralógicas às modificações 

antrópicas, em consequência do uso de fogo e constante deposição de resíduos 

orgânicos como práticas de manejo. Portanto, os teores químicos mais elevados de 

P, Ca, Mg, Mn,  Cu e Zn nos horizontes mais superficiais da TMA são compatíveis 

com locais de atividade humana pretérita.  
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RESUMO 
O presente trabalho teve por objetivo caracterizar química e espectroscopicamente duas amostras de 
turfa (decomposta – TD, e fibrosa – TF) por meio de diferentes técnicas. Os resultados obtidos 
demonstraram que as amostras estudadas são bastante semelhantes entre si, porém, devido à TF 
ser um material mais recente, possui estruturas mais intactas, com componentes nitrogenados e de 
origem proteica fazendo parte de sua composição, enquanto a TD apresenta moléculas típicas de 
resíduos de degradação mais avançada. A caracterização das turfas permitiu conhecer melhor as 
propriedades e os grupos funcionais existentes nesses materiais, para sua posterior utilização em 
processos de adsorção. 
 
Palavras-chave: turfas, estrutura, propriedades, caracterização. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to characterize chemically and spectroscopically two peat samples (decomposed - 
DP, and fibrous - FP) by using different techniques. The results showed that the samples are quite 
similar, but due to the TF is a newer material, it has more intact structures with nitrogen and protein 
components as part of its composition, while the TD presents molecules with high degradation levels. 
The characterization of peat allowed understanding better the properties and functional groups in 
these materials, for subsequent use in adsorption processes. 
 
Keywords: peat, structure, properties, characterization. 
 

 

1. Introdução 

A turfa é constituída de material vegetal em processo de decomposição, ocorrendo 

em ambientes de excessiva umidade e com baixa oxigenação. Consiste de um material 

complexo, cujos principais constituintes são as ligninas, a celulose e as substâncias 

húmicas. Esses materiais possuem grupos funcionais polares de grande reatividade e que 

atuam nas reações de troca iônica, fazendo com que o potencial de adsorção para sólidos 

específicos seja muito alto. As propriedades das turfas são dependentes do local de sua 

formação, grau de decomposição, entre outros.1-3 As turfas são normalmente classificadas 

segundo seu grau de decomposição. O modelo mais frequentemente utilizado foi 

desenvolvido por von Post, onde a turfa é classificada em uma escala visual de dez pontos 

(H1 a H10).4 

Por ser um material bastante energético, com alto teor de matéria orgânica, a turfa 

tem sido empregada na remediação e condicionamento de solos e armazenamento de 

nutrientes. Além disso, a turfa é bastante utilizada como material adsorvente, principalmente 

devido à sua elevada capacidade para adsorver contaminantes como metais, nutrientes, 
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moléculas orgânicas, óleos e odores.1,3,5 Dentro desse contexto, o objetivo do presente 

trabalho foi caracterizar química e espectroscopicamente duas amostras de turfa, por meio 

de um conjunto de técnicas, com a finalidade de aplicação desses materiais em estudos de 

remoção do contaminante pireno. 

 

2. Materiais e Métodos 

As amostras de turfa estudadas foram coletadas em uma turfeira localizada no 

município de Balneário Arroio do Silva (Santa Catarina / Brasil), sendo classificadas como 

turfa decomposta (TD) e fibrosa (TF).4,7 A caracterização foi realizada por meio de um 

conjunto de técnicas, incluindo a microscopia eletrônica de varredura (MEV), a análise 

elementar (CHNS), a análise termogravimétrica (TG), e as espectroscopias de infravermelho 

com transformada de Fourier (FT-IR) e de ressonância magnética nuclear de ¹³C no estado 

sólido (RMN ¹³C). 

 

3. Resultados e Discussão 

A Figura 1 apresenta as imagens de MEV para as duas amostras de turfa estudadas. 

Como pode ser observado, a TD é ligeiramente diferente da TF, uma vez que a última 

apresenta resquícios vegetais mais evidentes do que a primeira, corroborando a sua 

classificação, onde estruturas vegetais são reconhecíveis.4 

 

Figura 1. Micrografias eletrônicas de varredura das amostras TD e TF (aumento de 200 x). 

 

Os resultados de CHNS revelaram que a TF apresenta maior percentual de C e H do 

que a TD. O menor conteúdo desses elementos na TD pode ser atribuído ao aumento de 

estruturas aromáticas ou à diminuição de estruturas alifáticas no material. Por outro lado, a 

TD apresentou um percentual de N ligeiramente maior do que a TF. Consequentemente, a 

relação C/N para a TD é relativamente menor em relação à TF, o que implica em um maior 

grau de decomposição/humificação para essa amostra.8 Os dados de TG demonstraram que 
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a decomposição dos componentes orgânicos das turfas ocorreu em temperaturas inferiores 

a 500ºC. Para a TF, a segunda perda de massa (observada no intervalo de 155-380ºC) é 

maior do que para a TD, sugerindo uma maior quantidade de componentes alifáticos e 

grupos funcionais oxigenados nas estruturas da primeira amostra. A terceira perda de 

massa (observada no intervalo de 380-615ºC), por outro lado, correspondente 

principalmente à perda de estruturas aromáticas, que também foi maior para a TF. Estudos 

evidenciam a ocorrência mais acentuada de estruturas aromáticas em materiais com maior 

grau de humificação.8 No entanto, nessa mesma região pode também ocorrer a degradação 

de estruturas alifáticas de cadeias maiores e nitrogenadas, justificando a maior perda de 

massa nesse intervalo para a TF. Um pico de degradação em 645ºC foi observado somente 

para a amostra TD, provavelmente em decorrência da presença de CaCO3 nesta amostra. 

Os resultados observados na análise térmica corroboram àqueles da análise elementar, 

indicando que as amostras estudadas possuem características ligeiramente diferentes umas 

das outras. 

A espectroscopia de FT-IR revelou que as amostras TD e TF são igualmente muito 

semelhantes entre si. Entretanto, algumas pequenas diferenças puderam ser observadas 

nos espectros das duas turfas. A banda em 1520 cm-1 e que é atribuída às vibrações de 

esqueleto aromático para sistemas de C=N conjugados e grupos amino, está melhor 

definida na amostra TF. Possivelmente, essa diferença se deve à maior incidência de 

componentes nitrogenados e de origem proteica existentes nesta amostra. As duas bandas 

observadas em 1450 e 1370 cm-1, e que estão relacionadas à deformação de C-H alifático, 

estão mais evidentes no espectro da amostra TF, dada a maior alifaticidade dessa amostra 

com relação à TD que é mais decomposta. A última banda que aparece na região de 1050-

1030 cm-1, e que se refere ao estiramento C-O de estruturas de polissacarídeos,9 aparece 

somente no espectro da amostra TD. Isto se deve ao fato de que, provavelmente, com o 

processo de decomposição, sejam formadas mais estruturas típicas de resíduos da amostra 

mais decomposta. 

Finalmente, a técnica de RMN ¹³C permitiu verificar que as duas turfas apresentam 

elevada alifaticidade, pois as regiões atribuídas a C de natureza alifática totalizaram 75% da 

composição total das amostras. 

Com base no conjunto de dados obtidos, pode ser verificado que ambas as amostras 

possuem elevada alifaticidade e, consequentemente, baixa aromaticidade. Mesmo assim, a 

amostra TF possui um ligeiro aumento nesses índices de C. Alguns resíduos foram 

verificados na TD, consequência da degradação mais elevada, corroborada com o aumento 

de O verificado nessa amostra. 
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4. Conclusão 

Apesar da classificação em níveis diferentes na escala de humificação, o conjunto de 

dados mostrou que as amostras estudadas possuem muitas características em comum, 

levando a concluir que o processo de formação de ambas se deu em tempos aproximados. 

A caracterização permitiu obter informações importantes sobre a estrutura das turfas, o que 

certamente possibilitará uma posterior aplicação desses materiais na remoção de 

contaminantes por processos de adsorção. 
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Resumo 
Este trabalho analisou os níveis de alguns metais (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb e Zn), As e Se em 
amostras de tecido muscular e hepático de três espécies de peixes demersais do sistema estuarino 
de Santos-Cubatão (SP), o qual abriga um dos maiores pólos industriais da América Latina. Após 
liofilizadas, as amostras foram digeridas em ácido nítrico concentrado e analisadas por ICP-MS. As 
concentrações de elementos químicos encontradas nos organismos estudados foram comparadas 
aos limites máximos de tolerância (LMT) para contaminantes inorgânicos em peixes e produtos de 
pesca determinados pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde do Brasil. Os resultados do 
presente estudo mostraram concentrações de Cd, Cr, Cu e Ni abaixo dos LMT em todas as amostras 
analisadas. Em contraste, as concentrações de As, Pb, Se e Zn apresentaram valores acima dos 
LMT, sendo passíveis de danos a humanos e à cadeia trófica local, e devem ser monitorados com 
mais frequência nas espécies investigadas. 
 
Palavras-chave: Peixes, Contaminação, Cubatão, Estuário. 
 
Abstract 
This study examined the levels of some metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb and Zn), As and Se in 
samples of muscle tissue and liver of three species of demersal fish in the estuarine system of Santos 
-Cubatão (SP), where is one of the largest industrial centers in Latin America. After freeze dried, 
samples were digested in concentrated nitric acid and analyzed by ICP-MS. The concentrations of 
chemical elements found in organisms studied were compared to the maximum tolerance (LMT) for 
inorganic contaminants in fish and fish products determined by the Ministry of Health of Brazil. The 
results of this study showed concentrations of Cd, Cr, Cu and Ni below the LMT in all samples. In 
contrast, the concentrations of As, Pb, and Zn showed values above the LMT and may be cause 
damage to humans and the local food chain, and should be monitored more frequently in the species 
investigated. 
 
Keywords: Fish, Contamination, Cubatão, Estuarine. 
 
1. Introdução 
 Receptores das descargas dos rios, os estuários funcionam como “armadilhas” para 
poluentes e outros materiais transportados dos continentes e frequentemente são 
impactados por atividades industriais e urbanas (Day et al. 1989). Neste contexto, encontra-
se o sistema estuarino de Santos-Cubatão (SP), com atividades antrópicas desde os 
primórdios da colonização do Brasil (século XVI), e atividades industriais mais intensivas a 
partir dos anos 1950 (Luiz-Silva et al., 2008). Nos anos de 1980, a cidade de Cubatão (SP) 
ficou internacionalmente conhecida como uma das cidades mais poluídas do mundo por 
consequência de atividades industriais, responsáveis por emissões de gases, líquidos e 
sólidos de indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgica e de fertilizantes (Nizoli & Luiz-
Silva 2009). Estas atividades respondem por grandes descargas de efluentes no sistema 
estuarino em foco e os elevados níveis de metais e metalóides presentes em seus 
sedimentos (Luiz-Silva et al., 2006) representam um risco ao equilíbrio da biota local (Nsikak 
et al. 2007). Neste cenário, Boldrini & Navas-Pereira (1987) apresentaram o primeiro estudo 
sobre bioacumulação de metais na musculatura e víscera de peixes filtradores, onívoros e 
carnívoros, e dentre alguns metais estes autores destacaram as variadas concentrações de 
Zn (3,76 a 725 µg/g) e Cu (12 a 57,5 µg/g). O presente estudo objetivou analisar as 
concentrações de metais (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb e Zn), As e Se em amostras de tecido 
muscular e hepático de peixes demersais (carnívoros e onívoros) do sistema estuarino de 
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Santos-Cubatão para avaliar a atual situação da biota em relação à contaminação 
ambiental. 
2. Materiais e métodos 
 O sistema estuarino de Santos-Cubatão está localizado na Baixada Santista, a 50 km 
da capital do Estado de São Paulo, sendo fortemente marcado por restingas e manguezais, 
ecossistemas de alta produtividade biológica (Leitão Filho et al. 1993). Os sítios de coleta de 
exemplares de peixes foram situados nos rios Morrão, Cubatão, Cascalho e Casqueiro, os 
quais representam as principais portas do sistema estuarino para a Baía de Santos. Três 
espécies de peixes de habitat demersal muito consumíveis na região foram selecionadas 
para este estudo. Elas incluem o Carapeba (Diapterus nhombeus), o Bagre Branco 
(Genidens barbus) e o Robalo Peva (Centropomus sp.). O primeiro é onívoro (consome 
algas e pequenos invertebrados) e os dois últimos, carnívoros. 

Após pescados, os exemplares de peixes foram mantidos em gelo até o laboratório, 
onde foram dissecados a fim de separar os tecidos de interesse (músculo e fígado). Após 
liofilizadas, as amostras passaram pelo procedimento de digestão ácida (HNO3 concentrado 
a quente) e posteriormente foram analisadas (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb, Se e Zn) por 
espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). Com este mesmo 
procedimento, os materiais de referência certificados DOLT-4 (fígado) e DORM-3 (músculo) 
produzidos pela National Research Council Canada foram analisados e mostraram 
recuperações entre 88 e 105%. 
3. Resultados e discussão  
  As concentrações médias de As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb, Se e Zn em fígados e 
músculos de peixes da área de estudo estão na Tabela 1. Os valores encontrados foram 
comparados aos limites máximos de tolerância (LMT) para contaminantes inorgânicos em 
peixes e produtos de pesca determinados pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 
que incluem a portaria N˚ 685 de 27 de agosto de 1998, e o decreto No 55.871 de 26 de 
março de 1965 (Tabela 1). Para Fe e Mn, a legislação brasileira não determina os LMT. 
  No presente estudo, os níveis de Cd, Cr, Cu e Ni apresentaram-se abaixo dos LMT 
para todas as espécies estudadas, incluindo os dois tipos de tecidos analisados (Tabela 1), 
e, portanto, não representaram riscos à saúde humana. O Mn apresentou concentrações 
médias no tecido hepático do Bagre Branco e Carapeba acima dos valores determinados 
como referência. As concentrações médias de Fe no tecido muscular das três espécies 
estudadas foram abaixo dos valores determinados como referência, mas especialmente no 
tecido hepático, altas concentrações de ferro foram encontradas, as quais são esperadas 
para este tipo de órgão. As concentrações médias de As, Se, Pb e Zn apresentaram valores 
acima dos limites máximos estabelecidos pela Vigilância Sanitária, sendo passíveis de 
danos a humanos e à cadeia trófica (Tabela 1). 
 As concentrações médias observadas neste trabalho podem ser comparadas 
aquelas descritas em estudos realizados em outras localidades consideradas impactadas 
por ação antrópica (Baía de Sepetiba, Macaé, Paraíba do Sul, Cubatão) ou não (Baía da 
Ilha Grande e Rio Uruguai) (Tabela 1).  
               Os níveis de metais acumulados podem estar relacionados aos hábitos alimentares 
das espécies analisadas (demersais), refletindo deposição recente de material particulado 
no sedimento. Os resultados deste estudo mostram que os níveis de As, Se, Zn e Pb devem 
ser monitorados, pois seus níveis são superiores aqueles permitido pela legislação 
brasileira, apresentando risco à saúde humana. Todos os elementos encontrados com 
concentração possivelmente nociva, com exceção do As, acumularam-se preferencialmente 
no tecido hepático, que parece possuir maior capacidade de retenção destes poluentes. A 
espécie Genidens barbus foi aquela que apresentou maior potencial de bioacumulação dos 
contaminantes analisados, sugerindo que possa ser usada como bioindicadora da qualidade 
ambiental do estuário.  
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Tabela 1 – Concentrações médias (mg kg-1) e desvios padrões de elementos químicos em  tecidos 
muscular e hepático de três espécies de peixes demersais do sistema estuarino de Santos-Cubatão e 
os limites máximos de tolerância (LMT) determinados pela Vigilância Sanitária. 

ESPÉCIE Tecido muscular (média das concentrações em mg kg
−1

) 

 As Cd Cr Cu Fe Ni Mn Pb Se Zn 

BAGRE - 

BRANCO 

2,87±0,72 <0,002 0,02±

0,01 

1,26±0,33 40,24±7,9

8 

<0,01 0,66±0,22 0,08±0,01 1,08±0,58 84,26±7

1,06 

CARAPEBA 2,64±1,14 <0,002 0,11±

0,10 

0,79±0,21 9,71±2,21 <0,01 0,75±0,56 0,60±1,10 3,23±1,12 25,23±9

,69 

ROBALO - PEVA 0,93±0,31 <0,002 <0,0

3 

0,54±0,05 8,76±2,71 <0,01 8,51±5,63 <0,02 2,03±1,11 19,26±1

,86 

Tecido hepático (média das concentrações em mg kg
−1

) 

BAGRE - 

BRANCO 

0,83±0,19 0,20±0,

17 

0,04±

0,04 

23,28±16,

17 

10623,14

±5908,73 

0,19±0,07 5,13±1,34 9,38±8,90 11,81±4,5

2 

1101,39

±86,50 

CARAPEBA 2,87±2,04 0,24±0,

27 

0,08±

0,03 

11,18±3,3

4 

2265,02±

1809,51 

0,41±0,31 10,35±6,3

2 

0,50±0,62 9,79±4,35 138,45±

59,85 

ROBALO - PEVA 1,26±0,94 0,05±0,

01 

0,05±

0,03 

11,73±0,8

7 

1449,13±

175,12 

<0,07 1,27±1,19 0,06±0,02 7,45±0,72 85,24±6

,65 

LMT* 1,00 1,00 0,10 30,00  82,7** 5,00 4,21** 2,00 0,3 50,00 

 
Localidade 

 
Tecidos muscular e hepático de peixes de algumas localidades (mg kg

−1
) 

[1] Baía de Ilha 

Grande (RJ) 

 0,5 0,4 300 100 1  >10  100 

[2] Cubatão (SP) 1,36  0,04        

[3] Rio Uruguai 

(RS) 

  0,04 2,71   1,97   2,58 

[4] Macaé (RJ)   <0,1

0 

0,18 5,5     2,31 

[5] Baía de 

Sepetiba (RJ) 

  0,77 0,54      27,3 

[6] Rio Paraíba 

do Sul (RJ) 

        3,02  

*LMT para contaminantes inorgânicos em peixes e produtos de pesca determinados pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde pela portaria 
N˚ 685 de 27 de agosto de 1998 e pelo decreto de número 55.871 de 26 de março de 1965, que estabeleceu normas reguladoras para aditivos 
em alimentos  
** Dados para referência da literatura Uluozlu et al. 2007. 
[1] Concentrações no tecido hepático em Mugil lisa coletados na Baía da Ilha Grande (RJ) (Lima – Junior et al. 2002) 
[2] Concentrações no tecido muscular de Micropogonias funieri comercializados no município de Cubatão (SP) (Fonseca et al. 2009) 
[3] Concentrações no tecido muscular de espécies pertencentes as famílias Auchenipteridae, Heptapteridae e Pimelodidae coletadas no Rio 
Uruguai (RS) (Porto & Ethur, 2009) 
[4] Concentrações no tecido muscular de Paralonchurus brasiliensis coletados na região de Macaé (RJ) (Carvalho et al. 2000) 
[5] Concentrações no tecido muscular de Micriponias sp. da Baía de Sepetiba (RJ) (Pfeiffer et al. 1985) 
[6] Concentrações no tecido muscular de Paralonchurus brasiliensis coletados no rio Paraíba do Sul (RJ) (Kehrig et al. 2009) 
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Resumo 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar, de forma preliminar, o processo geoquímico de 
biomagnificação do mercúrio, a partir da determinação da concentração deste em amostras de 
músculo de cinco espécies de peixes, na Baía de Guanabara, estado do Rio de Janeiro. Os Fatores 
de Biomagnificação encontrados são mais baixos do que os encontrados na literatura, em especial 
para os encontrados em peixes de água doce. No entanto, mostram que há diferenças da 
acumulação do Hg ao longo da teia trófica da Baía de Guanabara, sendo os fatores de 
biomagnificação mais altos encontrados para uma espécie onívora – G. genidens.  
 
Palavras-chave: Baía de Guanabara, biomagnificação, peixes, mercúrio. 

 
Abstract 
This study aimed to assess, preliminarily, the geochemical process of mercury biomagnification, 
determining its concentrations in muscles samples of five fish species at Guanabara Bay, Rio de 
Janeiro State. The biomagnification factors found were lower than the ones described in literature, 
especially for fishes from freshwater. However, these factors showed that there are differences on Hg 
accumulation throughout the trophic chain at Guanabara Bay, being the highest biomagnification 
factors found for an omnivorous species – G. genidens. 
 
Keywords: Guanabara Bay, biomagnification, fish, mercury. 
 

1. Introdução 

A Baía de Guanabara, localizada no estado do Rio de Janeiro, recebe diariamente 

uma carga aproximada de 4.800 Kg de metais tóxicos oriundos de diversos tipos de 

efluentes. Dentre os metais considerados mais tóxicos pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) está o mercúrio (Hg), especialmente quando este está na forma de metilmercúrio 

(MeHg), substância neurotóxica e teratogênica.  

Quando formado, o metilmercúrio é capaz de bioacumular em organismos e 

biomagnificar através da cadeia trófica, alcançando predadores de topo como peixes 

carnívoros (ULLRICH et al., 2001). Este processo é conhecido como biomagnificação ou 

bioacumulação indireta, onde substâncias químicas passam de um nível trófico para o outro, 

exibindo um aumento nas concentrações em relação ao nível trófico inferior, alcançando 

ordens de grandeza diferentes (CASTILHOS, 1999). 

Para a identificação das guildas tróficas da ictiofauna, estudos com espécies da 
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costa brasileira vem sendo realizados através da descrição do conteúdo estomacal 

(CHAVES & VENDEL, 1996; CARVALHO-FILHO,1999; KUTTER et. al, 2009). O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar, de forma preliminar, o processo geoquímico de 

biomagnificação do mercúrio, a partir da determinação da concentração deste em amostras 

de músculo de cinco espécies de peixes, na Baía de Guanabara, estado do Rio de Janeiro. 

 

2. Material e Métodos 

Os peixes foram coletados em dois pontos na Baía da Guanabara. O primeiro foi 

próximo à Ilha de Paquetá, em dezembro de 2010, onde os peixes foram coletados 

utilizando arrasto-de-fundo de porta, com duração de 40 min. O segundo ponto foi próximo 

ao aterro controlado de Gramacho, em janeiro de 2011, onde os peixes foram coletados em 

currais, visto que tentativas com a técnica de arrasto-de-fundo não obtiveram sucesso nas 

áreas interiores da baía, onde a profundidade é em média de 1m, em maré alta. No total 

foram coletados 196 peixes de 5 espécies: 44 espécimes de bagre Genidens genidens, 10 

espécimes de bagre Cathorops spixii, 38 espécimes de pescada Cynoscion sp., 91 

espécimes de corvina Micropogonias furnieri e 13 espécimes de tainha Mugil sp. 

Em laboratório, foram retiradas amostras de músculo da região dorso superior. As 

amostras foram armazenadas em potes plásticos, congeladas e posteriormente liofilizadas. 

O teor de umidade médio das amostras foi de 77,4±4,9% (mínimo de 63,8 e máximo de 

90,8%). Após liofilização e maceração das amostras, estas foram encaminhadas ao Centro 

de Tecnologia Mineral, RJ, para as determinações de mercúrio total, utilizando um 

espectrofotômetro de absorção atômica portátil (LUMEX). Amostras certificadas (IAEA 407 - 

Fish homogenate; de 222ng/g) foram analisadas, com obtenção de média igual a 

223±15,4ng/g, correspondendo a um erro menor que 1%. Os resultados serão apresentados 

em peso seco. Para a avaliação da cinética do mercúrio ao longo da cadeia trófica, foram 

calculados os Fatores de Biomagnificação (FBM), dividindo-se a concentração média de Hg 

de cada espécie pela concentração da espécie de menor nível trófico, Mugil sp. 

 

3. Resultados e Discussão 

Com exceção dos grupos C.spixii x C.leiarchus e M.furnieri x Mugil sp., análises 

estatísticas demonstraram que todas as demais combinações apresentam concentrações 

significativamente diferentes (p<0,01), tendo como extremo as concentrações médias das 

espécies G.genidens (bagre) e Mugil sp.(tainha) (Tabela 01). Já para o caso do grupo 

M.furnieri x Mugil sp., o fato do tratamento estatístico não acusar diferença significativa 

decorreu provavelmente da grande variação do tamanho das corvinas M.furnieri coletadas. 
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Tabela 1. Valores médios da biometria e da concentração de mercúrio em músculo (HGM) de 05 
espécies de peixes da Baía de Guanabara - RJ. 

Espécie 
Tamanho 

Padrão (mm) 

Tamanho Total 

(mm) 
Massa (g) HgM (ng/g) Guilda Trófica 

G. genidens 
184,5 ± 67,0 

(272,0 – 93,0) 

229,0 ± 81,5 

(336,0 – 114,0) 

139,9 ± 117,8 

(327,1 – 12,0) 

142,7 ± 64,4 

(315,0 – 47,0) 
Onívoro 

C. spixii 
145,2 ± 11,1 

(165,0 – 133,0) 

177,2 ± 13,9 

(204,0 – 164,0) 

56,3 ± 10,3 

(76,0 – 45,0) 

83,5 ± 25,2 

(123,5 – 52,5) 
Onívoro 

Cynoscion sp. 
108,0 ± 12,0 

(131,0 – 87,0) 

131,5 ± 13,5 

(158,0 – 107,0) 

23,8 ± 7,7 

(42,0 – 11,5) 

76,5 ± 29,7 

(144,5 – 14,0) 
Carnívoro 

M. furnieri 
122,5 ± 69,6 

(378,0 – 60,0) 

151,2 ± 82,8 

(473,0 – 76,0) 

71,3 ± 140,4 

(965,5 – 4,3) 

40,8 ± 44,3 

(326,0 – 9,1) 
Carnívoro 

Mugil sp. 
380,6 ± 55,3 

(494,0 – 322,0) 

479,2 ± 65,9 

(610,0 – 413,0) 

989,8 ± 464,0 

(2000,0 – 

541,9) 

21,1 ± 10,6 

(50,0 – 8,6) 
Planctívoro 

Os Fatores de Biomagnificação não alcançaram uma ordem de grandeza e o maior 

FBM encontrado foi para a relação entre o bagre G.genidens e a tainha Mugil sp., como 

apresentado no gráfico 01. BRUGGEMAN (1982) demonstrou que a diferença no fator de 

bioacumulação entre peixes não-carnívoros e peixes carnívoros é cerca de 10 vezes (uma 

ordem de grandeza maior), o que foi encontrado também para peixes amazônicos no Brasil 

(CASTILHOS, 1999).  

As espécies de bagre, onívoras, apresentaram maiores concentrações que as duas 

espécies carnívoras e consequentemente maiores fatores de biomagnificação. Entretanto, a 

espécie de pescada pode alcançar mais de 1m de comprimento, ou seja, os espécimes 

coletados são representativos do grupo jovem, que pode ter alimentação diferenciada do da 

vida adulta.  

Já em relação à corvina M. furnieri foram coletados espécimes de grupos de 

tamanhos distintos. Na coleta com rede de arrasto, os espécimes coletados atingiram até 

128mm. Na coleta no curral, o tamanho total mínimo foi de 208mm e máximo de 378mm. As 

concentrações de Hg nesses dois grupos são significativamente diferentes (p<0,001). Desta 

forma, foram calculados fatores de biomagnificação para esses dois grupos distintos, 

obtendo-se os valores de 1,4 e 4,2 para espécimes menores e espécimes maiores, 

respectivamente. Mesmo considerando-se apenas indivíduos maiores, o fator de 

biomagnificação foi mais baixo do que o encontrado para o bagre G. genidens. Isso pode 

ser explicado pelo hábito migratório desta espécie de corvina durante a vida adulta, 

passando assim períodos fora da baía.  
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Figura 1. Fatores de Biomagnificação (FBM) em relação à concentração média de mercúrio na tainha 
Mugil sp., espécie de menor nível trófico do presente estudo. 

 

4. Conclusão 

As concentrações de mercúrio total em músculo se apresentaram abaixo do limite 

máximo recomendado pela OMS para o consumo humano (500 ng/g), inclusive para 

indivíduos com porte comercial. Os valores de concentração foram estatisticamente 

diferentes entre a maioria das espécies de peixes estudadas, com exceção dos grupos 

C.spixii x C.leiarchus e M.furnieri x Mugil sp. Os Fatores de Biomagnificação encontrados 

são mais baixos do que os encontrados na literatura, em especial para os encontrados em 

peixes de água doce. No entanto, mostram que há diferenças da acumulação do Hg ao 

longo da teia trófica da Baía de Guanabara. Em futuros trabalhos, o número amostral por 

espécies será aumentado e estudos em indivíduos com tamanho e idade diferentes serão 

realizadas, além das determinações de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio para 

validação dos reais níveis tróficos de cada espécie dentro deste sistema estuarino. 
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RESUMO 
Neste trabalho é apresentado resultados do estresse protéico na esponja Haliclona sp. causado pela 
exposição a 0,5 ppm de Cd2+ em diferentes períodos de tempo (17, 41, 137 e 326 horas). A 
separação eletroforética das amostras previamente tratadas revelou um gradiente de concentração 
de proteínas conforme o tempo de exposição. Essas proteínas induzidas pelo estresse são de baixa 
massa molecular e ricas em cisteínas, característicos de metalotioneínas (MTs), que estão entre os 
mais específicos biomarcadores de metais-traço conhecidos.  
 
Palavras-chave: Metais-traço, Biomarcador, Metalotioneínas, Haliclona sp. 
 
ABSTRACT 
In this work presents results of stress protein in the sponge Haliclona sp. caused by exposure to 0,5 
ppm Cd2+ in different time periods (17, 41, 137 and 326 hours). The electrophoretic separation of 
samples previously treated revealed a gradient of protein concentration as the exposure time. These 
proteins induced by stress are low molecular weight and high cysteine content, characteristic of 
metallothioneins (MTs), which are among the most specific biomarkers of trace metals known. 
Keywords: trace metals, biomarkers, metallothioneins, Haliclona sp. 
 

1. Introdução 

A poluição por metais-traço no ambiente marinho é uma questão que desperta 

grande interesse há várias décadas. Esses contaminantes são uma grande ameaça para a 

saúde destes ecossistemas, pois são persistentes e podem se acumular no tecido de várias 

espécies marinhas e, ainda, biomagnificar ao longo da cadeia trófica (Sarkar et al., 2006). 

Portanto, é evidente que o impacto desses contaminantes sobre o ambiente marinho pode 

ser pronunciado em termos de resposta biológica nos organismos (Carajaville et al. 2000). 

Assim, para a melhor compreensão dos efeitos de contaminantes em organismos marinhos 

e para o aprimoramento de ferramentas que possam ser utilizadas no biomonitoramento é 

fundamental o estudo do efeito desses elementos nos organismos. 

Para este fim, muitos estudos são realizados em laboratório, utilizando organismos-

alvo fáceis de manter em condições de laboratório (por exemplo, Rainbow et al., 1980; 

Rainbow e Wang, 2001). Estes estudos envolvem a exposição de organismos a 

concentrações bem definidas de um ou de alguns contaminantes em condições ambientais 

controladas. Apesar dos experimentos laboratoriais não levarem em conta uma série de 

complexas interações que ocorrem no ambiente, os estudos de campo tendem a ter um 

enfoque menos metodológico e os impactos de contaminação são geralmente avaliados a 

partir de observações na mortalidade ou mudanças na estrutura da comunidade, tais como 
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índices de diversidade, abundância de espécies ou a presença/ausência de espécies 

bioindicadoras (Carballo e Naranjo, 2002). Porém, experimentos em condições controladas 

fornecem informações muito mais precisas e confiáveis e são a base para a aplicação em 

qualquer estudo que objetive o monitoramento ambiental.  

Neste trabalho, utilizamos o cádmio como um agente indutor de estresse em nível 

molecular por meio da expressão de proteínas na esponja Haliclona sp. As esponjas se 

destacam como organismos bioindicadores de metais-traço pela grande capacidade de 

acumular esses contaminantes em seu tecido (Hansen et al., 1995; Rao et al. 2006). Por 

meio da exposição ao cádmio em diferentes períodos de tempo, foi possível verificar a 

indução de proteínas semelhantes a metalotioneínas (PSMTs). Estas proteínas se destacam 

como biomarcadores de metais-traço, pois possuem, além de elevada afinidade aos metais, 

a capacidade de aumentar sua concentração no organismo com a presença desses 

elementos (Amiard et al., 2006). O objetivo deste trabalho foi verificar a indução de proteínas 

semelhantes ás metalotioneínas pela exposição ao cádmio na esponja Haliclona sp. em 

condições controladas.  

 

2. Materiais e métodos 

As esponjas Haliclona sp. foram coletadas em abril de 2008 em Angra dos Reis e 

foram cultivadas em aquário para obtenção de biomassa para a realização de experimentos. 

No experimento de exposição ao cádmio foram retirados pedaços de 0,5 gramas da 

“esponja matriz”, situada no aquário de cultivo. Os pedaços retirados foram colocados nos 

aquários denominados “controle” (n=5) e “exposto (n=5 para cada tempo de exposição). Os 

tempos de exposição foram: 0 hora; 17 horas; 41 horas; 137 horas; 326 horas. Após cada 

tempo estipulado ter sido alcançado, 0,5g da esponja (n=5) tanto do controle quanto da 

situação exposta eram retirados do aquário e imediatamente congelados a -80ºC. 

Posteriormente, os organismos foram submetidos ao processo de liofilização em um 

liofilizador (Liotop L101) por um período de 12 horas a -57ºC. A indução das PSMTs foi 

verificada utilizando o tratamento proposto por Viarengo et al. (1997), que alia a 

derivatização com monobromobimano (mBBr) à separação por eletroforese desnaturante 

em gel de poliacrilamida (SDS-Page). 

Após a separação eletroforética das proteínas derivatizadas com mBBr os géis foram 

colocados em um Trasiluminador U.V acoplado a um sistema de captação de imagem 

digital. Para se estimar a massa das bandas protéicas do gel foi utilizado o software Image –

J (Image Processing and Analysis in Java), que se baseia na intensidade de pixels que as 

bandas apresentam nas imagens obtidas.   
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3. Resultados e discussão 

O gel de SDS-PAGE obtido a partir das amostras de esponjas expostas ao cádmio 

evidenciou um gradiente de indução de proteínas de baixa massa molecular e alto conteúdo 

de cisteína, característicos de metalotioneínas (Figura 1). 

Resultados semelhantes foram também observados por Viarengo et al. (1997) e 

Dondero et al. (2004) em que após um determinado período de exposição a metais-traço foi 

possível observar a indução de proteínas de baixa  massa molecular e elevado conteúdo de 

radicais –SH. 

Controle 17 hs 41 hs 137 hs 326 hsPadrão
0,2 µg

Padrão
0,6 µg

Padrão
1,0 µg

- 14 kDa

- 25 kDa

Controle 17 hs 41 hs 137 hs 326 hsPadrão
0,2 µg

Padrão
0,6 µg

Padrão
1,0 µg

- 14 kDa

- 25 kDa

 

Figura 1: Gel com amostras derivatizadas com mBBr de tecidos de esponjas controle e expostas a 
cádmio (17, 41, 137 e 326 horas). A raia 0,2; 0,6 e 1,0µg correspondem ao padrão de MTs. Em 
destaque está o aumento gradual da fluorescência nas raias de 41, 137 e 326 horas. 

A resposta ao estresse por cádmio iniciada a partir de apenas 41 horas de exposição 

indicada o potencial para a utilização desta resposta em nível molecular como ferramenta 

para o biomonitoramento do ambiente marinho. Segundo Sarkar et al. (2006), detectar 

efeitos deletérios de poluentes antes de serem evidenciadas alterações em níveis 

superiores de organização biológica é uma das vantagens de se utilizar biomarcadores.  

A exposição a 0,5 ppm de cádmio (50 vezes maior que o permitido pela resolução 

CONAMA 357) não foi letal à esponja, pelo menos durante as 326 horas de experimento. 

Esta capacidade de suportar elevados níveis de poluentes sem apresentar aparente efeito 

tóxico é uma das características fundamentais de um bioindicador, segundo Zhou et al. 

(2008). Já o potencial uso destas proteínas como ferramentas para o biomonitoramento 

devem ser estudadas com concentrações deste elemento que sejam comparáveis as 

concentrações encontradas em ambientes impactados, assim como, expor este organismo a 

mais de um tipo de metal para se observar os efeitos sinérgicos destes elementos na 

esponja. 

Assim, com este experimento controlado buscamos avaliar o uso de um biomarcador 

como uma ferramenta sensível e de resposta precoce para medição de efeito biológico na 

avaliação da qualidade ambiental. 
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Resumo 
A região do Vale do Ribeira foi caracterizada por intensa atividade de mineração, cujo interesse 
principal era a obtenção de chumbo (Pb) e metais preciosos como ouro e prata. As condições de 
mineração foram predominantemente rudimentares, não havendo controle sobre o impacto ambiental 
gerado durante a fase extrativa e de beneficiamento do minério. O objetivo desse trabalho foi 
determinar os valores de background para cádmio (Cd), chumbo (Pb), cromo (Cr), zinco (Zn) e cobre 
(Cu), em duas espécies de moluscos bivalves límnicos, Corbícula flumínea e Anodontites 
tenebricosus, coletados na porção a montante do rio Ribeira de Iguape, acima da área de lançamento  
dos rejeitos de mineração. Os tecidos dos moluscos foram separados das conchas, liofilizados e 
analisados em espectrômetro de massa (ICP/MS) e em espectrômetro de absorção atômica (AES). 
Os valores médios encontrados no tecido de C. flumínea foram: 0,60µg/g para Cd, 0,55µg/g para Pb, 
3,40µg/g  para Cr, 119,82µg/g para Zn e 43,88µg/g para Cu e no tecido de A. tenebricosus foram: 
0,45µg/g para Cd, 1,29µg/g para Pb, 11,26µg/g  para Cr, 90,09µg/g para Zn e 12,59µg/g para Cu. 
Estes valores quando comparados com valores obtidos em regiões com influência das minas podem 
indicar a real quantidade de contaminantes que está sendo biodisponibilizada. 
 
Palavras-chave: Background, metais tóxicos, bivalves limnicos, rio Ribeira de Iguape 
 
 
Abstract 
The Ribeira Valley region was characterized by intense mining activity, whose main interest was to 
obtain lead (Pb) and precious metals like gold and silver. The mining conditions were predominantly 
rudimentary, with no control over the environmental impact generated during the mining and 
beneficiation of the ore. The aim of this study was to determine the background values of cadmium 
(Cd), lead (Pb), chromium (Cr), zinc (Zn) and copper (Cu) in two species of limnic bivalve, Corbicula 
fluminea and Anodontites tenebricosus, collected at the upstream portion of the Ribeira de Iguape 
River, above the release of mine waste. For the analysis of tissue, these were first separated from the 
shell, freeze-dried and analyzed in a mass spectrometer (ICP/ MS) and atomic absorption 
spectrometer (AAS). The average values of metals of C. fluminea were: 0.60µg/g for Cd, 0.55µg/g for 
Pb, 3.40µg/g Cr, 119.82µg/g for Zn and 43.88µg/g for Cu and the average values of metal of A. 
tenebricosus were: 0.45µg/g for Cd, 1.29µg/g for Pb, 11.26µg/g for Cr, 90.09µg/g for Zn e 12.59µg/g 
for Cu. These values when compared with values obtained in regions with influence of mining 
activities may indicate the actual amount bioavailability. 
 
Keywords: Background, toxic metals, limnic bivalve, Ribeira de Iguape River 
 

1. Introdução 

A região do Vale do Ribeira foi caracterizada por intensa atividade de mineração, 

onde foram explotadas nove minas, cujo interesse principal era a obtenção de chumbo (Pb) 

e metais preciosos como prata e ouro, associados a metais contendo cobre (Cu), cádmio 

(Cd), arsênio (As)  e zinco (Zn) além de outros elementos associados (DAITX, 1996).  
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A empresa responsável pelo beneficiamento e fundição dos minérios nesta região, 

lançou diretamente na Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, por cerca de quatro 

décadas, resíduos provenientes do tratamento do minério. Este rio recebeu altas 

concentrações de elementos tóxicos como As, Cd, Pb, Cu,Cr e Zn, contidos nos rejeitos de 

concentrado e escórias (CASSIANO, 2001). No início da década de 90 essa prática foi 

proibida, porém esses rejeitos começaram a ser acumulados em formas de pilhas em locais 

abertos próximos à rede de drenagem, sem estudo ambiental prévio para minimizar os 

riscos de contaminação. 

Diante desse cenário, inúmeros trabalhos foram produzidos com o propósito de 

avaliar os efeitos e comportamento dos metais potencialmente tóxicos nessa bacia 

hidrográfica. Entretanto, não foram analisados seus valores naturais (condições geogênicas 

de acumulação), também denominados de valores de background, o que é de extrema 

importância, para indicar o índice de concentração desses metais a ponto de serem 

considerados contaminantes, e que venham a ser biodisponibilizados em função dessa ação 

de descarte de rejeitos.  

Este estudo teve como objetivo obter valores naturais para Chumbo (Pb), Zinco (Zn), 

Cobre (Cu), Cromo (Cr) e Cádmio (Cd) em duas espécies de moluscos existentes no Rio 

Ribeira de Iguape, para que contribuam como valores de background  (referência nessa 

bacia).  

 

2. Métodos 

Este estudo foi realizado no município de Ribeira, aproximadamente entre as 

coordenadas UTM: 22J 0686267 e UTM 7270203.  

Foram coletadas e analisadas amostras de duas espécies de moluscos bivalves 

límnicos existentes e coletados no local dessa investigação, Corbicula flumínea e 

Anodontites tenebricosus. Estas coletas foram realizadas no dia 28 de agosto de 2009, 

numa porção do Rio Ribeira de Iguape localizada acima das minas, na confluência do rio 

das Criminosas com o Ribeira de Iguape, sendo identificadas como CR (Criminosas). 

Os espécimes de bivalves foram coletados manualmente, através de exame tátil do 

sedimento de fundo e em seguida congelados. Para a realização da análise química, 

separou-se o tecido da concha. Após serem lavados em água destilada, secos em papel 

filtro e pesados, posteriormente foram  liofilizados. Essas amostras de tecidos foram 

preparadas pelo método de digestão ácida em sistema de micro-ondas e analisadas em 

Espectrômetro de massa de Dupla Focalização com Fonte de Plasma Acoplado 

Indutivamente (HR-ICP-MS) para a determinação quantitativa dos elementos Cd, Pb, Cr e 
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Cu e em Espectrômetro de Absorção Atômica para a determinação do Zn, devido à sua 

elevada concentração nas amostras. 

 

3. Resultados e Discussão 

As analises realizadas com os tecidos das duas espécies de bivalves (Corbicula 

fluminea – CF e Anodontites tenebricosus - ANO) coletadas detectaram valores que podem 

ser considerados de referência (origem geogênicas) para os metais Cd, Pb, Cr, Zn e Cu. 

Nas tabelas 1 e 2, esses valores foram comparados com os pontos IR estudados por 

Rodrigues et. al. (2010) com influência das atividades de mineração e do beneficiamento 

realizados na mina do Rocha, porção a jusante da coleta executada nessa pesquisa. Nota-

se que os valores desses elementos tanto para as amostras de C. fluminea como para A. 

tenebricosus, estão acima dos valores aqui encontrados (CR), indicando que devido às 

atividades de mineração, esses metais estão sendo bioacumulados por essas duas 

espécies de moluscos. 

 

Tabela 1 - Teores de metais tóxicos detectados na base seca dos tecidos de C. flumínea (CF). 
Análise realizada em ICP/MS, exceto para detecção do Zn (AES). Unidade de medida: (µg/g). 

 
 
Tabela 2 - Teores de metais tóxicos detectados na base seca dos tecidos de A. tenebricosus (ANO). 
Análise realizada em ICP/MS, exceto para detecção do Zn (AES). Unidade de medida: (µg/g). 

 

Para melhor visualizar a diferença entre os teores encontrados na região sem 
influência das fontes de contaminação por mineração (CR) e com influência das atividades 
de mineração ocorridas na mina do Rocha (IR), a Figura 1 exibe graficamente essa 
distinção.  

AMOSTRAS Cd µg/g Pb µg/g Cr µg/g Zn µg/g Cu µg/g 

CR-CF 

Valores de 

Background 

0,60 ± 0,16 0,55 ± 0,11 3,40 ± 0,51 119,82 ± 5,84 43,88 ± 0,35 

IR-CF 0,92 ± 0,17 0,94 ± 0,15 7,53 ± 1,13 195,42 ± 22,63 103,94 ± 0,62 

AMOSTRAS Cd µg/g Pb µg/g Cr µg/g Zn µg/g Cu µg/g 

CR-ANO 

Valores de 

Background 

0,45 ± 0,09 1,29 ± 0,23 11,26 ± 1,10 90,09 ± 4,87 12,59 ± 0,14 

IR-ANO 0,71 ± 0,16 3,68 ± 0,60 18,26 ± 3,10 136,20 ± 14,00 12,29 ± 0,31 
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Comparação dos teores de metais tóxicos 

detectados na espécie Corbicula fluminea  (CF) 

em região sem influência das minas (CR) e 

com influência das minas (IR)
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Comparação dos teores de metais tóxicos 

detectados na espécie Anodontites 

tenebricosus (ANO) em região sem influência 

das minas (CR) e com influência das minas (IR)
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Figura 1 – Comparação dos teores de Cd, Pb, Cr, Zn e Cu encontrados no tecido do molusco 
Corbícula flumínea (A) e Anodontites tenebricosus (B) na área sem influência das minas (CR) e na 
área com influência das minas (IR). 
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Resumo 
Em 1991 o Sindiquímica do Estado de Alagoas denunciou um vazamento de Compostos 
Organoclorados Voláteis - VOC para a água subterrânea proveniente do Pólo Cloroquímico de 
Alagoas - PCA. A partir dessa denúncia, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas - IMA estabeleceu 
uma parceria com a Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ, empresa pública 
alemã que fornece Cooperação Técnica Científica para a realização de pesquisas científicas. Deu-se 
inicio a um zoneamento ambiental com o objetivo de identificar os impactos da contaminação por 
VOC’s liberados pelo PCA nos ecossistemas aquáticos do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú - 
Manguaba (CELMM) em Maceió – Alagoas. Em 1994, quando a comunidade pesqueira de Maceió - 
Alagoas – Brasil  buscou através do órgão ambiental desta região, uma explicação plausível para a 
redução da produção de bivalves Mitella falcata, molusco indispensável na dieta desta população e 
abundante em bancos de areia da Lagoa Mundaú que integra o CELMM, os técnicos do IMA 
estabeleceram uma provável relação do vazamento do PCA com a mortalidade dos bivalves. Foi 
ampliada a pesquisa visando detectar a presença de VOC’S na fauna bentônica no CELMM. Entre os 
VOC estudados nesta pesquisa, o composto 1,2-dicloroetano foi o que apresentou mais significativa 
bio-acumulação nos bivalves Mitella falcata, espécie escolhida experimentalmente como um 
bioindicador de VOC’s no CELMM. Concluiu-se que o decaimento na produção indicada pelos 
pescadores estava diretamente relacionada a vulnerabilidade desse organismo a presença de VOC e 
que esta varia com as idades. A bioacumulação de VOC’s na Mitella falcata na fase adulta  provoca 
uma alteração na capacidade reprodutiva gerando menor quantidade de organismos. Quanto aos 
bivalvos que encontravam-se nas fase juvenil e embrionária, estes apresentaram altos índices de 
mortalidade. 
Palavras-chave: bivalves, Mitella falcata, Compostos Organoclorados Voláteis, bioindicadores, 
ambientes tropicais.  
Abstract 
In 1991, the Sindiquímica of Maceió - Alagoas - Brazil denounced a leak volatile organochlorine 
compounds - VOCs to the groundwater from the Chlorochemicals Pole of Alagoas - PCA. From this 
complaint, the Environmental Institute of Alagoas - IMA has partnered with the Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit - GTZ, the German public company that provides Scientific Technical 
Cooperation for carrying out scientific research. Has begun a environmental zoning system with the 
goal of identifying the impacts of contamination by VOCs released by the PCA in aquatic ecosystems 
of the Estuary Complex Mundaú - Manguaba (CELMM) in Maceió - Alagoas. In 1994, when the fishing 
community in Maceió’s environmental agency sought throughout this region, a plausible explanation 
for the reduced production of bivalve Mitella falcata, shellfish indispensable in the diet of this 
population and abundant sandbanks that Mundaú Lagoon, the technical IMA established a probable 
relationship of the leak of the PCA with the mortality of bivalves. We expanded the search to detect 
the presence of VOCs in the benthic fauna in CELMM. Among the VOC studied in this research, the 
compound 1,2-dichloroethane showed the most significant bio-accumulation in bivalve Mitella falcata, 
a species chosen experimentally as a bioindicator of VOC's in CELMM. It was concluded that the 
decay indicated by the fishermen in the production was directly related to the vulnerability of this body 
to the presence of VOC and that this varies with age. The bioaccumulation of VOC's in Mitella falcata 
in adulthood causes a change in reproductive capacity generating fewer organisms. As for the 
bivalves that were in the embryonic and juvenile stage, they had high mortality rates.  
Keywords: bivalve, Mitella falcata, Volatile Organochlorines Compounds, biomarkers, tropical 
environments. 

 

1. Introdução 

O processo de transferência água-biota de grande quantidade de químicos 

largamente utilizados pela sociedade moderna é de importância crítica no entendimento do 
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processo dinâmico da bioacumulação, porque normalmente, os seres humanos são os 

principais atingidos com os efeitos adversos na biota. 

A capacidade de bioacumulação de um composto químico é de fundamental 

importância na avaliação do risco ambiental, pois esses compostos comumente, ao serem 

lançados no meio ambiente migram para a atmosfera, para a água, o solo e a biota, onde 

um equilíbrio dependerá das propriedades do composto químico e dos meios envolvidos.  

Os sedimentos constituem-se em um dos mais importantes compartimentos dos 

ecossistemas aquáticos continentais, pois são a principal fonte de energia para micro 

organismos, organismos bentônicos. Esses sedimentos (mineral e material orgânico) podem 

acumular químicos principalmente provenientes de deposição atmosférica, da lixiviação 

superficial e da contribuição da água subterrânea contaminada. Como os sedimentos são o 

substrato de uma comunidade aquática, essa pode ter sua sobrevivência e reprodução 

comprometida devido à bioacumulação de VOC, com implicações significativas para as 

espécies afetadas, quer sejam espécies aquáticas e terrestres, incluindo humanos, que 

consomem a biota aquática para o alimento. 

Neste estudo, buscou-se utilizar os bivalvos da espécie Mitella falcata como 

bioindicador da qualidade ambiental do CELMM, encontrados largamente em sedimentos 

dos bancos de areia da Lagoa Mundaú, onde quantificou-se a concentração de VOC em 

sedimentos e nos bivalvos proveniente do Pólo Cloroquímico de Alagoas (PCA). A escolha 

do bioindicador recaiu sobre esta espécie por apresentarem biodisponibilidade elevada aos 

VOC’s, elevadas disponibilidade e abundância, estabilidade genética nas populações, 

representatividade no seu nível trófico, significado ambiental em relação à área de estudo, 

ampla distribuição espacial e importância comercial. Além disso, tem sua fisiologia, genética 

e comportamento conhecidos, o que pôde facilitar a interpretação dos resultados. 

2. Materiais e Métodos 

2.1.O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba (CELMM), localiza-se na 

região Nordeste do Brasil, no Estado de Alagoas, entre as seguintes coordenadas: 

Longitude – 36 º 00’00’’ e 35º 41’00’’ Oeste e Latitude -     09º 31’05’’ e 09º 49’05’’ Sul. 

2.2. Breve Histórico 

Em janeiro de 1990, funcionários da Companhia Petroquímica Camaçari CPC – 

Unidade Alagoas (Atual Braskem PVC) reclamavam de um sabor estranho na água, levando 

a empresa a realizar uma amostragem da água subterrânea – utilizada para consumo 

humano e industriais, analisando-a para compostos orgânicos. Constatou-se uma 

contaminação da ordem de 0,06 ug/l de DCE (1,2 Dicloroetano) e 1,72 ug/l de orgânicos 

totais, caracterizado no monitoramento realizado pela CPC, em fevereiro de 1990 

(AMARAL,1994). Além da contaminação na zona não saturada e a saturada com 
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organoclorados decorrentes dos resíduos do processo industrial, as águas pluviais 

contaminadas percolavam para a Lagoa Mundaú. 

O Projeto IMA/GTZ realizou um grande estudo que propôs a identificação dos 

ecossistemas aquáticos do CELMM, vulneráveis a contaminação por VOC’s produzidos pelo 

PCA. Foram selecionados nove parâmetros baseado no Fator de Risco Ambiental utilizado 

apenas como uma triagem dos químicos envolvidos em um meio ou compartimento, visando 

a realização de avaliações do risco ambiental proposta por EPA (1987) para os 

ecosssitemas aquáticos e terrestres do CELMM: Diclorometano, 1,2 Dicloroetano, 1,2 

Dicloropropano, Triclorometano, Tricloroetano, Tricloroetileno, Tricloropropano, 

Tetraclorometano e Tetracloroetileno. 

3. Resultados Obtidos 

A intensidade da contaminação foi definida através dos resultados das análises 

químicas comparados com os limites de tolerância da USEPA. 

Tabela 1. Resultados Analíticos da Campanha para detecção dos VOC’s  em sedimentos  em  09/94. 
RESULTADOS ANALÍTICOS  ( µg/l ) 

 Pontos de Coleta                   DCE        DCM       DCP        TCM         TCP        TCE         TRCM         TRCE 
Na Lagoa Mundaú 
                       
Barra Canal (Paca Vira)          12,8          23,9        <0,1          <0,1          < 0,1        <0,1          < 0,1          < 0,1         
Barra Canal  Salgema             42,8        245,0        <0,1          <0,1          <0,1         <0,1          < 0,1          < 0,1         
Canal Croa Holanda                20,2       671,0         <0,1          <0,1         < 0,1        <0,1           < 0,1          < 0,1         
Barra Passarinho                     22,3          6,9          <0,1          <0,1         < 0,1        <0,1           < 0,1          < 0,1         
 
Limite Tolerado EPA 

 ( µg/l)                                         5                 5              5               5              40             5                 5                  5 
DCE- Dicloroetano  DCM – Diclorometano   DCP – Dicloropropano  TCM – Triclorometano TCP  - Tricloropropano  TCE – 

Triclorotileno  TRCM – Tetraclorometano  TRCE - Tetracloroetileno 

 
Tabela 2. Resultados Analíticos da Campanha para detecção dos VOC’s em Mitella falcata em 09/94  

RESULTADOS ANALÍTICOS  ( µg/l ) 
 Pontos de Coleta                    DCE        DCM       DCP          TCM         TCP        TCE          TRCM         TRCE 
Na Lagoa Mundaú 
                       
Barra Canal (Paca Vira)           < 0,1        310,5        <0,1          <0,1          < 0,1        <0,1           < 0,1            < 0,1         
Barra Canal  Salgema              < 0,1        166,4        <0,1           <0,1         <0,1         <0,1           < 0,1            < 0,1         
Canal Croa Holanda                 < 0,1       244,5         <0,1          <0,1          < 0,1        <0,1           < 0,1            < 0,1         
Barra Passarinho                      < 0,1        283,5        <0,1           <0,1         < 0,1        <0,1           < 0,1            < 0,1         
Rio Mundaú ( desemboc.)        < 0,1        252,3        <0,1           <0,1         < 0,1        <0,1           < 0,1            < 0,1         
 
Limite Tolerado EPA 

 ( µg/l)                                         5                 5              5                5              40             5                 5                  5 
DCE- Dicloroetano  DCM – Diclorometano   DCP – Dicloropropano  TCM – Triclorometano 

TCE – Triclorotileno  TCP  - Tricloropropano  TRCM – Tetraclorometano  TRCE - Tetracloroetileno 

 Atribui-se que a significativa presença do Dicloroetano e do Diclorometano no 

sedimento dos bancos de areia se deva ao lançamento contínuo dos VOC pelo PCA 

proveniente das águas pluviais contaminadas, do intenso transporte atmosférico, ao 

potencial de adsorsão deste químico pelos aerossóis e sedimentos em suspensão, vindo a 

depositar-se nos bancos de areia.  

 Constatou-se que ocorreu uma bioacumulação significativa apenas do Diclorometano 

nos bivalves. Atribui-se esta bioacumulação ao lançamento contínuo dos químicos no meio, 
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a baixa turbulência e trocas químicas das águas da Lagoa Mundaú e ao caráter lipofílico 

deste VOC.  

4. Conclusões 

 A literatura se reporta a importância da utilização de sedimentos para monitorização 

de determinadas contaminações em sistemas aquáticos como bem sucedidos, pois estes 

são especialmente úteis na localização de fontes de contaminação e de gradientes de 

concentração. 

 Por outro lado, devido à capacidade considerável de alguns bioindicadores poderem 

acumular contaminantes nos sedimentos, a maior parte dos organismos contém 

concentrações que permitem medições relativamente simples comparadas com as técnicas 

requeridas para análise da água. 

 Neste estudo foi possível constatar a eficiência dos sedimentos e dos bioindicadores 

na determinação da qualidade ambiental da Lagoa Mundaú, onde as concentrações dos 

Dicloroetano e do Diclorometano (compostos pouco solúveis em água) nos sedimento foram 

significativamente superiores (em vários níveis de magnitude) às concentrações na coluna 

de água (refletindo amplificações de cerca de mil vezes a concentração de contaminantes 

existentes na água).  

 Os bioindicadores também permitem visualizar uma variação temporal das 

concentrações de contaminantes por eles acumulados, refletindo, em curto prazo, uma 

média das flutuações das concentrações de contaminantes na água. Assim, a presença do 

contaminante num bioindicador pode além de indicar uma perturbação ambiental, permite 

identificar os fatores e fontes que causaram esta perturbação.  

 Após sucessivas intervenções do PCA (atual Pólo Alcooquímico de Alagoas) para 

eliminar as fontes de contaminação, novos monitoramentos em sedimentos e bivalves estão 

em andamento para aferir a atual qualidade ambiental destes compartimentos no CELMM. 
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Resumo 
O presente trabalho trata da incorporação de metais por oligoquetas expostas a um latossolo tratado 
com LE, utilizando testes de bioacumulação com Eisenia andrei. O ensaio é divido em duas etapas, 
com 28 dias de duração: (i) bioacumulação, em que 540 organismos são expostos à amostra-teste; e 
(ii) depuração, onde os indivíduos restantes são transferidos para um solo artificial não contaminado, 
para verificação do potencial de eliminação de metais. Os resultados revelaram acumulações 
preferenciais de metais, associadas às demandas fisiológicas e a frações geoquímicas 
potencialmente biodisponíveis, com destaque para o Zn (metal essencial) e o Pb (metal não 
essencial). Diferente dos outros metais, os organismos foram capazes de eliminar apenas ¼ da 
quantidade de Hg bioacumulada, sugerindo  a existência de processos de fixação interna.  
Palavras-chave: metais, lodo de esgoto, toxicidade, latossolo, oligoquetas, bioensaio. 
 
Abstract 
This work proposes the assessment of metals uptake by earthworms (Eisenia andrei) exposed to a 
sewage sludge-amended ferralsol. The bioaacumulation assay was composed by two steps: (i) 
bioaccumulation step, when 540 organisms are exposed on the test-soil for 28 days; (ii) depuration 
step, when the survival worms are transferred to a non-contaminated artificial soil, where they remain, 
in order to verify potential elimination of metals. The results revealed preferential accumulation of 
metals, associated with physiological demands and potentially bioavailable geochemical fractions. 
Thus, the highest bioaccumulation rates were obtained for Zn (essential metal) and Pb (non-essential 
metal). In contrast to the other metals, the organisms were only able to eliminate about ¼ of the 
mercury bioaccumulated amount, suggesting the existence on internal fixation mechanisms.   
Keywords: metals, sewage sludge, toxicity, ferralsol, earthworms, bioassay. 
 
1. Introdução 

O lodo de esgoto (LE) é um resíduo gerado em estações de tratamento de efluentes 

domésticos. As alternativas de disposição, via de regra, requerem tecnologias sofisticadas e 

recursos financeiros: deposição em aterros sanitários, incineração, bota-foras oceânicos, 

reciclagem agrícola, lagoas de armazenagem e a digestão aeróbica. Sob o viés econômico, 

a reciclagem agrícola do LE tem se tornado uma alternativa interessante de disposição, e é 

comumente justificada pelos elevados teores de matéria orgânica e de nutrientes 

adicionados ao solo (Surthar & Singh 2008). Porém, a presença de metais pesados e 

contaminantes orgânicos constituem a principal restrição ao emprego do LE na agricultura.  

Bioensaios são utilizados para avaliação da qualidade dos recursos naturais, 

relacionando concentrações de xenobiontes no ambiente e seus efeitos à saúde dos 

ecossistemas. No caso dos solos, os oligoquetas têm sido amplamente utilizados como 

organismos-teste, uma vez que representam um elo importante da cadeia trófica terrestre, 

ingerem grande quantidade de solo, são abundantes em solos tropicais e temperados, e de 

fácil cultivo e manutenção em laboratório (Nahmani et al. 2009). O presente trabalho trata da 
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avaliação do potencial de bioacumulação de metais pesados por oligoquetas expostas a um 

latossolo tratado com LE. 

 

2. Materiais e Métodos 

 A amostra de LE foi coletada na Estação de Tratamento da Ilha do Governador (Rio 

de Janeiro, RJ).  A caracterização da amostras de latossolo foi descrita por Cesar et al. 

(2010). O latossolo possui textura argilosa, pH ácido, baixa fertilidade, altos teores de ferro e 

fração argila composta por goethita, gibbsita e caulinita. A determinação de Hg total foi 

realizada com o equipamento LUMEX. A quantificação dos teores de Cu, Zn e Pb foi 

realizada a partir da solubilização de 1 grama de amostra em 40 mL de uma mistura de 

HF:HCl:HClO4 (2:1:1), e medição em Absorção Atômica.  

 O teste de bioacumulação com Eisenia andrei foi composto de duas etapas (ASTM, 

2004): bioacumulação e depuração, ambos com duração de 28 dias. A dose de LE 

empregada no experimento (8,14%) está baseada nos bioensaios agudos realizados por 

Cesar et al. (2010). Durante a etapa de bioacumulação, 540 indivíduos foram expostos à 

amostra-teste (90 por réplica). 10 organismos foram retirados de cada réplica (3) em dias 

previamente definidos e enviados para a determinação de metais. Os fatores de 

bioconcentração (FBC) foram calculados através da razão entre o teor do metal no 

organismo e o teor no solo. Após a etapa de bioacumulação, os indivíduos restantes foram 

transferidos para um solo artificial não contaminado, onde permaneceram por 28 dias (fase 

de depuração). A solo artificial foi composto de 70% de areia de quartzo, 20% de caulim e 

10% de casca de coco. 10 organismos foram retirados de cada réplica em dias previamente 

definidos e enviados para a quantificação dos teores de metais.  

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados revelaram, ao término da etapa de bioacumulação, uma mortandade 

de 20% dos organismos. É importante ressaltar que a dose de LE aplicada não foi capaz de 

provocar mortalidade significativa sob uma exposição aguda (Cesar et al. 2010), mas parece 

causar efeitos letais significativos sob exposição crônica.  A ausência de casulos ao final da 

etapa de bioacumulação também indica uma elevada toxicidade crônica, além de sugerir a 

ocorrência de efeitos adversos à reprodução dos oligoquetas. 
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Tabela 1 - Teores de metais pesados no latossolo tratado com 8,14% de lodo de esgoto, e em 
tecidos de oligoquetas: fases de bioacumulação e depuração/excreção. 

Dias de 

exposição 

Cu (mg/kg) Zn (mg/kg) Pb (mg/kg) Hg (mg/kg) 

OL FBC OL FBC OL FBC OL FBC 

0. 12 - 77,7 - 2,6 - 0,025 - 

4.b 18,1 0,80 90,4 0,88 14,9 0,67 0,068 0,28 

7. b 17 0,75 110 1,07 13,2 0,59 0,076 0,32 

14. b 19,9 0,88 101 0,98 13,4 0,60 0,077 0,32 

21. b 20,4 0,91 114 1,11 24,8 1,11 0,087 0,36 

28. b 21,8 0,98 115 1,12 28,5 1,28 0,095 0,40 

7.d 15,8 - 85,2 - 25,9 - 0,074 - 

14. d 15,3 - 81,6 - 14,8 - 0,063 - 

21. d 13,9 - 74,6 - 10,5 - 0,065 - 

28. d 12 - 72,9 - 2,6 - 0,058 - 

Notas: b– Etapa de bioacumulação; d– etapa de depuração; OL= tecido de oligoquetas; FBC= fator de 
bioconcentração. 
 

 A quantificação de Hg nos oligoquetas revelou teores extremamente baixos em 

comparação aos demais metais, bem como FBCs abaixo de uma unidade (Tabela 1). Neste 

sentido, é importante ressaltar que o Hg não desempenha qualquer função biológica no 

metabolismo dos oligoquetas e que, em geral, os FBCs para Hg total nesses organismos é, 

em geral, menor do que uma unidade (Burton et al. 2006). A constatação de um balanço de 

massa  positivo de Hg (total bioacumulado > total excretado) nos oligoquetas denota a 

existência de processos de fixação, possivelmente associados a mecanismos de metilação 

no trato intestinal (Veiga & Hinton, 2001), porém essa hipótese deve ser ainda melhor 

estudada.  

 Os teores de Zn foram os mais elevados, com FBCs acima de uma unidade, 

indicando que os animais bioacumularam o metal (Tabela 1). No caso do Cu, os teores nos 

tecidos dos oligoquetas também foram altos, mas os FBCs ficaram abaixo de uma unidade 

(Tabela 1). A transposição e a depuração de ambos os metais parecem ocorrer mais 

efetivamente durante os primeiros dias em solo-teste e solo artificial. 

 A elevada biodisponibilidade de Zn e Cu pode estar associada ao papel importante 

que estes elementos desempenham no metabolismo dos oligoquetas. Lukkari et al. (2005) 

sugerem que, em ambientes contaminados, os oligoquetas seriam capazes de estocar altas 

quantidades de Zn e Cu para futuras demandas fisiológicas e que este processo seria 

fortemente mediado via ação de metalotioneínas. O Zn participa no desenvolvimento e 
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regeneração dos tecidos dos oligoquetas, enquanto o Cu possui papel vital no transporte de 

substâncias entre as células e os tecidos. 

 Os teores de Pb em oligoquetas foram elevados em relação aos demais metais, com 

FBCs maiores do que uma unidade nos últimos dias da etapa de bioacumulação (Tabela 1). 

Embora não desempenhe qualquer função biológica para os oligoquetas, Suthar & Singh 

(2008) e Nahmani et al. (2009) também reportam a capacidade desses animais de 

acumularem altos teores de Pb. Devido à sua elevada toxicidade e alta biodisponibilidade 

(FBCs > 1), é possível que o Pb tenha desempenhado papel de destaque na ecotoxicidade 

de metais em comparação aos demais elementos metálicos presentes no LE.  

 

4. Conclusões 

O teste de bioacumulação com oligoquetas demonstrou acumulações preferenciais 

de metais, possivelmente associadas a frações geoquímicas potencialmente biodisponíveis 

e ao papel desempenhado no metabolismo e fisiologia dos oligoquetas. Dentre os metais 

estudados, o Zn e o Pb apresentaram os maiores FBCs, indicando teores altamente 

biodisponíveis no solo. No caso do Pb, estes resultados merecem maior atenção, devido à 

sua elevada toxicidade. O Hg foi único metal que apresentou balanço de massa positivo em 

tecidos de oligoquetas, sugerindo a existência de processos de fixação interna. 
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Resumo 
O presente trabalho trata da avaliação da biodisponibilidade de Hg em três classes de solo tropicais, 
utilizando ensaios de comportamento e de bioacumulação com Eisenia andrei. Para tanto, amostras 
de chernossolo, latossolo amarelo e latossolo vermelho foram contaminadas artificialmente com Hg 
divalente. Ensaios de comportamento (ISO, 2008) e de bioacumulação (ASTM, 2004) foram 
realizados para avaliação dos efeitos comportamentais e incorporação de Hg pelos organismos. A 
dose empregada no teste de bioacumulação (5ppm), realizado somente com latossolo amarelo, foi 
baseada nos resultados de letalidade obtidos em bioensaios agudos. O ensaio de comportamento 
revelou a ocorrência de níveis menores de toxicidade para o chernossolo e latossolo vermelho, em 
detrimento ao latossolo amarelo, indicando que suportes geoquímicos desempenharam papel 
importante na biodisponibilidade do Hg.  O teste de bioacumulação mostrou que os oligoquetas 
incoporaram altas quantidades de Hg, mas depuraram somente menos de 1/3 do total bioacumulado, 
sugerindo a existência de processos de fixação interna. 
Palavras-chave: Mercúrio, oligoquetas, solos, bioensaios, contaminação. 
 
Abstract 
This investigation proposes the evaluation of Hg bioavailability in three tropical soils classes, using 
avoidance and bioaccumulation assays with Eisenia andrei. Samples of chernosol, yellow ferralsol 
and red ferralsol were artificially contaminated with divalent Hg. Avoidance (ISO, 2008) and 
Bioaccumulation (ASTM, 2004) tests were performed in order to evaluate behavioral effects and Hg 
uptake. The bioaccumulation was only executed with yellow ferralsol, and the dose used in this assay 
was 5ppm, which was previously determined in acute bioassays. Avoidance assays indicated lower 
levels of toxicity for chernosol and red ferralsol, suggesting that geochemical supports played an 
important role in Hg bioavailability. Bioaccumulation tests showed that the earthworms were able to 
accumulate high rates of Hg, but they only eliminated less than 1/3 of total bioaccumulated amount, 
indicating the existence of internal fixation processes. 
Keywords: Mercury, earthworms, soils, bioassays, bioavailability. 
 

1. Introdução 
O mercúrio (Hg) é um metal altamente tóxico e amplamente conhecido pela 

capacidade de causar sérios danos à saúde humana e ambiental. As principais fontes de 

contaminação antropogênica estão usualmente relacionadas ao seu emprego na mineração, 

odontologia e indústrias soda-cloro (WHO, 1990).  

A maior parte dos estudos geoambientais em solos está baseada em análises 

químicas totais, extrações seqüências, e/ou extrações seletivas de frações geoquímicas de 

elevado potencial de mobilidade e/ou biodisponibilidade. Contudo, embora extremamente 

importantes, essas abordagens analíticas não levam em consideração a ecotoxicidade e 

seus efeitos sinérgicos ao nível do ecossistema. Neste sentido, bioensaios podem 

complementar os resultados da geoquímica analítica através da investigação dede efeitos 

letais e sub-letais. No caso dos solos, os oligoquetas têm sido largamente utilizados como 
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organismos-teste em ensaios ecotoxicológicos. Seu emprego em bioensaios se justifica pelo 

simples cultivo em laboratório, ingerem grande quantidade de solo, são um elo importante 

da cadeia trófica terrestre e sensíveis à presença de xenobiontes. 

O presente trabalho propõe a avaliação da ecotoxicidade de Hg em solos tropicais 

com características diversas, utilizando ensaios de comportamento e de bioacumulação com 

oligoquetas da espécie Eisenia andrei. 

 

2. Materiais e Métodos 
Para realização deste estudo, foram estudados os latossolos amarelos, latossolos 

vermelhos e os chernossolos. Os solos foram contaminados por diluição de uma solução-

mãe 1000mg/l (MERCK). O teor de mercúrio nas diferentes matrizes foi determinado por 

absorção atômica (LUMEX R A 915 +). 

O teste de comportamento ou fuga (“avoidance test”) (ISO, 2008) foi realizado com 

recipientes plásticos (20 x 12 x 5 cm) divididos em duas seções de mesma área, com o 

auxílio de um cartão plástico. Uma das seções foi preenchida com solo teste, e a outra com 

a mesma quantidade de solo controle. Após a remoção do cartão plástico, 10 indivíduos 

adultos foram colocados sobre interface dos solos. Ao final do ensaio, verificou-se a 

porcentagem de oligoquetas presentes no solo-teste e no solo controle. Quando menos de 

20% dos organismos eram encontrados no solo teste, considerava-se que o solo tinha 

“função de habitat limitada” (ISO, 2008). 

O ensaio de bioacumulação foi composto por duas etapas: bioacumulação e 

depuração (ASTM, 2004), ambos com 28 dias de duração. O teste foi realizado com 3600 g 

de solo e 90 organismos adultos de peso semelhante para cada réplica (3). O teor de 

umidade do solo foi ajustado de acordo com capacidade de campo. Ao longo da etapa de 

bioacumulação, 10 organismos foram retirados de cada réplica em dias definidos (4º, 7º, 

14º, 21º e 28º dias de teste), e enviados para a determinação do Hg total, previamente 

deixados por 24 h sobre um papel umedecido com água destilada, para o purgamento do 

conteúdo intestinal. Após a etapa de bioacumulação, os organismos restantes foram 

transferidos para um solo artificial, onde permaneceram por mais 28 dias (etapa de 

depuração).  Ao longo desta etapa, 10 organismos de foram novamente retirados de cada 

réplica em dias estabelecidos (7º, 14º, 21º e 28º dias de teste) e enviados para a 

determinação do Hg total. Este teste foi somente realizado com o latossolo amarelo.  

 

3. Resultados e Discussão 
Os resultados do teste de comportamento (Tabela 2) sugerem a ocorrência de 

efeitos para a concentração de 5mk/kg em todas as classes de solo, indicando a “função de 
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habitat limitada”. Na dose de 1 mg/kg, os resultados mostram efeitos comportamentais de 

fuga apenas para o latossolo amarelo, cuja mineralogia é essencialmente caulinítica. Essas 

observações sugerem que a presença de argilominerais expansivos no chernossolo e a 

abundância de matéria orgânica no latossolo vermelho foram capazes de atenuar os níveis 

de toxicidade para essas classes de solo. Outro aspecto interessante desses resultados é 

que a concentração de 0,5 mg/kg foi a única que não provocou efeitos sobre os organismos, 

e coincide com o valor de prevenção proposto por CONAMA (2009). 

 
Tabela 2. Resultados do teste de fuga em função de distintas doses e em diferentes tipos de solo: 
percentual de organismos nos solos-teste após 48 horas de exposição.  

Dose (mg/kg) 
Lat. 

Vermelho 
Chernossolo Lat. Amarelo 

0,5 - - 47% 

1 43% 46% 0% 

5 0% 0% 0% 

10 0% 0% 0% 

 
A dose de Hg utilizada neste ensaio corresponde ao CENO (concentração de efeito 

não observado) de letalidade, porém capaz de causar efeitos comportamentais nos 

organismos (5mg/kg). Ao final da etapa de bioacumulação, não foi constatada mortalidade 

de organismos. Por outro lado, foi observada a ausência de casulos no solo-teste, sugerindo 

que a presença do Hg foi capaz de inibir a reprodução dos oligoquetas. Os resultados 

referentes à determinação dos teores de Hg total (Figura 1) demonstraram fatores de 

bioconcetração (FBCs - razão entre o teor do metal no tecido pela concentração no solo) 

variando de aproximadamente 2 a 20 unidades, indicando que os animais bioacumularam o 

contaminante (Liu et al. 2005). Veiga & Hinton (2002) apontam para FBCs nessa faixa de 

variação e sugerem o emprego destes organismos como biondicadores de poluição 

mercurial. Outro aspecto importante dos nossos resultados diz respeito ao fato de que os 

organismos não foram capazes de depurar o mercúrio incorporado durante a etapa de 

bioacumulação, indicando a ocorrência de mecanismos de fixação interna. De fato, a 

concentração de mercúrio no tecido dos animais incrementou aproximadamente 120 vezes, 

enquanto a depuração observada foi de apenas 4 vezes da taxa bioacumulada. 
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Figura 1 – Teores de mercúrio total em tecidos de oligoquetas expostas à dose de 5 mg/kg em 
latossolo amarelo e os respectivos fatores de bioconcentração (FBC). 
 
4. Conclusões 

O teste de comportamento se mostrou extremamente sensível à presença de Hg, 

podendo funcionar como uma ferramenta importante no monitoramento preliminar da 

biodisponibilidade de Hg em solos, uma vez que se trata de um ensaio rápido e de simples 

execução. Os resultados do teste de bioacumulação sugerem o emprego dos oligoquetas 

como biondicadores de poluição mercurial, uma vez que os organismos foram capazes de 

acumular altas quantidades do metal. Em trabalhos futuros, será monitorada a perda de 

biomassa em testes de bioacumulação com outros solos, para comparação com o latossolo 

vermelho. 
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Resumo 
Durante as últimas décadas a contaminação por Hg tem despertado o interesse da comunidade 
científico, devido aos severos danos provocados ao ambiente. O presente trabalho propõe a 
avaliação da ecotoxicidade de Hg em três classes de solo tropicais, utilizando bioensaios agudos com 
Eisenia andrei. Para tanto, amostras de chernossolo, latossolo amarelo e latossolo vermelho foram 
contaminadas artificialmente com Hg divalente. Dois tipos de bioensaios foram realizados: de 
toxicidade aguda (ASTM, 2004); e toxicidade com papel de contato (OECD, 1984). Os dois testes 
agudos realizados (ASTM e OECD) se diferem, em suma, pela via de exposição ao contaminante: 
ingestão e dérmica. Os resultados indicaram que as propriedades dos solos, associadas a forçantes 
biológicas, desempenharam papel fundamental nos mecanismos de biodisponibilidade, sendo o maior 
potencial tóxico atribuído ao Latossolo Amarelo. Neste sentido, a exposição dermal ao Hg, em 
latossolo amarelo, também parece ser a principal via de exposição ao contaminante. 
Palavras-chaves: Mercúrio, oligoquetas, solos tropicais, ecotoxicidade. 
 
Abstract 
Over the last decades Hg contamination has become an important subject for the scientific 
community, due to its diverse damages on the environment.  This work proposes the evaluation of Hg 
toxicity levels in three tropical soil classes, using acute bioassays with earthworms. Samples of 
chernosol, yellow ferralsol and red ferralsol were artificially contaminated using divalent Hg. Two types 
of bioassays were performed: test of acute toxicity (ASTM, 2004); and acute toxicity using contact 
paper. Such tests are basically characterized by evaluating different pathways of exposure: dermal 
and ingestion. The results indicated that the soil properties, associated with biological factors, played a 
crucial role in the bioavailability mechanisms. The highest toxicity level was attributed to the yellow 
ferralsol, where the dermal contact seems to be a very important pathway of Hg exposure.  
Keywords: Mercury, earthworms, tropical soils, ecotoxicity. 
 

1. Introdução 

Durante as últimas décadas a contaminaçã por Hg tem despertado a atenção da 

comunidade científica devido aos severos danos causados ao ambiente. A toxicidade do Hg 

depende de sua forma química no ambiente. As formas inorgânicas possuem importância 

secundária quando comparadas à espécie química metilada (MeHg), que possui caráter 

teratogênico e ação neurotóxica (WHO, 1990). Entretanto, é importante ressaltar que o Hg 

inorgânico corresponde à forma química capaz de ser biotransformada em MeHg. 

Avaliações ecotoxicológicas comumente envolvem a determinação de doses de 

contaminantes potencialmente tóxicas e seus efeitos sobre a saúde dos ecossistemas. 

Neste sentido, os oilgoquetas têm sido amplamente empregados como bioindicadores em 

avaliações do risco ecológico edáfico. Além de serem abundantes em solos tropicais e 

etemperados, os oligoquetas desempenham papel importante na cadeia trófica terrestre e 

são extramamente sensíveis à presença de agentes tóxicos no solo. 
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A resolução 420 do CONAMA (2009), que estabelece as diretrizes para qualidade de 

solos no Brasil, estipula para Hg valores de prevenção (0,5 mg/kg), intervenção agrícola (12 

mg/kg), intervenção residencial (36 mg/kg) e intervenção industrial (72 mg/kg) para o Hg. No 

entanto, estes padrões não representam as diferenças inerentes à variedade espacial das 

ocorrências pedológicas brasileiras, e tão pouco a influência das propriedades dos solos 

sobre os mecanismos de ecotoxicidade e biodisponibilidade, tornando extremamente 

importante a realização de estudos relacionados ao tema. O presente trabalho trata da 

avaliação da ecotoxicidade de Hg em solos tropicais com características diversas, utilizando 

bioensaios agudos com oligoquetas da espécie Eisenia andrei. 

 

2. Materiais e Métodos 

Latossolos amarelos, latossolos vermelhos e chernossolos foram artificialmente 

contaminados em laboratório com Hg divalente. Após 24 horas de contaminação, os solos 

foram testados em bioensaios. Dessa forma, ficou retratado um cenário de contaminação 

imediata do solo. A concentração de Hg total nas diferentes matrizes foi quantificada por 

absorção atômica (LUMEX R A 915 +). O ensaio de ecotoxicidade aguda foi realizado 

conforme os procedimentos propostos por ASTM (2004). O teste consistiu na exposição de 

30 indivíduos adultos aos solos contaminados, sob iluminação constante e temperatura e 

umidade controlada. Após 14 dias de ensaio, foi verificada a grau de mortalidade dos 

organismos. A estimativa da concentração de Hg em solos capaz de provocar a mortandade 

de 50% dos organismos (CL50) foi estimada com o emprego do software Trimed Spearman 

Karben Method).  

O ensaio de toxicidade aguda com papel de contato (OECD, 1984) consistiu na 

exposição de oligoquetas adultos a papéis de filtro umedecidos com uma solução de Hg, 

sob escuridão constante e temperatura controlada, a fim de avaliar a biodisponibilidade 

potencial através de contato dérmico. O preparo das soluções-teste foi realizado por meio 

de diluição de padrão de 1000 mg/L de cloreto de Hg (Merck). Após 72 horas de exposição, 

foi verificado o número de organismos sobreviventes 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Testes de toxicidade aguda 

Estes bioensaios agudos incluem ambas as vias de exposição: ingestão e contato 

dérmico. Os resultados possibilitaram a obtenção de valores de CL50 para os diferentes 

tipos de solo (Tabela 1). Relações de interdependência dose e resposta (mortalidade) foram 

identificadas para todos os solos estudados (p < 0,05). Com base nos resultados obtidos em 

solos artificiais, foram definidas as concentrações a serem testadas em solos naturais: 

chernossolo (5, 10, 12, 15, 18 e 20 mg/kg), latossolo amarelo (2, 5, 6, 8, e 10 mg/kg) e 
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latossolo vermelho (5, 10, 15, 20 e 25 mg/kg). No caso do solo artificial, níveis significativos 

de mortalidade (>20%) foram somente observados para teores acima do limite de 

intervenção agrícola (12 mg/kg) (CONAMA, 2009). Entretanto, no latossolo amarelo níveis 

letais de toxicidade foram observados para concentrações de 8 mg/kg. Com os resultados 

de CL50, pode-se sugerir maior toxicidade do mercúrio em latossolo amarelo.  

 

Tabela 1. Concentração letal a 50% dos organismos (CL50 – mg/kg de Hg) e intervalos de 95% de 
confiança obtidos para as classes de solos estudadas. 

Solo Limite Inferior CL50 Limite Superior

Artificial 15,27 15,86 16,48 
Latossolo Vermelho 18,63 19,51 20,44 

Chernossolo 15,42 16,07 16,74 
Latossolo Amarelo 6,5 7,03 7,59 

 

A determinação das CLs50 revelou que a toxicidade potencial do Hg em latossolo 

amarelo é duas a três vezes maior do que nos demais solos testados. No caso deste tipo de 

solo, sugere-se que a ausência de sítios mais efetivos de adsorção e/ou complexação 

(mineralogia essencialmente caulinítica e baixos níveis de matéria orgânica), associada à 

quase ausência de alimento (baixos níveis de fertilidade), pode ter estimulado a ocorrência 

de maiores níveis de mortandade neste solo. 

No latossolo vermelho, altos teores de matéria orgânica e de oxi-hidróxidos de ferro 

(Kede, 2006) possivelmente funcionaram como importantes sítios de adsorção e/ou 

complexação do Hg, diminuindo sua biodisponibilidade para a solução do solo e acarretando 

na obtenção da maior CL50 dentre as classes de solo estudadas.  

No chernossolo, a presença de argilominerais expansivos possivelmente teve papel 

importante nos processos de biodisponibilidade, devido ao seu elevado potencial de 

adsorção de cátions, diminuindo a disponibilidade de Hg para a solução do solo. Além disto, 

os elevados níveis de fertilidade desta classe de solo podem ter influenciado na saúde dos 

organismos e os conferindo maior “resistência” ao contaminante. 

 

3.2. Testes de toxicidade aguda com papel de contato 

Para avaliação somente da exposição dérmica, os resultados destes ensaios 

revelaram níveis significativos de mortandade (>20%) somente para as concentrações 

acima ou igual a 8 mg/L, com CL50 estimada em 8,71 mg/L (intervalo de 95% de confiança 

= 10,42 a 12,47 mg/L). Relações significativas de interdependência dose e resposta 

(mortalidade) foram também detectadas (p< 0,01).  É importante notar que a CL50 obtida 

neste ensaio é semelhante àquela obtida com o latossolo amarelo em teste agudo 
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tradicional (ver item 3.1), sugerindo que a via dermal de exposição desempenha papel 

fundamental na ecotoxicidade e biodisponibilidade do mercúrio. 

É importante destacar que estes ensaios foram realizados com uma solução de Hg 

iônico e, dessa forma, não levam em consideração a influência das propriedades dos solos 

sobre os mecanismos de biodisponibilidade. Para tanto, propõe-se a realização de testes 

utilizando lixiviados destes solos. Por outro lado, este teste fornece uma estimativa da 

concentração de Hg na solução do solo capaz de provocar efeitos letais aos organismos. 

 

4. Conclusões 

As propriedades dos solos estudados desempenharam papel fundamental nos 

mecanismos de toxicidade do Hg para os oligoquetas, com níveis de maiores de toxicidade 

para o latossolo amarelo. Estes resultados poderão subsidiar o estabelecimento de valores 

de referência tóxica capazes de refletir a realidade das principais ocorrências pedológicas 

brasileiras, fornecendo suporte fundamental a futuras avaliações do risco ecológico 

potencial associado à saúde da biota edáfica tropical em áreas contaminadas. 
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Resumo 
 
O objetivo principal do presente trabalho foi avaliar os teores de Pb nas raízes, caule e folhas da 
espécie florestal Anadenanthera peregrina, cultivada hidroponicamente. A planta em estudo 
acumulou Pb nos três órgãos estudados, sendo que os maiores acúmulos ocorreram na raiz. A 
espécie arbórea analisada demonstra potencial para ser utilizada em programas de fitorremediação 
de solos contaminados por este metal pesado, necessitando estudos adicionais em campo. 
Palavras-chave: fitorremediação, solução nutritiva, metais pesados. 
 
Abstract 
 
The main objective of this study was to evaluate the levels of lead in roots, stem and leaves of a tree 
species Anadenanthera peregrina, hydroponically cultivated. The plant studied accumulated Pb in all 
three parts evaluated, with the greatest accumulations occurring at the roots. The tree species studied 
shows potential to be used in programs for phytoremediation of soils contaminated by this heavy 
metal, requiring further field study. 
Keywords: phytoremediation, nutrient solution, heavy metal. 
 
1. Introdução 

A crescente contaminação do meio ambiente por metais pesados tem sido 

amplamente discutida no meio científico. Devido às complicações e ao alto custo das 

estratégias de descontaminação usuais, novas alternativas têm sido buscadas visando 

solucionar tais problemas.  Uma delas é a técnica que faz uso de plantas para remediar 

solos contaminados por metais pesados. Tal técnica denomina-se fitorremediação, e vem 

demonstrando ser uma alternativa mais econômica e menos agressiva comparada às 

estratégias convencionais.  

Estudos relativos à fitorremediação de locais contaminados por (Pb) têm indicado 

grande dificuldade de remediação destes solos, quando há grandes quantidades deste 

contaminante. A principal razão para sito é a baixa mobilidade deste metal pesado nos solos 

e a sua grande capacidade de se ligar fortemente aos componentes e compostos do solo, 

ficando pouco disponível para a absorção pelas plantas. 

Para um efetivo programa de fitorremediação faz-se necessário encontrar plantas 

denominadas de hiperacumuladoras, aquelas que são capazes de acumular altas 

concentrações do contaminante em seus tecidos. Porém, a grande maioria das plantas 
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hiperacumuladoras já descritas na literatura apresentam baixa produção de biomassa e 

baixa taxa de crescimento, o que torna o tempo do programa demasiadamente longo, 

exigindo diversos cultivos para uma considerável remoção do contaminante. Logo, estudos 

que visem encontrar plantas arbóreas capazes de acumular altas concentrações de metais 

pesados podem solucionar tais problemas e ao mesmo tempo aumentar a eficiência do 

programa de fitorremediação. Isto ocorre, pois espécies arbóreas produzem grande 

quantidade de biomassa e, devido ao seu longo tempo de desenvolvimento, exigirão menos 

intervenções no meio, evitando maiores contaminações referentes à manipulação do 

material. 

A maioria dos estudos de fitorremediação tem sido desenvolvidos com espécies 

herbáceas. Portanto, há uma carência de informações sobre espécies arbóreas tropicais 

com potencial para fitorremediação. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar 

o potencial de Anadenanthera peregrina (Angico Vermelho) como fitorremediadora de solos 

contaminados por Pb. 

 
2. Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação, no Departamento 

de Solos da Universidade Federal de Viçosa – UFV.  

A espécie arbórea estudada foi Angico Vermelho (Anadenanthera peregrina). Para a 

obtenção das plântulas, as sementes da árvore foram colocadas para germinar em papel 

tipo germitest, permanecendo em germinador, regulado a temperaturas alternadas de 20 e 

30°C. As mudas então foram transplantadas para bandejas plásticas contendo solução 

nutritiva (Solução de Clark) com sistema de aeração ligado a um compressor, onde foram 

cultivadas por 100 dias. Durante os 56 primeiros dias a solução foi trocada semanalmente, e 

a partir de então, a cada duas semanas. O pH foi aferido semanalmente e mantido entre 5,5 

e 6,0. 

Os tratamentos consistiram na aplicação de doses crescentes de Pb, 

correspondentes a 0, 10, 100 e 200 mg L-1, usando como fonte o nitrato de chumbo. Na 

preparação de todas as soluções-estoque dos nutrientes e do chumbo, empregaram-se 

reagentes PA.  

Foram realizadas três contaminações da solução nutritiva com Pb em intervalos de 

14 dias, sendo a primeira após 56 dias de cultivo.  

Passados 16 dias da terceira contaminação as plantas foram colhidas e separadas 

em folhas, caule e raízes. Cada compartimento vegetal foi embalado, identificado e seco em 

estufa de ventilação forçada de ar a 60°C, até peso constante. Os tecidos vegetais foram 

triturados em moinho tipo Willey, para a obtenção das amostras utilizadas nas análises 
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químicas. Nas amostras vegetais foi promovida a digestão nítrico-perclórica com posterior 

leitura da concentração de Pb nos extratos em espectrofotômetro de absorção atômica. 

O delineamento estatístico adotado foi o de blocos casualizados com quatro 

repetições. As análises estatísticas foram feitas por meio do programa estatístico SAEG. 

 
3. Resultados e Discussão 

Ao se analisar os teores de Pb nos compartimentos estudados da planta foi possível 

observar o efeito dos tratamentos aplicados. O teor de Pb nas folhas, caule e raízes de 

Angico Vermelho aumentou com o aumento da dose de Pb na solução (Figura 1a, 1b, 1c).  

          

                                
Figura 1. Teores de chumbo na folha (A), caule (B) e raiz (C) de Anadenanthera peregrina em função 
do tratamento com doses crescentes de Pb, em solução nutritiva. 
 

Este resultado era esperado e concorda com os encontrados por outros autores, 

como Paiva et al. (2003); Chantachon et al. (2004) e Almeida et al. (2008), que trabalharam 

com ipê-roxo, vetiver e feijão-de-porco, respectivamente. 

O maior teor de Pb ocorreu nas raízes da planta, quando se compara com os 

compartimentos caule e folha, evidenciando o intenso acúmulo de Pb nesse compartimento 

(Figura 1). Este resultado está de acordo com os de outros autores ao estudarem diversas 

espécies vegetais (Marquez et al., 2000; Piechalak et al., 2002; Paiva et al., 2003; Alves et 

al., 2008). Isto sugere que o mecanismo de tolerância dessa espécie está na sua 

A 
B 

C 



 

328 

capacidade de absorver e reter metais pesados nas raízes, não translocando-os para a 

parte aérea, evitando danos à planta, (Marquez et al., 2000). 

Seregin et al., (2004) trabalhando com milho verificaram que o intenso acúmulo de 

Pb na raiz está relacionado com a alta afinidade desse elemento pelas cargas negativas 

resultantes da dissociação dos grupos carboxílicos dos ácidos galacturônico e glucurônico 

da parede celular das células dos tecidos radiculares (CTC radicular), principalmente nos 

tecidos exteriores (rizoderme e córtez), além da função da barreira fisiológica das estrias de 

Caspary e plasmalema das células da endoderme, mecanismos que restringem o acesso do 

Pb ao xilema e, consequentemente reduzem sua translocação para a parte aérea. 

 
4. Conclusão 

A espécie arbórea tropical Anadenanthera peregrina (Angico Vermelho) apresenta 

potencial para ser utilizada em programas de fitorremediação de solos contaminados por Pb, 

uma vez que apresenta altos teores deste elemento, principalmente nas raízes, 

necessitando, porém, de estudos adicionais em campo. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta implicações geoquímicas e ambientais dos depósitos tecnogênicos de 
municípios da Região Sudeste do Brasil, na Mesorregião de Campinas, São Paulo (Paulínia e Santa 
Cruz das Palmeiras) e no Centro-Sul de Minas Gerais (Itapecerica e Pouso Alegre). O estudo visa 
compreender as formas pela quais o ambiente responde aos impactos resultantes de processos 
diversificados de uso e ocupação do território em municípios com características históricas distintas 
de urbanização. O trabalho, dessa forma, correlaciona e integra, historicamente, os processos 
naturais aos processos sócio-econômicos. O estudo compreende várias fases que envolvem a 
caracterização dos arcabouços geológicos, da geomorfologia original e daquela alterada pelos 
processos tecnogênicos e da caracterização das coberturas superficiais. O estudo envolve ainda a 
abordagem das questões sócio-econômicas através das modificações da cobertura vegetal e uso da 
terra e na organização do espaço urbano. A pesquisa aponta que a dinâmica da sociedade, como 
resultado da apropriação e utilização dos recursos naturais, gera múltiplos impactos e alterações na 
dinâmica do ambiente natural, que resulta na produção dos depósitos tecnogênicos e na alteração 
dos processos geomorfológicos. 
 
Palavras-chave: Depósitos Tecnogênicos, Meio Ambiente, Sociedade, Quinário. 
 
Abstract 
This work presents the geochemical and environmental implications from technogenic deposits of 
municipalities of Southeast Region of Brazil, on Campinas Mesoregion - São Paulo (Paulínia and 
Santa Cruz das Palmeiras) and Center-South - Minas Gerais (Itapecerica e Pouso Alegre). The study 
visa understands the ways by that the environment reacts to the impacts from the diverse use and 
occupation of territories process of distinct historical urbanization process. So, the work makes the 
historical correlation and integration between the natural and socioeconomics processes. The study 
have several stages, that involves the characterization the geologic frameworks, the geomorphology 
original and that modified by the technogenic process and the superficial covering characterization. 
The work analyses also the socio-economic features by the study of vegetal covering and land use 
and the urban space organization. The research points that the society evolution, as results of 
appropriation and use of natural resources, generated several impacts and alterations of natural 
environment dynamics, that results in technogenic deposits production and the modification of 
geomorphologic processes. 
 
Keywords: Technogenic deposits, Environment, Society, Quinary.  
 
 

1. Introdução 

Problemas ambientais decorrentes do uso e ocupação do território, em geral, e do 

processo urbanização das cidades, em particular, ilustram relações predatórias da 

humanidade com o meio natural. Tais problemas são agravados com o aumento da 

densidade demográfica nas aglomerações urbanas, em especial nas que crescem com 

infra-estrutura deficiente.  
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Este trabalho apresenta as principais alterações geoquímicas e ambientais do 

processo de uso e ocupação do território e urbanização dos municípios de Paulínia e Santa 

Cruz das Palmeiras, na Mesorregião de Campinas - Estado de Estado São Paulo, e de 

Itapecerica e Pouso Alegre, na Região Centro – Sul - Estado de Minas Gerais. Estas regiões 

estão entre as que apresentam os maiores índices de desenvolvimento humano e de 

crescimento econômico do Brasil, com inegáveis avanços nos processos de urbanização e 

na intensificaçao dos processos de exploração dos recursos naturais, com óbvios impactos 

sobre as dinâmicas naturais. Assim, é essencial o conhecimento desde a evolução histórica 

do desenvolvimento até as dinâmicas da natureza e da sociedade e de como elas se 

articulam e influenciam mutuamente. Portanto, o estudo faz a análise geomorfológica e a 

identificação das novas formas de relevo, criadas ou induzidas pelo homem e suas 

tecnologias, que alteram o equilíbrio dos sistemas naturais e produzem os depósitos e 

feições tecnogênicas, em função da apropriação do relevo e da formação dos depósitos 

geológicos superficiais (PELOGGIA, 1998). 

Em termos geológicos, Paulínia e Santa Cruz das Palmeiras estão na Depressão 

Periférica Paulista, caracterizada por rochas sedimentares do Subgrupo Itararé, por 

intrusivas basálticas da Formação Serra Geral e depósitos cenozóicos (e.g. ALBERTO; 

CHANG, 2003). Já, a região de Itapecerica, no sul do Cráton do São Francisco, é formada 

de granitos-gnaisse arqueanos e rochas metassedimentares proterozóicas (ALMEIDA, 

1977). Já, a área de Pouso Alegre, ao sul do Cráton São Francisco, é caracterizada por 

migmatitos heterogêneos deformados (biotita gnaisses, anfibolitos e níveis quartzíticos e 

cataclásticos), com coberturas cenozóicas e aluviões recentes (HASUI, 1982).  

 

2. Depósitos Tecnogênicos 

 Para Peloggia (1997), a ação do homem e sua técnica sobre a natureza produzem 

consequências geológicas acumulativas e diversificadas, que resultaram na proposição de 

um novo período geológico para caracterização dessa época: o Tecnógeno ou Quinário. 

Nesta perspectiva, a geologia do Tecnógeno estuda os produtos tecnogênicos (depósitos e 

formas) gerados ou influenciados pelo homem, mas também de seus processos específicos, 

que atuam sobre os próprios depósitos tecnogênicos e sobre os pré-existentes. Em síntese, 

conforme o autor acima, a ação humana na natureza tem consequências relacionáveis a 

três níveis de abordagem, no que concerne a formas, processos, formações e depósitos 

superficiais do ambiente geológico: (1) Na modificação do relevo e alterações fisiográficas 

da paisagem, considerados por Ter-Stepanian (1988) como novos tipos de relevo 

tecnogênicos e, por Fanning & Fanning (1989), como superfícies decapeadas as feições 

resultantes da ação geomórfica do homem; (2) Em alterações na fisiologia das paisagens, 
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como a criação, indução, intensificação ou alteração dos processos da dinâmica externa e 

(3) Na produção de depósitos superficiais correlatos aos quaternários (depósitos 

tecnogênicos ou tecnogenos) como novos marcos estratigráficos. Este conjunto de ações é 

denominado tecnogênese. 

Como os depósitos tecnogênicos resultam da atividade humana, o termo 

antropogênico poderia ser utilizado para a designação dos mesmos; entretanto, a palavra 

também tem sido usada para qualificar eventos do Antropógeno ou Antropogênico, 

conforme Pavlov em 1922 (cf. GERASIMOV, 1979). Assim, o termo tecnogênico reflete 

eventos que resultam da ação humana, ou seja, dependem de uma ação técnica 

(OLIVEIRA, 1994) e são classificados em úrbicos, gárbicos, espólicos e dragados e 

categorizados nos tipos contruídos e induzidos (CASSETI, 2005). 

Desde a década de 1960, o Brasil enfrenta um célere processo de urbanização, que 

gerou um novo padrão sócio-espacial urbano, cujo crescimento desregrado, ligado às 

formas de apropriação do território, resultou num meio urbano de baixa qualidade, de 

características ambientais adversas e suscetíveis a riscos (BEDUSCHI; GARCIAS, 2008).  

É neste contexto de rápidas alterações ambientais provocadas pelas atividades 

agropecuárias, de mineração, aterros e depósitos de resíduos sólidos, que se identificam 

modificações na fisiografia dos municípios em apreço, que trazem novas configurações às 

respectivas paisagens locais. 

 

3. Materiais e Métodos 

 Para atingir os objetivos propostos, o trabalho envolveu: (a) revisão da literatura 

especializada sobre a temática e das características geológicas, geomorfológicas e 

pedológicas regionais das áreas em foco; (b) mapeamento e caracterização da cobertura 

superficial; (c) mapeamento e análise histórica do uso e ocupação da terra; (d) mapeamento 

e caracterização qualitativa dos depósitos tecnogênicos e (e) caracterização das 

implicações geoquímicas e ambientais resultantes da evolução histórica do uso da terra e 

dos depósitos tecnogênicos.  

 

4. Resultados Preliminares e Considerações Finais  

 De forma ampla e geral, as regiões estudadas são caracterizadas como modificadas 

pela ação tecnogênica. Foram, assim, identificados, espacializados e classificados os 

principais depósitos tecnogênicos advindos dos usos e ocupações dos solos, marcados por 

profundas alterações do relevo e que promovem, ainda, a criação, indução, intensificação ou 

alteração dos processos geomorfológicos. As atividades que modificam o desempenho 

morfodinâmico nessas regiões são: remoção da cobertura vegetal original, as modificações 
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resultantes de cortes, aterros e atividades de exploração mineral e de materiais para 

construção civil, depósitos do assoreamento de drenagens devido à erosão acelerada pelas 

atividades agropecuárias, depósitos resultantes da disposição de resíduos, os aterros 

sanitários e lixões, alteração dos fluxos e das características geoquímicas das águas 

superficiais e subterrâneas pela falta de infra-estrutura de coleta e tratamento dos esgotos 

domésticos e industriais. Por fim, nessas regiões, as planícies aluviais e vertentes 

recobertas por formações superficiais holocênicas não são mais significativas em área. Pois, 

os processos holocênicos continentais não são mais significativos e atuantes e foram 

substituídas por planícies e vertentes tecnogênicas, cujo registro sedimentar holocênico e/ou 

pleistocênico ocorre como relicto, que denota ser a fisiologia das paisagens dominada pelos 

processos tecnogênicos. 
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RESUMO  
O ensino das Geociências oferece à escola uma oportunidade de renovação, pois permite a 
integração de várias disciplinas num projeto educativo comum, em que a variável ambiental promove 
o papel integrador inter e multidisciplinar, aguçando o senso crítico dos jovens, onde eles possam 
pensar, sentir e agir, tomando consciência de que o conhecimento e preservação do meio em que 
vivemos é o maior patrimônio para as gerações futuras e que depende, em parte, das escolhas que 
fazemos no presente. O projeto Olhos d’água: Uma visão responsável para o futuro tem como 
objetivo desenvolver atividades práticas em Educação Ambiental (EA), destacando o estudo da Bacia 
Hidrográfica (BH), envolvendo turmas de 6ª séries do ensino fundamental, do Colégio Democrático 
Professor Rômulo Galvão, localizado no município de Elísio Medrado-Bahia. A Bacia Hidrográfica 
serviu como ferramenta metodológica principal na obtenção de conceitos e informações sobre todo o 
ambiente em questão que, para estudo deste projeto foi a Microbacia do rio Jacutinga, rio principal 
que atravessa o município de Elísio Medrado. A programação do projeto envolveu adequação do 
plano de curso da 6ª série; ensino e aprendizagem científica, através de palestras e atividades de 
campo; envolvimento da comunidade e de professores e alunos do Instituto de Geociências da UFBA, 
incluindo publicação de resumos. Os primeiros resultados deste projeto demonstraram que as 
Geociências podem ser vivenciadas no cotidiano, em diversos conteúdos escolares de várias 
disciplinas, através de atividades desenvolvidas, pelos alunos, despertando no seu cotidiano, o uso 
racional dos recursos naturais, valorizando a utilização e preservação dos recursos hídricos, com 
mudanças de hábitos e atitudes tornando-os conseqüentemente agentes multiplicadores na 
sociedade. 
 
Palavras-chave: educação; bacia hidrográfica; geociências; ensino fundamental. 
 
ABSTRACT 
The Geosciences teaching allows the integration of a number of school subjects in a single 
educational project where the environmental component promotes the integrating role among those 
disciplines. As a result, the young people may develop a critical sense in which they can think, feel 
and take actions towards the consciousness that the scientific knowledge alongside the preservation 
and conservation of our environment represent the most important heritage for the future generations 
also realising that this legacy will depend greatly on our choices at the present. The OLHOS D’AGUA 
Project - a responsible viewing for the future, which is initially involves the Colégio Democrático 
Professor Rômulo Galvão, situated in Elísio Medrado - Bahia, aims to develop practical activities in 
the environmental education field emphasising the hydrographical basin study among students at the 
basic education level. The hydrographical basin of the Jacutinga River, which crosses the municipality, 
was used as a crucial methodological tool for understating concepts and obtaining information about 
the local environment. The programme promoted lectures and field activities involving the local 
community, lectures and students of the Institute of Geosciences - UFBA including the publication of 
abstracts. The first results of the OLHOS D’AGUA Project demonstrate that the Geosciences study 
can be experienced in the day-to-day life of the community through activities developed by the 
students in association with the various disciplines normally offered at school, leading to a rational use 
of the natural resources, valuing the usage together with the preservation of the hydrical resources 
through changes in the habits and attitudes, thus creating new opinion formers for the society. 
 
Keywords: education, hydrographical basin, geosciences, basic education 
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1.  INTRODUÇÃO 
A Educação Ambiental (EA) se constitui numa forma abrangente de educação, que 

se propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico participativo 

permanente que procura incutir no educando uma consciência critica. O projeto “Olhos 

D´Água: Uma visão responsável para o futuro”,  é um projeto-piloto que tem como objetivo 

principal realizar atividades práticas envolvendo aproximadamente 60 alunos de 6ª serie do 

ensino fundamental do Colégio Democrático Rômulo Galvão no município baiano de Elísio 

Medrado. 

 

2. MATERIAIS & MÉTODOS 
O projeto tem vigência de 2 anos, inicialmente, envolvendo alunos e professores do 

Colégio Democrático Rômulo Galvão e da comunidade do município de Elísio Medrado e 

pesquisadores da UFBA e outras Instituições. Para tanto contamos com a presença de 

especialistas que realizaram diversas palestras em oficinas organizadas para os estudantes, 

com os temas relacionados à água (Fotos 1 e 4). Nas visitas de campo receberam 

instruções sobre o manejo e tratamento da água que chega ao município. Com o auxilio de 

Ecokits (Kits com reagentes fornecidos pelo projeto) os alunos puderam participar de coleta 

e análise dos parâmetros não conservativos de amostras de água dos locais visitados, 

tomando nota e avaliando a qualidade da água através dos resultados. Foi realizado 

também teste microbiológico da água, mostrando aos alunos as várias etapas dessa análise 

(Fotos 1 e 3), seguida de visita a Embasa de Santo Antônio de Jesus onde puderam 

conhecer o sistema de tratamento de água Foto 2).  

 

3. RESULTADOS PARCIAIS 
Além de tratar de assuntos amplamente discutidos na atualidade como preservação 

do meio ambiente e poluição dos mananciais, o projeto aborda os assuntos de forma lúdica 

e participativa, envolvendo os alunos na construção de pluviômetros, uso de reagentes para 

determinação de índices de contaminantes na água, entre outras atividades, promovendo 

assim um aprendizado de forma dinâmica de assuntos que tem relevância acadêmica e 

social, trazendo assim mudanças positivas na atitude de toda a comunidade no que diz 

respeito a preservação de um recurso tão importante que é a água. Nota-se também que o 

projeto pelo seu caráter lúdico, experimental, aguça nos jovens estudantes a curiosidade 

pelo mundo da ciência, sendo esse também um dos objetivos do projeto, a longo prazo, 

despertar no estudante a vontade de seguir carreira cientifica, beneficiando também o 

avanço da ciência no país. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Ainda é cedo para tirar conclusões consistentes sobre os resultados do projeto como 

um todo, mas é fácil verificar o desenvolvimento dos alunos com melhoria da compreensão 

de temas relacionadas a água e de pequenas mudanças que se operaram na comunidade 

pela ação dos estudantes como agentes multiplicadores e o interesse destes pela discussão 

trazida pelo projeto, ao município de Elísio Medrado. Os resultados de um projeto como 

esse são muito melhores observados a médio e longo prazo.  
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Foto 1 – Palestra sobre o uso dos kits e coleta 
de água na margem do rio Jacutinga.  

Foto 2 - Visita a estação de tratamento de 
água na cidade de Santo Antonio de Jesus-
BA. 

 
Foto 3 – Modelos de Ecokits e Kit 
microbiológico.  

  

 
Foto 4 – Palestras realizadas no Colégio Rômulo Galvão 
na cidade de Elísio Medrado-BA. 
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Resumo 
Este artigo discute a dependência que o Brasil possui na importação de fertilizantes solúveis, para 
manter os atuais níveis de produtividade, bem como sua soberania. Apresenta como contraponto 
uma alternativa baseada na tecnologia da Rochagem, que prevê a remineralização dos solos por 
meio do acréscimo de rochas moídas ricas em macro e micronutrientes. O conhecimento da 
geoquímica das rochas e do seu potencial de fertilização são as ferramentas básicas para propor a 
utilização de materiais geológicos, e assegurar o seu uso adequado. São apresentados alguns tipos 
de rochas disponíveis no Brasil e que já foram testadas para alterar os padrões de fertilidade com 
resultados bastante positivos. Por fim, são indicadas as principais vantagens relativas à utilização de 
rochas moídas para que o Brasil encontre alternativas para manter sua soberania e desenvolvimento.  
Palavras-chave: Rochagem, remineralização, solos, fertilizantes. 
 
Abstract.  
Brazil’s increasing expenditures over import chemical (particularly potassic) fertilizers is threatening 
the country current agriculture production and starting a growing concern over its food security and 
sovereignty. Policies to counteract such growing dependence upon foreign commodities must take 
into account the generation of creative technologies that would overcome economic and geochemical 
constraints on environmental healthy food production. Stonemeal (Rochagem) technology is one such 
economic approach, that uses locally available rocks as cheap sources of phosphorous, potassium 
and micronutrients and provides soil remineralization restoring the balance of lost nutrients.  
Geochemical knowledge on the nutrient potential of regional rocks are basic requirement for selecting 
best potential materials to be used in local sustainable agriculture.  Stonemeal material that have been 
successful tested are here reported.  
Keywords: Stonemeal, fertilizers, solis, remineralization 

 
1. Introdução 

Na última década o Brasil tornou-se uma nação emergente e destacou-se por liderar 

discussões relativas ao comércio e política internacional. A política externa brasileira, suas 

ações em mediações de conflitos de natureza política e ambiental, ganha notoriedade e o 

país passa a ser considerado um importante ator, especialmente após a formação do bloco 

das nações emergentes (BRICS) composto por Brasil, Rússia, Índia e China. Internamente, 

com a ênfase nos aspectos sociais e na implementação de programas de geração de 

empregos e melhoria de renda, verificou-se uma alteração positiva de vários indicadores.  

Entretanto, em alguns setores o Brasil ainda está vulnerável. Dentre as principais 

fragilidades destaca-se a dependência na importação de insumos que compõem as 

formulações dos fertilizantes solúveis (NPK), considerados pelo atual padrão de produção 

indispensáveis na oferta de nutrientes para os nossos solos intensamente lixiviados. Neste 

sentido, Theodoro et al. 2009, apud Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) informam que o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, mas 

participa com apenas 2% da produção mundial, configurando-se, portanto, como um grande 

importador de insumos agrícolas. Nos últimos anos, pequenas variações têm ocorrido na 



 

338 

importação de tais produtos, mas sempre variando em torno dos 70% do que se consome 

no País. Dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos - ANDA, para 2007, 

mostram que foram consumidas 2.8 milhões de toneladas de Nitrogênio (75% importado); 

3.7 milhões de toneladas de Fósforo (51% importado) e 4,2 milhões de toneladas de 

Potássio (91% importado). A Rússia é a principal origem das importações de nitrogênio e 

fósforo. O principal fornecedor de potássio são os Estados Unidos da América.  

A partir destes dados pode-se verificar que, apesar da eficiência de produção 

(revelado pelos recordes anuais de safras), pode ocorrer uma grande crise no setor, devido 

a dependência externa pelos fertilizantes. Desta constatação pode-se, também levantar 

outras três questões: (1) seria a importação de fertilizantes de poucos países o único 

caminho possível para garantir a oferta desses insumos e os atuais níveis de produtividade 

agrícola no País? (2) o modelo agroexportador, focado na produção de commodities, ao 

invés da produção de alimentos, seria a melhor opção para garantir a soberania, 

autossuficiência e segurança alimentar no Brasil? e, por fim (3) existem fontes alternativas 

para suprir as demandas pelos principais macro e micronutrientes (P, K, Ca, Mg, S Mo, V, 

Zn etc)? Tais questões terão que ser respondidas por meio de políticas que definirão como 

se dará o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos. No entanto, para responder a 

ultima questão, sobre as fontes alternativas de insumos, pode-se afirmar que sim. Nos 

últimos anos, vários trabalhos vêm mostrando o potencial do uso de pó de rochas para 

alterar positivamente os índices de fertilidade dos solos de países tropicais, como o Brasil e 

alguns países africanos. 

Rochagem é a denominação dada à tecnologia que parte do pressuposto que 

determinados tipos de rocha podem fornecer de forma adequada a quantidade de nutrientes 

aos solos, e na seqüência para as plantas. O acréscimo de rochas moídas aos solos 

viabiliza uma remineralização por meio da adição de uma vasta quantidade de nutrientes, 

que foram perdidos pelos solos ao longo dos processos intempéricos ou antrópicos 

(Leonardos et al, 1976, 1999 e Theodoro, 2000, 2006 e van Straaten, 2007). A rochagem 

também pode ser entendida como uma espécie de “fertilizante inteligente” de baixa 

dissolução, do qual as plantas se apropriam na medida da necessidade do seu 

desenvolvimento. Pode-se dizer que este insumo (disponível em quase todo território 

brasileiro) configura-se como um banco de nutrientes, pois fornece somente a quantidade 

demandada pelas plantas. Não há o risco de contaminação do solo e dos corpos hídricos 

pelo excesso de oferta, tal como vem ocorrendo com as formulações NPK, onde o K não 

consumido acaba sendo lixiviado para os rios, facilitando a eutrofização das águas. O P tem 

um destino ainda pior, pois fica retido na estrutura das argilas ricas em Al e Fe, tão comuns 

nos solos tropicais e o N acaba liberando óxido nitroso, que contribui com o efeito estufa. 
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2. Material e Métodos 

 Discussão dos principais problemas para manter os atuais níveis de desenvolvimento 

do Brasil; análise dos benefícios da tecnologia da Rochagem para suprir a necessidade de 

macro e micronutrientes, alterando positivamente a fertilidade dos solos; apresentação de 

alguns tipos de rochas disponíveis no território brasileiro, as quais já apresentaram 

resultados positivos com relação à produtividade agrícola. Nas pesquisas feitas pelos 

autores consideram-se como fatores principais de análises, as variações dos padrões 

geoquímicos e de fertilidade dos solos (obtidos por meio de análises de fertilidade e de 

química total) e; o desenvolvimento e a produtividade de vários tipos de culturas agrícolas. 

 
3. Potencialidades das rochas brasileiras 

 Quando se pensa na imensa geodiversidade brasileira, pode-se supor que vários 

tipos de rochas se prestam ao uso como remineralizadores/rejuvenescedores de solos. 

Dentre estes materiais geológicos, destacam-se as rochas ígneas (basaltos, kamafugitos, 

carbonatitos, fonolitos e alguns tipos de granitos); metamórficas (serpentinitos, xistos, filitos) 

e sedimentares (margas, fosfatos e os sedimentos retidos em reservatórios e de várzeas). 

Essas rochas são normalmente compostas por minerais tais como olivinas, piroxênios, 

anfibólios, feldspatos, micas e apatitas que são quimicamente formados por compostos de 

potássio, fósforo, cálcio, magnésio e uma ampla gama de microelementos. As rochas 

vulcânicas são as que têm apresentado os melhores resultados, uma vez que são 

compostas por minerais formados a partir de magmas mais segregados quimicamente e 

com baixo conteúdo de sílica. A Tabela 01 apresenta os resultados das analises de 

fertilidade de algumas rochas brasileiras e demonstra o seu potencial como insumo agrícola, 

para substituir os fertilizantes convencionais.  

Tabela 01 – Analise de fertilidade de rochas brasileiras 
Local P2O5* K2O* CaO* MgO* P2O5 K2O CaO MgO 

Basalto SC  0,24 0,03 0,52 0,29 0,54 0,08 1,11 0,84 

Basalto PR 0,06 0,02 0,83 0,56 0,08 0,01 0,45 0,24 

Basalto RS1 0,36 0,06 1,16 0,9 0,46 0,03 1,09 0,52 

Basalto RS2 0,32 0,03 1,14 0,58 0,57 0,02 1,07 0,25 

Basalto RS3 0,13 0,04 1,12 0,97 0,21 0,02 0,54 0,51 

Basalto GO 0,15 0,07 0,67 0,91 0,11 0,01 0,38 0,15 

Basalto MG 0,35 0,06 0,38 0,12 0,43 0,21 0,81 1,4 

Fonolito  0,03 1,24 0,41 0,02 0,04 1,75 0,91 0,03 

Kamafugito MG 0,93 1,16 1,9 1,85 1,49 1,04 1,7 1,06 

* Diluição com Ácido Cítrico a 2% - Diluição com Ácido Nitrico e Ácido clorídrico 
 
Vê-se na Tabela 01 que a disponibilidade dos principiais macronutrientes é 

relativamente baixa em quase todas as rochas analisadas (se comparada aos fertilizantes 

solúveis). Este fato tem sido freqüentemente apontado pelos céticos e defensores do 
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modelo convencional como um impedimento ao uso de rochas moídas para suportar as 

altas produtividades exigidas pelas culturas de ciclo rápido, que estão baseadas no uso de 

fertilizantes solúveis e prontamente disponíveis. No entanto, as pesquisas têm mostrado que 

esta aparente fragilidade não se revela um impedimento em termos de produtividade, haja 

visto, que grande parte dos experimentos nos quais são comparados o desenvolvimento das 

plantas e a produtividade, utilizando-se os dois métodos de fertilização, mostra um 

desempenho igual ou superior quando se usa pó de rochas (Theodoro e Leonardos, 2006). 

Este potencial foi reforçado pelo uso das misturas organominerais, onde a atividade 

biológica dos micro-organismos (advindos da matéria orgânica) desempenha um papel 

especial na liberação dos nutrientes das rochas, de forma mais rápida. Theodoro et al. 2009 

mostram o caso do kamafugito que alterou drasticamente os valores disponíveis de P e K, 

passando de 1,3 mg/dm3 para 615,7 mg/dm3 e de 56 mg/dm3 para 3864 mg/dm3, 

respectivamente. Também Arcad e Schneider, 2006 confirmaram o efeito causado por 

ácidos orgânicos em cristais de apatita, assim como Almeida et. al, 2006.  

  
4. Conclusões 

Além de produtividades compatíveis, os experimentos com a tecnologia da 

Rochagem sustentam que: as culturas de ciclo longo apresentam melhor desempenho do 

que aqueles obtidos com a adubação convencional; o teor de umidade é maior em solos 

onde se adiciona pó de rochas, devido a retenção de água pelas argilas; as plantas mostram 

maior quantidade de massa verde e melhor perfilhamento; as raízes apresentam-se em 

maior quantidade e mais desenvolvidas do que as plantas que recebem a adubação 

convencional. E, mais importante, os custos de aplicação do pó de rocha são menores em 

cerca de 70% quando se compara com a adubação química e seu efeito pode se estender 

por até quatro ou cinco anos seguidos, devido ao efeito da liberação lenta dos nutrientes. 
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Resumo 
O óxido nitroso, um gás naturalmente produzido em sistemas aquáticos e terrestres, e que exerce 
importante papel em processos químicos e físicos da atmosfera, pode ter suas emissões aumentadas 
por diversas atividades humanas que afetam a ciclagem biogeoquímica do nitrogênio. Emissões de 
N2O para a atmosfera foram medidas diretamente sobre as águas fluviais da bacia do rio Paquequer 
em setores muito pouco influenciados pelas atividades humanas e em setores receptores de 
elevadas cargas de águas residuais. Enquanto que nos primeiros as emissões se assemelham às 
dos solos com cobertura natural de floresta (Mata Atlântica), nos setores impactados as emissões 
atingem valores de até duas ordens de grandeza em relação aos primeiros.   
 
Palavras-chave: óxido nitroso, gases do efeito estufa, poluição hídrica, esgoto urbano. 
 
Abstract 
Nitrous oxide, a gas produced naturally in aquatic and terrestrial systems, which plays an important 
role in some atmospheric chemical and physical processes, may have increased their emissions by 
various human activities which affect the nitrogen biogeochemical cycling. Nitrous oxide emissions at 
the air-water interface were directly measured in the Paquequer river and in some of its major 
tributaries, in zones very little influenced by human activities and in those receiving high loads of 
wastewater. While emissions from the preserved zones resemble those from soils with forest cover 
(Atlantic Forest), emissions from impacted areas reach values up to two orders of magnitude over the 
first. 
 
Keywords: nitrous oxide, greenhouse gases, water pollution, urban sewage. 
 

1. Introdução 

 

O óxido nitroso (N2O) é um dos gases do efeito estufa e um dos responsáveis pelo 

consumo do ozônio estratosférico. No período pré-industrial sua concentração na atmosfera 

era de aproximadamente 270 ppb (parte por bilhão em volume) e atualmente é de 

aproximadamente 323 ppb. Nas últimas décadas suas concentrações na atmosfera vêm 

crescendo linearmente num ritmo de aproximadamente 0,25% ano-1. Segundo SEITZINGER 

et al. (2000), globalmente, os sistemas aquáticos emitem cerca 5,9 Tg N2O-N ano-1, dos 

quais o montante de 1,1 Tg N2O-N ano-1 provêm diretamente dos rios, sendo que destes 

95% estão relacionados às atividades antrópicas. Sistemas aquáticos receptores de 

elevadas cargas de nitrogênio (N) pelo lançamento de águas residuais (esgotos domésticos, 

drenos de aterros sanitários etc.) são fontes potenciais de N2O. O objetivo do presente 

estudo é quantificar a transferência de N2O na interface ar-água nas águas fluviais da bacia 
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do rio Paquequer (Teresópolis – RJ) desde sua cabeceira até próximo à sua foz no rio Preto. 

As águas da bacia do Paquequer recebem elevada carga de esgotos domésticos não 

tratados especialmente dentro do perímetro urbano da cidade de Teresópolis. No município, 

outras atividades relacionadas ao uso da terra, como drenagem de um aterro sanitário e 

atividades agrícolas, são fontes potenciais de N para as águas do Paquequer.  

 

2. Materiais e Métodos 

 

A bacia hidrográfica do rio Paquequer encontra-se no município de Teresópolis, 

região serrana do estado do RJ, drena uma área de 269 km2. O canal principal do 

Paquequer possui cerca 38 km de comprimento. Este estudo foi realizado de 2 a 6 de 

agosto de 2011, não havendo ocorrência de chuvas neste período. Foram selecionados 15 

pontos de coleta, distribuídos na bacia do rio Paquequer, para determinação das formas de 

nitrogenadas dissolvidas, entre as quais o N2O. Em 11 deles foram medidas as emissões de 

N2O, dos quais 8 situam-se ao longo do canal principal do Paquequer e 3 em alguns de seus 

principais tributários. Estes pontos englobaram trechos de uma unidade de conservação 

federal (Parq. Nac. da Serra dos Órgãos, PARNASO), urbanos e de áreas com atividades 

agrícolas. 

As emissões de N2O foram medidas diretamente na interface ar-água pelo método 

da câmara estática, que consiste no uso de uma câmara cilíndrica, construída em PVC 

(policloroeteno), com 25 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Para flutuação, é ajustada à 

câmara uma placa de isopor (50 cm x 50 cm x 3 cm) com orifício central de 25 cm. Sobre a 

câmara há dois orifícios vedados com rolhas de silicone atravessadas por agulhas de aço 

inox às quais são fixadas válvulas para a inserção de seringas de 60 mL, através das quais 

são retiradas as amostras do interior da câmara após sua instalação para medida das 

emissões. Em cada ponto foram realizadas de 3 medidas de emissão. Nos pontos de coleta 

foram também efetuadas medidas das concentrações de N2O dissolvido na água. A técnica 

utilizada para tais medidas encontra-se descrita sucintamente em GUIMARÃES e DE 

MELLO (2009). 

Para determinação da emissão de N2O foram retiradas 4 amostras (em seringas) de 

ar do interior da câmara em intervalos de 10 min ou 5 min (em trechos poluídos) após a 

instalação da mesma. Uma quinta amostra retirada foi de ar atmosférico externo à câmara. 

No PARNASO, nos mesmos dias das coletas, foram efetuadas as análises de N2O por 

cromatografia a gás com detector de captura de elétrons (Shimadzu GC-17A), calibrada com 

padrões de 356 e 840 ppb de N2O. O limite de quantificação da emissão do N2O foi de 0.7 

µg N m-2 h-1.  
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3. Resultados e Discussão 

 

As emissões de N2O variaram de <0.7 a 201 µg N m-2 h-1 (n = 22) na calha principal 

do Paquequer e de 1.1 a 9.9 µg N m-2 h-1 (n = 9) nos três tributários investigados. Estes 

valores representam a evasão do gás exclusivamente pelo processo de difusão na interface 

ar-água. Nos trechos encachoeirados, a turbulência das águas pode provocar, nos setores 

supersaturados em N2O, um aumento no processo de transferência do gás para a 

atmosfera.  Este mecanismo de transferência não foi quantificado no presente trabalho. 

Nos locais situados dentro dos limites do PARNASO e no córrego Príncipe, setores 

não, ou muito pouco, sujeitos à descarga de esgotos, as emissões variaram de <0,7 a 6,1 

µg N m-2 h-1 (n = 11). Esta faixa engloba a emissão média de N2O (3,1 ± 0,9 µg N m-2 h-1) 

verificada em solos com cobertura de floresta ombrófila densa de montana do PARNASO 

(RODRIGUES et al., 2007). As maiores emissões ocorreram dentro e no limite do perímetro 

urbano inferior, com valores na faixa de 68 a 201 µg N m-2 h-1 (n = 5). Nos trechos a jusante 

do perímetro urbano, as emissões de N2O variam bastante de 7,0 a 99 µg N m-2 h-1 (n = 12). 

A Figura 1 mostra a correlação positiva entre as médias das emissões e das 

concentrações de N2O dissolvido na água nos 10 pontos nos quais foram efetuadas 

medidas. Dos 11 pontos, um apresentou emissão inferior a 0,7 µg N m-2 h-1. Nessa figura, 

cada ponto representa a média aritmética para valores de “n” que variam de 1 a 3 tanto para 

as emissões quanto para as concentrações na água. 
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Figura 1. Correlação entre as emissões na interface ar-água e as concentrações de óxido nitroso 
dissolvido nas águas fluviais da bacia do rio Paquequer. 
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4. Conclusões 

 

Fora dos limites da unidade de conservação, a bacia de drenagem do rio Paquequer 

sofre em vários setores os impactos provocados pelos elevados aportes de esgotos 

domésticos. A elevada carga de N lançada é responsável pelo aumento das emissões de 

N2O. Fora os pontos pouco influenciados pelas atividades humanas, a emissão média de 

N2O das águas do curso principal do Paquequer é 83 ± 60 µg N m-2 h-1 (n = 13). Para uma 

extensão aproximada de 30 km do curso principal do rio Paquequer e uma largura média de 

5 m do leito, que compreende o trecho poluído do rio, estima-se uma carga de transferência 

de N2O para a atmosfera, somente por difusão, de ca. 300 g N dia-1, representando cerca 

0,03% da carga de NTD transferida para o rio Preto. Além disso, estima-se que a carga 

momentânea de N2O transferida do Paquequer para o rio Preto, no período estudado, seja 

da ca.140 g N dia-1 (sujeita também à transferência para a atmosfera), representando 

0,015% da carga de NTD transferida para o rio Preto. Não houve estimativa para emissões 

de N2O nos setores encachoeirados, onde, devido à turbulência, o N2O pode ser extraído do 

líquido e transferido para a atmosfera pelo processo de purga (air stripping). 
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Resumo 
O óxido nitroso é um dos gases do efeito estufa e contribui para o consumo do ozônio estratosférico. 
O tratamento de esgoto representa uma das fontes antrópicas desse gás. O IPCC recomenda um 
fator de emissão médio de 3,2 g N2O pessoa-1 ano-1 para inventários de emissão de óxido nitroso de 
estações de tratamento de esgoto com processos controlados de nitrificação e desnitrificação. Neste 
estudo foram estudadas as emissões de óxido nitroso em um tanque de tratamento biológico por 
lodos ativados com aeração escalonada. O fator de emissão médio obtido foi aproximadamente 3 
vezes inferior ao proposto pelo IPCC. Portanto, os resultados sugerem que o processo estudado é 
bastante eficiente no que tange à redução das emissões de óxido nitroso. 
Palavras-chave: óxido nitroso, tratamento de esgoto, lodos ativados.  
  
Abstract 
Nitrous oxide is one of the greenhouse gases and contributes to the consumption of stratospheric 
ozone. The wastewater treatment is one of the anthropogenic sources of this gas. The IPCC 
recommends 3,2 g N2O person-1 year-1 as an emission factor for inventories of nitrous oxide emissions 
from wastewater treatment plants with controlled processes of nitrification and denitrification. In this 
study emissions of N2O were measured in the tank of an activated sludge biological treatment system 
with staggered aeration. Average emission factor obtained in this process was about 3 times lower 
than that proposed by the IPCC. Therefore, the results suggest that this process seems very efficient 
when it comes to reducing emissions of nitrous oxide. 
Keywords: nitrous oxide, wastewater treatment, activated sludges  
 
1. Introdução 

O óxido nitroso (N2O), gás que contribui tanto diretamente para o aquecimento global 

quanto indiretamente para a destruição da camada de ozônio, é a segunda substância 

gasosa de nitrogênio (N) mais abundante na atmosfera terrestre. Atualmente sua 

concentração é aproximadamente 322 ppb (parte por bilhão), com uma taxa que vem 

crescendo linearmente nos últimos 30 anos na ordem de 0,25% ao ano (AGAGE, 2010). 

Atualmente, um terço da emissão desse gás deriva de fontes antropogênicas, sendo uma 

destas fontes os processos de tratamento de esgoto doméstico. O Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) sugere o fator de emissão de 3,2 g N2O pessoa-1 ano-1 para 

inventários de emissão de N2O em sistemas de tratamento de esgoto com processos de 

nitrificação e desnitrificação controlados, valor obtido do estudo de um estudo realizado 

numa estação de tratamento de esgotos (ETE) no nordeste dos Estados Unidos (Czepiel et 

al.,1995). O presente estudo mediu a emissão de óxido nitroso do tanque de aeração de 

uma ETE de lodos ativados com aeração escalonada.  
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2. Materiais e Métodos 

Este estudo foi realizado de novembro de 2009 a junho de 2010 em uma estação de 

tratamento de esgoto doméstico localizada na cidade do Rio de Janeiro que atende a uma 

população aproximada de 470 mil habitantes. Foi monitorado o fluxo de N2O em seis zonas 

do tanque de aeração que opera com aeração escalonada como mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática do tanque de aeração e suas seis zonas mostrando a diferença 
de difusores o que favorece uma aeração escalonada. 
 

Para estimar a taxa de emissão de N2O na superfície de cada zona do tanque foi 

utilizado o método descrito por Brotto et al. (2010). A concentração de N2O foi medida por 

cromatografia gasosa (Shimadzu GC-17A) com detector de captura de elétrons (Ni63) 

utilizando coluna Porapak Q. As condições cromatográficas foram: temperatura do detector 

de 340ºC, temperatura da coluna de 60ºC e argônio com 5% de CH4 como gás de arraste.  

Foram retiradas amostras de esgoto primário (oriundo do decantador primário), de 

esgoto tratado e da mistura no tanque de aeração para análises de nitrogênio total (NT), 

amônia (N-NH3), nitrito (N-NO2
-), nitrato (N-NO3

-) e demanda química de oxigênio (DQO) de 

acordo com os métodos do Standard Methods (APHA, 2004). Análises de oxigênio 

dissolvido (OD), pH, temperatura, salinidade, condutividade e sólidos totais dissolvidos 

foram realizadas por meio de uma sonda Hanna HI9828. 

 

3. Resultados e Discussão 

Durante o período de estudo, as zonas (ZN) do tanque de aeração que operavam 

teoricamente com maior vazão de ar foram a ZN2 (1200 m3 L-1) e a ZN5 (900 m3 L-1), 

enquanto que a ZN1 operou com baixa aeração (30 m3 L-1). No entanto, as concentrações 

de OD estiveram maiores nas ZN5 e ZN6. A maior emissão de N2O ocorreu na ZN5 que 

operava com a segunda maior vazão de ar, onde a concentração de OD na mistura do liquor 

(lodo e esgoto) também encontrava-se alta, como mostra a Figura 1. Este perfil sugere que 
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as áreas do tanque de aeração que têm maior fluxo de ar e apresentam elevada 

concentração de OD possam ser as que mais emitem N2O. Apesar da ZN6 ter apresentado 

a maior concentração OD de todas as demais zonas (Figura 1), ela operou com uma baixa 

taxa de aeração, o que pode justificar a baixa emissão de N2O medida nesta zona. 

A Figura 2 mostra a variação das emissões de N2O em função das concentrações de 

OD. Observa-se que a variação do OD em cada uma das seis zonas está relacionada à 

quantidade de ar injetado e às atividades microbiológicas que envolvem o consumo da 

matéria carbonácea. A maior emissão média de N2O foi verificada na ZN5, onde a 

concentração média de OD foi de aproximadamente 3,0 mg L-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Variação das emissões de óxido nitroso em função das concentrações de OD nas 6 zonas dos 
4 tanques de aeração. 
 

Na Tabela 1 verifica-se que este tipo de tratamento pode ser caracterizado como 

eficiente na remoção da carga orgânica e do N total. Além disso, segundo Von Sperling 

(1996) a presença da NHx no efluente final como espécie predominante, pode caracterizar 

um efluente de sistema de tratamento com baixa nitrificação, o que de certa forma poderia 

explicar as baixas emissões de N2O se comparados com Brotto et al. (2010).  

Tabela 1. Concentrações médias (± desvio padrão; mg N L-1) na entrada e saída da ETE e eficiências 
de remoção da carga orgânica e de nitrogênio total. 

PARÂMETROS Esgoto bruto 
(Entrada) 

Esgoto tratado 
(Saída) 

NHx - N (n = 8) 23,9 ± 3,8 5,0 ± 3,3 
NO2

- - N (n = 8) 0,005 ± 0,002 0,13 ± 0,08 
NO3

- - N (n = 8) 0,08 ± 0,11 1,2 + 0,66 

NT (n = 5)  43,1 + 8,0 8,3 + 3,6 

Eficiência de remoção nitrogênio 81% 

DQO (n = 5) 1202 ± 891 45,4 ± 30,8 
Eficiência de remoção carga orgânica 92% 

 



 

348 

4. Conclusão 

 

O tratamento de lodos ativados por aeração convencional utilizado na ETE estudada 

apresentou-se como um sistema eficiente no ponto de vista da menor emissão de N2O, visto 

que, o fator de emissão encontrado (1,2 g N2O pessoa-1 ano-1) é 2,7 vezes menor que o 

proposto pelo IPCC. A utilização de energia suficiente para promover a aeração, sem haver 

desperdícios pode ser um ponto positivo para esta ETE neste tipo de tratamento, não 

criando assim um ambiente muito turbulento que poderia promover por difusão a emissão 

deste gás. 
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Resumo 
O óxido nitroso (N2O) exerce importante papel no controle do ozônio (O3) estratosférico e no clima da 
Terra e aquecimento global. Neste trabalho estão sendo estudados, em uma estação de tratamento 
de esgotos, os fatores de controle de produção e emissão de N2O em um tanque de aeração com 
aeração diferenciada nas 6 zonas pelo número de difusores. É evidente a relação entre o grau de 
aeração e idade do lodo com as concentrações de N2O dissolvido e emissões de N2O na interface 
esgoto-atmosfera. 
 
Palavras-chave: estação de tratamento de esgoto, ciclo do nitrogênio, gás do efeito estufa. 
 
Abstract 
Nitrous oxide (N2O) plays an important role in control of stratospheric ozone (O3) and in the Earth's 
climate and global warming. In a wastewater treatment plant we are studying the factors controlling 
the production and emission of N2O in an aeration tank formed by 6 zones with different amounts of 
diffusers. There is a clear relationship between the degree of aeration and sludge age with the 
concentrations of dissolved N2O and emissions of N2O at liquid-atmosphere interface. 
 
Keywords: wastewater treatment plant, nitrogen cycle, air pollution 
 

1. Introdução 

O N2O é a segunda substância de nitrogênio (N) mais abundante na atmosfera 

terrestre e origina-se de fontes naturais e antrópicas. Por ser um gás pouco reativo na 

troposfera, o N2O possui um tempo de vida de aproximadamente 125 anos, permitindo que 

ele alcance altitudes mais elevadas. Na estratosfera, contribui de forma indireta para a 

depleção da camada de ozônio. De acordo com Ravishankara et al. (2009), o N2O é 

atualmente considerado a principal entre as substâncias consumidoras de O3 estratosférico, 

visto que os níveis dos clorofluorcarbonos, gases produzidos artificialmente, vêm diminuindo 

na atmosfera a partir do Protocolo de Montreal (1987). Há poucos estudos sobre emissões 

de N2O realizados diretamente em estações de tratamento de esgoto de lodo ativado e os 

resultados mostram grandes discrepâncias. Este trabalho tem por objetivo determinar os 

alguns dos principais fatores de controle da produção e fluxos de N2O na interface esgoto–ar 

baseado num estudo sendo realizado em seções do tanque de aeração com variados 

números de difusores de ar. 
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2. Materiais e Métodos 

O estudo está sendo realizado em uma ETE localizada no município do Rio de 

Janeiro e que atende atualmente a uma população de aproximadamente 470 mil pessoas. 

No momento estão em funcionamento 4 tanques de aeração que contém 6 zonas cada. A 

aeração é diferenciada por zona, sendo a zona 1 a que recebe o retorno do lodo e também 

o esgoto afluente do tratamento primário. A vazão de ar de cada zona é variada em virtude 

da diferença de difusores presentes em cada uma delas. 

A concentração do N2O no meio líquido é medida através da técnica do equilíbrio em 

headspace, que consiste em coletar 30 ml de amostra líquida em seringa de 60 ml e 

preencher com igual volume de ar atmosférico. A amostra é agitada manualmente por 200 

vezes e em seguida o ar contido no headspace é transferido para outra seringa seca 

(Guimarães e de Mello, 2008). Esta forma de extração é semelhante àquela adotada por 

Czepiel et al. (1995) para determinação de N2O em esgoto. Após as coletas o N2O é 

analisado em um cromatógrafo a gás Shimadzu (modelo GC-17A) com detector de captura 

de elétrons (63Ni) operado a 340ºC e coluna Porapak Q a 60ºC. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados apresentados são preliminares e referentes as campanhas de 

20/12/2010 e 17/02/2011. As medidas de concentração de N2O dissolvido, pH, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (OD) e temperatura são feitas em 6 zonas de um 

dos quatro tanques de aeração da ETE. A idade do lodo aumenta da zona 1 para a zona 6. 

Para garantir melhores resultados em cada zona são feitas quatro medidas por zona em 

pontos eqüidistantes. A partir dos dados coletados pôde-se agrupá-los para cada campanha 

com o objetivo de confrontar as concentrações de N2O e a percentagem da saturação do 

gás junto com os dados físico-químicos medidos paralelamente. O grau de saturação do 

N2O dissolvido no líquido em relação à concentração atmosférica (atualmente ~325 ppb) é 

interpretado da seguinte forma: sub-saturado ∆[N2O] < 100%, saturado ∆[N2O] = 100% e 

supersaturado ∆[N2O] > 100% (Guimarães e de Mello, 2008). 

Na primeira campanha fica evidente a diminuição contínua das concentrações 

médias de N2O dissolvido (n = 4) no líquido na seqüência de percurso do esgoto no 

processo de aeração, ou seja, da zona 1 à zona 6 (Tabela 1). Tem-se nesse caso todas as 

zonas sob a condição de supersaturação, porém com valores de supersaturação 

inversamente proporcional à idade do lodo. Nessa mesma seqüência crescem as 

concentrações de OD. 
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Tabela 1: Dados da campanha do dia 20/12/2010 

Zona 

Nº de 

difusores 

Condutividade 

(µS/cm) pH 

Temp. 

(°C) 

OD 

(mg L-1) 

N2O 

(nmol L-1) 

∆[N2O]  

(%) 

1 29 5367 6,8 28,7 0,2 167 2402 

2 2324 469 6,8 28,8 1,4 166 2387 

3 2324 447 6,6 28,9 2,6 153 2202 

4 2324 446 6,7 29,0 4,5 107 1551 

5 898 447 6,8 29,1 4,3 57 826 

6 612 449 6,9 29,1 1,8 26 370 

 

Na campanha de 17/02/2011 (Tabela 2), o pH apresentou maior variação e as 

concentrações de OD não cresceram continuamente da zona 1 à zona 6 como observado 

na campanha de 20/12/2010. Além disso, as concentrações médias de N2O dissolvido e 

∆[N2O] não diminuíram continuamente entre as zonas 1 e 6. 

 

Tabela 2: Dados da campanha do dia 17/02/2011 

Zona 

Nº de 

difusores 

Condutividade 

(µS/cm) pH 

Temp. 

(°C) 

OD 

(mg L-1) 

N2O 

(nmol L-1) 

∆[N2O]  

(%) 

1 29 831 6,6 30,2 0,0 263 3955 

2 2324 757 6,4 30,4 0,9 113 1707 

3 2324 714 6,2 30,5 0,2 373 5648 

4 2324 697 6,0 31,0 1,0 152 2308 

5 898 691 6,2 32,0 3,1 174 2642 

6 612 705 6,2 32,9 3,5 91,3 1464 

 

A Figura 1 mostra a relação inversa verificada, por zona, entre as concentrações 

médias de N2O dissolvido e as de OD. As concentrações de N2O tendem a ser maiores nas 

menores concentrações de OD. Entretanto, a concentração de N2O no líquido é função 

também a eficiência de remoção do N2O pelas bolhas de ar injetado no tanque e que varia 

entre as zonas. Já as emissões médias de N2O mostraram uma diminuição seqüencial entre 

a zona 2 e 6, com o menor valor encontrado na zona 1: Z1 (0,04 g N2O m-2 dia-1), Z2 (9,52 g 

N2O m-2 dia-1), Z3 (2,19 g N2O m-2 dia-1), Z4 (1,56 g N2O m-2 dia-1), Z5 (0,27 g N2O m-2 dia-1) e 

Z6 (0,16 g N2O m-2 dia-1). 
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Figura 1: Relação entre as concentrações médias de óxido nitroso e oxigênio dissolvido nas 6 zonas 
do tanque de aeração nas campanhas de 20/12/2010 e 17/02/2011. 

 

4. Conclusão 

 

A aeração exerce importante controle na produção e emissão do N2O, primeiramente 

através do O2 atuando como receptor de elétrons para processos de nitrificação, um dos 

processos formadores do N2O, sendo, entretanto, a eficiência da produção de N2O maior em 

menores níveis de OD, e também na ação física de transferência do N2O do líquido para a 

atmosfera. 
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Resumo 
O estudo das emissões de óxido nitroso (N2O) em processos de tratamento de esgoto tem se tornado 
necessário e urgente nos últimos anos visto à sua contribuição às mudanças climáticas globais, já 
que este gás é responsável por 6% do efeito estufa e se tornará a principal substância destruidora do 
ozônio estratosférico (SDO) do século XXI. Os poucos estudos realizados com o intuito de estimar as 
emissões diretamente em estações de tratamento de esgoto (ETEs) foram produzidos na Europa e 
nos Estados Unidos da América e há grande variação nos fatores de emissão (FEs) obtidos por eles. 
Este presente estudo é o segundo realizado no Brasil e apresenta uma estimativa das emissões de 
N2O em ETE de lodos ativados localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e sua 
correlação com alguns parâmetros operacionais. Os FEs estimados por população atendida, vazão 
de esgoto tratado e carga de nitrogênio total foram: 8,1 g N2O pessoa

-1
 ano

-1
, 8,3 x 10

-5
 g N2O 

L(esgoto)
-1

 e 0,12%. 
Palavras-chave: Processos de tratamento de esgoto, Ciclo do nitrogênio, Efeito Estufa, Fatores de 
emissão, Emissão de gases do efeito estufa. 
 
Abstract 
The study of nitrous oxide (N2O) emissions from wastewater treatment processes has become 
necessary and urgent in the last years due to its contribution to global climate change, as greenhouse 
effect and the ozone layer depletion. The few studies performed with the purpose of estimate the 
emissions from wastewater treatment plants (WWTPs) were produced in Europe and in the United 
States of America and there is a wide variation in the emission factors (EFs) obtained by those. This 
present study is the second carried out in Brasil and gives an estimate of N2O emissions in an 
activated sludge WWTP located in the metropolitan area of the State of Rio de Janeiro and its 
correlation with some operational parameters. EF estimated from population served, wastewater flow 
and nitrogen load (conversion ratio) were: 8.1 g N2O are person

-1
 yr

-1
, 8.3 x 10

-5
 g N2O L(watewater)

-1
 

and 0.12%. 
Keywords: Wastewater treatment processes, Nitrogen cycle, Greenhouse effect, Emission factors; 
Greenhouse gases emissions.  

 

1. Introdução 

As ações humanas podem contribuir de forma significativa para as mudanças 

climáticas globais devido ao aumento das concentrações de alguns gases na atmosfera, 

influenciando o balanço de energia da Terra. Dentre os três principais gases do efeito estufa 

(GEEs), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), o último é o menos 

abundante na atmosfera, porém é aquele que possui maior potencial de aquecimento global, 

sendo, por molécula, 300 vezes superior ao do CO2 (IPCC, 2006). E, em virtude do declínio 

das emissões de clorofluorcarbonos (CFCs) a partir do Protocolo de Montreal, o N2O se 

tornará a principal substância destruidora do ozônio (ODS) do século XXI, devido a reação 

de produção de óxido nítrico [N2O + O(1D) → 2NO], que é responsável pelo consumo do 

ozônio estratosférico [NO + O3 →  NO2 + O2]  (Ravishankara et al., 2009). 
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Na natureza, o N2O é produzido por processos microbiológicos de nitrificação e 

desnitrificação em sistemas continentais e marinhos (solo, água e sedimentos). Dentre 

diversas fontes antrópicas, os processos de tratamento de esgoto têm sido pouco estudados 

a fim de estimar as emissões de N2O diretamente em estações de tratamento de esgoto 

(ETEs). Os poucos estudos realizados com esse propósito foram produzidos na Europa e 

nos Estados Unidos da América e há grande variação nos fatores de emissão (FEs) obtidos. 

Em estudo recente, Brotto et al. (2010) na cidade do Rio de Janeiro (RJ, Brasil) apresentou 

um FE 4 vezes superior ao proposto pelo pelas Diretrizes de 2006 do IPCC para Inventários 

de Gases do Efeito Estufa (3,2 g N2O pessoa-1 ano-1). Dessa forma, este estudo se propõe a 

estimar as emissões de N2O em tanque de aeração (AT) de uma ETE na região 

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, correlacionar as emissões com alguns 

parâmetros operacionais e comparar os resultados aos de outros estudos já realizados no 

Brasil (por nosso grupo) e em outras localidades do mundo. 

2. Materiais e Métodos 

A ETE se localiza na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (RJ) e atende 

a aproximadamente 50 mil habitantes do centro e zona norte do município. Apresenta 

unidades de tratamento primário e secundário que tratam aproximadamente de 14,700 m3 

dia-1 de esgoto predominantemente doméstico, com média de remoção de demanda 

biológica de oxigênio (DBO) de 85%.  

A coleta de amostras ocorreu no período de janeiro a julho de 2010, uma vez por 

mês entre 9:00 e 11:00 h no tanque de aeração da ETE. Neste, foram amostrados 7 pontos 

aleatórios e, em cada um realizaram-se quatro metodologias: 1) Medidas dos parâmetros 

físico-químicos do esgoto com auxílio da sonda multiparâmetro HANNA HI988. 2) 

Amostragem de óxido nitroso em fase gasosa pela técnica do funil emborcado. 3) Coleta de 

30 mL amostra de esgoto com seringa para a técnica do headspace. 4) Coleta de 500 mL 

amostra de esgoto em frasco de polipropileno para análise da demanda química de oxigênio 

(COD) dos compostos de nitrogênio.  

As amostras de esgoto coletadas em frascos de polipropileno de 500 mL foram 

filtradas em membranas de celulose de 0,22 µm de diâmetro de poro (Millipore®) e 

armazenadas em freezer a -20 oC para posterior determinação de NO2
- por colorimetria. 

Para análise de NO3
- e nitrogênio amoniacal - pelos métodos eletrodo-seletivo de amônia e 

de nitrato - nitrogênio total e DQO - por colorimetria - foram utilizadas amostras não filtradas 

acidificadas com H2SO4 concentrado à pH 2. As amostras de N2O coletadas com seringa (ar 

atmosférico, do interior do funil e do headspace) foram analisadas por cromatografia a gás 

(GC-17A, Shimadzu) com detector de captura de elétrons (63Ni). 
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3. Resultados e Discussões 

A média (e mediana) dos fluxos de N2O obtidos no AT da ETE de estudo é 47,8 

(34,8) mg N2O m-2 h-1 (n = 49). Supondo que os fluxos de N2O se mantêm constantes ao 

longo do dia, pode-se estimar a taxa de emissão (fluxo x área do AT) diária de N2O de 1,10 

x 103 g N2O dia-1, o que totaliza uma taxa de emissão equivalente de CO2 de 341 kg eq-CO2 

dia-1. Com base na população atendida, na vazão de esgoto tratado e na carga de nitrogênio 

total, os FEs estimados são 8,1 (2.5-16.6) g N2O pessoa-1 ano-1, 8,3 x 10-5 g N2O L(esgoto)-1 

e 0,12%. O FE per capita é aproximadamente 3 vezes superior do que o proposto pelo IPCC 

(3.2 (2-8) g N2O pessoa-1 ano-1) como parâmetro de emissões de N2O para países que 

possuam sistemas centralizados de tratamento de esgoto com avançado controle dos 

processos de nitrificação e desnitrificação.  

A concentração de oxigênio dissolvido (OD) e a temperatura são consideradas 

importantes parâmetros operacionais no controle das emissões de N2O durante o tratamento 

de esgoto. De acordo com a Figura 1, observa-se que as maiores emissões de N2O 

ocorreram quando a concentração de OD no esgoto encontrava-se entre 1,0 e 3,4 mg/L. 

Comportamento semelhante foi observado por Brotto et al., (2010) e Ahn et al., (2010) em 

ETEs de lodos ativados, no Brasil e nos USA, respectivamente. Este fato pode ser atribuído 

principalmente ao aumento da extração do N2O do esgoto para a atmosfera durante a 

aeração do sistema. Visto que o processo de tratamento de esgotos por lodos ativados 

consome grande quantidade de energia para a aeração do sistema, e que se observa um 

grande impacto da concentração de OD nas emissões de N2O recomenda-se que se faça 

um controle apropriado da injeção de ar no AT, mantendo a concentração de OD entre 0.5 

mg L-1 e 1.0 mg L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Fluxo de óxido nitroso (g N2O m
-2

 dia
-1

) e concentração de OD (mg L
-1

). 
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A temperatura do esgoto variou entre 24.7 e 31.4 oC durante os 7 meses de 

campanha. Em fevereiro, foi registrada a maior temperatura e uma forte correlação com os 

dados de fluxo de N2O (r2=0.79; p<0,05). Dessa forma pode-se sugerir que em países de 

clima tropical, como o Brasil, as emissões de N2O são expressivamente maiores do que em 

países de clima temperado, onde foram realizados mais de 90% dos estudos. 

4. Conclusão 

As emissões de N2O estão diretamente relacionadas aos parâmetros operacionais e 

os FEs estimados são superiores aos propostos pelas Diretrizes de 2006 do IPCC para 

Inventários de Gases do Efeito Estufa. Dessa forma, os resultados corroboram para a 

urgente necessidade de se ampliar o estudo dessas emissões em países de clima tropical, 

visto a importante contribuição do N2O às mudanças climáticas globais. 
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Resumo 
Amostras de deposição total foram coletadas em Niterói, na APA Guapimirim e no PARNASO durante 
o período de agosto de 2008 a agosto e 2009. Os fluxos de deposição total de NH4

+, NO3
-, e SO4

2- 
foram respectivamente iguais a 335, 319 e 160 mol ha-1 ano-1 em Niterói e de 533, 263 e 177 mol ha-1 
ano-1 na APA GUAPI. Os excessos dos fluxos de SO4

2- correspondem a 70% e 82% do total 
depositado de SO4

2- em Niterói e na APA GUAPI. Os fluxos de deposição de N inorgânico (NH4
+ + 

NO3
-) e de S-(exc-SO4

2-) em Niterói aumentaram em relação às décadas anteriores. 
 
Palavras-chave: Nitrogênio inorgânico, deposição total, excesso de sulfato e poluição atmosférica 
 
Abstract 
Samples of bulk deposition were collected in Niterói, APA Guapimrim and PARNASO during period 
August 2008 to August 2009. The bulk depositions of NH4

+, NO3
- and SO4

2- were equal to 335, 319 
and 160 mol ha-1yr-1 in Niteroi and 533, 263 and 177 mol ha-1yr-1 in APA Guapimirim. The non-sea salt 
of SO4

2- correspond to 70% and 82% of total deposits of SO4
2- in Niteroi and APA Guapimirim. The 

bulk deposition of inorganic N (NH4
+ + NO3

-) and S-(exc-SO4
2-) in Niterói increased relative to previous 

decades 
 
Keywords: Inorganic nitrogen; bulk deposition, non-sea-salt sulfate and atmospheric pollution 
 

1. Introdução 

As deposições atmosféricas constituem uma das principais etapas de ciclagem e 

transferência de vários elementos da atmosfera para a superfície do planeta. O 

conhecimento quantitativo e qualitativo das deposições atmosféricas é relevante para o 

entendimento dos ciclos biogeoquímicos dos elementos e da influência das atividades 

antrópicas nestes processos. A deposição total consiste na combinação entre as duas 

formas de transferência de partículas da atmosfera para as diversas superfícies da terra, a 

deposição úmida (chuva) e deposição seca (arraste de partículas sedimentáveis na 

ausência de chuvas) (DE MELLO, 2003). Desde meados do século XIX as emissões 

antrópicas de compostos de S e principalmente de N vêm aumentando mundialmente em 

decorrência das atividades humanas e industriais provenientes da queima de combustíveis 

fósseis responsável principalmente pela emissão de SO2 e NOX (NO+NO2), assim como, das 

emissões de NH3 oriundas da queima de biomassa, da excreta humana e de animais, das 

práticas de pastagem e na agricultura com a produção e uso de fertilizantes e esgotos 

domésticos (GALLOWAY et al., 2008). O presente estudo teve por objetivo caracterizar as 

variações espaciais do aporte atmosférico de íons majoritários entre a Região Metropolitana 

e Serrana do Rio de Janeiro. 
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2. Materiais e Métodos 

A área de trabalho proposta para este estudo é composta por 3 pontos de coleta 

distribuídos entre a Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro (RMRJ) e Região 

Serrana (RS). Esta área abrange a cidade de Niterói (NI) e Área de Proteção Ambiental do 

município de Guapimirim (APA GUAPI), ambos localizados na RMRJ, e o Parque Nacional 

da Serra dos Órgãos (PARNASO), em Teresópolis, localizado na Região Serrana (RS) do 

RJ. As coletas de deposição total (DT) foram realizadas semanalmente no período de 

agosto de 2008 à agosto de 2009. Os coletores de DT consistem de um funil de polietileno 

de 11,3 cm de diâmetro acoplado diretamente à tampa de um frasco de polietileno de 1L, 

que foi instalado sobre um tubo de PVC rígido fixado a 1,5 m acima da superfície do solo.  

As amostras foram filtradas em filtros de acetato de celulose de 0,22 µm de diâmetro 

de poro. Os íons sódio (Na+), amônio (NH4
+), magnésio (Mg2+), cálcio (Ca2+), cloreto (Cl-), 

nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e sulfato (SO4
2-) foram analisados por cromatografia de íons 

Dionex modelos ICS-1100 (para cátions) e ICS-2100 (para ânions) com detectores 

condutimétricos. A qualidade dos resultados dos íons Cl-, SO4
2-, Na+, Mg2+, Ca2+ e K+ foi 

verificada também por meio de diluições de 1:2000 mL de água do mar padrão (IAPSO 

Standard Seawater; salinidade = 34,996; Ocean Scientific International Ltd., UK) em água 

destilada e desionizada (resistividade 1-2 MΩ cm). Os resultados obtidos deste teste 

encontraram-se na faixa de ± 10% em relação aos valores esperados para concentração 

destes íons em água do mar (MILERO, 2006). 

 

3. Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta os fluxos de deposição total em mol ha-1ano-1, de Na+, NH4
+, 

K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO2
-, NO3

-e SO4
2- para NI, APA GUAPI e PARNASO, assim como, as 

precipitações anuais calculadas (com base nos volumes de chuva registrados) e medidas 

em estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET; 

http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/automaticas.php) em cada ponto de coleta. Durante o 

período de coleta (agosto de 2008 a agosto de 2009), as diferenças entre as precipitações 

calculadas e medidas em NI e PARNASO variaram entre 10 e 20%. 

 Os fluxos de deposição (mol ha-1ano-1) de Cl- e Na+ foram aqueles que mais 

contribuíram para o aporte de íons inorgânicos majoritários em todos os locais, 

representando juntos, 68% em NI, 46% na APA GUAPI e 50% mo PARNASO do total de 

íons depositados. A razão Na+/Cl- em NI (1,114), APA GUAPI (1,268) e PARNASO (0,948) 

foram iguais aquela verificada para água do mar (1,165). Este comportamento sugere a forte 

influência dos aerossóis de sal marinho (sea-salt aerosols) em NI devido à relação direta 

com a proximidade do mar (MILLERO, 2006).  
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A APA GUAPI apresentou os maiores fluxos de deposição NH4
+, K+ e SO4

2-, com 

valores respectivamente iguais a 510, 232 e 266 mol ha-1 ano-1. Oitenta e seis por cento do 

total de SO4
2- depositado equivale ao excesso de SO4

2- (exc-SO4
2-) que possui como 

prováveis fontes de contribuição a queima de combustíveis fósseis e a emissão de sulfeto 

de dimetila ((CH3)2S da superfície do mar por atividades fitoplanctônicas. O excesso de K+ 

(exc-K+) equivale à  92%  do total de K+ depositado e possui como principais fontes de 

origem a queima de biomassa, fragmentos de vegetação e processos biogênico. No 

PARNASO o fluxos de deposição de Ca2+ foi igual a 192 mol ha-1ano-1  e o de NO3
- foi igual 

a 413 mol ha-1ano-1. O  exc-Ca2+ equivale a 92% do total depositado, podendo estar 

associado à processos biogênicos e às construções civis. As parcelas dos excessos dos 

íons SO4
2-, K+ e Ca2+ foram calculados admitindo-se que o Na+ possui origem 

predominantemente marinha (KEENE et al., 1986). 

 

Tabela 1. Fluxo de deposição total (mol ha-1 ano-1) de íons majoritários em Niterói (NI; n= 46), na 
APA Guapimirim (APA GUAPI; n= 48) e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO; n= 
48). 

1.PC.: Precipitação calculada à partir dos volumes de chuva registrados. 
2.PM.: Precipitação medida por estação meteorológica  
3.Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Dados compilados do site do 
INMET (http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/automaticas.php). 

 

A figura 2  mostra os fluxos de DT ( kg ha-1 ano-1 ) de N-NH4
+, N-NO3

-  e de S-(exc-

SO4
2-) nos períodos de 1988-89, 1998-99 e 2008-09 em NI, 2008-09 na APA GUAPI, e 

2004-05  e 2008-09 no PARNASO . Em NI os fluxos de deposição de N-NH4
+ e N-NO3

- entre 

o período de 2008-2009 são 1,4 a 2 vezes maiores em relação ao final da década de 80, 

entretanto, para o SO4
2- houve uma redução de 12% em relação ao mesmo período. Por 

outro lado, os fluxos de deposição de N-NO3
- e de S-(exc-SO4

2-) em 2008-09 aumentaram 

respectivamente 25 e 30%  e o de N-NH4
+  reduziu 18% m relação à década anterior.Em 

suma, os aportes atmosféricos de N e S em NI e no PARNASO sugerem possíveis 

mudanças nas últimas duas décadas, com uma tendência de um crescimento contínuo dos 

fluxos de N Inorgânico (N-NH4
+ e NO3

-) e de S em NI, e um decréscimo de N Inorgânico e de 

S no PARNASO. 

 PC 
(mm)1 

PM 
(mm)2 

Na+ NH
4
+ 

K+ Mg2+ Ca2

+ 
Cl- NO2

- NO3
- SO4

2- 
NI 1220 10273 1279 290 108 154 160 1425 4 332 241 
APA GUAPI  1292 - 604 510 232 89 176 766 14 302 266 
PARNASO 2549 29113 678 251 214 63 192 643 3 413 191 
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Figura 2: Evolução dos fluxos de deposição (kg ha-1 ano-1) de N-NH4

+, N-NO3
- e S(exc-SO4

2-) em 
Niterói e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). Fonte: Niterói 1988-89: DE MELLO, 
2001; Niterói 1998-99: DE MELLO, 2003; Niterói 2008-09: Este estudo; PARNASO 2004-05: 
RODRIGUES et al., 2007; PARNASO 2008-09: Este estudo. 
 

4. Conclusão 

Os fluxos dos íons majoritários presentes na deposição total entre a Região Serrana 

e Metropolitana do Rio de Janeiro, apresentaram variações espaciais durante o período de 

estudo de agosto 2008 a agosto de 2009. O aporte atmosférico de Niterói possui influência 

fortemente marinha, caracterizada pelos altos fluxos de deposição de Na+, Mg2+ e Cl-. Na 

APA Guapimirim foi observado a predominância Os fluxos de deposição total de N 

inorgânico (N-NH4
+ e N-NO3

-) e de S-(exc-SO4
2-) em Niterói e no PARNASO. mostraram 

possíveis mudanças nas últimas duas décadas. 
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troposférico: estudo de caso de outubro de 2002. 
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Resumo 
Em centros urbanos, a produção de altas concentrações de ozônio em superfície depende da 
presença de radiação solar e da emissão de COVs e NOx pela frota veicular e indústrias. O presente 
estudo avaliou a capacidade do modelo WRF/Chem em gerar as altas concentrações de ozônio 
observadas na RMSP em outubro de 2002, utilizando o mecanismo químico RADM2. As simulações 
foram realizadas com resolução espacial de 6 km e 27 níveis verticais. Os resultados foram 
comparados com dados da CETESB e da EMIAG. O modelo conseguiu reproduzir de forma 
satisfatória o ciclo diurno do O3, porém não atingiu os picos de até 140 ppb observados, não 
ultrapassando os 90 ppb nas estações utilizadas para comparação. Apesar de não atingir os valores 
máximos, a análise estatística indicou superestimativa das concentrações de O3. Isso porque a 
simulação não conseguiu gerar os valores baixos de concentração que ocorreram durante a noite, 
devido às condições de contorno consideradas. As análises de CO e NOx mostraram que o modelo 
subestimou as concentrações, indicando que há problemas com o inventário de emissão utilizados.  
 
Palavras-chave: ozônio, processos fotoquímicos, WRF/Chem, RMSP. 
 
Abstract 
In urban centers, the production of high surface ozone concentrations depends on the presence of 
solar radiation and VOCs and NOx emission by vehicular fleet and industries. This study evaluated the 
WRF/Chem model performance in generating high ozone concentrations which was observed in the 
SPMA October 2002 using the RADM2 chemical mechanism. Simulations were performed with spatial 
resolution of 6 km and 27 vertical levels. The results were compared with CETESB and EMIAG 
data. The model was able to reproduce satisfactorily the diurnal cycle of O3, but did not reach the 
peaks of up to 140 ppb observed, no exceeding 90 ppb at stations used for comparison. Although 
not reaching maximum values, the statistical analysis shown overestimation of ozone 
concentrations. This is due to the boundary conditions considered. Simulations generates higher 
values that the occurred at night. The analysis of CO and NOx showed that the model underestimated 
the concentrations, indicating that there are problems with the emission inventory used. 
 
Keywords: ozone, photochemical processes, WRF/Chem, SPMA. 

 
1. Introdução. 

A poluição do ar é um problema muito comum em grandes centros urbanos e está 

associado, em grande parte, com a queima de combustíveis fósseis utilizados pelos 

automóveis. Entre os principais compostos emitidos pela frota veicular, estão os COVs e os 

NOx (NO + NO2). Na atmosfera, em presença de radiação solar intensa, esses compostos 

sofrem uma série de reações fotoquímicas, que levam a formação de ozônio e outros 

compostos oxigenados, como o PAN, H2O2 e radicais livres (OH. e HO2
.) (FINLAYSON-

PITTS; PITTS JR, 2000). Estes poluentes causam danos à biosfera, prejudicando a 

vegetação e reduzindo a produtividade agrícola (CETESB, 2008) e causam problemas à 



 

362 

saúde humana (irritação nos olhos e nariz e agravamento de doenças respiratórias). Na 

RMSP, o ozônio é um dos parâmetros avaliados pela CETESB e, também tem sido foco de 

muitos estudos. Isto porque este poluente, com freqüência tem ultrapassado os níveis do 

padrão horário de qualidade do ar (PQAR ~ 82 ppb) nos últimos anos, apesar da criação e 

implementação de programas de controle da emissão de poluentes atmosféricos. O mês de 

outubro de 2002 apresentou concentrações extremas de ozônio. Os valores de 

concentração para este poluente ultrapassaram o padrão por 18 dias no mês, sendo que, 

em 15 desses dias, a concentração de O3 ultrapassou o nível de atenção (~100 ppb). Alguns 

episódios chegaram a registrar concentrações superiores a 160 ppb, mostrando que este 

mês teve uma condição bastante poluída em relação ao ozônio.  

 

1.1 Objetivos. 

O presente trabalho teve por objetivo, compreender as condições atmosféricas que 

levaram ao aumento das concentrações de ozônio no período de outubro de 2002, para os 

níveis extremos medidos nas estações da CETESB. Para investigar as condições 

atmosféricas que levaram a esse cenário altamente poluído, foi utilizado o modelo 

WRF/Chem, para simular a formação e dispersão de O3 troposférico durante período de 

outubro de 2002. Os resultados das simulações foram comparados com dados de estações 

de monitoramento da CETESB. Foi avaliada a capacidade modelo em simular 

concentrações extremas de ozônio, como as ocorridas em outubro de 2002. A avaliação foi 

feita através de parâmetros estatísticos e comparações com estações de monitoramento.  

 

2. Dados e Metodologia. 

Para as simulações foram utilizados dados as análises do NCEP-FNL, disponíveis a 

cada 6 horas, com resolução horizontal de 1º x 1º e 26 níveis verticais. O domínio da 

simulação foi centrado nas coordenadas 23,5ºS e 46,5ºO, com 100 pontos de grade na 

direção norte-sul e 140 pontos de grade na direção leste-oeste, espaçados de 6 km. Foram 

consideradas apenas emissões veiculares nas simulações, por serem mais representativas 

das emissões de CO e precursores de ozônio. O esquema de emissão utilizado considera 

as áreas urbanizadas a partir de imagens de satélite do período noturno (MARTINS, 2008). 

Para comparação foram utilizados dados horários de estações da CETESB para os 

seguintes parâmetros: Temperatura, velocidade do vento e concentrações de ozônio, óxidos 

de nitrogênio e monóxido de carbono (CO). Para avaliação do vento, a Estação 

Meteorológica do IAG-USP (EM-IAG) foi utilizada, por apresentar medidas mais confiáveis 

dessa variável. Para comparação entre simulação e observação foram calculados os 

seguintes índices estatísticos: índice de correlação (r), erro médio (EM), erro médio 
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quadrático (EMQ), raiz do erro médio quadrático (REMQ) e índice de concordância (d) 

(ELBIR, 2003; PIELKE, 2002; WILKS, 2006).  

 

3. Resultados e discussão. 

A figura 1 apresenta os valores médios horários obtidos para concentração de ozônio 

pela simulação (vermelho) e para a estação Ibirapuera da CETESB (preto). Notou-se que o 

modelo WRF/chem conseguiu simular os perfis de concentrações observados de ozônio, 

com os máximos e mínimos coincidentes com as medições na estação. A diminuição das 

concentrações de poluentes, causada pela passagem de uma frente fria, com ocorrência de 

precipitação nos dias 18 e 19 de outubro também foi bem representada pelo modelo. O 

modelo apresentou dificuldades em gerar concentrações de ozônio acima de 90 ppb, apesar 

de ter representado de maneira satisfatória as altas temperaturas observadas neste período 

de outubro de 2002.  
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Figura 1: Comparação entre as medições (preto) e simulações (vermelho) de ozônio na estação 
Ibirapuera da CETESB, entre os dias 12 e 21 de outubro de 2002. 

 

Da análise estatística encontrou-se r ~ 0,79 e d ~ 0,81, mostrando boa concordância 

entre a simulação e observação para os níveis de ozônio. O erro médio calculado foi 

negativo, indicando que a simulação superestimou as concentrações no período. Isso, no 

entanto, está associado com a condição de contorno da simulação, que acabou por gerar 

valores no período noturno mais elevados do que as medições da estação. A análise 

análoga para o CO e os NOx mostraram que as emissões simuladas dos precursores de 
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ozônio estão subestimadas. Para os parâmetros meteorológicos, os índices mostraram boa 

concordância entre as temperaturas simuladas e medidas, enquanto a velocidade do vento, 

em relação à EM-IAG, foi superestimada pela simulação. Esse resultado é importante, pois 

pode causar maior dispersão dos poluentes em superfície, levando aos picos simulados 

menores do que as medições.  

 

5. Conclusões.  

 A simulação realizada no período de 12 a 21 de outubro de 2002 mostrou que o 

modelo WRF/Chem é uma ferramenta que pode ser utilizada para previsão da qualidade do 

ar em relação ao ozônio. Em episódios extremos, no entanto, o modelo apresentou maiores 

dificuldades em gerar picos elevados do poluente. As condições de contorno utilizadas 

também dificultaram a simulação de O3 no período noturno, indicando que ainda são 

necessários ajustes. Outros pontos que devem ser levados em consideração para melhorar 

as previsões de episódios de ozônio são: o módulo de emissão utilizado, uma vez que a 

análise estatística indicou subestimativa das emissões de precursores de O3; a velocidade 

do vento mais alta nas simulações pode causar maior dispersão dos poluentes em 

superfície, levando aos picos mais baixos em relação às observações.  
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Resumo 
Depósitos de particulados atmosféricos coletados na cidade de Rio Claro em membranas de teflon 
foram estudados com uso de MEV e EDS. Análises realizadas conforme a rotina utilizada para 
amostras geológicas resultaram em extensas regiões destruídas nas membranas. Para diminuir 
esses inconvenientes das análises foi alterada a rotina de análise e limitado o número de análises 
EDS. Estas mudanças resultaram em imagens e dados analíticos de boa qualidade, bem como 
melhores condições finais da membrana.  Além disso, um estudo preliminar foi conduzido 
evidenciando alguma variação sazonal na forma, tipo e ocorrência de partículas. Os dados de 
microanálise permitiram a indentificação de alguns minerais presentes. 
 
Palavras-chave: particulado atmosférico, MEV – EDS, microanálise 
 
Abstract 
Some teflon membranes with atmospheric aerossols from Rio Claro (SP) were analysed using the 
rotine methods for geological material in SEM-EDS showing the presence of extended destroyed 
regions. To avoid such inconvenients, rotine analysis was changed and a limited number of EDS 
analysis was established. Such changes resulted in good images and analytical results, as well as 
better preservation of the membranes. In adition, a preliminar study of the aerossols was conducted 
evidencing seasonal differences in type, form and particles occurence. Beyond that microanalysis 
were conducted in some mineral grains evidencing the presence of some common minerals.  
 
Keywords: aerossol, SEM - EDS, microanalysis 
 
 
1 – Introdução 

 Um argumento favorável às análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) é 

o fato de serem não destrutivas, ou seja, depois da análise as amostras permanecem 

inalteradas, podendo ser reutilizadas em outros procedimentos sem prejuízo de suas 

características (Reed, 1995). No entanto, Echlin (2009) comenta danos e modificações 

irreversíveis nas amostras, tanto durante a sua preparação para a análise, quanto durante a 

aquisição de imagens e microanálise.  

 Neste trabalho foram selecionadas 8 membranas com depósito de materiais 

particulados atmosféricos coletados na cidade de Rio Claro (SP) para testes preliminares em 

MEV e microanálise por espectrometria de energia dispersiva (EDS). Esse procedimento 

teve por objetivo caracterizar preliminarmente o material particulado (menor que 10 µm; 

PM10) dessa região quanto aos diferentes tipos, formas e tamanho de partículas minerais. 

Também foi avaliada a presença de material de origem orgânica (cinza de queimada de 

culturas e grãos de pólen, por exemplo), fornecendo subsídios para a interpretação de 

assinaturas isotópicas de Pb e identificação de fontes poluentes. 
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2 – Área de estudo e procedimentos de coleta 

 O município de Rio Claro situa-se a 175 km a NW da capital São Paulo e possui 

atividade industrial na área química e atividade de agricultura (IBGE 1996). O clima da 

região é tropical com alternância de estações chuvosas (Novembro a Março) e secas (Abril a 

Outubro). A vegetação original está preservada em redes de drenagem, porém a maior parte 

foi substituída por culturas (cana-de-açúcar, citros e eucalipto). Geologicamente,  localiza-se 

na porção noroeste da Bacia do Paraná ocorrendo arenitos e conglomerados (Formação Rio 

Claro); basaltos e diabásios (Formação Serra Geral); arenitos eólicos (Formação Botucatu), 

arenitos fluviais (Formação Pirambóia); diamictitos, tilitos, argilitos, folhelhos, lamitos 

(Formação Irati e Formação Corumbataí); siltitos e arenitos arcosianos, conglomerados e 

diamictitos (Formação Tubarão) (Almeida & Melo,1981; Ponçano, 1981).  

 Os equipamentos para a coleta dos particulados atmosféricos foram instalados no 

topo de um prédio na estação meteorológica do Centro de Estudos de Planejamento 

(CEAPLA) no Campus da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Os aerossóis (PM10) 

foram coletados em filtros de teflon Millipore montados em suporte de PVC (Inlet). 

Empregou-se uma bomba de vácuo de diafragma com fluxo médio de 16 L/min, e o volume 

de ar filtrado foi registrado por medidor de volume de gás.  As coletas foram feitas por 

períodos de 24 ou 48 horas durante os meses de inverno de 2002 e verão de 2003. 

 

3 – Análises de MEV e EDS  

 Estudos foram realizados usando MEV modelo LEO 430i com detectores de elétrons 

retroespalhados, elétrons secundários e sistema de microanálises por espectrometria de 

energia dispersiva (EDS) do Instituto de Geociências da UNICAMP.  

 Ao iniciar os trabalhos nas membranas manteve-se os parâmetros analíticos usuais 

para análises de amostras geológicas, que consistem em manter a tensão de aceleração em 

20 keV, corrente do feixe de 3000 a 6000 nA e 6 a 8 pontos de microanálises EDS em cada 

campo investigado. Com essa configuração analítica, após 3 ou 4 pontos de análise, o 

espectro EDS dos pontos subsequentes tornavam-se anômalos, a membrana apresentava 

enormes “buracos” e o material de interesse já não estava mais presente (Figura 1A e B).  

 Em uma tentativa de eliminar esses danos às membranas, foram testados valores 

inferiores de corrente do feixe, desde 500 nA até 1000 nA. Em geral, esses valores para 

corrente forneceram boas imagens e preservaram mais as membranas; por outro lado, as 

análises EDS se mostraram inadequadas com baixo número de contagens.  

 Assim, para efetuar ambas as análises de modo satisfatório optou-se por utilizar os 

valores de tensão de 20 keV, corrente do feixe em 2500 nA, e reduzir as análises EDS a, no 

máximo, 3 por imagem, de forma que a mesma região da membrana ficasse exposta ao 
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feixe por cerca de 400s. Com essa rotina reduziram-se os danos às membranas, embora, 

ainda assim, tenham sido observados alguns prejuízos (Figura 1 C e D).    

 

Figura 1 – (A e B) Imagens dos danos causados às membranas após a aquisição da imagem e 
análises EDS com a rotina para amostras geológicas. (C e D) Imagens com a nova rotina 
estabelecida. Notar as diferenças nas dimensões dos danos causados. Escala: barra = 50 µm. 
 

4. Variações sazonais e composição das partículas 

 Apesar das dificuldades de análise, foram obtidas algumas informações preliminares 

nas amostras da cidade de Rio Claro. Conforme visto Figura 2, nas amostras do inverno 

percebe-se aglomerados de diferentes grãos, enquanto que nas do verão as partículas 

apresentam-se mais individualizadas, sugerindo que a maior quantidade de umidade e 

chuva durante o verão inibe a formação dos aglomerados que se verifica na época da seca. 

Na época do verão observou-se também maior frequência de partículas de origem orgânica. 

 Notou-se ainda a frequência de partículas minerais arredondadas e, em menor 

quantidade, angulosas contendo elementos, tais como Ti, Fe, Si, Al, K, O, C e Ca; mais 

raramente ocorrem partículas com Zn, Br e V em sua composição, sugerindo a presença de 

carbonatos (possivelmente calcita e siderita), argilominerais (possivelmente caolinita) 

quartzo, óxido de ferro entre outros.  

 

4 – Conclusões 

 Com o presente trabalho foi possível estabelecer uma rotina analítica que permitiu a 

maior preservação das membranas em comparação com os testes iniciais, em que áreas 

analisadas eram totalmente destruídas durante o procedimento.  
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 Estabelecida a nova rotina, avaliou-se preliminarmente oito membranas com material 

particulado atmosférico coletado na cidade de Rio Claro, permitindo estabelecer algumas 

variações sazonais na forma de ocorrência das partículas, sendo que no verão estão mais 

individualmente dispersas pela membrana e no inverno mais unidas formando aglomerados 

de grãos variados. Verificou-se ainda o aumento na quantidade e variedade de partículas de 

origem orgânica durante a época do verão. 

 Os resultados preliminares indicaram a presença de minerais como carbonatos 

(calcita e siderita), argilominerais (caolinita), quartzo, óxido de ferro entre outros. No entanto, 

estudos mais detalhados desses resultados devem ser conduzidos para identificar outros 

minerais bem como suas possíveis fontes na atmosfera da região de Rio Claro (SP). 

 

Figura 2 – Imagens MEV mostrando particulados atmosféricos. Notar que na imagem A as partículas 
encontram-se mais dispersas na membrana (verão-chuvas) e na imagemC ocorrem mais 
aglomeradas (inverno-seca). Imagens B e D mostram material orgânico. Escala: barra = 50 µm.  
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Resumo 
A presença de elementos-traço metálicos na atmosfera da região de Campinas foi monitorada com 
uso de bioindicador Tillandsia usneoides (L.), uma bromélia epífita. Espécimes da planta foram 
introduzidos em sete diferentes pontos ao longo de uma transecta de aproximadamente 30 km de 
extensão, durante cinco períodos de dois meses entre 2009 e 2010. Após o período de exposição, as 
plantas foram removidas, liofilizadas, digeridas e dissolvidas e os elementos-traço medidos em ICP-
MS. Os maiores aportes totais de elemento-traço foram obtidos nos locais próximos a avenidas e 
rodovias de grande fluxo de veículos e de instalações industriais. Os maiores índices de pluviosidade 
coincidem com menores concentrações de elementos-traço medidas nas amostras de bioindicador. A 
mudança no regime dos ventos coincidiu com o aumento no aporte de metais-traço nas plantas.   
Palavras-chaves: Tillandsia usneoides, metais-traço, aerossóis, Campinas 

 
Abstract 
Trace metals present in the atmosphere of Campinas region were monitored with the use of the 
bioindicator Tillandsia usneoides (L.), an epiphytic bromeliad. The plant specimens were introduced at 
seven different places along a transect of approximately 30 km, during five periods of two months 
between 2009 and 2010. After the exposition period, the plants were removed, lyophilized, digested 
and dissolved and trace elements measured by ICP-MS. The major total inputs of trace elements were 
obtained at places close to avenues and roads with large fluxes of vehicles and industrial plants. The 
larger rainfall index coincides with the lowest concentrations of the total measured trace metals in the 
samples of bioindicator. Changes in the wind regime coincide with higher total concentrations of trace 
metals in the plants.   
Keywords: Tillandsia usneoides, trace elements, aerosols, Campinas 

 

1. Introdução 
 
Vegetais são utilizados como biomonitores ambientais atmosféricos em razão da sua 

capacidade de acumular poluentes de maneira gradual e constante (Markert et al.,1999). A 

introdução de bioindicadores em locais e por períodos pré-determinados permite controlar 

variáveis ambientais que interferem na sua deposição (Szczepaniak e Biziuk, 2003). 

Estudos de biomonitoramento são práticos, de baixo custo, produzem resultados rápidos e 

podem ser conduzidos a longo-prazo (Elias et al, 2008). Exemplos são estudos realizados 

na Região Metropolitana de São Paulo com Tillandsia usneoides (L.) (Figueiredo et al. 2007; 

Figueiredo et al. 2004). A Região Metropolitana de Campinas (RMC) sedia um dos maiores 

pólos industriais do país e também possui tráfego aéreo e terrestre intensos e poucos 

estudos foram realizados para caracterizar a composição dos aerossóis na área urbana 

(Miranda e Tomaz 2008). 
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O objetivo deste estudo, realizado com a implantação de Tillandsia usneoides, é 

averiguar a distribuição espacial e sazonal das concentrações de elementos-traço numa 

transecta que abrange os municípios de Campinas e Paulínia.  

 

2. Materiais e Métodos  
 

O mapa da Figura 1 mostra a localização dos sete pontos onde os espécimes de 

Tillandsia usneoides foram introduzidos entre abril de 2009 e março de 2010. Dois pontos 

encontram-se no município de Paulínia e os demais no município de Campinas e incluem 

áreas próximas a indústrias, centro urbano, parques e área rural. As amostras da planta 

foram amarradas em suporte de polivinilcarbonato (PVC) e mantidas em cada ponto durante 

aproximadamente dois meses e substituídas por cinco vezes.  Após retiradas, as amostras 

foram liofilizadas e moídas. Porções-teste foram digeridas com HNO3 e HF destilados e 

evaporados em chapa aquecida. Os elementos-traço abordados neste estudo (Al, Ti, V, Cr,Fe, 

Co,Ni, Cu, Ga, Rb, Sr, Y, Nb, Cd, Sn, Sb,  Ba, Ce, Pr, Hf, W, Pb, Bi)  foram determinados em ICP-MS 

(X Series II, Thermo, Alemanha). Para controle de qualidade foi analisado o material de 

referência certificado de folhas de macieira SRM 1515 (NIST, EUA).  Dados de temperatura, 

CO, O3, pluviosidade e direção de ventos nos períodos amostrados foram obtidos de 

estações de monitoramento da CETESB e da Feagri. 

 

 
Figura 1. Locais de introdução e coleta das amostras de T. usneoides entre Campinas e Paulínia  
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3.     Resultados e Discussão 
 As somas das concentrações de todos os elementos-traço (em µg/g) de cada um 

dos sete pontos de amostragem nos cinco períodos de exposição normalizadas em relação às 

somas das concentrações dos mesmos elementos nas amostras-controle constitui o aqui 

chamado nível de poluição (NP). Os maiores aportes totais (%NP) foram observados em 

CENTRO (ponto na área central de Campinas) e CSC (centro esportes privado próximo a 

importantes rodovias). Os pontos CABRAS (área rural) e MSG (parque urbano) (Figura 2) 

apresentaram os menores aportes totais de elemento-traço. Nos intervalos pesquisados, os 

maiores NP foram observados no primeiro e terceiro períodos de exposição. Este último 

compreende o período mais seco do ano.  Os pontos Paulínia-BV (próxima ao pólo 

petroquímico) Paulínia-Jd e Feagri apresentaram níveis intermediários de aporte de elementos-

traço.  

  
Figura 2. Nível de Poluição (NP) em % entre os pontos de implantação da T.usneoides normalizada 
em relação às somas das concentrações nas amostras controle. 

 

 
Figura 3. Nível de Poluição aporte total para cada período e em todos os pontos amostrados. 

 
A variação nos aportes elementares ao longo dos meses (Figura 3) pode ser 

relacionada com os parâmetros climatológicos da região e a proximidade dos pontos com 
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fontes naturais (poeiras) e antrópicas. O acúmulo dos poluentes é favorável no inverno 

seco, que coincide com mudança no sentido dos ventos predominantes.  

 
4. Conclusão  

A exposição de Tillandia usneoides L às condições da atmosfera em vários pontos 

de Campinas e Paulínia, e a posterior determinação de elementos-traço mostrou-se um 

indicador do aporte de poluentes que puderam ser associados com as condições 

climáticas locais e seu entorno ambiental. Alguns elementos-traço como Bi, Sb, Sn, Ba 

apresentaram elevados coeficientes de enriquecimento em relação às amostra-controle 

nas áreas com maior NP,  e puderam ser associadas a fontes antrópicas.   
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Resumo 
Este estudo contribui para a identificação de rotas ambientais de exposição humana a agentes 
tóxicos originários de uma área contaminada por atividades de preservação de madeira com CCA, 
situada em Triunfo (RS), através do rastreamento do teor de As, Cu e Cr em material particulado 
aéreo com tamanho ≤2,5 µm (MP2,5). Devido ao potencial de efeitos nocivos sobre o sistema 
respiratório, a avaliação dessas partículas é importante em estudos de danos à saúde humana 
provocados pela poluição do ar. Selecionaram-se dois locais para realizar o estudo: referência e área 
residencial sob potencial influência da usina. A amostragem foi realizada semanalmente, entre 
outubro e novembro/2009, usando um amostrador Hi-Vol MP2,5, num período de 24 h. Avaliou-se o 
teor de MP2,5 por gravimetria, enquanto a análise de elementos-traço foi realizada por extração ácida 
dos filtros de ar, seguida de determinação por ICP-OES, com aspiração direta (Cu e Cr) ou geração 
de hidretos (As). No período deste estudo exploratório, os dados indicaram que a população sob 
potencial influência da área contaminada esteve exposta a teores de MP2,5 similares aos da área de 
referência, em níveis que não ultrapassaram o valor guia de 25 µg m-3, referido pela OMS e adotado 
no Brasil pelo programa VIGIAR, do Ministério da Saúde. Quanto aos elementos-traço, também não 
houve diferença expressiva entre os pontos avaliados, sendo que os teores obtidos situaram-se 
abaixo de valores referidos na literatura para material particulado total em áreas urbanas. As 
concentrações de As foram inferiores ao valor alvo de 6 ng m-3, estabelecido para MP10 pela 
Comunidade Européia. Além da implementação do método de análise de elementos-traço em MP2,5, 
os resultados do estudo servirão para apoiar processos decisórios, no sentido de proteger a saúde da 
população potencialmente exposta na área de influência do sítio contaminado. 
Palavras-chave: arsênio, cobre, cromo, CCA, MP2,5 

 
Abstract 
This study helps the identification of environmental pathways of human exposure to toxic agents from 
an area contaminated by wood preservation activities using CCA (Triunfo, RS), by screening the As, 
Cu and Cr content in airborne particulates ≤2,5 µm (PM2,5). These particles should be evaluated in 
studies on damage to human health because of potentially harmful effects on the respiratory system. 
Two sites were chosen for the study: point of reference and residential area potentially influenced by 
the plant. The samples were collected between October and November 2009, weekly, using a Hi-Vol 
PM2 sampler for 24 h. The MP2,5 content was evaluated by gravimetry, while trace elements analysis 
was done by acid extraction from the air filters, followed by determination using ICP-OES, with direct 
aspiration  (Cu and Cr) or hydride generation (As). During this exploratory study, the data showed that 
the population under potential influence of the contaminated area was exposed to MP2,5  contents 
similar to those in the reference area. The levels followed the guide value of 25 µg m-3 used as 
reference by WHO and adopted in Brazil by the VIGIAR program newsletters of the Ministry of Health. 
As to trace elements, there was also no major difference between the points evaluated, and the 
contents obtained were below the values mentioned in the literature for total particulate matter in 
urban areas. The As concentrations were below the target value of 6 ng m-3, established for MP10 by 
the European Community. Besides the implementation of trace elements analysis in PM2.5, the study 
results support decision-making processes in order to protect the health of the population that is 
potentially exposed in the area under the influence of the contaminated site. 
Keywords: arsenic, copper, chromium, CCA, PM2,5  
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1. Introdução 

Atualmente, a FEPAM desenvolve estudos em uma área contaminada por atividades de 

tratamento de madeira, situada em Triunfo (RS), conforme o projeto de pesquisa Estratégias 

ecotoxicológicas para caracterizar áreas contaminadas como medida de risco à saúde 

populacional. Visando proteger as peças produzidas contra a ação da umidade, de insetos e 

de fungos, a antiga usina empregava arseniato de cobre cromatado (CCA), entre outros 

preservantes. O uso do CCA representa uma importante fonte de poluição, destacando-se a 

geração de aerossóis e a exposição de solos adjacentes, devido ao transporte e à 

estocagem da madeira tratada. Somando-se aos aerossóis, elementos-traço presentes nos 

solos contaminados (As, Cr e Cu) podem ser remobilizados por ação do vento e dispersar-

se no entorno da planta industrial, causando efeitos nocivos em organismos que não são 

alvo do tratamento de madeira. Este estudo contribui para a identificação de rotas 

ambientais de exposição humana a contaminantes originários da usina, rastreando o teor de 

As, Cu e Cr em material particulado aéreo com tamanho igual ou menor a 2,5 µm (MP2,5). A 

avaliação dessas partículas reveste-se de importância em estudos de danos provocados 

sobre a saúde humana, devido ao potencial de efeitos nocivos sobre o sistema respiratório. 

 

2. Materiais e Métodos 

Selecionaram-se dois locais para realização do estudo: REF - referência e CS-03 - área 

residencial no entorno da usina. A coleta de MP2,5 seguiu o método EPA/625/R-96/010a 

(USEPA, 1999) e foi realizada entre outubro e novembro/2009, com frequência semanal, 

usando um amostrador de grande volume Hi-Vol MP2,5, por 24 h, com uma vazão de 1,13 

m3 min-1 (±10%). O teor de MP2,5 foi avaliado por gravimetria (n=5), em câmara de pesagem 

com umidade controlada. Após extração ácida dos filtros, a análise de elementos-traço (n=3) 

foi realizada em laboratório externo, por ICP-OES, com aspiração direta (Cu e Cr) ou 

geração de hidretos (As). 

 

3. Resultados e discussão 

Os teores de MP2,5 (Tabela 1) não mostraram diferenças expressivas entre os pontos 

avaliados, obtendo-se uma média de  20,1 µg m-³ no local de referência e 16,7 µg m-³ na 

área residencial. Na ausência de padrão legal estabelecido pelo CONAMA ou por legislação 

estadual, compararam-se os dados de MP2,5 ao valor guia de 25 µg m-³ (média diária), 

estabelecido pela Organização Mundial da Saúde e adotado pelos boletins informativos do 

programa VIGIAR do Ministério da Saúde. As concentrações de MP2,5 obtidas no presente 

estudo exploratório (outubro a novembro/2009) não ultrapassaram o limite estabelecido. 
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Ressalta-se, entretanto, que o estudo de longo prazo realizado no projeto entre mar/2009 e 

fev/2010 apontou valores de MP2,5 acima de 25 µg m-³, sendo 8 no ponto de referência 

(média=16,8; máx=45,2 µg m-³) e 9 na área residencial (média=16,6; máx=35,5 µg m-³) 

(FEPAM/CNPq, 2010). No período de 14/10 a 12/11/2009, o teor de MP2,5 apresentou 

tendências similares nas duas estações de coleta, provavelmente devido à relativa 

proximidade de 1,8 km e à influência de condições meteorológicas similares. 

 

Tabela 1: Teor de material particulado (MP2,5) e dos elementos-traço avaliados, em ng m-³. 

Data 
Referência - REF Área residencial – CS 03 

MP2,5 As Cu Cr MP2,5 As Cu Cr 

14/10/09 19.910 1,2 28,6 9,7 17.620 0,3 6,5 12,0 
22/10/09 22.400 - - - 20.200 - - - 
28/10/09 23.550 1,0 43,6 12,1 20.740 1,0 8,7 11,9 
05/11/09 17.400 - - - 10.200 - - - 
12/11/09 17.490 1,8 25,1 22,2 14.970 1,3 14,8 21,3 

Média 20.100 1,4 32,4 14,7 16.700 0,8 10,0 15,1 
Desvio-padrão 2.800 0,4 9,8 6,7 4.300 0,5 4,3 5,4 

CV (%) 13,9 31 30 45 25,8 63 43 36 
 

Na Tabela 1, observam-se os resultados da análise de elementos-traço em MP2,5, 

realizada em três das datas de coleta. Na área sob risco potencial, os teores de As, Cu e Cr 

foram equivalentes ou inferiores aos do ponto de referência. Nos dois locais avaliados, as 

concentrações de As estiveram de acordo com valores encontrados na literatura para áreas 

remotas, enquanto os teores de Cu e Cr situaram-se entre os valores observados para 

áreas remotas e urbanas (Tabela 2). Não foram encontrados na literatura padrões de 

qualidade para As, Cr e Cu em MP2,5. Entretanto, no período de avaliação, os teores de As 

situaram-se abaixo do valor alvo de 6 ng m-3 estabelecido pela Comunidade Européia para 

MP10 (EC, 2010). 

 

Tabela 2. Padrões de qualidade para metais em material particulado aéreo total (ng m-3). 

Padrão de qualidade As Cu Cr 

Áreas remotas 2a 3b 12ª 
Áreas urbanas 25a 70c 200a 

Áreas industriais - 200c - 
a. WHO (2000); b. ATSDR (2004); c. ICHEM (1998) 

 

4. Conclusões 

No período de realização deste estudo (out-nov/2009), os resultados indicaram que a 

população sob potencial influência da área contaminada esteve exposta a teores de MP2,5 

similares aos da área de referência, em níveis que obedeceram a critérios estabelecidos 
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para evitar riscos à saúde humana. Quanto a As, Cu e Cr, as concentrações observadas na 

área residencial foram equivalentes ou inferiores ao local de referência, situando-se abaixo 

de valores referidos na literatura para material particulado total em áreas urbanas. Além 

disso, os teores observados de As foram inferiores ao limite de 6 ng m-3, estabelecido pela 

Comunidade Européia para MP10. Além da implementação da análise de elementos-traço 

em MP2,5 pelo grupo do projeto, os resultados obtidos nesse estudo exploratório servirão 

para apoiar processos decisórios, no sentido de proteger a saúde da população 

potencialmente exposta no entorno do sítio contaminado. Ressalta-se que qualquer tomada 

de decisão deverá considerar não apenas os resultados obtidos na análise de elementos-

traço, mas também a avaliação de compostos orgânicos de natureza complexa, igualmente 

contemplada no âmbito do projeto.  
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Abstract 
Fluorine concentrations, up to 11mgL-1, have been detected in the porous confined Santa Maria 
Aquifer, Guarani Aquifer System, in the central region of the State of Rio Grande do Sul. The 
groundwater is used for water supply, leading to the incidence of dental fluorosis. This area is the 
largest tobacco producer in Brazil, with a long history of fertilizer application, and the possibility that 
fluorine in local groundwater could come from the use of apatite-base fertilizers was investigated. This 
hypothesis was tested by soil and water analyses. Fluorine concentrations monitoring in the field along 
two years and laboratory experiments on the adsorption and leaching of fluorine in soils have showed 
that fluorine is easily retained by adsorption on aluminium clay-rich soils. These soils, which show high 
cation exchange capacity, aluminium contents and low pH, act as a trap for F- derived from fertilizer. 
Keywords: adsorption, clay, fertilizers, fluorine, Guarani Aquifer System 
 
Resumo 
Concentrações de flúor de até 11mgL-1 têm sido detectadas no aquífero confinado de Santa Maria, 
Sistema Aquífero Guarani, na região central do estado do Rio Grande do Sul. A água subterrânea é 
utilizada para abastecimento público, o que acarreta a incidência de fluorose dentária. Essa área 
corresponde ao maior produtor de tabaco do Brasil, com uma longa história de aplicação de 
fertilizantes e a possibilidade de que o flúor encontrado na água subterrânea local seja proveniente de 
fertilizantes com apatita foi investigada. Essa hipótese foi testada por meio de análises de água e de 
solo. O monitoramento das concentrações de flúor no campo ao longo de dois anos e experimentos 
laboratoriais de adsorção e lixiviação de flúor nos solos mostraram que o flúor é facilmente retido por 
adsorção em solos aluminosos ricos em argilas. Esses solos que mostram alta capacidade de troca 
catiônica, alumínio, e baixo pH atuam como armadilhas para o flúor advindo de fertilizantes.  
Palavras-chave: adsorção, argila, fertilizantes, flúor, Sistema Aquífero Guarani 
 

1. Introduction 

Fluorine (F-) is naturally found in small quantities in soil, water, plants and animals. 

The maximum value of 1.5mgL-1 is accepted by the World Health Organization (WHO 2002) 

for public consumption of groundwater. Above this concentration, fluorine is considered 

harmful to human health, causing dental and skeletal fluorosis (Harrison, 2005).  

 In the State of Rio Grande do Sul, high fluorine concentrations in groundwater have 

been detected in the Precambrian granite-gneissic aquifer in Porto Alegre (up to 6.7mgL-1) 

(Roisenberg et al. 2003) and in the Mesozoic volcanic aquifer of the Parana Basin (up to 3.3 

mgL-1). In the study area, the Meso-Neotriassic granular Santa Maria Aquifer shows fluorine 

concentrations up to 11mgL-1, and occurs restricted to the central region of the State of Rio 

Grande do Sul (Giardin and Faccini 2004). 

 High fluorine concentrations in groundwater can be related to natural or 

anthropogenic sources. The natural origin of fluorine is related with rocks and soils 
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containing F-rich minerals (WHO 2002). Among diffuse anthropogenic sources, the use of 

phosphate fertilizers is an important contamination vector. 

 This study examined the dynamics of fluorine in a tobacco growing area (districts of 

Santa Cruz do Sul and Venancio Aires) where heavy load of fertilizer (400 to 450kg ha year-

1) is applied. The possibility that fluorine detected in the confined groundwater from Santa 

Maria Aquifer may come from the use of apatite-base fertilizers was tested. 

 

2. Study area 

 The Santa Maria Formation (SMF) belongs to the Rosario do Sul Group, whose 

formations are mainly constituted by siltites. SMF has two members: Passo das Tropas, 

represented by medium-coarse sandstone, and Alemoa, characterized mostly by pelitic 

sediments (Giadin and Faccini 2004). Groundwater is obtained from Santa Maria Aquifer 

(SMA), which results from a combination of two sandy layers separated by a thick siltstone 

aquitard ranging from 10 to 60m in thickness. This aquifer is also confined by siltstone on its 

top and bottom. The upper layer of the confined aquifer (10 to 20m thick) is characterized by 

low fluorine concentration groundwater (less than 1.5mgL-1), sodium bicarbonate composition 

and low TDS (total dissolved solids). Below the siltstone aquitard, several wells exploit the 

second layer of the confined aquifer (up to 80 m thick), which is distinguished by F-rich 

groundwater (from 1.5 to 11mg L-1) and high chloride, sulfate and sodium concentrations. 

Rosario do Sul Group with Sao Bento Group comprise the Guarani Aquifer System. Soil 

formation outcomes from SMF siltites weathering, where a phreatic aquifer is established. 

This phreatic aquifer, where the fertilizers are applied directly over it, extends everywhere 

from the surface to as much as 6m in soil domain. 

 

3. Materials and Methods 

 Four areas were selected for monitoring the phreatic aquifer and soils based on the 

fluorine spatial distribution (>1.0 mg L-1) in the confined aquifer. These areas were selected 

from a database of 690 deep wells. Two monitoring wells were installed in each area, one 

upgradient of a tobacco field and the other downgradient of it (total of 8 wells). To evaluate 

the effect of fluorine contamination to the phreatic aquifer from the fertilizers, fluorine 

distribution in the soil profiles was determinated in the monitored wells. Clay, organic matter 

content, pH, cation exchange capacity (CEC), Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, P-3, F- and total Fe 

were analyzed. Water samples were collected in three different tobacco-growing stages 

during the period of two years. For each of these samples, pH, Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Si4+, 

total Fe, PO4
-3, Cl-, HCO3

-, NO3
-, SO4

2-, and F- were analyzed. 
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 Laboratory studies established the mobility of the fertilizer in the soil. The laboratory 

experiments tried to mimic the climatic conditions on the tobacco fields. Soils from wells 2 

and 4 were used. For the assembly of the adsorption experiment, 3 g of the soil were used in 

the proportion of 1:30 (solid/solution) and stored in polyethylene flasks of 500 mL. The 

solutions were prepared with fertilizer and two fluorine concentrations were used (0.5 and 1.3 

mg L-1). The adsorption experiment tested both solutions in three different pH conditions (5.5, 

7.5 and 9.0- the range reported by local groundwater). The flasks were continuously agitated 

in an orbital shaker and sampled after 3, 6, 10, 24 and 48 hours. Immediately after 

centrifugation, pH, conductivity, TDS, salinity and fluorine were analyzed. The leaching 

experiment used 250 g of two different soils (in duplicates) stored in closed flasks each with 

a drain tube for collection of the leachates. The solution used in the experiment was distilled 

water. The leachates were analyzed for fluorine. 

 

4. Results and Discussion 

 The study of soils in the Santa Maria Formation area revealed that there were at least 

two soil types: one type, rich in clay with high CEC, captures fluorine in the lattice of 

smectites, whereas, the other soil type, poor in clay content and with low CEC, releases 

fluorine to solutions. The fluorine content in the soil was dependent on the soil type, the 

relative position concerning the water table and the soil profile depth (Figure 1). The fluorine 

content increased with depth and the highest correlations were established with aluminium 

and CEC, while correlation with clay was lower. The pH indicated relatively acidic conditions 

varying in a small range. The highest fluorine concentrations found in the monitoring wells 

(Figure 2) were 0.16 mg L-1 and corresponded to the pre-fertilization time (Sampling #2), 

when the water table was higher. Lower values of fluorine occurred in Sampling #3 and #4, 

soon after fertilization and tobacco planting, evidencing low mobilization of the fluorine during 

the agricultural period. 

 The soils results demonstrated high fluorine concentrations (80 to 700 mg kg-1). In the 

soils of wells 2 and 4, fluorine adsorption was soil and depth dependent, particularly in the 

horizons deeper than 1 m and in soils with high CEC and aluminium content. Clay content, 

pH and iron oxide content were not so closely related to the fluorine adsorption in the soil. 

The same two soils were used to estimate the capacity for leaching of extractable fluorine, 

which was dependent on soils properties reported in the adsorption experiment. When 

fluorine retention was larger (well 4), a continuous release was observed until the end of the 

experiment, showing the capacity of this soil to retain and release fluorine, whereas in the 

soil with lower retention capacity, fluorine was completely leached. If this is valid, than high 

fluorine concentration could be expected in the phreatic aquifer. Nevertheless, groundwater 
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from the phreatic aquifer has shown low fluorine concentration, suggesting that fluorine was 

retained in soil, where its release is very slow in neutral to acidic conditions. On the other 

hand, low fluorine concentration in water could be also connected to the infiltration of 

precipitation levels that causes dilution of groundwater. 

 Soil and water monitoring just as soil adsorption and leaching tests conducted in the 

study area indicated that fertilizer application does not affect groundwater chemistry in the 

phreatic aquifer. This also implies that fertilizers are not the anthropogenic source of the high 

fluorine concentrations in the confined aquifer of Santa Maria Formation. This suggests that 

high fluorine concentrations in the confined aquifer are related to long-term water-rock 

interactions, e.g., fluorine is due to a geogenic origin. 
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Figure 1. F- distribution into the soil profile. Figure 2. F- concentrations in phreatic aquifer. 
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Resumo 
O município de Lucrécia está localizado no semi-árido Potiguar na micro-região de Umarizal, numa 
área que é impactada negativamente por regime de chuvas irregulares, secas intensas e práticas 
agropecuárias insustentáveis no entorno de reservatórios hídricos superficiais. No intuito de avaliar 
concentração de metais e radioatividade nas águas do açude de Lucrécia foram coletadas amostras 
sazonalmente entre outubro de 2008 e outubro de 2009. Os resultados obtidos nessas amostras de 
água demonstraram a presença de metais e radiação alfa e beta total. A ocorrência de metais e 
radioatividade acima do VMP (CONAMA, 2005) nas águas do açude de Lucrécia é indicativa de 
perda de qualidade hídrica e degradação ambiental. A ingestão de águas contaminadas por metais e 
radiação ionizante pode aumentar o surgimento de câncer e doenças degenerativas na população 
humana consumidora, e também causar bioacumulação desses poluentes nos biomas da região. 
Recomendamos um manejo adequado desse manancial e a identificação das fontes desses 
poluentes hídricos no município, a fim de melhorar a qualidade hídrica e de vida nessa região do RN. 

Palavras chave: Água superficial, Açude de Lucrécia, Metal, Radiação alfa e beta total  
 

1. Introdução 

O açude de Lucrécia é um dos principais reservatórios hídricos superficiais da micro-

região de Umarizal e durante várias décadas suas águas foram destinadas ao 

abastecimento público de vários municípios dessa região do Rio Grande do Norte/Brasil. 

Contudo, durante os períodos seca intensa na região o manancial perdia mais de 70% do 

volume hídrico de armazenamento. A ocorrência de câncer no município de Lucrécia (770 

casos) é duas vezes mais elevada que a capital do estado e três vezes mais que do país 

(INCA, 2007). A região de entorno do reservatório é composta por rochas do embasamento 

cristalino, com ocorrência de diversos minerais e metais (Serviço Geológico do Brasil, 2006). 

Os metais e radioatividade são fontes de poluição aquática e ambiental, e são genotóxicos e 

cancerígenos, sendo passíveis de bioacumulação, biomagnificação nos ecossistemas 

(UNSCEAR, 2001). O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das águas do 

açude de Lucrécia. Para tanto, foram determinadas sazonalmente os teores de metais e de 

radiação alfa e beta nessas águas superficiais nas estações de seca e de chuva, entre de 

2006 e de 2009. 
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Figura 1 - Mapa Geológico da Província Borborema, da litologia da micro-região de Umarizal e dos 
pontos amostrais de água (P1 e P2) no açude de Lucrécia/RN. 
 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Caracterização da área de estudo e locais de amostragem 

O açude de Lucrécia está localizado na bacia hidrográfica do Apodi-Mossoró, entre 

os municípios de Lucrécia e Frutuoso Gomes, no oeste do estado do Rio Grande do 

Norte/Brasil. O clima Tropical continental subúmido, com inverno seco e verão chuvoso, 

conforme classificação de Köppen (Serviço Geológico do Brasil, 2006), e com precipitação 

média anual de 1000 mm e temperatura de 28 oC. Os dois pontos de coleta de água foram: 

P1 (6o7’6.34’’S; 37o49’8.31’’W), em Lucrécia e P2 (6o8’17.13’’S; 37o49’54.05’’W), em 

Frutuoso Gomes (Figura 1). As coletas dew água foram obtidas sazonalmente entre outubro 

de 2006 e outubro de 2009 (APHA, 2005). Os 7 metais Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn foram 

determinados nas água através de Espectrometria de Absorção Atômica de Chama (EAAC) 

e a quantificação de partículas alfa e beta total pela técnica de contagem de cintilação pelo 

LAPOC/CNEN (APHA, 2005). 

 

3. Resultados 

Os resultados das análises das concentrações dos sete (7) metais avaliados (Cd, Cr, 

Cu, Mn, Ni, Pb e Zn) por EAAC nas amostras de água do açude de Lucrécia (P1 e P2) 

indicaram teores de alguns metais tóxicos (Cd, Cr, Cu e Ni) acima VMP pelo CONAMA 

(2005), conforme Figura 2. 

•P1 

•P2 
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Figura 2 – Concentração de metais (mg L-1) na água do açude de Lucrécia (P1 e P2) coletadas 
sazonalmente em out/2006–mar/2009 e o limite de detecção (LD). 

E os resultados das concentrações de partículas alfa e beta total nessas amostras de 

água do açude de Lucrécia (P1 e P2) também apresentaram valores acima do VMP pela 

legislação brasileira (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Concentração média das radiações alfa e beta total (Bq L-1) das águas do açude de 
Lucrécia (P1 e P2), controle e LMP pelo CONAMA (2005). 

Período Amostras 
Radiação (Bq L-1) LMP CONAMA (2005) 

alfa total beta total alfa total beta total 
15/03/2007 Controle 0,14 ±0,0 0,36 ± 0,07 

0,1 1,0 

15/03/2007 
P1 1,35 ±0,48** 2,05 ± 0,3** 
P2 0,87 ± 0,0** 1,50 ± 0,23** 

23/08/2007 
P1 0,17 ± 0,0** 0,47 ± 0,08 
P2 0,13 ± 0,0 0,37 ± 0,07 

05/04/2008 
P1 0,41 ± 0,0** 0,45 ± 0,07 
P2 0,12 ± 0,0 0,25 ± 0,04 

 

4. Discussões 

A presença de metais nesses recursos hídricos é um fator que pode estar 

comprometendo a qualidade hídrica desse reservatório público, provavelmente devido à 

presença de mineralizações (e.g., cobre) e a agricultura insustentável junto às drenagens. 

Nas amostras de águas do açude de Lucrécia foram observados teores de alguns metais 

(Cd, Cu, Cr e Ni) acima do LMP pelo CONAMA (2005). A ocorrência de radioatividade 
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nessas águas superficiais já haviam sido relatadas por Malanca et al. (1998).. De acordo 

com Ishikawa et al. (2003) a exposição a radioatividade e aos metais está relacionada com a 

defeitos no reparo de DNA, quebras cromossômicas e cânceres. A presença metais e 

radiação ionizante nessas águas podem ser um dos fatores que tem aumentado a indução 

de danos genéticos na biota aquática (Marcon et al., 2010) e cânceres na população 

humana (INCA, 2007). 

5. Conclusões 

Durante todo o monitoramento das águas do açude de Lucrécia observamos teores 

de metais e de radioatividade acima do permitido pela legislação brasileira (CONAMA, 

2005). Esses poluentes hídricos podem bioacumular nos biomas e também aumentar a 

ocorrência de câncer e doenças degenerativas na população humana da região. 

Recomendamos um manejo adequado desse manancial e a identificação das fontes desses 

poluentes hídricos no município, a fim de melhorar a qualidade hídrica e de vida nessa 

região do RN. 
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Resumo 
O Projeto Geoquímica Multiusos no Estado de Minas Gerais objetiva definir as paisagens 
geoquímicas através da coleta, análise química e interpretação dos dados e informações de amostras 
de sedimentos de fundo dos rios e água de superfície em microbacias da rede de drenagem com 
área entre 100 e 200 km2, amostras de solo em malha aproximada de 25 x 25 km e amostras do 
sistema de água de abastecimento das 853 sedes municipais visando disponibilizar as informações 
para as diversas áreas do conhecimento e de atividades econômicas. As amostras de solo e 
sedimento são analisadas para 53 elementos por ICP-MS e as de água para 28 cátions por ICP-OES 
e 7 ânions por Cromatografia Iônica, além dos parâmetros físico-químicos que são medidos  in loco. 
Na Bacia do Rio Mucuri foram coletadas amostras em 156 pontos de drenagem, 38 solos e 30 águas 
de abastecimento público. No presente trabalho são mostrados os resultados obtidos para os 
parâmetros físico-químicos de pH, OD e Condutividade. 

 
Palavras-chave: Prospecção geoquímica, geologia médica, geoquímica ambiental. 
 
Abstract 
The MultiUse Geochemical Project in the Minas Gerais State, will define the geochemical distribution 
patterns of 53 elements, 26 cations and 7 anions for samples of soil, stream sediments, surface water 
and drinkable water of the cities from only one of the 16 basins of the Minas Gerais State. The stream 
sediments and surface water were collected in basins with area between 100 to 200 km2. The soil 
samples were collected in a 25 x 25 km grid. The drinkable water were collected in the main city of the 
853 municipies, before any treatment. This Project  is a low density prospect what will be executed in 
a totality of the country. At the Mucuri River Basin, were collected 156 stream sediments samples, 156 
superficial water samples, 30 drinkable water samples and 38 soil samples. This paper shows the 
physico-chemical results from pH, Dissolved Oxigen and Conductivity.  

 
Keywords: geochemical survey, medical geology, environmental geochemical 
 
1. Introdução 

O Projeto Geoquímica MultiUsos no Estado de Minas Gerais, iniciado em agosto de 

2008, objetiva definir as diversas paisagens geoquímicas através da coleta, análise e 

interpretação de resultados de amostras de sedimento de fundo e de água de superfície em 

microbacias da rede de drenagem com área de 200 km2, amostras de solo em malha 

aproximada de 25 x 25 km coincidindo com o centro do grid de folhas em escala de 

1:50.000, amostras do sistema de água de abastecimento das 853 sedes municipais e 

disponibilizar estas informações para diversas áreas do conhecimento e atividades 

econômicas. As amostras de solo e de sedimento são analisadas para 53 elementos por 

ICP-MS e as de água para 28 cátions e 7 ânions. Parâmetros físico-químicos (pH, 

condutividade, Oxigênio dissolvido e temperatura) são medidos  in loco. O Estado foi 
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dividido em 16 sub-bacias. Trabalhos de campo nas 8 sub-bacias da bacia do rio São 

Francisco, rio Doce, Mucuri, Pardo e Paraíba do Sul já foram concluídos. 

 

2. Localização e Características gerais  

A sub-bacia do rio Mucuri (BRM) localiza-se no Leste de Minas Gerais, possui 

formato triangular com dimensões de 285 x 194 km e área aproximada de 23.104 mil km2. O 

rio Mucuri drena uma região localizada no Polígono de Seca definido pela Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), apresenta altos índices de temperatura; 

possui baixos índices pluviométricos, que variam entre 700mm e 1200mm anuais e estão 

concentrados entre os meses de dezembro a março, sendo mais abundantes nas 

proximidades da divisa com o Espírito Santo. Encontra-se numa região com um dos 

menores índices de renda per capita do estado e o principal pólo econômico e urbano 

regional é a cidade de Teófilo Otoni. Geologicamente a bacia é formada basicamente por 

rochas Neoproterozóicas compostas por séries graníticas alcalinas, subalcalinas e toleíticas, 

granitóides peraluminosos, associações charnockíticas e gnaisses paraderivados, além de 

rochas básicas, mica-xistos  e calcossilicáticas subordinadas. 

 
Figura 1- Sub-bacias do Estado de Minas Gerais 

 

3. Trabalhos Executados 

Foram coletadas amostras de sedimento e de água em 156 pontos de drenagem, 30 

amostras de água de abastecimento e 38 amostras de solo, usando os seguintes padrões 

definidos para o Projeto: a) amostras de solo coletadas no topo do horizonte B, peneiradas 
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em 20# ainda no campo; b) amostras de sedimento coletadas em zona de acúmulo de finos, 

de maneira composta, com bico de pá de inox, sendo peneirado no campo e armazenado o 

passante na peneira de 20#; c) amostras de água coletadas na zona da drenagem que 

apresenta maior velocidade de fluxo, após ambientalização dos recipientes de coleta, filtrada 

em filtros Millipore 0.43µ acoplados a seringas de 20ml sendo o passante acondicionado em 

2 tubos de centrífuga de 50ml. Um destes tubos é acidificado para a análise de cátions e 

ambos são acondicionados sob refrigeração. Os dados de parâmetros físico-químicos foram 

obtidos com 3 aparelhos OAKTON PDC650, sendo medidos a condutividade, pH, Oxigênio 

Dissolvido e temperatura. 

As análises das amostras de sedimento de fundo e de solo foram efetuadas por ICP-

MS no SGS-Geosol, após secagem a 50°C e peneiramento a 80# para os seguintes 

elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, 

K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th,Ti, U, V, 

W, Y, Zn, Zr, Pd e Pt. As amostras de água de superfície e água de abastecimento são 

mantidas sob refrigeração até o momento da análise por ICP-OES para 28 cátions (Al, As, 

B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sc, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W 

e Zn) e por Cromatografia de Íons para 7 ânions (F, Cl, NO2, NO3, Br, SO4 e PO4). 

 

4. Resultados Obtidos 

Estes resultados representam um “retrato” das águas da BRM entre os meses de 

agosto e setembro de 2010. 

Os valores para água de superfície variaram de 3,42 a 7,84 para o pH, 3,84 a 10,47 

mg/L para o OD e de 19,75 a 2948,00 µS/cm para a condutividade. Os valores de pH 

mostram pouca variação mas os mais ácidos encontram-se próximos as cidades de 

Mantena e Carlos Chagas. Os menores valores de OD localizam-se, principalmente, no sul 

da Bacia próximo a São Félix de Minas. A condutividade apresenta baixos valores nas 

cabeceiras e valores mais elevados no médio curso próximo à Nanuque e Carlos Chagas. 

Os valores para água de abastecimento variaram de 4,59 a 7,16 para o pH, 1,12 a 

11,08 mg/L para o OD e de 20,19 a 423,50 µS/cm para a condutividade. Os índices de pH e 

Od apresentam muito pouca variação. A condutividade mostra valores menores na 

cabeceira e mais elevados em direção a foz. 

Os resultados geoquímicos de cátions e ânions ainda não estão disponíveis. Os 

resultados de solo e sedimento de fundo estão sendo interpretados para montagem do Atlas 

Geoquímico da Bacia do Rio Mucuri. Esta interpretação terá como base tanto os parâmetros 

estatísticos característicos da distribuição de cada elemento quanto nos geoambientais e 
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padrões da legislação existentes, principalmente a do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Resolução CONAMA 357/2005) e do Ministério da Saúde (Portaria 518/2004). 

 
Figura 2 – Parâmetros físico-químicos das águas superficiais. 

 

Figura 3 – Parâmetros físico-químicos das águas de abastecimento. 
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Resumo 
Objetiva-se propor e testar a razão Na+/H4SiO4 como indicador da influência de esgoto doméstico em 
sistemas fluviais que drenam rochas de composição granito-gnáissica. A bacia de drenagem do rio 
Paquequer (269 Km²) apresenta mineralogia majoritária de quartzo, K-feldspato e, plagioclásio e 
recebe contribuição de esgoto não tratado. Uma amostragem (período de estiagem) ao longo do 
canal fluvial e afluentes revelou que a concentração de sílica variou muito pouco quando comparada 
às demais espécies químicas estudadas (Na+, Cl-, SO4

2- e PO4
3-). Nas rochas de composição 

granítica o plagioclásio sódico é a principal fonte mineral do Na+ encontrado em solução e sua 
dissolução resulta em uma relação Na+/H4SiO4 de 0,5 na água. Desta forma propõe-se a razão 
Na+/H4SiO4 < 0,5 para águas não ou pouco influenciadas pela ação antrópica. Quando comparado 
com outro traçador de esgoto como a concentração de PO4

3- esta razão mostra muito boa eficiência. 
 
Palavras-chave: esgoto doméstico, intemperismo, traçador 
 
 
Abstract 
The main goal of this work is to propose and test de ratio Na+/H4SiO4 as an urban sewage tracer in 
fluvial systems under granitic-gneiss rocks. Paquequer watershed (269 Km²) presents a mineralogy 
dominated by quartz, K-feldspar, plagioclase and receives a high load of domestic sewage. Sampling 
during the dry season (main channel and tributaries) showed little variation of silica concentration in 
opposite to the other chemical species (Na+, Cl-, SO4

2- and PO4
3-). In granitic rocks Na-plagioclase is 

the main source from Na+ in solution and its dissolution results in a ratio Na+/H4SiO4 = 0,5 in water. So 
we propose the ratio Na+/H4SiO4 < 0,5 to indicate streams little or not affected by anthropic effects. 
The comparison with other urban sewage tracer such as PO4

3- concentration showed very good 
correlation.  
 
Keywords: urban sewage, weathering, tracer 
 

1. Introdução 

Em rios sujeitos a elevadas cargas de esgoto além dos parâmetros bacteriológicos 

alguns compostos como Cl-, PO4
3- e a cafeína são bons traçadores para diagnosticar este 

aporte (GONÇALVES, 2008). Todos eles se baseiam na baixa concentração ou na ausência 

destes compostos em ambientes naturais sem ação antrópica. Uma outra forma de 

abordagem desta questão pode ser feita normalizando os aportes naturais advindos de 

reações de intemperismo. Para as reações intempéricas específicas de cada mineral a 

razão de soluto resultante na hidrogeoquímica pode ser prevista (GARRELS & 

MACKENZIE, 1967). Desta forma objetiva-se neste trabalho propor e testar um indicador de 
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qualidade ambiental (influência antrópica) baseado na razão Na+/H4SiO4 para sistemas 

fluviais. 

Águas fluviais que drenam granitos têm em geral grande disponibilidade de Si(OH)4, 

Ca2+, Na+ e K+, derivados principalmente de plagioclásio e feldspato potássico que totalizam 

geralmente mais de 50% da mineralogia da rocha. WHITE (2001) destaca que o plagioclásio 

tem uma taxa de intemperismo maior que a dos K-feldspatos. 

 

2. Material e métodos 

Este trabalho foi desenvolvido na bacia de drenagem do rio Paquequer (269 km2) 

que apresenta uso do solo antrópico (pecuária e urbana com aporte de esgoto não tratado) 

e natural (floresta em área de preservação ambiental e intemperismo de rochas de 

composição granítica). Na bacia ocorrem 3 litologias principais: monzogranito Teresópolis; 

granitos gnaissificados do batólito Serra dos Órgãos e migmatitos (Unidade Rio Negro). 

Cada unidade litológica apresenta uma associação de declividade, solo e depósito gerando 

uma paisagem característica (SILVEIRA e RAMOS, 2007). Todas as unidades têm uma 

composição mineralógica principal similar dada por quartzo, K-feldspatos, plagioclásio, 

hornblenda e biotita e secundariamente muscovita e granada. 

Durante o período de estiagem (agosto de 2010), quando a contribuição da água 

subterrânea para o canal fluvial é proporcionalmente maior, foi feita uma amostragem. 

Foram coletadas 9 amostras no canal principal e 6 nos afluentes, sobre diferentes condições 

litológicas e de uso do solo. Simultaneamente foram efetuadas medidas de vazão. Os 

elementos na água foram analisados por espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (Si), cromatografia de íons (SO4
2-, Cl-, Na+, K+, Mg2+ e Ca2+) e 

espectrofotometria (PO4
3-). No campo, foram medidos pH, potencial de oxi-redução e 

condutividade elétrica (sonda multiparâmetro portátil Hanna HI 9828).  

 

3. Resultados e discussão 

No alto curso do rio Paquequer, onde o aporte natural (área florestal) é esperado ser 

predominante, as cargas de Cl- e SO4
2- foram de 6,5 kg Cl/dia e 5,2 kg SO4/dia, ao passo 

que próximo à sua foz (confluência com o rio Preto) as cargas destes mesmos íons 

atingiram valores de 1.114 kg Cl/dia e 877 kg SO4/dia, revelando assim uma acentuada 

influência antrópica. Os afluentes mostraram cargas variadas, embora menores que estas 

últimas, sendo as mais altas encontradas no córrego receptor de efluente do aterro sanitário 

do município. 

As concentrações de PO4
3- nas águas da bacia do rio Paquequer variaram de 0,01 

até 0,84 mg P/L. Em cinco pontos da calha principal do Paquequer as concentrações de 
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PO4
3- foram superiores a 0,1 mg P/L, padrão (para água de classe 1) estabelecido pela 

Resolução 357 de 17/03/2005 do CONAMA para a concentração P total em ambiente lótico 

e tributários de ambientes intermediários. O PO4
3- mostrou acentuado aumento de carga 

dentro do perímetro urbano e, a partir de então, com gradual queda até sua foz. Nas áreas 

florestadas as cargas não ultrapassaram 0,1 kg P/dia, ao passo que dentro do perímetro 

urbano atingiu até 41 kg P/dia, decrescendo gradualmente até 20 kg P/dia, em local próximo 

à sua foz. 

As concentrações de sílica, Si(OH)4, variaram muito pouco quando comparada às 

demais espécies químicas estudadas, i.e., de 4,11 a 8,12 mg Si/L, tendo permanecido 

relativamente constante (6.92-7.62 mg Si/L) ao longo do canal principal entre o trecho 

urbano até próximo à foz do Paquequer. Nas áreas florestadas variaram de 4,11 a 5,42 mg 

Si/L. Devido a sua fonte única relacionada às rochas, o Si é o elemento dissolvido que 

melhor reflete a influência do intemperismo na hidrogeoquímica fluvial. A sílica dissolvida é 

liberada pelo intemperismo de silicatos nas rochas no processo de geração de minerais neo-

formados (DREVER, 1988). Nas rochas de composição granítica o plagioclásio sódico 

(albita) é a principal fonte mineral do Na+ encontrado em solução. A dissolução de 1 mol de 

albita condiciona a liberação de 2 moles de sílica e 1 mol de Na+, resultando em uma 

relação Na+/H4SiO4 de 0,5 na água uma vez que o Na+ apresenta elevada solubilidade, o 

que favorece a sua lixiviação da rocha/solo: 

 

NaAlSi3O8 (albita) + H+ + 4,5 H2O → 0,5 Al2Si2O5(OH)4 (caulinita) + Na+ + 2H4SiO4             (1) 

 

De acordo com a equação 1, razões de Na+/H4SiO4 até 0,5 representariam águas 

não ou pouco influenciadas pela ação antrópica relativa a presença de Na+. Considerando-

se o intemperismo como a fonte única de sílica, esta razão tende a decrescer com o aporte 

deste elemento proveniente do intemperismo de outros minerais aluminossilicatados. A 

Figura 1 mostra a relação Na+/H4SiO4 e PO4
3-, sugerindo uma correlação estatisticamente 

significativa (r = 0,92; n = 8, P < 0,01) para os pontos da bacia do Paquequer mais 

influenciados pela descarga de esgotos domésticos e comprovando a origem antrópica para 

o excesso de Na+. De acordo com os dados apresentados foi possível afirmar que a razão 

Na+/H4SiO4 é um bom indicador do grau de influência de esgoto doméstico sobre a 

qualidade das águas fluviais. Ressalta-se a eficiência desta proposta em áreas de geologia 

granítica-gnaissica, que tem grande representatividade no sudeste brasileiro. 
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Figura 1. Correlação entre a razão Na+/H4SiO4 vs. PO4

3- em 15 pontos de amostragem na bacia do 
rio Paquequer em agosto de 2010. 
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Abstract 
Concentrations of dissolved Fe in groundwater were measured with piezometer wells across four 
geobotanic facies within a mangrove ecosystem. Dissolved Fe in river water (1.4 umol

-1
L) and ocean 

(0.06 umol
-1

L) showed site specific concentrations, while groundwater Fe concentrations along a 
mangrove forest groundwater were up to fifty fold  higher in the upper limits of the subterranean 
estuary. Redox-controlled Fe concentrations are related to (hydr)oxide precipitation/dissolution cycles.  
The results of this work suggest a geochemically active subterranean estuary and point source of 
dissolved Fe to the coastal ocean.  As consequence of a rising sea level, dissolved Fe could be 
displaced and increase in some areas of the mangrove ecosystem. Increasing Fe concentrations may 
enhance mangroves growth as Fe may be limiting, directly or indirectly, for specific mangrove species. 
 
Keywords: Sepetiba Bay, subterranean estuary, limiting to mangrove growth, sea level rise  
 

1. Introduction 

Recent studies indicate that groundwater–seawater interactions in subterranean 

estuaries (STE) may be an increasing sources Fe to the ocean triggered by a rising sea level 

(e.g. (Charette and Sholkovitz 2006, Windom et al. 2006).  The transport of Fe by submarine 

groundwater discharge (SGD) through STEs may account for a significant fraction of the 

elevated Fe concentrations found in recent studies (e.g. (Charette et al. 2005, Roy et al. 

2010).  Submarine groundwater discharge occurs at the mouth of coastal aquifers where 

interaction between fresh and salt water defines the subterranean estuary (Moore 1999). The 

subterranean estuary includes the coastal region where ocean water meets the aquifer 

discharge including interactions in sediments (Moore 1996). 

Iron may be limiting for mangroves, as well outlined in (Alongi 2010). The Fe cycle in 

mangrove sediments may be geochemically dynamic, as soluble Fe may directly enhances 

the growth of mangroves. Iron is geochemically linked with the organic carbon and sulfur 

cycles in the reducing sediments of mangrove forests.  Iron may also limit mangrove growth 

indirectly, playing a role in the availability inorganic phosphorus, molybdenum, magnesium, 

sodium, copper as well as sulfides ((Alongi 2010)and references therein). The iron cycle in 

mangrove sediemnts is dynamic, closely linked with the carbon and sulfur cycles via 

microbial mediation (Alongi 2005).  

 

2. Material and Methods            

The study area is within an environmentally protective mangrove habitat located in 

Sepetiba Bay, Brazil, an area of reported large SGD (Smoak et al. 2006) (Figure 1).  
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Sepetiba Bay is located at longitude 44° W and latitude 23° S, near Rio de Janeiro city 

(Figure 1). Groundwater samples were collected from permanent piezometer wells installed 

in January of 2003. The four stations were as: (1) lower tidal flat, characterized by external 

mangrove vegetation (i.e. at the edge of the coast, lined with Spartania spp. and Rhizophora 

spp.) (2) upper tidal flat, characterized by a hypersaline, unvegetaded apicum zone, (3) 

internal mangrove, mainly composed of  Avecinia spp , near the spring high tide mark and (4) 

Inland zone, characterized by a grass plain and Avecinia spp (Figure 2). 

Figure 1. Study Area.                    Figure 2. Dissolved Fe from SGD plume.                                     

 

 

The horizontal distances between stations are 30 m. Sampling was carried out 

monthly between January and December 2003, when and where weather conditions 

permitted. The wells were covered by a 63 µm membrane to prevent clogging by fine 

sediments and screens centered at 2 m. The samples were filtered immediately after 

sampling with 0.45 µm filters and stored in 60 ml polyethylene bottles. Samples were stored 

at 4° C and transported to the laboratory in a cool box then analyzed using an atomic 

spectrometer. Precision of the technique (better than ±5%) was determined by measuring a 

standard with matched matrixafter every tenth sample and assessed by calculating the 

coefficient of variation (standard deviation divided by the average value) analyses. 
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3. Results and Discussion                                                                                                                            

The dissolved Fe concentrations peaked at station 4 being almost 50 times greater 

than the endmembers and other stations (Figure 2).  A major feature of this study is the large 

dissolved Fe enrichment (Table 1) relative to the end-members of the study area; river water 

(86.6 ug -1L) and ocean water (20.7 ug -1L).  Station 4 exhibits signs of salt water intrusion as 

noted by an average salinity of ~ 6.7 (Table 1).  Anoxic mangrove groundwater from 

mangrove sediments are enriched in soluble Fe compared to seawater. The cycling of Fe, 

under redox conditions, permits the formation of Fe (hydr)oxides resulting in enriched 

barriers at specific facies. The Fe oxidation zones may affect the efficiency of metal 

scavenging by their respective oxides. Iron concentrations from station 4 indicate that 

reactions with the solid phase at the freshwater/seawater interface apparently result in Fe 

mobilization in this mixing zone. Groundwater shows enrichment in the ~ 6 salinity mixing 

zone, representing an area of intense Fe source. Flow from aquifers solids results in Fe 

concentrations up to an orders of magnitude higher than the calculated river water (86.6 ug -

1L) and ocean water (20.7 ug) endmembers.   

The groundwater sample coverage from the transect in this study may reprsent 

stagnant waters along a gradient or multiple zones of enrichment (Figure 2). The 

enrichments may indicate multiple reservoirs of labile Fe. The low salinity in stations 3 and 4 

probably reflect desorption of Fe from aquifer solids. The aquifer requires progressive 

encroachment of saline waters into the previously fresh zone of the aquifer or diagenesis of 

aquifer solids. Such encroachment may be caused by a relative sea level rise, previously 

reported in this region (Sanders et al. 2008). Groundwater Fe concentrations are an order of 

magnitude higher than what would be expected from simple mixing between terrestrial SGD 

and marine water, suggesting source of groundwater Fe in the coastal ocean. As elevated 

dissolved Fe concentration occurs at the freshwater–saltwater boundary, station 3 to station 

4 may be associated to with enhanced Fe (hydr)oxide. However, subterranean estuary 

system and associated flow paths of SGD could shift landward with sea level rise (e.g., 

(Spiteri et al. 2008), which in turn could influence Fe-diagenesis and flux from sediments to 

coastal waters (Roy et al. 2010). 

5. Conclusions 

Iron groundwater concentrations showed up to a 50 fold greater than the river and ocean 

endmembers. Groundwater and seawater mixing do not support the enrichment of dissolved 

Fe implying a nonconservative behavior from the intertidal to the supertidal groundwater. Fe 

(hydr)oxide dissolution may be caused by the release of Fe to the dissolved phase through 
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redox-controlled solubility during seawater intrusion into coastal aquifers. Intrusion of salt 

water into aquifers, due to sea level rise, may release the Fe form the salt wedge into 

groundwater. The implication is that a large reservoir of adsorbed Fe is contained in aquifers 

which may act as a Fe source to mangrove sediments. Once saline waters encounter such 

reservoirs, ion exchange processes result in Fe being released into solution. Being so, a 

rising sea level could have a major impact on the Fe cycling within STEs, likely affecting the 

growth of mangroves.  The possible shift in the physical-chemical boundaries described in 

this study may be causing modifications in the chemistry of coastal ocean waters, including 

of Fe into solution, enhance mangroves vitality as Fe may be limiting for growth of specific 

species.  
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Resumo 
O Projeto Geoquímica Multiusos no Estado de Minas Gerais objetiva definir as paisagens 
geoquímicas através da coleta, análise química e interpretação dos dados e informações de amostras 
de sedimentos de fundo dos rios e água de superfície em microbacias da rede de drenagem com 
área entre 100 e 200 km2, amostras de solo em malha aproximada de 25 x 25 km e amostras do 
sistema de água de abastecimento das 853 sedes municipais visando disponibilizar as informações 
para as diversas áreas do conhecimento e de atividades econômicas. As amostras de solo e 
sedimento são analisadas para 53 elementos por ICP-MS e as de água para 28 cátions por ICP-OES 
e 7 ânions por Cromatografia Iônica, além dos parâmetros físico-químicos que são medidos  in loco. 
Nas Bacias dos Rios Jequitaí e Verde Grande foram coletadas amostras em 275 pontos de 
drenagem, 102 solos e 40 águas de abastecimento público. No presente trabalho são mostrados os 
resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos de pH, OD e Condutividade. 
Palavras-chave: Prospecção geoquímica, geologia médica, geoquímica ambiental. 
 
Abstract 
The MultiUse Geochemical Project in the Minas Gerais State, will define the geochemical distribution 
patterns of 53 elements, 26 cations and 7 anions for samples of soil, stream sediments, surface water 
and drinkable water of the cities from only one of the 16 basins of the Minas Gerais State. The stream 
sediments and surface water were collected in basins with area between 100 to 200 km2. The soil 
samples were collected in a 25 x 25 km grid. The drinkable water were collected in the main city of the 
853 municipies, before any treatment. This Project  is a low density prospect what will be executed in 
a totality of the country. At the Jequitaí and Verde Grande River Basin, were collected 275 stream 
sediments samples, 275 superficial water samples, 40 drinkable water samples and 102 soil samples. 
This paper shows the physico-chemical results from pH, Dissolved Oxigen and Conductivity.  
Keywords: geochemical survey, medical geology, environmental geochemical 
 
1. Introdução 

O Projeto Geoquímica MultiUsos no Estado de Minas Gerais, iniciado em agosto de 

2008, objetiva definir as diversas paisagens geoquímicas através da coleta, análise e 

interpretação de resultados de amostras de sedimento de fundo e de água de superfície em 

microbacias da rede de drenagem com área de 200 km2, amostras de solo em malha 

aproximada de 25 x 25 km coincidindo com o centro do grid de folhas em escala de 

1:50.000, amostras do sistema de água de abastecimento das 853 sedes municipais e 

disponibilizar estas informações para diversas áreas do conhecimento e atividades 

econômicas. As amostras de solo e de sedimento são analisadas para 53 elementos por 

ICP-MS e as de água para 28 cátions e 7 ânions. Parâmetros físico-químicos (pH, 

condutividade, Oxigênio dissolvido e temperatura) são medidos  in loco. O Estado foi 

dividido em 16 sub-bacias. Trabalhos de campo nas 8 sub-bacias da bacia do rio São 

Francisco, rio Doce, Mucuri, Pardo e Paraíba do Sul já foram concluídos. 

2. Localização e Características gerais  



 

398 

As sub-bacias dos rios Jequitaí e Verde Grande (BRJBVG) localizam-se no Norte de 

Minas Gerais, possui formato alongado com dimensões de 373 x 231 km e área aproximada 

de 51.48 mil km2. As sub-bacias encontram-se na margem direita do rio São Francisco. Os 

rios Jequitaí e Verde Grande drenam uma região localizada no Polígono de Seca definido 

pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), apresenta altos índices 

de temperatura; possui baixos índices pluviométricos, que variam entre 700mm e 1200mm 

anuais e estão concentrados entre os meses de dezembro a março. Encontra-se, 

geologicamente, nos domínios da Bacia Sanfranciscana; com presença de rochas dos 

Grupos Bambuí (calcários, dolomitos, arenitos e meta-pelitos), tilitos e conglomerados da 

Formação Macaúbas, e litologias do SuperGrupo Espinhaço no limite E. As principais 

atividades econômicas da região estão relacionadas à agricultura e fruticultura irrigadas 

(Projetos Pirapora, Gorutuba e Jaíba); indústrias metalúrgicas (Pirapora e Várzea da Palma) 

e de materiais de construção civil (Montes Claros); silvicultura e produção de carvão vegetal. 

Encontra-se numa região com um dos menores índices de renda per capita do estado e o 

principal pólo econômico e urbano regional é a cidade de Montes Claros. 

 
Figura 1- Sub-bacias do Estado de Minas Gerais. 

3. Trabalhos Executados 

Foram coletadas amostras de sedimento e de água em 275 pontos de drenagem, 40 

amostras de água de abastecimento e 102 amostras de solo, usando os seguintes padrões 

definidos para o Projeto: a) amostras de solo coletadas no topo do horizonte B, peneiradas 
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em 20# ainda no campo; b) amostras de sedimento coletadas em zona de acúmulo de finos, 

de maneira composta, com bico de pá de inox, sendo peneirado no campo e armazenado o 

passante na peneira de 20#; c) amostras de água coletadas na zona da drenagem que 

apresenta maior velocidade de fluxo, após ambientalização dos recipientes de coleta, filtrada 

em filtros Millipore 0.43µ acoplados a seringas de 20ml sendo o passante acondicionado em 

2 tubos de centrífuga de 50ml. Um destes tubos é acidificado para a análise de cátions e 

ambos são acondicionados sob refrigeração. Os dados de parâmetros físico-químicos foram 

obtidos com 3 aparelhos OAKTON PDC650, sendo medidos a condutividade, pH, Oxigênio 

Dissolvido e temperatura. 

As análises das amostras de sedimento de fundo e de solo foram efetuadas por ICP-

MS no SGS-Geosol, após secagem a 50°C e peneiramento a 80# para os seguintes 

elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, 

K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th,Ti, U, V, 

W, Y, Zn, Zr, Pd e Pt. As amostras de água de superfície e água de abastecimento são 

mantidas sob refrigeração até o momento da análise por ICP-OES para 28 cátions (Al, As, 

B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sc, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W 

e Zn) e por Cromatografia de Íons para 7 ânions (F, Cl, NO2, NO3, Br, SO4 e PO4). 

4. Resultados Obtidos 

Estes resultados representam um “retrato” das águas da BRJBVG entre os meses de 

março a junho de 2010. 

Os valores para água de superfície variaram de 4,36 a 9,21 para o pH, 0,47 a 11,15 

mg/L para o OD e de 6,50 a 1731,00 µS/cm para a condutividade. Os valores mais ácidos 

de pH concentram-se no extremo sul do rio Jequitaí, na parte E da BRJ e próximo aos 

municípios de Jaíba e Janaúba. Os menores valores de OD localizam-se, principalmente, na 

área central da BRJBVG e no N do rio Jequitaí. Os maiores valores de condutividade 

encontram-se ao longo do curso do rio Verde Grande, principalmente próximo aos 

municípios de Jaíba, Verdelândia e Montes Claros. Os altos valores de pH e condutividade 

refletem a predominância de rochas calcárias. Os baixos valores de OD refletem áreas com 

água parada e empoçada no final da época de chuvas. 

Os valores para água de abastecimento variaram de 5,24 a 8,29 para o pH, 1,19 a 

9,80 mg/L para o OD e de 13,27 a 1398,00 µS/cm para a condutividade. Os valores de pH e 

condutividade, a exemplo das águas de superfície, refletem as litologias calcárias, enquanto 

que os baixos valores de OD devem a sua origem à poços artesianos. 

Os resultados geoquímicos de cátions e ânions ainda não estão disponíveis. Os 

resultados de solo e sedimento de fundo estão sendo interpretados para montagem do Atlas 

Geoquímico das Bacias dos Rios Jequitaí e Verde Grande. Esta interpretação terá como 
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base tanto os parâmetros estatísticos característicos da distribuição de cada elemento 

quanto nos geoambientais e padrões da legislação existentes, principalmente a do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Resolução CONAMA 357/2005) e do Ministério da Saúde 

(Portaria 518/2004). 

 
Figura 2 – Parâmetros físico-químicos das águas superficiais. 

 

Figura 3 – Parâmetros físico-químicos das águas de abastecimento. 
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Resumo 
O Projeto Geoquímica Multiusos no Estado de Minas Gerais objetiva definir as paisagens 
geoquímicas através da coleta, análise química e interpretação dos dados e informações de amostras 
de sedimentos de fundo dos rios e água de superfície em microbacias da rede de drenagem com 
área entre 100 e 200 km2, amostras de solo em malha aproximada de 25 x 25 km e amostras do 
sistema de água de abastecimento das 853 sedes municipais visando disponibilizar as informações 
para as diversas áreas do conhecimento e de atividades econômicas. As amostras de solo e 
sedimento são analisadas para 53 elementos por ICP-MS e as de água para 26 cátions por ICP-OES 
e 7 ânions por Cromatografia Iônica, além dos parâmetros físico-químicos que são medidos  in loco. 
Na Bacia do Rio Abaeté foram coletadas amostras em 128 pontos de drenagem, 77 solos e 17 águas 
de abastecimento. No presente trabalho são mostrados os resultados obtidos para os parâmetros 
físico-químicos pH, OD e Condutividade. 
Palavras-chave: Prospecção geoquímica, geologia médica, geoquímica ambiental. 
 
Abstract 
The MultiUse Geochemical Project in the Minas Gerais State, will define the geochemical distribution 
patterns of 53 elements, 26 cations and 7 anions for samples of soil, stream sediments, surface water 
and drinkable water of the cities from only one of the 16 basins of the Minas Gerais State. The stream 
sediments and surface water were collected in basins with area between 100 to 200 km2. The soil 
samples were collected in a 25 x 25 km grid. The drinkable water were collected in the main city of the 
853 municipies, before any treatment. This Project  is a low density prospect what will be executed in 
a totality of the country. At the Abaete River Basin, were collected 128 stream sediments samples, 
128 superficial water samples, 17 drinkable water samples and 77 soil samples. This paper shows the 
physico-chemical results from pH, Dissolved Oxigen and Conductivity.  
Keywords: geochemical survey, medical geology, environmental geochemical 
 
1. Introdução 

O Projeto Geoquímica MultiUsos no Estado de Minas Gerais, iniciado em agosto de 

2008, objetiva definir as diversas paisagens geoquímicas através da coleta, análise e 

interpretação de resultados de amostras de sedimento de fundo e de água de superfície em 

microbacias da rede de drenagem com área de 200 km2, amostras de solo em malha 

aproximada de 25 x 25 km coincidindo com o centro do grid de folhas em escala de 

1:50.000, amostras do sistema de água de abastecimento das 853 sedes municipais e 

disponibilizar estas informações para diversas áreas do conhecimento e atividades 

econômicas. As amostras de solo e de sedimento são analisadas para 53 elementos por 

ICP-MS e as de água para 28 cátions e 7 ânions. Parâmetros físico-químicos (pH, 

condutividade, Oxigênio dissolvido e temperatura) são medidos  in loco. O Estado foi 

dividido em 16 sub-bacias. Trabalhos de campo nas 8 sub-bacias da bacia do rio São 

Francisco, rio Doce, Mucuri, Pardo e Paraíba do Sul já foram concluídos. 

2. Localização e Características gerais  
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A sub-bacia do rio Abaeté (BRA) localiza-se no centro do estado, possui formato 

alongado com dimensões de 240 x 100 km e área aproximada de 24 mil km2. A maior parte 

da área encontra-se na margem esquerda do São Francisco, mas as pequenas bacias 

formadoras da represa de Três Marias e os contribuintes da margem direita até  Pirapora 

estão sendo aqui consideradas conjuntamente. O rio Abaeté possui diversas áreas já 

garimpadas para diamante existindo ainda algumas em operação. O Rio São Francisco foi 

navegado pela equipe do projeto entre Três Marias e Pirapora. Existem na região plantas de 

beneficiamento de zinco e chumbo e vários pontos de captação de água para irrigação 

artificial. Nos córregos do Frade e do Grumixá existe um belo conjunto de cachoeiras em 

área do município de São Gonçalo do Abaeté. 

 

3. Trabalhos Executados 

Foram coletadas amostras de sedimento e de água em 128 pontos de drenagem, 17 

amostras de água de abastecimento e 77 amostras de solo, usando os seguintes padrões 

definidos para o Projeto: a) amostras de solo coletadas no topo do horizonte B, peneiradas 

em 20# ainda no campo; b) amostras de sedimento coletadas em zona de acúmulo de finos, 

de maneira composta, com bico de pá de inox, sendo peneirado no campo e armazenado o 

passante na peneira de 20#; c) amostras de água coletadas na zona da drenagem que 

apresenta maior velocidade de fluxo, após ambientalização dos recipientes de coleta, filtrada 

em filtros Millipore 0.43µ acoplados a seringas de 20ml sendo o passante acondicionado em 

2 tubos de centrífuga de 50ml. Um destes tubos é acidificado para a análise de cátions e 
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ambos são acondicionados sob refrigeração. Os dados de parâmetros físico-químicos foram 

obtidos com 3 aparelhos OAKTON PDC650, sendo medidos a condutividade, pH, Oxigênio 

Dissolvido e temperatura. 

As análises das amostras de sedimento de fundo e de solo foram efetuadas por ICP-

MS no SGS-Geosol, após secagem a 50°C e peneiramento a 80# para os seguintes 

elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, 

K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th,Ti, U, V, 

W, Y, Zn, Zr, Pd e Pt. As amostras de água de superfície e água de abastecimento são 

mantidas sob refrigeração até o momento da análise por ICP-OES para 28 cátions (Al, As, 

B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sc, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W 

e Zn) e por Cromatografia de Íons para 7 ânions (F, Cl, NO2, NO3, Br, SO4 e PO4). 

4. Resultados Obtidos 

Estes resultados representam um “retrato” das águas da BRA entre os meses de 

julho e agosto de 2009. 

Os valores para água de superfície variaram de 4,24 a 8,74 para o pH, 3,66 a 10,88 

mg/L para o OD e de 5,80 a 312,80  µS/cm para a condutividade. Os valores mais ácidos de 

pH concentram-se na margem W da represa de Três Marias, onde também foram 

encontrados os menores valores de OD. Os maiores valores de condutividade encontram-se 

ao longo do curso do rio Abaeté e os menores na margem E da represa e ao longo do curso 

do rio São Francisco a montante da represa.  

Os valores para água de abastecimento variaram de 6,69 a 8,10 para o pH, 2,61 a 

7,84 mg/L para o OD e de 18,91 a 313,50 µS/cm para a condutividade. 

Os resultados geoquímicos de cátions e ânions ainda não estão disponíveis. Os 

resultados de solo e sedimento de fundo estão sendo interpretados para montagem do Atlas 

Geoquímico da Bacia do Rio Abaeté. Esta interpretação terá como base tanto os parâmetros 

estatísticos característicos da distribuição de cada elemento quanto nos geoambientais e 

padrões da legislação existentes, principalmente a do Conselhho Nacional do Meio 

Ambiente (Resolução CONAMA 357/2005) e do Ministério da Saúde (Portaria 518/2004). 



 

404 

 
Figura 1 – Parâmetros físico-químicos das águas superficiais. 

 
Figura 2 – Parâmetros físico-químicos das águas de abastecimento. 
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Resumo 
O Projeto Geoquímica Multiusos no Estado de Minas Gerais objetiva definir as paisagens 
geoquímicas através da coleta, análise química e interpretação dos dados e informações de amostras 
de sedimentos de fundo dos rios e água de superfície em microbacias da rede de drenagem com 
área de 200 km2, amostras de solo em malha aproximada de 25 x 25 km e amostras do sistema de 
água de abastecimento das 853 sedes municipais visando disponibilizar as informações para as 
diversas áreas do conhecimento e de atividades econômicas. As amostras de solo e sedimento são 
analisadas para 53 elementos por ICP-MS e as de água para 26 cátions por ICP-OES e 7 ânions por 
Cromatografia Iônica, além dos parâmetros físico-químicos que são medidos in loco. Na Bacia do Rio 
Urucuia foram coletadas amostras em 180 pontos de drenagem, 42 solos e 12 de águas de 
abastecimento. Na Bacia do Rio Carinhanha foram coletadas amostras em 144 pontos de drenagem, 
46 solos e 24 águas de abastecimento. No presente trabalho são mostrados os resultados obtidos 
para os parâmetros físico-químicos pH, OD e Condutividade. 
Palavras-chave: Prospecção geoquímica, geologia médica, geoquímica ambiental. 
 
Abstract 
The MultiUse Geochemical Project in the Minas Gerais State, will define the geochemical distribution 
patterns of 53 elements, 26 cations and 7 anions for samples of soil, stream sediments, surface water 
and drinkable water of the cities from only one of the 16 basins of the Minas Gerais State. The stream 
sediments and surface water were collected in basins with area between 100 to 200 km2. The soil 
samples were collected in a 25 x 25 km grid. The drinkable water were collected in the main city of the 
853 municipies, before any treatment. This Project  is a low density prospect what will be executed in 
a totality of the country. At the Urucuia River Basin, were collected 180 stream sediments samples, 
180 superficial water samples, 12 drinkable water samples and 42 soil samples. At the Carinhanha 
River Basin, were collected 144 stream sediments samples, 144 superficial water samples, 24 
drinkable water samples and 46 soil samples. This paper shows the physico-chemical results from pH, 
Dissolved Oxigen and Conductivity.  
Keywords: geochemical survey, medical geology, environmental geochemical 
 
1. Introdução 

O Projeto Geoquímica MultiUsos no Estado de Minas Gerais, iniciado em agosto de 

2008, objetiva definir as diversas paisagens geoquímicas através da coleta, análise e 

interpretação de resultados de amostras de sedimento de fundo e de água de superfície em 

microbacias da rede de drenagem com área de 200 km2, amostras de solo em malha 

aproximada de 25 x 25 km coincidindo com o centro do grid de folhas em escala de 

1:50.000, amostras do sistema de água de abastecimento das 853 sedes municipais e 

disponibilizar estas informações para diversas áreas do conhecimento e atividades 

econômicas. As amostras de solo e de sedimento são analisadas para 53 elementos por 

ICP-MS e as de água para 28 cátions e 7 ânions. Parâmetros físico-químicos (pH, 

condutividade, Oxigênio dissolvido e temperatura) são medidos  in loco. O Estado foi 

dividido em 16 sub-bacias. Trabalhos de campo nas 8 sub-bacias da bacia do rio São 

Francisco, rio Doce, Mucuri, Pardo e Paraíba do Sul já foram concluídos. 

2. Localização e Características gerais  
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As sub-bacias dos Rio Urucuia 

(BRU) e Carinhanha (BRC) localizam-se 

a noroeste do estado de Minas Gerais, 

possuem formato alongado com 

dimensões aproximadas de 220 x 120 km 

e área de 23.140 mil km² (BRU) e 24.460 

mil km² (BRC). Ambas encontram-se na 

margem esquerda do Rio São Francisco 

tendo como principal atividade econômica 

a agropecuária, tendo havido no passado a busca pelo ouro. A paisagem predominante é o 

cerrado, e as bacias possuem extensas áreas de grande importância ecológica, paisagística 

e espeleológica protegidas por 3 importantes unidades de proteção ambiental em seus 

domínios: o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, nas nascentes, o Parque Nacional 

Cavernas do Peruaçu e a APA do Rio Pandeiros, cobrindo uma região conhecida como o 

"Pantanal de Minas Gerais". A BRC só foi pesquisada em sua área do estado de Minas 

Gerais. Durante o mês de abril de 2010 foi efetuada uma expedição de barco que desceu o 

rio São Francisco em toda a extensão destas duas bacias. 

3. Trabalhos Executados 

Foram coletadas na Bacia do Rio Urucuia, amostras de sedimento e de água em 180 

pontos de drenagem, 12 de amostras de água de abastecimento e 42 de amostras de solo. 

Foram coletadas na Bacia do Rio Carinhanha, amostras de sedimento e de água em 144 

pontos de drenagem, 24 de amostras de água de abastecimento e 46 amostras de solo. 

Estas coletas foram efetuadas usando os padrões definidos para o Projeto: a) amostras de 

solo coletadas no topo do horizonte B, peneiradas em 20# ainda no campo; b) amostras de 

sedimento coletadas em zona de acúmulo de finos, de maneira composta, com bico de pá 

de inox, sendo peneirado no campo e armazenado o passante na peneira de 20#; c) 

amostras de água coletadas na zona da drenagem que apresenta maior velocidade de fluxo, 

após ambientalização dos recipientes de coleta, filtrada em filtros Millipore 0.43µ acoplados 

a seringas de 20ml sendo o passante acondicionado em 2 tubos de centrífuga de 50ml. Um 

destes tubos é acidificado para a análise de cátions e ambos são acondicionados sob 

refrigeração. Os dados de parâmetros físico-químicos foram obtidos com 3 aparelhos 

OAKTON PDC650, sendo medidos a condutividade, pH, Oxigênio Dissolvido e temperatura. 

As análises das amostras de sedimento de fundo e de solo foram efetuadas por ICP-

MS no SGS-Geosol, após secagem a 50°C e peneiramento a 80# para os seguintes 

elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, 

K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th,Ti, U, V, 
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W, Y, Zn, Zr, Pd e Pt. As amostras de água de superfície e água de abastecimento são 

mantidas sob refrigeração até o momento da análise por ICP-OES para 28 cátions (Al, As, 

B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sc, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, W 

e Zn) e por Cromatografia de Íons para 7 ânions (F, Cl, NO2, NO3, Br, SO4 e PO4). 

4. Resultados Obtidos 

Estes resultados representam um “retrato” das águas da BRU e da BRC entre os 

meses de outubro de 2009 e abril e maio de 2010. 

Na BRU, os valores para água de superfície variaram de 4,4 a 7,99 para o pH, 0,98 a 

9,16mg/L para o OD e de 1,89 a 279,6 µS/cm para a condutividade. Os valores para água 

de abastecimento variaram de 6,32 a 7,12 para o pH, 4,26 a 6,93mg/L para o OD e de 16,16 

a 192,3µS/cm para a condutividade. 

Na BRC, os valores para água de superfície variaram de 4,13 a 7,87 para o pH, 1,46 

a 16,67mg/L para o OD e de 3,60 a 719,30 µS/cm para a condutividade. Os valores para 

água de abastecimento variaram de 5,04 a 7,80 para o pH, 1,35 a 8,05mg/L para o OD e de 

1,49 a 917,9µS/cm para a condutividade. Os maiores valores de condutividade e pH  nas 

águas superficiais de ambas as bacias refletem os calcários aflorantes do Grupo Bambuí. 

Os valores mais ácidos de pH encontram-se sobre arenitos dos Grupos Urucuia e Areado, 

aflorantes nas cabeceiras dos rios. 

Os resultados geoquímicos de cátions e ânions ainda não estão disponíveis. Os 

resultados de solo e sedimento de fundo estão sendo interpretados para montagem do Atlas 

Geoquímico das Bacias dos Rios Urucuia e Carinhanha. Esta interpretação terá como base 

tanto os parâmetros estatísticos característicos da distribuição de cada elemento quanto nos 

geoambientais e padrões da legislação existentes, principalmente a do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Resolução CONAMA 357/2005) e do Ministério da Saúde (Portaria 

518/2004). 

 
Figura 1 – Parâmetros físico-químicos das águas de abastecimento. 
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Figura 2 - Parâmetros fisico-químicos das águas superficiais. 
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Resumo 
O presente trabalho apresenta um estudo do índice de contaminação por metais pesados na água do 
Rio São Francisco entre Três Marias e Pirapora. A preocupação com a contaminação da água neste 
segmento associa-se a busca de resposta por parte das comunidades locais bem como a 
comunidade acadêmica quanto à qualidade da água no trecho do rio, principalmente nos 
questionamentos relacionados à intensificação do uso do solo por atividades agrícolas e urbano-
industriais. Para cálculo do índice foram avaliados os elementos Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Ba, Ni, Zn,  Al, 
Mn, Mg, Ca e Fe  na fração dissolvida e em suspensão, a quantificação foi feita por espectrometria de 
emissão óptica ICP-OES nos laboratórios do CPMTC-UFMG. O Índice é definido pela razão entre a 
concentração encontrada e os limites ambientais da resolução Conama 357/2005 que resultou no 
Fator de Contaminação (Fc), a partir destes dados foi calculado o Índice de Contaminação (Ic). Os 
resultados evidenciam a degradação da qualidade da água nos centros urbano-industriais cujos altos 
Ic decorrem das elevadas concentrações de Zn, Cd, Cu, Cr e Ni, chama atenção principalmente os 
valores que foram obtidos para os metais dissolvidos devido a maior possibilidade de efeitos tóxicos. 
Observou-se, ainda, índices mais altos na estação chuvosa que foram relacionados ao carreamento 
dos poluentes do deflúvio agrícola e urbano bem como a maior movimentação dos elementos no 
perfil água-sedimento. Ressalta-se a necessidade de intervenção nas áreas de maior Ic adjacentes 
aos centros urbanos-industriais visando melhorar a qualidade da água e responder a população local 
que tem forte relação com o Rio São Francisco.   
 
Palavras – Chave: Metais Pesados, Índice de Contaminação, Qualidade da Água e Rio São 
Francisco. 
 
Abstract 
This paper presents a research on the rate of contamination by heavy metals found in the waters of 
the São Francisco River, between the municipalities of Três Marias and Pirapora, state of Minas 
Gerais, Brazil. The concern about water contamination in this river segment results from the action of 
locals and the academic community, who seek to evaluate the quality of that section of water and are 
especially motivated by the increasing use of the region’s soil for agricultural and urban industrial 
activities. The pollution index takes into account the elements Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Ba, Ni, Zn, Al, Mn, 
Mg, Ca and Fe in the dissolved and total fractions. The quantification was done by optical emission 
spectrometry-ICP-OES in the laboratories of the CPMTC, Federal University of Minas Gerais (UFMG).  
The index is defined by the ratio between the concentrations found and the Contamination Factor (Fc), 
which results from environmental limits established by Resolution CONAMA 357/2005. Those data 
were used to calculate the Pollution Index (Ic). The results show the degradation of water quality in 
urban-industrial centers, which high rates of contamination result from high concentrations of Zn, Cd, 
Cu, Cr and Ni. The values obtained for dissolved metals are especially worth of attention, due to the 
greater risk of toxic effects caused by them. Moreover, the index reached higher rates during the rainy 
season, which was linked to urban and agricultural pollutants being carried to the river by the rainfall 
and to the greater movement of the elements in the water-sediment profile. We stress the need for 
intervention in the areas showing the highest contamination index - which are located next to urban-
industrial centers - to improve water quality and meet the expectations of the locals, whose lives are 
strongly intertwined with the São Francisco River.  
  
Keywords: Heavy Metals, Pollution Index, Water Quality, São Francisco River. 
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1. Introdução 
A intensificação das atividades humanas numa bacia hidrográfica resulta no aumento 

da pressão sobre os recursos hídricos, refletindo-se em índices de poluição e contaminação 

das águas. A mudança dos padrões dos metais pesados nos corpos hídricos tem impactos 

significativos na saúde humana e na biota aquática. Os metais pesados incluem alguns 

elementos que estão presentes nos organismos vivos em pequenas quantidades (os 

denominados micronutrientes essenciais), que se tornam tóxicos com o aumento das 

concentrações, enquanto alguns elementos são naturalmente tóxicos. 

O objetivo deste trabalho é verificar o índice de contaminação (Ic) por metais 

pesados e a decorrente alteração da qualidade da água no Rio São Francisco (RSF) entre 

as cidades de Três Marias e Pirapora, a partir da avaliação elementos (Cd, Pb, Cr, Co, Cu, 

Ba, Ni, Zn,  Al, Mn, Mg, Ca e Fe) tendo como referência  a resolução do CONAMA 

357/2005. 

A área de estudo encontra-se localizada entre as macrorregiões do Noroeste de 

Minas e Alto São Francisco, na secção hidrográfica a jusante da represa de Três Marias até 

a montante da foz do Rio das Velhas, totalizando uma área de 12.071.97km². Os últimos 50 

anos marcaram a história da região em estudo a chegada de investimentos federais e o 

desenvolvimento agropecuário e industrial fundamentaram o uso e ocupação do solo e a 

estruturação urbana.  

Um total de 59 pontos foram monitorados por um ano em 4 amostragens. As 

amostras foram coletadas, acondicionadas e levadas ao Laboratório CPMTC/UFMG. Após a 

devida preparação das amostras foram realizadas as leituras de metais na fração dissolvida 

(< 0,45µ) e em suspensão (abertura com ácido nítrico em microondas  - EPA 3051) em ICP 

– OES. Obtidas as concentrações dos metais (ppm) foi efetuado o calculo do Ic. 

 

2. O Índice de contaminação (Ic) e a qualidade da água 

 O Ic reflete a interferência dos metais na qualidade da Água. Para calcular o índice, 

primeiramente foi calculado o Fator de Contaminação (Fc) para cada um dos elementos.  

Laybauer (1995), Eleutério (1997) e Oliveira et al (2005) adotaram o cálculo do Fc na 

quantificação da contaminação utilizando o background. Segundo Oliveira et al (2005), Fc é 

definido como a razão entre a concentração no ponto amostrado e o background da região. 

Para este trabalho, foi utilizado como background os Limites Máximos da resolução 

CONAMA 357/2005, que representaram também o peso (toxidade) de cada elemento no 

índice. O Ic foi obtido a partir da soma dos Fc para cada ponto, indicando os valores acima 

dos limites legais. Os resultados são apresentados para a fração dissolvida e total 

(suspensão) em 4 amostragens.  
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 O Ic por metais dissolvidos em março (FIG. 1) variou entre 1 e 310. Essa diferença 

reflete a variação da quantidade dos metais que determinaram a contaminação bem como a 

proporção em relação ao limite ambiental. Dentre todos os pontos contaminados destaca-se 

o Córrego Consciência (P4) com peso dos metais Cd, Mn e Zn e o Córrego Barreiro Grande 

(P3) contaminado exclusivamente pelo Zn. O elementos Ni, Ba  Co elevaram o Ic em vários 

pontos inclusive na área agrícola. Para as concentrações dos metais totais em março, o Ic 

apresenta uma maior variação, tendo em vista a presença dos metais associados ao MPS. 

Os metais Cd, Cr, Mn e Zn associados resultaram no  Ic  entre 2 e 200 vezes o limite 

ambiental.   

O Ic para os metais dissolvidos em julho (FIG. 1) restringiu-se ao Córrego 

Consciência (P4) com Zn em concentrações de 2,1 vezes acima do valor permitido. 

Considerando os metais em suspensão, destacam-se o Cr, Ni e Co no distrito industrial de 

Pirapora (P54). Nos demais pontos, as alterações estão relacionadas à presença do Mn e 

Zn associados ao MPS. 
 

  
FIGURA 1 - Mapa do Ic por metais dissolvidos em março e julho.  

 
Em outubro, o Ic por metais dissolvidos variou bastante espacialmente, destacando-

se o centro urbano de Pirapora pela presença de Cu, Cd, Ni e Co. Considerando a fração 

em suspensão observa-se aumento do Ic  com a presença de Cr, Zn, Mn.  
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O Ic em janeiro não apresentou valores elevados, obtendo o maior índice no Córrego 

Consciência (P4) pelas concentrações de Zn e Cd, e no Córrego Barreiro Grande (P2) com 

o Zn. Para os metais totais, o Ic apresenta-se bastante elevado no Córrego Barreiro Grande 

(P2), no Córrego Consciência (P4) e nos  rios Espírito Santo, Abaeté e Rio de Janeiro. 

Esses altos valores estão associados, especificamente, à presença dos metais Co, Cr, Cd, 

Ni e Ba, tendo em comum altas concentrações de Mn e Zn.  

O Ic reflete bem a qualidade da água no Rio São Francisco. Analisando o Ic com a 

fração dissolvida, percebe-se que os problemas de contaminação estão em pontos 

específicos nos centros urbano-industriais enquanto para os metais em suspensão os 

problemas de contaminação se ampliam. 
 

3. Considerações Finais 

A utilização do Ic permitiu sintetizar os resultados e medir a interferência desses 

elementos na alteração da qualidade das águas superficiais do Rio São Francisco. A análise 

da contaminação por metais mostrou-se eficiente no que se refere ao estudo da qualidade 

da água, corroborando com a necessidade da integração dos metais mais tóxicos nos 

Índices de Qualidade da Água. 

As condições da qualidade da água observadas neste estudo ainda podem ser 

consideradas boas em termos de Ic. Os dados apresentados permitem visualizar a variação 

da qualidade da água no Rio São Francisco e os principais pontos de intervenção para as 

ações preventivas e corretivas. Portanto ressalta-se a necessidade de implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e seus respectivos instrumentos, visando a melhoria 

dos processos de gestão e, consequentemente, da qualidade da água na bacia do Rio São 

Francisco.  
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RESUMO 
Os trabalhos de mapeamento geoquímico ambiental e prospectivo de baixa densidade estão sendo 
desenvolvidos no Estado de Pernambuco, em sua parte continental e no Arquipélago de Fernando de 
Noronha. Foram concluídos os trabalhos de coleta de amostras de solo, águas de drenagem e de 
abastecimento público além de sedimentos de corrente, com o objetivo de gerar dados que possam 
configurar a paisagem geoquímica do meio físico e explicitar as zonas de espécies químicas 
empobrecidas, enriquecidas ou normais relativas a valores de background globais e regionais. Visa 
diagnosticar a qualidade dos solos, sedimentos e águas e identificar áreas metalogeneticamente 
prospectivas, que serão alvos de estudos conseqüentes que comportem maior detalhe. São 
mostrados os resultados alcançados em termos de coleta de amostras e de densidade amostral e os 
produtos que serão oferecidos à sociedade. 
Palavras-chave: Mapeamento geoquímico, Estado de Pernambuco   
 
ABSTRACT 
The work of environmental prospective geochemical mapping and prospective low density are being 
developed in Pernambuco State, in its mainland and Fernando de Noronha Archipelago. We 
completed work to collect samples of soil, drainage and public water supply as well as stream 
sediment, with the aim of generating data that can configure the geochemistry of the physical 
landscape and explain the areas of chemical species impoverished or enriched relative to normal 
background values of global and regional. Aimed at diagnosing the quality of soils, sediments and 
water and identify areas metallogenetic-looking targets that will be consequential studies involving 
greater detail. Shown are the results achieved in terms of sampling and sample density and the 
products to be offered to society. 
Keywords: Geochemical Mapping, Pernambuco State 
1. INTRODUÇÃO 

O Projeto foi concebido em parte, como uma atividade tributária ao reforço do 

conhecimento do meio ambiente do estado de Pernambuco, conseqüente da sua natureza 

litológica e da interação com a atividade humana, e o tema geoquímica ambiental foi 

plasmado nos mesmos moldes do Programa Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental 

e Geologia Médica – PGAGEM anteriormente executado pela CPRM. A outra parcela 

metodológica associada complementa-se com o foco na geoquímica prospectiva 

convencional de baixa densidade. 

Assim, o Projeto foi configurado não só para evidenciar através da geoquímica, alvos 

prospectivos passíveis de investigações metalogenéticas de maior acurácia, mas, 

sobretudo, para ser utilizado como uma eficiente ferramenta capaz de diagnosticar a 

qualidade do meio ambiente amostrado e suas relações com a saúde pública e da biota 

circunstante. 
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       As espécies químicas em ambientes supergênicos por vezes sofrem por questões 

naturais ou antrópicas, empobrecimento acentuado ou forte acumulação em níveis tóxicos 

para a biota, por vezes com conseqüências adversas à saúde (LICHT, 2003).   

O conteúdo de um elemento químico no meio ambiente pode constituir um risco 

ambiental invisível, mas tal fator pode ser determinado a partir de um levantamento 

geoquímico, comparado a padrões internacionais de limiares de toxicidade e pelo CONAMA 

(BRASIL, 2005). Padrões internacionais de abundância média crustal de elementos 

químicos serão utilizados como valores comparativos no estabelecimento de anomalias, 

objetivando melhor avaliar a paisagem oscilante do relevo geoquímico e relacioná-la com a 

tipologia do substrato rochoso, para evidenciar seu nível de significância metalogenética. 

 

2. OBJETIVOS 

Os trabalhos se desenvolveram a partir da coleta de amostras de água superficial e de 

abastecimento público, de sedimentos de corrente e de solos, onde a partir dos resultados 

das análises químicas, está sendo avaliada e discutida a paisagem geoquímica do meio 

físico estudado e explicitadas as zonas de espécies químicas empobrecidas, enriquecidas 

ou normais, relativas a valores médios de background globais e regionais, procurando-se 

assim diagnosticar a qualidade do meio ambiente estudado. Tais indicações auxiliarão 

sobremaneira os gestores ambientais a promover políticas públicas de monitoramento e 

planejamento de ações, que objetivarão eliminar ou minimizar as conseqüências dos efeitos 

toxicológicos dos contaminantes presentes nos ecossistemas e nos locais de 

armazenamento de água para abastecimento público. 

Através deste mapeamento geoquímico regional de baixa densidade nas drenagens do 

estado de Pernambuco, está sendo evidenciado o conhecimento da distribuição dos 

elementos traços.  Está sendo constituída uma base de dados a partir dos resultados das 

análises químicas das amostras coletadas e das informações analíticas. Serão ainda 

fornecidas algumas informações adicionais, tais como a extensão da pluma de 

contaminação nas águas superficiais e indicações sobre concentrações anômalas de 

metais, indicativas de possíveis depósitos minerais. 

 

3. ÁREA DE ATUAÇÃO 

O trabalho se desenvolve em todo Estado de Pernambuco, incluindo a parte 

continental, com 98.311Km², e a insular, o Arquipélago de Fernando de Noronha, com 19 

Km². Inclui no continente uma pequena faixa úmida, margeando o litoral, e outra faixa semi-

árida, de deficiente uso agrícola e de rede de drenagem mais rarefeita. 
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4. METODOLOGIA  

Os procedimentos metodológicos, em termos de preparação, planejamento da 

pesquisa, bem como dos padrões de densidade e forma de coleta de sedimentos de 

corrente, solos, águas superficiais e de abastecimento público no estado de Pernambuco 

serão aqueles descriminados no Manual Técnico do PGAGEM e do apêndice deste, Manual 

Simplificado Sobre os Procedimentos de Coleta de Água Superficial e de Consumo 

Doméstico associados àqueles indicados no texto do Guia de Procedimentos Técnicos do 

Programa Levantamento Geoquímico – Termo de Referência (CUNHA & MACHADO, 2003; 

LINS, 2003). 

Os locais de coleta das amostras de água superficial e de sedimentos de corrente 

são as bacias hidrográficas de 150 a 200km2 de área. As amostras de água superficial e de 

sedimentos de corrente são coletadas em um mesmo ponto. As amostras de solo são 

coletadas aproximadamente na parte central das Folhas 1:50.000, procurando-se amostrar o 

tipo de solo mais representativo em cada folha no horizonte B, sendo uma duplicata enviada 

ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria. As amostras de água utilizadas para consumo 

humano são coletadas nos pontos de captação antes do tratamento ou em torneiras ou em 

poços, sendo 1 amostra/município.   

As análises químicas estão sendo procedidas da seguinte forma: Água: 27 

elementos por ICP-EAS (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, 

Na, Ni, Pb, Se, Si, Sn, Sr, Ti,V, Zn), e por Cromatografia de Íons para 7 ânions (Fluoreto, 

Cloreto, Nitrito, Brometo, Nitrato, Fosfato e Sulfato); Sedimentos de corrente e solos: 53 

elementos por ICP-EAS/MS - digestão com água régia (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, 

Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, 

Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) . 

 

5. ESTÁGIO ATUAL – AMOSTRAS COLETADAS  

Foi iniciada a fase de interpretação e avaliação dos dados analíticos e os trabalhos 

de coleta de amostras já estão concluído, tendo sido alcançado os seguintes resultados: 

 

Tabela 1 – Tipo e quantitativos de amostras coletadas 

 

 

 

 

 

Tipo de amostra Nº Amostras – área 

continental 

N° de amostras 

F. de Noronha 

Sedimento de corrente 1162 16 

Solo 141 71 

Água de drenagem 203 6 

Água de abastecimento 336 2 

Solo para IRD 141 71 
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Figura 1 – Amostragem de solos na parte continental de Pernambuco 
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Resumo 
A variabilidade geoquímica em sedimentos e águas de superfície e intersticiais foi investigada no 
sistema estuarino de Santos-Cubatão (SE Brasil), o qual contém uma das áreas mais industrializadas 
da América Latina. Quatro pontos equidistantes 2,5 m ao longo de um transecto entre o mangue e a 
borda do canal fluvial foram monitorados durante três meses no domínio do rio Cubatão. Aspectos 
tais como granulometria e conteúdo de matéria orgânica nos sedimentos e parâmetros físico-
químicos na água foram importantes fatores que controlaram a solubilidade de metais entre 
sedimento e água. Em geral, águas intersticiais dentro e fora do mangue foram mais ricas e pobres, 
respectivamente, no conteúdo de metais. Os resultados do presente estudo evidenciaram 
variabilidade espacial nas concentrações de fases dissolvidas de metais e indicaram que os riscos de 
incremento de metais na água de superfície, no caso de difusão ou advecção a partir da água 
intersticial, variam substancialmente. 
 
Palavras-chave: Contaminação, poluição, Cubatão, água intersticial, geoquímica ambiental, peeper. 
 
Abstract 
The geochemical variability of sediment and both surface and interstitial waters was investigated in the 
Santos-Cubatão estuarine system (SE Brazil). This area is considered to be one of the most 
industrialized areas in Latin America. Four points in a transect (2.5 m equidistant) were monitoring 
during three months in the Cubatão River domain. Aspects such as grain-size and organic matter 
contents in the sediments and physical-chemical parameters in water were important factors 
controlling the metal exchange between the sediment and water interface. In general, the pore waters 
inside e outside the mangrove were richer and poorer, respectively, in metal content. These results 
evidenced the spatial variability in dissolved phase concentrations of metals and indicate that the risks 
of surface water concentration increase, in the case of metal diffusion or advection, from pore water 
are largely variable. 
 
Keywords: Contamination, pollution, Cubatão, interstitial water, environmental geochemistry, peeper. 
 
1. Introdução 

Os ecossistemas associados a ambientes estuarinos têm sido severamente afetados 
pelo crescimento de áreas urbanas e geração de resíduos industriais. Nos anos de 1980, o 
sistema estuarino de Santos-Cubatão foi considerado pela Organização Mundial da Saúde 
como uma das áreas mais poluídas do mundo devido à grande descarga de efluentes 
gerada pela indústria. A partir de 1984, leis mais rigorosas impuseram limites para a 
emissão de efluentes potencialmente poluentes na região (Luiz-Silva et al. 2006). Dentre as 
principais atividades industriais, destacam-se as áreas de siderurgia, petroquímica e 
fertilizante. Vários estudos já foram desenvolvidos para avaliar o cenário geoquímico dos 
sedimentos (Luiz-Silva et al. 2006), mas poucas investigações trataram dos fatores que 
influenciam a transferência de componentes químicos dos sedimentos para a coluna d’água 
(Gonçalves 2009). O presente trabalho teve como objetivo avaliar a concentração de multi-
elementos em águas intersticiais e de superfície e sedimentos intermaré do rio Cubatão, e 
os mecanismos físico-químicos reguladores da solubilização de metais. 
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2. Materiais e métodos 
Este trabalho foi realizado em uma pequena área (ca. 50 m2) na margem esquerda 

do rio Cubatão (coordenadas UTM: N-7356280 E-0359339), o qual representa um dos 
setores mais contaminados do sistema estuarino de Santos-Cubatão. Quatro pontos de 
coleta foram dispostos transversalmente e distantes aproximadamente 2,5 metros entre si, 
nos quais, “peepers” foram colocados (Figura 1). Os “peepers” foram enterrados (0-20 cm) 
de tal maneira que dois deles (“peepers” 1 e 2) ficaram na parte sem vegetação de mangue 
(canal do rio), um no limite do mangue (“peeper” 3) e o último no interior do mangue 
(“peeper” 4). As amostragens da água intersticial ocorreram nos dias 06/09/2010, 
24/09/2010, 25/10/2010 e 10/11/2010. Os “peepers” consistem de câmaras de acrílico com 
capacidade de 200 mL, com janelas circulares recobertas por membrana com 0,22 µm de 
poro que permite o equilíbrio químico por difusão entre as águas interna do “peeper” e 
intersticiais do sedimento (água entre os poros dos grãos de sedimento). 

 

 
Figura 1. Modelo esquemático (perfil N-S) mostrando a disposição dos “peepers” fixados às margens 
do rio Cubatão. 

 
Os “peepers” foram inicialmente preenchidos com água desionizada e mantidos 

permanentemente no ambiente durante os dois meses de amostragem. A coleta da água 
intersticial foi realizada por sucção com seringa ligada ao “peeper” por meio de mangueira 
de silicone na base do amostrador. Simultaneamente à coleta da água intersticial, os 
“peepers” foram novamente preenchidos com água desionizada por meio de mangueira 
situada no topo do amostrador. Imediatamente após a coleta, todas as amostras foram 
filtradas em membrana de acetato de celulose com 0,22 µm de poro. Pelo menos uma 
amostra de água de superfície foi coletada em cada etapa de amostragem. Em todas as 
amostras de água, parâmetros físico-químicos foram obtidos (pH, Eh, temperatura, oxigênio 
dissolvido e condutividade elétrica), e uma alíquota (50 mL) foi acidificada  com HNO3 de 
elevada pureza e mantida sob refrigeração até a análise final em laboratório. 

Amostras de sedimento no entorno de cada “peeper” foram coletadas no mês de 
agosto/2010. Estas amostras foram submetidas a análises granulométricas por difração a 
laser e de matéria orgânica total (perda por ignição em 550 oC). Depois de pulverizadas e 
digeridas em solução ácida (2:2:1:1 H2O, HF, HClO4, HNO3), amostras de  sedimentos foram 
analisadas via ICP-MS (elementos terras raras, Hf, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, 
S, Sc, Sn, Sr, Ta, Th, Ti, U, V, W, Y, Zn e Zr). As amostras de água também foram 
analisadas por ICP-MS para esse conjunto de elementos. Devido à salinidade (água 
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salobra), um tratamento prévio das amostras foi necessário (retenção dos analitos por 
resinas quelantes), baseado em Zhu et al. (2005) com modificações. 

 
3. Resultados e discussão 

Este estudo mostrou que existem dois subambientes característicos na área: o 
primeiro localiza-se no canal do rio Cubatão (“peepers” 1 e 2 – Figura 1), e caracteriza-se 
por pH levemente alcalino (entre 7,23 e 7,91), Eh  variando entre 264 e 339 mV, oxigênio 
dissolvido entre 2,89 e 6,3 mg L−1, e condutividade elétrica entre 22,86 e 28,01 mS cm−1. 
Neste subambiente, a granulometria dos sedimentos é levemente arenosa (ca. 51% de areia 
fina a média), e teor de matéria orgânica não apresenta valores elevados, com 5,06% em 
média para o “peeper” 1, e 6,29% em média para o “peeper” 2. Em geral, a concentração de 
metais é menor neste subambiente, se comparada à concentração verificada no segundo 
subambiente, descrito abaixo (Figura 2a). 
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Figura 2. Concentrações multi-elementares em amostras de sedimentos ao redor dos “peepers” 1-4 
(a); e águas intersticiais (“peepers” 1-4) e de superfície (b) do rio Cubatão. 
 

O segundo subambiente encontra-se sob influência direta do mangue (“peepers” 3 e 
4 – Figura 1). Apresenta pH levemente ácido-alcalino (variando de 6,83/interior a 7,51/borda 
do mangue), decorrente da formação de ácidos húmicos, Eh entre 152 mV (interior) e 491 
mV (borda do mangue), oxigênio dissolvido entre 1,86 e 6,4 mg L−1, e condutividade elétrica 
variando de 23,12 a 27,73 mS cm−1. Neste subambiente ocorre diminuição na proporção da 
fração areia (ca. 35%) e incremento na fração fina (silte + argila = ca. 65%), em comparação 
ao primeiro subambiente. Comparativamente, os níveis de matéria orgânica também são 
mais elevados (10,6% no “peeper” 3 e 8,6% no “peeper” 4). Maiores conteúdos de 
sedimentos finos e matéria orgânica proporcionaram maiores concentrações de metais 
neste subambiente (Figura 2a). Entretanto, essas concentrações são inferiores àquelas 
documentadas para sedimentos do rio Morrão, no mesmo sistema estuarino (Bolden 2010).  

As concentrações dos elementos terras raras (ETR) nas amostras de águas 
intersticial e superficial foram abaixo ou muito próximas do limite de detecção do ICP-MS (na 
ordem de 0,01 µg L−1). Dentre os ETR, especialmente os mais leves, como La (0,01 a 0,13 
µg L−1), Ce (0,01 a 0,12 µg L−1) e Nd (0,01 a 0,10 µg L−1), apresentaram concentrações 
mensuráveis em algumas amostras (Figura 2b). 
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Outros elementos com concentrações mensuráveis nas amostras de água 
analisadas (Figura 2b) foram V (0,07−2,36 µg L−1), Fe (5,84−7119 µg L−1), Mn (1,46−429 µg 
L−1), Co (0,01−1,20 µg L−1), Ni (<0,07−1,46 µg L−1), Cu (<0,1−2,08 µg L−1), Zn (<0,3−62,38 
µg L−1), Y (<0,01−0,04 µg L−1), Zr (<0,002−0,14 µg L−1), Mo (1,09−4,91 µg L−1), Cd 
(<0,004−0,09 µg L−1), W (0,01−4,59 µg L−1), Pb (<0,02−0,36 µg L−1), Bi (<0,01−0,07 µg L−1) e 
U (0,16−4,81 µg L−1). Comparando-se águas de superfície e intersticiais, concentrações 
superiores apenas de V foram encontradas nas amostras de águas de superfície, enquanto 
nas amostras de águas intersticiais foram encontrados valores superiores de Fe, Mn, Co, Ni, 
Zn, Mo, Cd, La, Ce, Nd (“peeper” 4), Cu, Y (“peeper” 3), W (“peeper” 2), Zr, Pb, Bi, U 
(“peeper” 1). Isso deve ser consequência do maior tempo de contato (tempo de residência) 
entre as águas intersticiais e os sedimentos ricos em metais. Pode ser notado que os 
“peepers” 3 e 4 foram os que apresentaram águas intersticiais com maiores conteúdos 
metálicos e isso reflete as maiores concentrações de metais em seus sedimentos.  

Os níveis de metais encontrados nas amostras de água do rio Cubatão neste estudo 
apresentam magnitudes semelhantes aquelas apresentadas em outro rio do sistema 
estuarino em foco (rio Morrão; Gonçalves 2009) apenas com respeito ao Fe e Mn. Outros 
elementos avaliados por Gonçalves (2009), tais como Ni e Zn, apresentaram ordem muito 
superior no rio Morrão, o qual representa o cenário com maior impacto industrial de todo os 
sistema estuarino de Santos-Cubatão. Os metais com concentrações mensuráveis nas 
amostras de água deste estudo estão sendo detectados em amostras de músculo e fígado 
de peixes da região do rio Cubatão (Santos et al., este congresso). Este fato corrobora a 
importância da água como veículo condutor de metais para a biota aquática. 
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Resumo 
A Geoquímica das águas de uma bacia hidrográfica, normalmente, reflete as condições geológicas da 
região onde está situada. O estudo em questão visou, através dessa ferramenta, determinar a 
variação química que ocorre nos quartzitos localizados na área da Bacia do Ribeirão do Melo (BRM). 
Foram coletadas amostras de água em doze pontos ao longo da bacia e feitas análises via ICP-OES 
das mesmas. Os resultados apontaram um diferencial químico entre algumas regiões da bacia. Os 
pontos 1, 2 e 3, que encontram-se sob a mesma região quartzítica dos pontos 4 a 10, apresentaram 
concentrações consideravelmente inferiores de Ba, Ca, Mn e Sr. Além disso, o ponto de coleta 11 
detém características distintas dos outros pontos em relação aos mesmos elementos (mais ricas em 
Ca e Mn, e mais pobre em Sr e Ba). Essas disparidades citadas devem-se a diferença composicional 
entre os quartzitos da região e à influência de outras bacias nas águas da BRM, respectivamente. 
Palavras-chave: geoquímica, bacia hidrográfica. 
 
Abstract 
This study aimed to determine the geochemical variation of Melo watershed surface waters, due to 
geological differences. During five years, field campaigns were performed for measurements and 
sampling. In situ were determined conductivity, TDS, resistivity, pH, Eh, turbidity and OD; 
concomitantly, samples were collected for analysis of major and trace elements via ICP-OES. The 
results indicate a clear difference between some regions of the basin. Points 1, 2 and 3, which are 
under the same geological region of the points 4-8, showed considerably lower concentrations of Ba, 
Ca, Mn and Sr. In addition, the point 11 has distinct characteristics compared to the other points 
(richer in Mn and Ca and poorer in Sr and Ba). These differences are a reflection of the different rock 
types occurring in the region. 
Keywords: geochemistry, geology, basin, Santo Antônio do Pirapetinga Complex. 
 
1. Introdução:                 

 É sabido que a geoquímica é importante ferramenta quando se diz respeito a 

trabalhos de mapeamento geológico a fim de corroborar as análises e descobertas que a 

precedem. Além disso, é necessário ressaltar que, as várias esferas formadoras do meio-

ambiente (tais como hidrologia, geologia, biota, entre outras) interligam-se diretamente, e 

pode-se, portanto, utilizar-se de informação diversa para supor alterações em uma 

determinada variável. 

 Utilizando-se dessa premissa, a análise da influência da geologia regional na 

geoquímica das águas da Bacia do Ribeirão do Melo surgiu devido à discrepância entre os 

resultados da análise laboratorial obtida através da geoquímica das águas em relação ao 

mapa geológico da região em questão, encontrado na folha Divinopólis 1:250.000 na sede 

da CPRM – MG. 

A bacia do Ribeirão do Melo está localizada na Zona da Mata do estado de Minas 

Gerais, sendo parcialmente dividida: sua maior extensão é pertencente ao município de Rio 



 

422 

Espera enquanto uma menor parte de sua extensão encontra-se no município de Capela 

Nova. A região detém como característica marcante a atual situação dos municípios nos 

quais se insere, os quais ocupam baixas posições no Índice de desenvolvimento Humano 

(IDH) de Minas Gerais, Dentre os problemas que desaceleram a prosperidade do município, 

destaca-se a situação qualitativa de suas águas, que, em diversos trechos, encontram-se 

contaminadas. Contaminação esta facilitada pela presença de carvoarias e culturas de 

cana-de-açúcar na região, responsáveis pelo desmatamento da vegetação e exposição de 

solos. Além de todas as mazelas já citadas, a acentuada escassez de dados ambientais 

detalhados que sugiram a realidade da bacia corrobora com a falta de conhecimento 

científico da área, que seria essencial na elaboração de medidas a fim de minimizar os 

impactos ambientais recorrentes no município. 

As águas do Ribeirão do Melo possuem composições diferentes de acordo com o 

trecho de seu percurso. Diversas variáveis influenciam nessa mudança composicional: grau 

de intemperismo das rochas e solos circundantes, interferência antrópica, composição 

rochosa, dentre outros. No caso em estudo, especificamente, é possível notar que existe um 

padrão de mudança composicional da água onde foram relatados diferenças nos litotipos 

presentes. 

Com esse estudou objetivou-se a construção de uma interface entre dois importantes 

aspectos ambientais, geologia e hidrologia, a fim de retratar mais fidedignamente a 

realidade dos aspectos naturais da bacia do Ribeirão do Melo. 

2. Metodologia: 

Após levantamento bibliográfico sobre a geologia regional, foram feitos trabalhos de 

campo a fim de obter amostras de água de diferentes pontos da Bacia e realizar uma 

análise de propriedades das rochas circundantes aos pontos. 

Posteriormente, foram feitas as análises laboratoriais. Primeiramente, foi realizada a 

análise das amostras de água. Para determinar a influência do intemperismo das rochas na 

geoquímica das águas da Bacia do Ribeirão de Melo, foi realizado um monitoramento 

sazonal, com a análise dos parâmetros físico-químicos da água e amostragens de água em 

campanhas que irão acontecer de 3 em 3 meses. São coletadas amostras de água de 12 

pontos ao longo do rio e em alguns de seus tributários. No campo, foi medido o pH, o Eh, 

turbidez, a temperatura, a condutividade elétrica e os sólidos totais dissolvidos, usando o 

ULLTRAMETERTM 6P. O oxigênio dissolvido foi medido usando o Oxímetro Handylab, 

modelo OXI 1/SET. A turbidez foi medida utilizando o turbidímetro Hanna, modelo HI 93703, 

previamente calibrados. Todos os equipamentos foram previamente calibrados. 

Para análise Geoquímica as amostras foram pré-filtradas utilizando a seringa e filtro 

com membrana de acetato de celulose acoplado em sua extremidade, As amostras foram 
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também acondicionadas em frascos de polietileno de aproximadamente 30 ml, acidificadas 

com ácido nítrico (HNO3 – pH<2) para estabilização dos metais dissolvidos e,  

posteriormente, armazenadas em geladeira a 4°C para posterior análise. 

Posterior às análises, foi feita a interpretação dos resultados e confecção de gráficos 

e tabelas que possam ser fidedignos à realidade das águas e rochas da BRM. 

3. Resultados e Discussão 

Os gráficos com as concentrações dos elementos Ba, Mn, St, Na e Ca de cada ponto 
analisado estão nas tabelas a seguir: 

 

Figura 1: Gráfico com as concentrações de Bário.         Figura 2: Gráfico com as concentrações de Estrôncio. 

 

Figura 3: Gráfico com as concentrações de Cálcio.  Figura 4: Gráfico com as concentrações de Manganês. 

 Após análise dos gráficos acima, foi possível compreender um padrão não-linear 

entre alguns pontos amostrais. Os pontos 1, 2 e 3 relacionam-se entre si, detendo 

concentrações semelhantes de Ca, Mn, Ba e St. Porém, nota-se que o padrão seguido pelos 

três não se assemelha-se ao de nenhum dos outros pontos de coleta, que, por sua vez, 

detém concentrações similares, com pequenas variações (exceto pelo ponto 11, que 

encontra-se em uma litologia diferente das demais analisadas). 

 De acordo com o mapa geológico da área, os pontos de 1 a 10 encontram-se 

situados em região quartzítica enquanto os pontos 11 e 12 encontram-se situados em sob 

xistos. Regionalmente, é fácil supor que os quartzitos encontrados no ponto 1 e 2 devem ter 

composições semelhantes, devido a proximidade de ambos. No entanto, o ponto 3, que está 



 

424 

mais distante e próximo ao ponto 4 e 5, detém composição semelhantes àqueles que estão 

abaixo dele e bem diferente, em termos de Mn, Ca, St e Ba, daqueles que encontram-se 

próximos. Portanto, é possível supor que os quartzitos em que se encontram os pontos 1, 2 

e 3 possuem composição química diferente dos demais, e que esses quartzitos varrem uma 

área que engloba todo o sul da bacia, até, aproximadamente, o limite entre os pontos 3 e 4. 

 A seguir está o mapa geológico da área: 

   

Figura 5: Carta Geológica da BRM.  Figura 6: Mapa com os pontos amostrados. 

 Além disso, a partir dos dados da geoquímica das águas, foi possível notar que os 

resultados referentes ao ponto 11 diferem-se dos demais, inclusive daqueles do ponto 12, 

que se encontra em suas proximidades. Isso se dá pelo fato de que o meandro do rio onde 

ocorre a coleta do ponto 11 sofre maior influência de outra bacia, supostamente aquém da 

BRM, com águas de composição química diferente (mais ricas em Ca e Mn, e mais pobre 

em Sr e Ba). 
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Resumo 
O projeto Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade está sendo desenvolvido no estado do 
Espírito Santo, abrangendo uma área de 46.078km2. Objetiva avaliar as composições químicas do 
substrato rochoso, solos e águas de superfície e subterrâneas, visando disponibilizar a multiusuários 
dados e informações para a pesquisa de novos depósitos minerais, fertilidade natural para a 
agricultura, fontes de contaminações naturais e antropogênicas de elementos químicos considerados 
nocivos à saúde humana, animal e vegetal. Foi estruturado de acordo com os critérios do 
International Geochemical Mapping – IGCP-259 e do Global Geochemical Baselines do IUGS-IAGC. 
Foram concluídos os trabalhos de coleta de amostras de solo, águas de drenagem e de 
abastecimento público além de sedimentos de corrente. Atualmente,  encontra-se na fase de 
interpretação e avaliação dos dados analíticos. Os resultados analíticos e as informações de campo 
serão disponibilizados no banco de dados geoquímicos da CPRM - GEOBANK. Também serão 
gerados relatórios, mapas e atlas das bacias hidrográficas que ficarão disponíveis a multiusuários, 
tais como secretarias municipais e estaduais de mineração, meio ambiente e saúde, universidades, e 
órgãos públicos ou privados relacionados a atividades agropecuárias, fertilidade dos solos, entre 
outros.  
Palavras-chave: levantamento geoquímico de baixa densidade, Espírito Santo 
 
Asbtract 
The project of Low Density Geochemical Survey is being conducted in the state of Espírito Santo, 
covering an area with the aim of evaluating the chemical compositions of bedrock, soils and surface 
waters and groundwater in order to provide multi-user data and information for search for new mineral 
deposits, natural fertility for agriculture, sources of contamination of natural and anthropogenic 
chemicals considered harmful to human health, animal and plant life. It was structured according to 
the criteria of the International Geochemical Mapping - IGCP-259 and the Global Geochemical 
Baselines IUGS-IAGC. We completed work to collect samples of soil, drainage and public water 
supply as well as stream sediment. Currently, there is in the process of interpretation and evaluation of 
analytical data. Analytical results and field information will be available in the database of geochemical 
CPRM - GEOBANK. It also will result in reports, maps and atlases of watersheds that are available to 
multiplayer, such as municipal and state mining, environment and health, universities, and public or 
private agencies related to agricultural activities, soil fertility, among others. 
Keywords: low density geochemical survey, Espírito Santo 
 

1. Introdução 

A água é o principal elemento da vida no planeta Terra, sendo vital para a 

sobrevivência dos seres vivos. É o recurso natural essencial dentro dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. Porém, pode proporcionar danos à vida em função de sua má 

qualidade, sendo um veículo para vários agentes biológicos e químicos. 

A qualidade da água e sedimentos dos rios em áreas naturais é o resultado das 

influências do clima, geologia, fisiografia, solos e vegetação das bacias hidrográficas. Nas 

áreas onde atividades antrópicas são desenvolvidas, como a agricultura e pecuária, o uso 
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do solo contribui também para as características físicas, químicas e biológicas desses 

compartimentos ambientais. 

O Espírito Santo possui 12 bacias hidrográficas. Dessas, cinco são bacias de 

domínio da União. São elas: Doce, Itapemirim, São Mateus, Itabapoana e Itaúnas. As outras 

sete são estaduais: Piraquê-Açu, Santa Maria, Guarapari, Reis Magos, Jucu, Benevente e 

Rio Novo.  

O projeto Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade no Estado do Espírito 

Santo tem como objetivo evidenciar através dos resultados analíticos, alvos prospectivos 

passíveis de investigações, como também, ser utilizado como uma valiosa ferramenta capaz 

de diagnosticar a qualidade do meio ambiente amostrado e suas relações com a saúde 

pública. 

Os trabalhos se desenvolvem a partir da coleta de amostras de água superficial e de 

abastecimento pública antes do tratamento convencional, de sedimentos de corrente e de 

solos. A partir dos resultados das análises químicas, está sendo avaliada e discutida a 

paisagem geoquímica do meio físico estudado, procurando explicitar áreas empobrecidas e 

enriquecidas, relativas aos valores médios de “background” regionais e globais. Esses 

resultados auxiliarão os gestores ambientais e de saúde a promoverem políticas públicas de 

monitoramento e planejamento de ações e programas objetivando eliminar ou minimizar as 

conseqüências dos efeitos toxicológicos dos contaminantes presentes nos mananciais 

utilizados para irrigação e abastecimento  público.  

2. Metodologia 

 A amostragem geoquímica compreendeu a coleta de água superficial e de sedimentos 

de corrente, sendo 01 estação para cada bacia hidrográfica com área entre de 100 a 200km2. 

Foram coletadas também, amostras de água utilizadas para de consumo humano antes do 

tratamento convencional e de solos superficiais. Os pontos de coleta foram georreferenciados. 

2.1.Coleta das amostras de água 

 Nas estações de coleta de água superficial e de consumo humano foi realizada a leitura 

dos seguintes parâmetros físico-químicos: pH, condutividade elétrica, temperatura e oxigênio 

dissolvido utilizando-se uma sonda portátil da Oakton PD650. 

 As amostras foram filtradas em unidades filtrantes com 0,45µm e acondicionadas em 

dois tubos de polietileno com capacidade de 50mL, para análise de cátions e ânions. Para 

preservação dos cátions solúveis nas amostras é adicionado HNO3 1:1, com o objetivo de 

manter o pH menor que 2, enquanto as amostras para análise dos ânions são preservadas sob 

refrigeração até o momento da análise (Cunha & Machado, 2003). 
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 As amostras de sedimentos de corrente foram coletadas nas calhas dos leitos dos rios, 

nos mesmos locais da coleta das amostras de água. As amostras de solo foram coletadas no 

horizonte B, aproximadamente no centro de cada folha 1:50.000 (Licht, 2002).    

2.2.Análises químicas 

 As análises químicas dos cátions e ânions das amostras de água foram realizadas no 

Laboratório de Análises Minerais – LAMIN, da CPRM-RJ e no Laboratório Conti&Silva - TEMA, 

em Americana, São Paulo, respectivamente. Enquanto as amostras de sedimentos de corrente 

e de solos foram analisadas no SGSGEOSOL, em Vespasiano, Minas Gerais.  

 As metodologias analíticas foram: 

a) Água: por ICP-OAS para 28 cátions (Al, As, B, Be, Ba, Ca, Co, Cd, Cu, Cr, Li, Fe, Hg, K, 

Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Si, Sb, Sn, Sr, Ti, V, Zn) e por cromatografia de íons para 7 

ânions (fluoreto, cloreto, brometo, nitrito, nitrato, sulfato e fosfato) 

b) Sedimentos de corrente e solos: para 53 elementos por ICP-OAS e ICP-MS com 

digestão por água régia para os seguintes elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, 

Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, 

Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr. 

3. Desenvolvimento do projeto  

Os trabalhos de coleta de amostras ocorreram em sete etapas de campo, entre 

agosto de 2009 a agosto de 2010. Foram coletadas 320 amostras de água superficial e de 

sedimentos de corrente, 78 amostras de água para consumo humano sem tratamento e 66 

amostras de solos.  

O relevo predominantemente montanhoso do Espírito Santo produziu uma grande 

diversidade de ambientes em seu território. A temperatura é fria na região Central-Serrana, 

onde predominam a olericultura e a fruticultura; é amena nas regiões de transição da região 

Serrana para o Norte e para o Sul, onde predomina a cultura do café arábica; quente nas 

demais regiões, nas quais são predominantes a cultura do café robusta e a pecuária bovina. 

A umidade varia de seca, na maior parte do Estado, a úmida nas regiões Central-Serrana, 

na região Metropolitana e parte da região Sul onde existe a produção de banana e abacaxi, 

e na região Litoral Norte, onde se localiza a produção frutícola voltada para exportação. No 

delta do rio Doce localiza-se a produção cacaueira do Estado, a única região que combina 

terras planas e férteis, temperatura quente e elevada umidade. Porém, no Espírito Santo a 

lavoura de café se consolidou como a principal cultura, ao lado da pecuária bovina leiteira. 

Mas, outras culturas assumiram também uma maior importância, tais como heveacultura, o 

mamão, o coco, a cana-de-açúcar, o abacaxi e o tomate. Todas essas culturas destinam-se 

não só ao abastecimento local, mas também a mercados urbanos de outros estados, 
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principalmente ao Rio de Janeiro e a exportação. Também tem importância no estado, as 

matas plantadas, especialmente de eucalipto, para extração de madeira para papel e 

celulose.  

Durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo foi possível observar vários 

problemas ambientais no estado do Espírito Santo. A intensa ocupação humana ao longo 

das margens dos rios, causa poluição. Tanto pelo lançamento de esgotos domésticos e 

industriais sem tratamento, principalmente de matadouros e frigoríficos, dejetos de pocilgas, 

currais e abatedouros de aves, quanto o assoreamento causado pelo desmatamento da 

mata ciliar e escoamento de grande quantidade de pesticidas, agrotóxicos e herbicidas 

devido ao manejo incorreto nas lavouras. Vê-se ainda a extração clandestina de areia nos 

leitos dos rios e desequilíbrios causados pela construção de barragens. 

Após tratamento estatístico dos dados analíticos serão elaborados relatórios e 

mapas geoquímicos que constituirão um atlas geoquímico do estado do Espírito Santo. 
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Resumo 
O presente trabalho visa a reconstrução paleohidrologica do lago Acarabixi, várzea da bacia 
Amazônica, durante as variações climáticas do Holoceno e construir níveis de background 
geoquímico de elementos traço. O modelo cronológico do método de radiocarbono indica que o 
registro compreende 10610 anos cal AP. É possível identificar três fases distintas de 
sedimentação:10610-10200 anos cal AP, sugerindo uma estabilidade hídrica; entre 10200-1300 anos 
cal AP, ocorre a redução da influência do Rio negro e a terceira fase (1300-795 anos cal AP) 
corresponde a estabilização do clima úmido atual. 
 
Palavras-chaves: Holoceno, Paleoambiente, Amazônia 
 
Abstract 
This work aims to rebuild the paleohidrological conditions of the Acarabixi Lake, floodplain of the 
Amazon basin during the Holocene climatic variations, and build a geochemical background levels of 
trace elements. The chronological model indicates that the sedimentary record presents 10610 yrs 
BP. Is possible indentify three distinct phases of sedimentation: 10610-10200 yrs BP, suggesting a 
stable water conditions; between 10200-1300 yrs BP, characterizes a weaker influence of the Rio 
Negro and the third phase (1300 -795 yrs BP) corresponds to stabilization of the current wet weather. 
 
Keywords: Holocene, Paleoenvironmental, Amazon 
 
 
1. Introdução 
 

Sabendo-se que as condições hidrológicas de um sistema fluvial dependem 

diretamente da tectônica e, principalmente, do clima regional, e que as mudanças climáticas 

do Holoceno atingiram várias regiões da Amazônia de diferentes formas, este trabalho visa 

a reconstituição, através de estudos de perfis sedimentares lacustre atuante durante o 

Holoceno no lago Acarabixi, localizado na planície sedimentar do médio Rio Negro. Dados 

de fluxo de metais traço nos registros sedimentares complementam as análises, pois 

permitem o entendimento dos limites naturais, níveis de base, de suas concentrações em 

sistemas lacustres e a criação de dados de referencia através da construção de níveis de 

background. 

Cordeiro et al. (1997), Pessenda, et al. (1998) e Turcq et al. (1998) defendem 

ocorrência de fases climáticas secas na Amazônia, entretanto existe controvérsias sobre 

sua extensão e intensidade durante o Holoceno. É importante ressaltar que somente quando 
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as causas das flutuações climáticas no passado forem entendidas será possível antecipar 

completamente ou prever variações climáticas futuras (Bradley, 1999). 

 
2. Área de estudo 

O lago de várzea Acarabixi  localiza-se na região norte do Brasil, no estado do 

Amazonas, na região do médio Rio Negro (00°20’S; 64°29’O), sendo constantemente 

influenciado pela dinâmica fluvial deste, fazendo parte de uma planície fluvial. A região 

apresenta precipitações, médias anuais em torno de 3000 mm sem estação seca definida.  

 
Figura 1- Área de estudo e ponto de coleta dos testemunhos 

 
3. Materiais e métodos 

3.1. Análise Granulométrica: efetuada através do analisador de partículas por difração a 

laser da marca CILAS – 1064, associado ao programa de análise granulométrica 

GRADISTAT 1.0. 

3.2. Determinação das idades das seções sedimentares e taxas de sedimentação: As 

amostras foram datadas pelo método do radiocarbono 14C, através do método de 

espectrometria de massa por aceleração, no laboratório de Análises Isotópicas da U.C 

Davies Stable Isotope Facility. A taxa de sedimentação é calculada a partir de uma idade 

calibrada pelo software CALIB 5.0. 

3.3. Determinação isotópica da matéria orgânica do sedimento: Obtidas por um 

espectrômetro de massa acoplado ao analisador elementar (CHN) - do U.C Davies Stable 

Isotope Facility. 

3.4. Determinação das concentrações de metais: O procedimento 3052 da Enviromental 

Protection Agency (EPA) foi adaptado para a digestão dos sedimentos. Os metais foram 

determinados por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente 

acoplado (ICP-OES). 

 

4. Resultados 

Os resultados obtidos para o testemunho ACA 02/03, pode ser visualizado nas 

figuras abaixo: 
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Figura 2: Perfis de Densidade, Teor de Água e granulométrico do testemunho ACA 02/03 

Figura 3: Dados de composição da matéria orgânica 

 
Figura 4: Perfis de metais do testemunho ACA 02/03 
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5. Discussão e Considerações finais 

A primeira fase de sedimentação (10610 – 10200 anos cal AP) está caracterizada 

por altas quantidades de areia, indicando um ambiente de alta energia hidrodinâmica, com 

influência direta do Rio Negro , como indica os baixos valores de COT (baixa produtividade), 

sugerindo uma estabilidade hídrica, e pouca variação nos níveis de metais. A segunda fase 

(10200 – 1300 anos cal AP) caracteriza-se por uma tendência na diminuição da influencia 

do Rio Negro sobre o lago, gerando uma menor energia hidrodinâmica no ambiente 

deposicional, ocasionando um pulso de sedimentação (demonstrado pelo aumento de uma 

granulometria mais fina) e um aumento da produtividade (aumento nos valores de COT). Os 

níveis de metais oscilam durante esta fase possivelmente devido a ocorrência de eventos de 

erosão mais intensos. O período de 8200 – 1300 anos cal AP, dentro desta fase, 

corresponde a um paleoclima seco com ausência de sedimentação. A terceira e ultima fase 

(1300 – 795 anos cal AP) corresponde a estabilização do clima úmido atual, com uma maior 

influencia do corpo hídrico sobre o lago, os níveis de metais tendem a regressar aos níveis 

da primeira fase. A paleohidrologia do lago Acarabixi sugere uma mudança no curso do Rio 

Negro ao longo do Holoceno.  
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Resumo  
Os resultados parciais dessa pesquisa referem-se ao impacto ambiental fruto da disposição 
inadequada de resíduos de areia de fundição. Dados obtidos de amostras coletadas em campo, 
através de análises físico-químicas, são preliminarmente aqui apresentados. Esses demonstram 
haver clara e forte influencia de elementos químicos com potencial tóxico (sódio, boro, nitrato, ferro, 
fluoretos e manganês) na água subterrânea. Diante dos resultados devem ser aplicados 
procedimentos apropriados para descarte desse tipo de material diante do impacto produzido.  No 
contexto internacional constatou-se que países na Europa e América do Norte já adotam alternativas 
de disposição e reutilização desses resíduos evitando assim o impacto ambiental associado. 
Palavras-chave: Impacto ambiental, resíduos sólidos, areias de fundição. 
 
Abstract  
Partial results of this research relate to the environmental impact due to improper disposal of waste 
foundry sand. Data obtained from samples collected in the field, through physical-chemical analysis, 
are preliminarily presented here. These demonstrate a clear and strong influence of chemicals with 
toxic potential (sodium, boron, nitrate, iron, fluoride and manganese) in groundwater. Given the results 
should apply proper procedures for disposal of such material when occur the impact. In the 
international context it was noted that countries in Europe and North America have adopted alternative 
disposal and reuse of waste thus avoiding the associated environmental impact. 
Keywords: Environment impact, solid waste, foundry sand. 
 

1. Introdução  

A preocupação com questões de saneamento básico e comprometimento ambiental 

concernente à coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos, muitos dos quais exibem 

forte potencial toxicológico, vem sendo objeto de análise pelos dirigentes de diversos 

municípios brasileiros. Esse cenário é fruto em parte da movimentação social e dos setores 

públicos responsáveis pela fiscalização, além do surgimento de alternativas adequadas de 

disposição e reaproveitamento visando reduzir o impacto no meio ambiente.  

Os resíduos industriais, tendo em vista seu potencial de periculosidade e 

consequente geração de impactos ambientais graves quando não destinados de forma 

adequada, são alvo maior de controle por parte dos órgãos ambientais. A correta gestão 

desses resíduos implica, além da questão ambiental e de saúde pública, a questão legal, 

pois hoje as empresas geradoras de passivos estão sendo autuadas pelos órgãos 

ambientais, para que adotem medidas corretivas cabíveis e em prazos estabelecidos. A 

questão econômica está fortemente relacionada aos passivos gerados, pois hoje é 

necessário investir grandes quantias na disposição de resíduos industriais e mais ainda na 
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recuperação de áreas contaminadas pela disposição inadequada dos mesmos. Dessa 

forma, o monitoramento e propostas de solução para esse tipo de passivo faz-se necessária 

a luz da atual legislação ambiental principalmente em São Paulo, bem como de soluções 

que minimizem o impacto desse tipo de resíduo nos processos das indústrias metalúrgicas. 

 

2. Objetivos 

Avaliar o impacto em solo e água subterrânea pela disposição de resíduos de areia 

de fundição de um aterro não controlado localizado em uma indústria de fundição e 

apresentar alternativas de reaproveitamento deste resíduo. Algumas dessas práticas 

encontram-se consagradas em outros países e algumas sendo iniciadas no Brasil. 

 

3. Materiais e métodos 

Informações provenientes de estudo bibliográfico da área foram o substrato de 

análise da questão: procedimentos industriais; sugestões e avanços acerca do emprego de 

areias de fundição já utilizadas; análise da legislação relacionada. Foram coletados dados 

sobre a geologia da região, de forma que, após análise dos dados coletados em campo, 

fosse possível verificar a procedência natural de elementos e seu comportamento no 

ambiente de disposição. Na área de estudo foi realizada implantação de furos de sondagem, 

(no corpo e em seu contorno); coleta de amostras e caracterização físico-química da água; 

comparação dos dados com os valores orientadores águas subterrâneas da CETESB (São 

Paulo), da USEPA (Estados Unidos) ANVISA e com o padrão holandês, visando avaliar o 

impacto ambiental causado pela disposição do resíduo. 

 

4. Resultados parciais 

  Os diagramas a seguir apresentam os resultados parciais das primeiras campanhas 

analisadas para águas subterrâneas, em comparação com os valores orientadores da 

CETESB (São Paulo), CONAMA e padrão de potabilidade da ANVISA. Dos elementos aqui 

apresentados podemos separar em dois grupos distintos. Um constituído pelos cátions (Fe, 

Mn e Na) e outro pelos ânions (F, NO3). Fica fora desse conhecimento o Boro que possui 

características próprias. 

Os metais Fe e Mn ocorrem com freqüência na maioria dos solos brasileiros fato 

produzido por processos de hidrólise total. Rochas portadoras desses elementos podem 

levá-los ao meio aquoso. Assim, os teores anômalos para Fe ultrapassando os limites 

apresentados (figura 1) pode provir em parte dos solos, mas seguramente provem em 

grande parte das areias de fundição que são utilizadas na fabricação de ferro ligas. O Mn 

(figura 2) também apresenta concentrações anômalas, e a interpretação é a mesma visto 
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que em ferro ligas utiliza-se Mn como vetor de fundição. O flúor (figura 3) é utilizado como 

fundente junto das areias no fabrico de ligas, assim os valores que ultrapassam os limites 

estabelecidos pela CETESB e ANVISA devem ter como origem o flúor utilizado na fundição. 

O Boro (figura 4) também é empregado em alguns tipos de ligas, no entanto, apenas em um 

poço de coleta esse mostrou-se acima dos valores permitidos. Os valores anômalos de Na 

(figura 5) encontrados não encontram explicação no processo de fundição, sendo preferível 

admitir que o mesmo tenha proveniência a partir das rochas que permeiam o ambiente 

analisado. Considerando que a área em questão é cercada por atividades agrícolas, pode-

se pressupor que os teores de NO3 (figura 6) sejam provenientes de adição de 

macronutrientes nas atividades agrícolas circunjacentes. Nesse caso, o B e o Mn também 

poderiam ter essa origem. 

   

                  Figura 1: Resultados para Ferro.                                      Figura 2: Resultados para Manganês. 
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                    Figura 3: Resultados para Flúor.                                           Figura 4: Resultados para Boro. 
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Valores de Referência para Solo de uma Área de Experimento 
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Resumo 
Um total de 196 amostras de solo e sedimento subjacente foi coletado em uma área a ser utilizada 
num experimento de irrigação com água produzida de petróleo após tratamento. A finalidade do 
levantamento foi a geração de valores de referência para elementos químicos no perfil pedológico-
sedimentar da área antes da realização do experimento. As amostras foram coletadas em quatro 
setores e em três profundidades (0-20 cm; 35-55-cm; 70-90 cm) e foram a seguir analisadas para 30 
elementos, após a extração química das amostras pelo método US EPA 3051A. Além de gerar um 
painel composicional do solo e sedimento subjacente antes da realização do experimento, os 
resultados analíticos, mostraram que no geral o perfil pedológico-sedimentar é composicionalmente 
uniforme, embora variações de teores em função da profundidade foram localmente detectadas. 
 
Palavras-chave: valores de referência, solo, sedimento subjacente, experimento agrícola, elementos 
químicos, variabilidade composicional. 
 
Abstract 
A total of 196 samples of soil and underlying sediment was collected in an area to used for an 
irrigation experiment with water from petroleum production after treatment. The aim of the survey was 
the generation of reference values for chemical elements in the pedologic-sedimentary profile of the 
area before the development of the experiment. Samples were collect in four sectors and in three 
depths (0-20 cm; 35-55 cm; 70-90 cm) and then analyzed for 30 elements, following chemical 
extraction of the samples by the US EPA 3051A method. Besides generating a compositional frame of 
the soil and underlying sediment before the development of the experiment, the analytical results 
showed that in general the pedologic-sedimentary profile is compositionally uniform, although 
concentration variations with increasing depth were locally detected. 
 
Keywords: reference values, soil, underlying sediment, agricultural experiment, chemical elements, 
compositional variability. 
 

1. Introdução 

Valores de referência para elementos químicos em solo e sedimento subjacente 

foram gerados para uma área a ser utilizada em um experimento agrícola com plantas 

oleaginosas e ornamentais, em fase de desenvolvimento pelo CENPES/PETROBRAS. 

Nesse experimento, as plantas serão irrigadas com a água produzida juntamente com 

petróleo, após variados níveis de tratamento. Eventuais adições no solo e sedimento 

subjacente de substâncias associadas à realização do experimento poderão ser avaliadas 

através da comparação entre os teores medidos ao longo do empreendimento e os valores 

de referência aqui sumarizados, em sintonia com o que preconiza a Resolução No 420/2009 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. O sucesso do experimento está 

condicionado ao pleno desenvolvimento das plantas a serem testadas, associado ao menor 
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nível de tratamento da água produzida (isto é, menor custo) e a não transformação do solo 

quanto às suas propriedades antes da instalação do experimento. Se bem sucedido, 

resultará em uma nova opção de disponibilidade hídrica para as áreas do Nordeste 

semiárido no entorno das instalações produtora de petróleo na Bacia Potiguar (estados do 

Rio Grande do Norte e Ceará). 

 
2. Área do Experimento 

A área onde o experimento será desenvolvido tem 1,92 hectares e situa-se na zona 

rural do município de Aracati (CE) (Figura 1a), estando a cerca de 200 metros da rodovia 

BR-304. A topografia é plana e a precipitação pluviométrica anual média é de 935 mm. O 

solo da área é classificado como NEOSSOLO QUARTZOARÊNICO Órtico latossólico, de 

textura arenosa e fortemente drenado. No horizonte superficial do perfil, observam-se 

colorações acinzentadas até a profundidade máxima de 15 cm, a partir de onde ocorrem as 

areias quartzosas subjacentes, as quais apresentam colorações variando em tons de 

vermelho a amarelo-avermelhado. 

 

3. Materiais e Métodos 

Para a definição dos valores de referência, optou-se pela amostragem em três 

profundidades (0-20 cm; 35-55 cm; 70-90 cm), de modo que, ao longo do experimento, 

eventuais adições de substâncias possam ser detectadas não somente na parte superficial 

do perfil mas também em relação à possível migração vertical dessas substâncias. Para o 

planejamento amostral, mesmo considerando a homogeneidade do perfil pedológico-

sedimentar, optou-se pela coleta em quatro setores, cada um com 16 estações (Figura 1b), 

gerando um arranjo que permite detectar estatisticamente heterogeneidades composicionais 

na escala da área como um todo (variações entre setores) e também no âmbito de cada 

setor (variações entre estações de amostragem por setor) e ao nível das três profundidades 

amostradas. 

As amostras foram analisadas para 121 parâmetros inorgânicos e pedoquímicos e 

para 30 elementos. Para a análise desses elementos, aqui discutidos, a fração <2mm das 

amostras foi submetida a digestão ácida pelo método 3051A, estabelecido pela Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), o qual solubiliza elementos em formas 

ambientalmente disponíveis. 

 

4. Resultados 

A Tabela 1 apresenta o sumário numérico dos dados de Cu e Zn, consideradas para 

o conjunto dos quatro setores e também para cada setor individualmente e para cada 
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profundidade. Dados semelhantes foram gerados para os demais 28 elementos analisados, 

os quais correspondem ao painel composicional de referência para esses elementos antes 

da realização do experimento de irrigação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Localização da área do estudo (a) e dos pontos de coleta em quarto setores (b). 
 
Tabela 1: Sumário numérico dos resultados analíticos de Cu e Zn, dentre os 30 elementos 
analisados. LQ: limite de quantificação. Média: média aritmética. M: mediana. CV: coeficiente de 
variação. n: número de amostras. Dados em mg/kg, exceto CV que está em %. 

Setores 
Prof. 
(cm) 

Cu (LQ = 1,0) Zn (LQ = 1,0) 

Média M Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Desvio 
Padrão 

CV Média M Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Desvio 
Padrão 

CV 

Todos 
os 

Setores 
n =192 

0-20 1,652 1,500 1,0 11,0 1,209 73 4,031 3,750 2,4 14,0 1,559 38 
35-55 1,381 1,400 1,0 1,8 0,171 12 3,083 3,000 1,9 5,8 0,714 23 
70-90 1,370 1,400 1,0 2,2 0,189 13 3,014 2,850 2,0 7,6 0,905 30 
Todas 1,468 1,400 1,0 11,0 0,721 49 3,376 3,100 1,9 14,0 1,207 35 

Setor 
1 

n = 48 

0-20 1,406 1,400 1,0 1,6 0,181 12 3,456 3,400 2,4 5,1 0,758 21 
35-55 1,388 1,400 1,1 1,7 0,171 12 3,369 3,150 1,9 5,0 0,907 26 
70-90 1,338 1,300 1,1 1,8 0,186 13 2,844 2,650 2,2 5,4 0,790 27 
Todas 1,377 1,400 1,0 1,8 0,178 12 3,223 3,000 1,9 5,4 0,848 26 

Setor 
2 

n = 48 

0-20 2,163 1,500 1,3 11,0 2,378 110 4,881 4,100 2,9 14,0 2,580 52 
35-55 1,300 1,300 1,0 1,5 0,137 10 3,019 2,950 2,1 5,8 0,869 28 
70-90 1,400 1,300 1,2 2,2 0,248 17 3,025 2,850 2,1 4,6 0,799 26 
Todas 1,621 1,400 1,0 11,0 1,408 86 3,642 3,100 2,1 14,0 1,831 50 

Setor 
3 

n = 48 

0-20 1,525 1,500 1,3 1,8 0,169 11 3,800 3,800 2,5 5,3 0,901 23 
35-55 1,388 1,400 1,0 1,8 0,222 16 2,919 2,900 2,4 3,6 0,354 12 
70-90 1,356 1,400 1,0 1,6 0,193 14 3,250 3,100 2,0 7,6 1,380 42 
Todas 1,423 1,400 1,0 1,8 0,205 14 3,323 3,050 2,0 7,6 1,021 30 

Setor 
4 

n = 48 

0-20 1,513 1,450 1,3 1,9 0,196 13 3,988 3,800 2,5 6,3 0,989 24 
35-55 1,450 1,400 1,3 1,7 0,115 8 3,025 3,000 2,3 4,4 0,562 18 
70-90 1,388 1,400 1,1 1,6 0,120 8 2,938 3,000 2,1 3,8 0,424 14 
Todas 1,450 1,400 1,1 1,9 0,154 10 3,317 3,100 2,1 6,3 0,838 25 

 
Além de fornecer valores de referência para a área em foco, os resultados analíticos 

permitem também apreciar a variabilidade composicional do perfil do solo-sedimento 

subjacente na área estudada. Por exemplo, os valores do coeficiente de variação (CV) 

mostrados na Tabela 1 indicam que a variabilidade de Cu e Zn entre os diferentes setores e 

(a) 
(b) 
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entre as diferentes profundidades é geralmente baixa (inferior a 30% na maioria dos casos, 

principalmente para os dados de Cu), embora localmente registrem-se variabilidade mais 

elevadas, como no caso de Cu na profundidade 0-20 cm do Setor 2 (CV = 110%), o qual é 

responsável pela elevação do CV no conjunto das amostras desse setor (CV = 86%) e 

também para o conjunto das amostras dos quatro setores (CV = 73% e CV = 49%). 

Particularmente para Zn, observa-se uma tendência de maior heterogeneidade (isto é, maior 

CV) no nível mais superficial (0-20 cm), o qual corresponde ao material sedimentar 

subjacente acrescido de uma maior concentração de matéria orgânica. 

Os resultados obtidos podem também ser visualizados na forma de gráficos de 

variação vertical (Figura 2). Para o caso de P, observa-se uma tendência de diminuição dos 

teores com o aumento da profundidade, particularmente do nível superficial (0-20 cm) para o 

nível imediatamente inferior (35-55 cm), associando a variabilidade desse elemento à 

presença de matéria orgânica no perfil. Para V, embora haja diferenças entre os valores de 

mediana nas três profundidades, a faixa de ocorrência dos teores mostra ampla 

sobreposição, o que revela uma distribuição indiferenciada desse elemento em relação à 

profundidade. Para os demais 28 elementos, gráficos semelhantes foram produzidos, os 

quais mostraram que parte dos elementos revelou tendência crescente ou decrescente dos 

teores com o aumento da profundidade, ao passo que para outros elementos o padrão de 

variabilidade dos teores com a profundidade é irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Variação da média aritmética e mediana para P e da distribuição dos dados de V em 
diagramas de juntas (box plots). Em ambos os gráficos, o eixo vertical corresponde às profundidades 
amostradas (em cm) e o eixo horizontal representa os teores (em mg/kg). 
 
5. Conclusões 

Os resultados do levantamento pedoquímico-geoquímico realizado na área onde 

será desenvolvido o experimento de irrigação geraram um painel composicional de 

referência para 30 elementos nas três profundidades amostrais. Esses dados revelaram 

também que a distribuição dos elementos no perfil amostrado é no geral uniforme, embora 

parte dos elementos mostre tendências de variação em função da profundidade. 
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Paulínia (SP) com a espécie vegetal Tillandsia usneoides L. 
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Resumo 
A presença de elementos-traço metálicos na atmosfera da região de Campinas foi monitorada com 
uso de bioindicador Tillandsia usneoides (L.), uma bromélia epífita. Espécimes da planta foram 
introduzidos em sete diferentes pontos ao longo de uma transecta de aproximadamente 30 km de 
extensão, durante cinco períodos de dois meses entre 2009 e 2010. Após o período de exposição, as 
plantas foram removidas, liofilizadas, digeridas e dissolvidas e os elementos-traço medidos em ICP-
MS. Os maiores aportes totais de elemento-traço foram obtidos nos locais próximos a avenidas e 
rodovias de grande fluxo de veículos e de instalações industriais. Os maiores índices de pluviosidade 
coincidem com menores concentrações de elementos-traço medidas nas amostras de bioindicador. A 
mudança no regime dos ventos coincidiu com o aumento no aporte de metais-traço nas plantas.   
Palavras-chave: Tillandsia usneoides, metais-traço, aerossóis, Campinas 

 
Abstract 
Trace metals present in the atmosphere of Campinas region were monitored with the use of the 
bioindicator Tillandsia usneoides (L.), an epiphytic bromeliad. The plant specimens were introduced at 
seven different places along a transect of approximately 30 km, during five periods of two months 
between 2009 and 2010. After the exposition period, the plants were removed, lyophilized, digested 
and dissolved and trace elements measured by ICP-MS. The major total inputs of trace elements were 
obtained at places close to avenues and roads with large fluxes of vehicles and industrial plants. The 
larger rainfall index coincides with the lowest concentrations of the total measured trace metals in the 
samples of bioindicator. Changes in the wind regime coincide with higher total concentrations of trace 
metals in the plants.   
Keywords: Tillandsia usneoides, trace elements, aerosols, Campinas 

 

1. Introdução 
 
Vegetais são utilizados como biomonitores ambientais atmosféricos em razão da sua 

capacidade de acumular poluentes de maneira gradual e constante (Markert et al.,1999). A 

introdução de bioindicadores em locais e por períodos pré-determinados permite controlar 

variáveis ambientais que interferem na sua deposição (Szczepaniak e Biziuk, 2003). 

Estudos de biomonitoramento são práticos, de baixo custo, produzem resultados rápidos e 

podem ser conduzidos a longo-prazo (Elias et al, 2008). Exemplos são estudos realizados 

na Região Metropolitana de São Paulo com Tillandsia usneoides (L.) (Figueiredo et al. 2007; 

Figueiredo et al. 2004). A Região Metropolitana de Campinas (RMC) sedia um dos maiores 

pólos industriais do país e também possui tráfego aéreo e terrestre intensos e poucos 

estudos foram realizados para caracterizar a composição dos aerossóis na área urbana 

(Miranda e Tomaz 2008). 

O objetivo deste estudo, realizado com a implantação de Tillandsia usneoides, é 

averiguar a distribuição espacial e sazonal das concentrações de elementos-traço numa 

transecta que abrange os municípios de Campinas e Paulínia.  
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2. Materiais e Métodos  
 
 

O mapa da Figura 1 mostra a localização dos sete pontos onde os espécimes de 

Tillandsia usneoides foram introduzidos entre abril de 2009 e março de 2010. Dois pontos 

encontram-se no município de Paulínia e os demais no município de Campinas e incluem 

áreas próximas a indústrias, centro urbano, parques e área rural. As amostras da planta 

foram amarradas em suporte de polivinilcarbonato (PVC) e mantidas em cada ponto durante 

aproximadamente dois meses e substituídas por cinco vezes.  Após retiradas, as amostras 

foram liofilizadas e moídas. Porções-teste foram digeridas com HNO3 e HF destilados e 

evaporados em chapa aquecida. Os elementos-traço abordados neste estudo (Al, Ti, V, Cr,Fe, 

Co,Ni, Cu, Ga, Rb, Sr, Y, Nb, Cd, Sn, Sb,  Ba, Ce, Pr, Hf, W, Pb, Bi)  foram determinados em ICP-MS 

(X Series II, Thermo, Alemanha). Para controle de qualidade foi analisado o material de 

referência certificado de folhas de macieira SRM 1515 (NIST, EUA).  Dados de temperatura, 

CO, O3, pluviosidade e direção de ventos nos períodos amostrados foram obtidos de 

estações de monitoramento da CETESB e da Feagri. 

 

 
Figura 1. Locais de introdução e coleta das amostras de T. usneoides entre Campinas e Paulínia 
  

3. Resultados e Discussão 

 As somas das concentrações de todos os elementos-traço (em µg/g) de cada um 

dos sete pontos de amostragem nos cinco períodos de exposição normalizadas em relação 

às somas das concentrações dos mesmos elementos nas amostras-controle constitui o aqui 
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chamado nível de poluição (NP). Os maiores aportes totais (%NP) foram observados em 

CENTRO (ponto na área central de Campinas) e CSC (centro esportes privado próximo a 

importantes rodovias). Os pontos CABRAS (área rural) e MSG (parque urbano) (Figura 2) 

apresentaram os menores aportes totais de elemento-traço. Nos intervalos pesquisados, os 

maiores NP foram observados no primeiro e terceiro períodos de exposição. Este último 

compreende o período mais seco do ano.  Os pontos Paulínia-BV (próxima ao pólo 

petroquímico) Paulínia-Jd e Feagri apresentaram níveis intermediários de aporte de 

elementos-traço.  

 

  

Figura 2. Nível de Poluição (NP) em % entre os pontos de implantação da 
T.usneoides normalizada em relação às somas das concentrações nas amostras 
controle 

 

 

Figura 3. Nível de Poluição aporte total para cada período e em todos os pontos 
amostrados 

 

A variação nos aportes elementares ao longo dos meses (Figura 3) pode ser 

relacionada com os parâmetros climatológicos da região e a proximidade dos pontos com 

fontes naturais (poeiras) e antrópicas. O acúmulo dos poluentes é favorável no inverno 

seco, que coincide com mudança no sentido dos ventos predominantes.  
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4. Conclusão  

A exposição de Tillandia usneoides L às condições da atmosfera em vários pontos 

de Campinas e Paulínia, e a posterior determinação de elementos-traço mostrou-se um 

indicador do aporte de poluentes que puderam ser associados com as condições climáticas 

locais e seu entorno ambiental. Alguns elementos-traço como Bi, Sb, Sn, Ba apresentaram 

elevados coeficientes de enriquecimento em relação às amostra-controle nas áreas com 

maior NP,  e puderam ser associadas a fontes antrópicas.   
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RESUMO 
Com base em cerca de 2000 amostras, caracterizou-se as águas dos rios da bacia do Alto Rio Doce. 
Duas campanhas de amostragem (inverno - verão) foram realizadas para verificar as diferenças 
sazonais. Parâmetros físico-químicos: pH, Eh, TDS, condutividade elétrica, temperatura e turbidez (in 
situ), alcalinidade, sulfato, cloreto, metais pesados e elementos maiores (por ICP-MS e ICP OES) 
foram determinados, levando a cerca de 50.000 dados geoquímicos. O diagrama segundo Berner 
classificou a maioria dos rios como controlado, principalmente pela sua litologia regional. Litologias 
particulares como da Serra do Caraça, com sua composição quase que exclusivamente por orto-
quartzitos, e as cabeceiras do rio Conceição, com suas minas de ferro, estão contribuindo para a 
colocação destes rios fora do diagrama. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Rio Doce, Minas gerais Brasil, águas, classificação, litologia regional, 
elementos metálicos 

 
ABSTRACT 
With basis on about 2000 water samples the rivers in the Upper Doce River basin were characterized. 
Two sampling campaigns (winter – summer) were carried out, to investigate seasonal differences. 
Physicochemical parameters: pH, Eh, TDS, electrical conductivity, temperature, and Turbidity (in situ), 
alkalinity, sulfate, chloride, heavy metals and major elements (by ICP-MS and ICP OES) were 
determined, leading to an estimated 50,000 geochemical data. The Berner diagram classified most of 
the rivers as mainly controlled by their environmental lithology. Very particular lithology e.g. of Serra 
do Caraça, with its composition almost exclusively by ortho-quartzites, and the headwaters of the 
Conceição River, with its iron mines, are contributing for the allocation of these rivers outside the 
diagram range. 
 
KEYWORDS: Doce River Basin, Minas Gerais - Brazil, waters, classification, regional lithology,                      
metallic elements.   
 

1. GENERALIDADES 

A bacia hidrográfica do Rio Doce está situada entre os paralelos 18°45' e 21°15' de 

latitude sul e os meridianos 39°55' e 43°45' de longitude oeste. Ela abrange uma área de 

drenagem de cerca de 83.400 km², nos Estados de Minas Gerais (86%) e do Espírito Santo 

(14 %). Nela situam-se 228 municípios, sendo 202 em Minas Gerais e 26 no Espírito Santo. 

O Rio Doce tem uma extensão de 853 km, envolvendo cerca de 3 milhões de habitantes, 

sendo 69% deles residentes na zona urbana. Os principais rios que formam as cabeceiras 

do Rio Doce são o Rio Piranga e o Rio Piracicaba. 

A nascente do Rio Piranga fica no município de Ressaquinha. Ao norte de Ponte 

Nova, ele recebe o Rio Oratórios, que é um dos seus tributários mais importantes. Os rios 

do Carmo e o Gualaxo do Norte nascem na região de Ouro Preto. O Gualaxo do Sul, que é 
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afluente do Piranga, nasce como Rio Mainart no sudoeste da cidade de Mariana. O Rio 

Conceição, na parte norte da Serra do Caraça, e o Rio Caraça formam o Rio Santa Bárbara, 

que nasce na parte leste dessas montanhas. A partir da confluência dos rios Piranga e 

Carmo, denomina-se o curso d'água como Rio Doce.  

 

2. METODOLOGIA  

Durante pesquisas nos últimos 15 anos, foram definidos cerca de 700 pontos de 

amostragens, com determinação dos parâmetros físico-químicos (pH, ORP, TDS, Cond. T, 

Turb. OD) in situ. Foram realizadas pelo menos duas campanhas de amostragens (inverno - 

verão), para investigar diferenças sazonais nas águas. Assim, os trabalhos resultaram em 

mais de 2000 amostras de água. Alcalinidade, sulfato e cloreto foram determinados via 

titulometria e/ou turbidez. Elementos maiores e metais pesados foram pesquisados via ICP-

OES e MS. 

 

3. RESULTADOS 

De maneira bem sucinta pode se constatar que: todas as águas investigadas são 

altamente influenciadas pelos litotipos do local. Isso se verifica para o caso dos elementos 

maiores com base das correlações positivas entre Mg e Ca, Na e K, Ca e Na, Fe e Mn. Em 

rios onde existe mineração de Au, tais correlações são observados também para elementos 

calcófilos como Pb - Cd, As – Cd, Cu – Zn e outros. Cr - Ni correlacionados positivamente 

têm suas origens em séries vulcano-clásticas do Supergrupo Rio das Velhas. 

Em áreas sem atividades minero-siderúrgicas, por exemplo, na bacia superior do Rio 

Piranga, valores elevados de Zn não ligados com Cu podem indicar contribuição antrópica. 

Em muitos dos rios constataram-se teores elevados de Hg, oriundos das atividades de 

garimpeiros (rios do Carmo, Gualaxo do Norte, Conceição e Barragem de Petí). As águas da 

Serra do Caraça, do Parque Estadual do Itacolomi e da Estação Ecológica de Tripuí são as 

mais "limpas", sendo encontradas em locais sem interferência humana. Os seus parâmetros 

físico-químicos como as composições químicas podem servir como "padrões" para os 

estudos em andamento e futuras investigações. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO QUÍMICA DOS RIOS 

Berner e Berner propuseram em 1996 uma classificação dos rios apoiando-se num 

diagrama "em forma de bumerangue", cujos parâmetros são o TDS (Sólidos Totais 

Dissolvidos) versus Na/(Na+Ca), mostrando que os principais mecanismos naturais que 

interferem na química das águas superficiais são: 

• Precipitação atmosférica, tanto na composição quanto na quantidade; 
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• Intemperismo das rochas; 

• Evaporação e a cristalização fracionada. 

Os rios são posicionados neste diagrama conforme a predominância de cada um dos 

três processos acima e o eixo TDS é quase inversamente proporcional à medida 

pluviométrica e à drenagem da chuva: 

• A precipitação atmosférica interfere rios localizados em áreas com elevada 

precipitação; 

• A evapocristalização interfere em rios localizados em regiões áridas; 

• O intemperismo interfere em rios localizados em áreas de precipitação 

intermediárias. Assim, essa classificação se baseia em sua extensão na quantidade de 

chuva e, consequentemente, no escoamento. Rios em que a composição é influenciada 

basicamente pela precipitação atmosférica são aqueles que a composição se assemelha à 

composição da água de chuva, isto é, baixo TDS e alto Na comparado ao Ca. 

O canto inferior direito do diagrama caracteriza os rios tropicais da América do Sul, 

África e rios das planícies da costa do Atlântico nos EUA, áreas de elevada pluviometria, 

baixo relevo e elevada influência do intemperismo ou erosão de rochas, o que resulta no 

baixo aporte de sais dissolvidos. Um exemplo dessa influência é a bacia do Rio Amazonas. 

A porção média do bumerangue é a posição que caracteriza os rios que têm sua 

composição influenciada pelo intemperismo. Esta posição é a da maioria dos rios do mundo, 

onde o intemperismo promove o aporte de grande parte dos sais dissolvidos. Como as 

rochas sedimentares ocuparam cerca de 75% da superfície da Terra e o seu intemperismo é 

dominado pela dissolução de Ca CO3, pode-se esperar que rios influenciados pelo 

intemperismo se constituíram principalmente de Ca++ + HCO3
- resultantes da dissolução do 

carbonato. Isso é porque tais rios são plotados com valores baixos de Na/(Na+Ca). A porção 

superior do bumerangue caracteriza os rios que tem sua composição influenciada pela 

cristalização fracionada. Esses rios têm alta concentração de TDS e alta de Na se 

comparada a Ca++. Dois exemplos disso são os rios Grande e Pecos. 

Em relação aos rios e águas estudadas pode se constatar: A barragem de Petí é 

controlada principalmente pelo seu ambiente litológico. A mesma coisa vale para o Rio 

Piranga. Já as litológicas bem particulares da Serra do Caraça com a sua composição 

quase exclusivamente de orto-quartzitos, e das cabeceiras do Rio Conceição, com as minas 

de Fe, contribuem para a situação desses rios fora dos campos classificados no diagrama 

(Figura 1). 
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Figura 1 - Caracterização dos rios maiores na bacia do Alto Rio Doce, baseado no diagrama de 
BERNER & BERNER (1996); 1 = Barragem de Peti; 2 = Rio Conceição; 3 = Rio Caraça; 4 = Rio 
Piracicaba; 5 = Rio Piranga; 6 = Rio Oratórios. 
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RESUMO 
 
Foram determinadas nas águas e nos sedimentos do Rio Oratórios, tributário do Rio Piranga, que é 
formador do Rio Doce, metais pesados e bactérias coliformes fecais. Altos teores de As (até 
0,06ppm), Cd (até 0,008ppm), Cu (até 0.045ppm), Zn (até 0.28ppm), Cr (até 312,1ppm) e Ni ( até 
35,9ppm) foram detectados. De acordo com a Resolução CONAMA 344/2004, as águas caiem na 
classe 3. Altas concentração de coliformes fecais (acima de 1000UFC/100ml) demonstram alto nível 
de contaminação, muito provavelmente devido ao lançamento de esgotos nos corpos d’água, 
especialmente próximos aos maiores centros urbanos. Com base do diagrama de Berner 
caracterizou-se o Rio Oratórios como sendo fortemente influenciada pela litologia regional. 
 
Palavras-chave: Rio Oratórios, águas, sedimentos, contaminação ambiental, Diagrama Bumerangue. 
 
ABSTRACT 
 
In waters and sediments of the Oratorios River, tributary of Piranga River, which is a former of the 
Doce River, heavy metals and fecal coliform bacteria were determined. High levels of As (up to 0.06 
ppm), Cd (up to 0.008 ppm), Cu (up to 0.045 ppm), Zn (up to 0.28 ppm), Cr (up to 312.1 ppm) and Ni 
(up 35.9ppm) were detected. According to CONAMA Resolution 344/2004, the waters fall in Class 3. 
High concentrations of fecal coliforms (up to 1000CFU/100ml) show a high level of contamination, 
most likely due to the dumping of sewage in water bodies, especially near the major urban centers. 
Based on the diagram of Berner, the Oratorios River is characterized as strongly influenced by 
regional lithology. 
 
Keywords: Oratórios River, Waters, sediments, environmental contamination, Boomerang Diagram. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Rio Oratórios é um importante afluente do Rio Piranga, na Bacia do Alto Rio Doce 

e está localizada na UPGRH – Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – 

DO1. Ele nasce próximo Amparo da Serra e deságua ao N de ponte Nova no Rio Piranga. A 

sua Bacia recebe os tributários: Córrego Lizardo, Córrego da Garapa, Córrego Vargem 

Velha, Córrego da Cachoeirinha, Córrego do Mamão, Córrego São Mateus, Córrego Tambu, 

Córrego Salgado, Córrego Lagoa Seca, Córrego Pião, Córrego Trindade, Córrego Caminho 

Novo, Córrego do Machado, Córrego da Estiva, Córrego São Lourenço. Nessa bacia ainda 

existe carência de pesquisas acerca dos problemas que envolvem recuperação e 
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preservação dos recursos naturais, especialmente os hídricos. Neste contexto, insere-se a 

importância do estudo no Rio Oratórios. É importante observar que a caracterização 

ambiental proporciona uma visão proativa da região. Afinal, tendo-se em mãos o 

conhecimento do local é possível que se faça uma análise ambiental preventiva e não 

apenas uma que busque medidas corretivas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Realizaram-se duas campanhas de amostragem, durante as estações seca 

(agosto/2010) e transição para o período seco (maio/2011). Determinaram-se metais 

pesados nas águas e nos sedimentos (via OIP-EOS), em 13 sítios. Também foi feita uma 

avaliação do índice de contaminação por E. coli. Nesta avaliação utilizou-se a Técnica de 

Fermentação em Tubos Múltiplos.  

 

3. A CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS SEGUNDO BERNER & BERNER 

 

Em 1996 os pesquisadores BERNER & BERNER propuseram em seu livro clássico 

The global water cycle uma classificação dos rios apoiando-se num diagrama em forma de 

bumerangue, que até hoje é usado com grande sucesso. Segundo os autores, uma das 

razões para se classificar um rio é determinar quais dos fatores ambientais naturais (ou 

mecanismos naturais) afetam a química de suas águas. Assim, através de estudos de rios 

bem conhecidos, podem-se extrapolar os resultados para aqueles menos conhecidos. Esta 

classificação foi baseada em GIBBS (1970). Segundo seus estudos, os principais 

mecanismos naturais que interferem na química das águas superficiais do mundo são: a 

precipitação atmosférica, tanto na composição quanto na quantidade, o intemperismo das 

rochas e a evaporação e a cristalização fracionada. Neste trabalho aplicou-se o diagrama de 

Bumerangue segundo BERNER & BERNER (1996) nas águas da Bacia do Rio Oratórios, 

conforme a Figura 1. 



 

451 

 

 

Figura 1: Diagrama Bumerangue (BERNER & BERNER 1996) com a classificação do Rio Oratórios 
 

Para elaborar-se o diagrama, plotou-se a média de dois cátions principais nas águas 

superficiais, Ca++ e Na+, dividido por Na/(Na+Ca) versus TDS. Os rios são posicionados nos 

três cantos do bumerangue, que representam as áreas dominadas por cada um dos três 

mecanismos, ou em áreas intermediarias, onde mais de um mecanismo influencia sua 

composição. 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Conforme observado na Figura 1, constatou-se que a composição das águas da 

Bacia do Rio Oratórios é fortemente influenciada pela litologia, tendo em vista que a bacia 

localiza-se próximo ao centro do diagrama. 

Determinaram-se altos níveis de coliformes totais (quase todos acima de 2400UFC) 

e organismos termotolerantes, acima de 1000 unidades formadoras de colônias (UFC) por 

100ml de água (tabela 1), indicando a inviabilidade do uso de contato primário de vários 

corpos d’água estudados, conforme resolução CONAMA 357 / 2005. Apesar, que não é isso 

que se verificou durante as amostragens. 
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Tabela 1: Coliformes totais e Coliformes termotolerantes 

 

Amostras FLRO Coliformes Totais Coliformes termotolerantes 
   
1.  >2419,6 >2419,6 
2.  >2419,6 201,4 
3.  >2419,6 >2419,6 
4.  >2419,6 >2419,6 
5.  >2419,6 >2419,6 
6.  >2419,6 1553,1 
7.  372,4 25,6 
8.  >2419,6 1119,9 
9.  >2419,6 >2419,6 
10.  >2419,6 >2419,6 
11.  >2419,6 920,8 
12.  >2419,6 >2419,6 
13.  >2419,6 >2419,6 

 

Identificaram-se neste trabalho as condições atuais da qualidade da água e 

sedimentos da bacia do Rio Oratórios, de acordo com Resolução CONAMA 357/05 e 

Resolução CONAMA 344/04. Isto poderá auxiliar na definição de metas para se atingir uma 

qualidade de água desejável, compatível com os usos estabelecidos e pretendidos para a 

região. 

 

REFERÊNCIAS 

 
BERNER, E. K. & BERNER, R. A.:  Global Environment: Water, Air, and Geochemical Cycles. 
Prentice Hall, 376 p. 1996. 
COPAM - CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL. Deliberação Normativa COPAM No. 
9, de 19 de abril de 1994. Dispõe sobre o enquadramento da Bacia do Rio Piracicaba.  
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução Nº. 344, de 25 de março de 
2004.  
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução Nº. 357, de 17 de março de 
2005. 
GIBBS, R. J. Mechanism cotrolling world water chemistry. Science. V170, p. 1088 -1090, 1970. 

 

 
Apoio: CAPES, CNPq, DAAD, FAPEMIG 



 

453 

Substâncias húmicas aquáticas e espécies metálicas em águas da 

porção leste do Quadrilátero Ferrífero – MG/Brasil 

 
Erik Sartori Jeunon GONTIJO1, Hubert Mathias Peter ROESER2, Kurt FRIESE3, Ana 
Carolina Silva CRAVEIRO4, Soraia Soares SILVA5, Francysmary Sthéffany Dias 
OLIVEIRA6, Mariana Luiza FERNANDES7 

1– Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – eriksartori@yahoo.com.br; 2– Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP) – Hubert-deamb@em.ufop.br; 3- Zentrum für Umweltforschung (UFZ) - kurt.friese@ufz.de; 4– 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – carolbioufop@yahoo.com.br; 5– Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP) - sorayasoares@yahoo.com.br; 6– Universidade Federal de Ouro Preto - 
francysmarydias@hotmail.com; 7– Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – maluizaf@gmail.com 
 
Resumo 
 
As substâncias húmicas aquáticas (SHA) são compostos orgânicos de alto peso molecular e estrutura 
química indefinida, sendo formadas a partir da degradação de restos vegetais e animais. Elas são 
resistentes à biodegradação e podem interagir com metais formando complexos, que podem 
influenciar na mobilidade, fixação e transporte desses elementos no meio ambiente. Este trabalho 
consistiu em isolar certa quantidade de material húmico para análise do teor de elementos metálicos 
e de carbono orgânico dissolvido (COD). Após extração do material húmico por resinas DAX-8, as 
amostras foram analisadas e os resultados foram comparados, detectando-se correlações positivas 
entre os pares de elementos Fe/Mn, Ca/Mg, K/Na, Cu/Zn, Pb/Cu, Cr/Ni e Cr/Co, indicando origem 
litológica na composição das amostras. Obteve-se um aumento na concentração de COD após 
isolamento de SHA pelas colunas. Ainda observou-se que, na maioria das vezes, existe algum tipo de 
interação entre os materiais analisados. 
 
Palavras-chave: carbono orgânico dissolvido; substâncias húmicas; resinas DAX-8; elementos 
metálicos, Quadrilátero Ferrífero. 
 
Abstract 
 
Aquatic humic substances (AHS) are organic compounds with high molecular weight and indefinite 
structure. They are produced by degradation of plants and animal tissues in environment and can 
interact with metals resulting in complexes that influence in mobility, fixation and transport of these 
elements. This research consisted in isolate humic material for metals and dissolved organic carbon 
(DOC) analysis. After humic material extraction using DAX-8 resins the samples was analysed and the 
results was compared. Positive correlations was detected between the elements Fe/Mn, Ca/Mg, K/Na, 
Cu/Zn, Pb/Cu, Cr/Ni e Cr/Co indicating lithological origin. The DOC concentration was higher after 
AHS isolation. In most cases an interaction between the analysed materials was observed. 
 
Keywords: dissolved organic carbon; humic substances; DAX-8 resins; metallic elements; Iron 
Quadrangle. 
 
1. Introdução 

 

As substâncias húmicas (SH) são definidas como compostos orgânicos 

heterogêneos, de estrutura indefinida e alto peso molecular. Embora os processos que 

levem a sua formação ainda sejam pouco compreendidos, já se sabe que são derivadas da 

degradação de restos vegetais e animais por intermédio de microrganismos e que compõe 

cerca de 50% do COD em corpos d’água (Rosa, 1998).  
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Os compostos húmicos constituem a principal forma de matéria orgânica distribuída 

no planeta Terra, sendo de grande importância ambiental por influenciarem na 

disponibilidade e toxicidade de metais para os seres vivos. Essas substâncias atuam na 

dispersão desses elementos através de processos de sorção e dessorção (Rocha e Rosa, 

2003).  

A região de estudos do presente trabalho é o Quadrilátero Ferrífero, localizado na 

porção centro-sul do Estado de Minas Gerais. Essa é uma área tradicional da mineração 

brasileira, que tem sofrido muito com a ação do homem por meio de atividades industriais e 

de extração de minérios, que tem alterado o ciclo geoquímico e o fluxo natural de metais 

pesados, aumentando a sua liberação na biosfera (Soares, Siqueira et al., 2002). Com isso, 

torna-se mais valioso conhecer como as substâncias húmicas aquáticas (SHA) interagem 

com os metais, de forma a contribuir para as ações de conservação das águas. 

 

2. Objetivos 

Os objetivos desse trabalho foram investigar a concentração de elementos metálicos 

com relação às SHA em corpos hídricos da porção leste do Quadrilátero Ferrífero, em Minas 

Gerais. O material húmico foi analisado indiretamente através da concentração de COD. 

 

3. Materiais e métodos 

 

Foram coletadas amostras de água em regiões do Quadrilátero Ferrífero com maior 

aporte de material orgânico, tais como brejos, alagados e alguns rios com coloração escura, 

típica da presença de altas concentrações de substâncias húmicas. Alguns parâmetros 

físico-químicos foram medidos in loco e outros em laboratório. Também foram determinados 

o COD e metais.  

Para extração das SHA foi utilizado foram utilizadas colunas cromatográficas com 

resina macroporosa DAX-8. O método foi baseado na metodologia proposta por Thurman e 

Malcolm (1981) e pela IHSS (2008). 

As amostras foram filtradas com membranas com poro de 0,47 micrometros. Os 

galões com água coletada foram acidificados com ácido clorídrico até pH 2, para protonação 

dos ácidos e adsorção destes pela resina, que foi previamente purificada. 

Depois do preenchimento, os galões foram conectados a coluna com tubos de látex, 

de modo que a amostra passasse pela resina sob ação da gravidade. A torneira da coluna 

foi aberta e a vazão da amostra não foi constante, sendo maior durante o dia e menor 

durante a noite. O sistema foi eluido com uma solução de NaOH 0,1M e o extrato foi 
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coletado para determinação de COD e metais. Os elementos metálicos foram analisados 

com auxílio de ICP-OES (UFOP, Brasil) e um ICP-MS (UFZ, em Magdeburg na Alemanha).  

Destaca-se que foram acrescidas soluções com determinadas concentrações de 

metais em uma das amostras coletadas para estudos. Elas foram submetidas ao mesmo 

tratamento das águas coletadas nos outros pontos e analisadas. 

 

4. Resultados 
 

Os resultados, particularmente o dos extratos das colunas, mostraram, na maioria 

das vezes, alguma correlação entre alguns metais e o COD, indicando que as SHA 

interagem com esses elementos formando complexos. Os pares dos elementos Fe/Mn, 

Ca/Mg, K/Na, Cu/Zn, Pb/Cu, Cr/Ni e Cr/Co mostraram correlações positivas, sugerindo 

origem litológica (com base no estudo de cartas litológicas da região) na composição das 

amostras coletadas na área de estudo. A Figura 1 exibe tal exemplo de correlação positiva 

entre Ca e Mg, e entre COD e K. 
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Figura 1: Exemplos de correlações entre metais e entre COD e metais 
 

A concentração dos elementos metálicos e o COD aumentaram após a eluição da 

resina com NaOH, confirmando a eficácia do método de se isolar certa quantidade de 

material húmico. 

Ainda foi avaliada a concentração de metais, de acordo com os padrões 

estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05. Foi constatado que os elementos Fe, Al, 

Mn, Cr, Co, Ni, Zn, V, estão dentro dos níveis permissíveis por esta resolução para as 

classes 1, 2 e/ou 3. Apenas o Cu ficou acima dos limites em uma dos pontos estudados. 

Nas amostras enriquecidas com metais verificou-se que nem todos os elementos 

aumentaram depois da extração, como se esperava. O Ti e Fe, por exemplo, tiveram suas 

concentrações diminuídas. Aumentaram-se apenas os teores de Cu, Co, Ni, Cr e Mn em 
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suas respectivas amostras.  A Tabela 1 exibe os resultados das concentrações de alguns 

metais e COD depois de passar pelas colunas de extração. 

 

Tabela 1 - Resultados das amostras de metais e COD depois de passar pelas colunas de extração 
 

Amostra 
K  

(mg/l) 
Ca  

(mg/l) 
Mg 

(mg/l) 
Mn 

(mg/l) 
Fe 

(mg/l) 
Al 

(mg/l) 
COD 

(mg/L) 

ACSH 1ª < 2,60 6,04 < 1,40 < 0,14 < 0,20 < 0,80 20 
ACSH 2ª 3,42 3,96 < 1,40 0,74 0,73 2,67 16,8 
ACSH 3A 3,01 4,17 4,01 0,19 0,79 4,3 7,15 
ACSH 4A 1,89 3,75 0,74 < 0,07 0,29 2,93 6,68 
ACSH 5A 3,87 8,83 5,18 < 0,07 0,87 4,39 5,13 
ACSH 7A 4,32 9,88 0,33 4,17 1,57 2,49 92,2 
ACSH 8A 3,37 8,77 8,36 1,16 1,54 0,49 64,7 
ACSH 9A 3,17 1,98 0,15 0,03 1,17 1,24 72 

ACSH 10A 3,73 0,96 0,36 0,06 2,67 0,3 86,2 
ACSH 11A 3,35 2,54 < 1,40 0,02 0,08 0,19  96,10 
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Resumo 
Este trabalho discute a abundância e especiação (particulado, coloidal e dissolvido) de elementos 
terras raras (ETR) sob influência da transposição de águas. Neste sentido, a especiação dos ETRs 
associada aos parâmetros físico-químicos foi conduzida a fim de avaliar os impactos decorrentes da 
transposição de águas de um grande rio situado na região sudeste, o Rio Paraíba do Sul (PS), para 
fins energéticos e de abastecimento público. As concentrações relativamente altas de ETRs 
encontradas no PS diminuem significativamente à justante, alcançando concentrações mais baixas 
em relação a um rio que não é afetado pelo sistema de transposição (Rio Mazomba). Alguns dos 
fatores que foram identificados como controladores desta redução das concentrações de ETRs 
incluem a co-precipitação que ocorre em muitos reservatórios ao longo do sistema de transposição, a 
provável absorção de ETRs por plantas aquáticas presentes em nesses reservatórios, a complexação 
com óxidos e hidróxidos, e o potencial redox que decresce à jusante influenciando no comportamento 
dos ETRs. 
Palavras-chave: elementos terras raras,especiação,  transposição de águas, plantas aquáticas. 
 
Abstract 
This research discusses the abundance and speciation (particulate, colloidal and dissolved) of the rare 
earth elements (REE) under water diversion conditions. Nonetheless, REE speciation and physical-
chemical parameters were conducted to evaluate the impacts caused by water diversion of a major 
river in South-Eastern Brazil, the Paraíba do Sul river (PS), for energy generation and water 
consumption in Rio de Janeiro. The relatively large total concentrations of REE found in PS river 
diminished substantially until reaching the downstream, reaching a lesser concentration than river 
unaffected by water diversion (Mazomba river). Some of the factors that may be controls the self 
purification of REE include precipitation in many reservoirs along the basin, probably the uptake by 
aquatic plants in nutrient present in some tributaries, the complexation with oxide and hydroxides, and 
the redox potential which decreases downstream. 
Keywords: rare earth elements, speciation, water diversion, aquatic plants. 

1. Introdução 

Os elementos terras raras (ETRs), devido às suas propriedades químicas únicas, 

são usados como traçadores de processos geoquímicos fundamentais (SULTAN & SHAZILI, 

2009).  Neste sentido, a distribuição de ETRs têm sido caracterizada em bacias 

hidrográficas tropicais, como por exemplo, a bacia Amazônica, do Congo, Mekong, entre 

outras (SULTAN & SHAZILI, 2009). Nas últimas décadas muitos estudos foram realizados 

sobre a distribuição e fracionamento dos ETRs (XU & HAN, 2009). O objetivo deste trabalho 

é avaliar a influência do sistema de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul  na 

especiação e aporte de ETRs para a Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro.  
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2. Caracterização da área de estudo 

O esquema de transposição consiste em um sistema de bombeamento que transfere 

águas do PS para reservatórios localizados na bacia do Rio Piraí, no alto da Serra das 

Araras. O fluxo hídrico é usado ao mesmo tempo na geração de energia hidroelétrica e no 

abastecimento público da população da cidade do Rio de Janeiro. Todo volume excedente é 

desaguado na Baía de Sepetiba (BS) (MOLISANI et al., 2006). Considerando os objetivos 

propostos, foram estabelecidos os seguintes pontos de amostragem: P-01 – localizado no 

PS (a montante do sistema de transposição); P-02 – localizado no Reservatório do Vigário 

(RV alto da Serra das Araras); P-03 – situado no Canal de São Francisco (CSF) à jusante do 

sistema de transposição de águas; e P-04 – no Rio Mazomba (RM pertencente a bacia de 

drenagem da Baía de Sepetiba), ponto localizado fora do sistema de transposição, serve 

como ponto de captação pela CEDAE (Figura 1). 

Figura 1: Mapa com a 

localização dos pontos de 

amostragem.  À direita, 

um registro fotográfico da 

região da transposição de 

águas e um gráfico 

esquematizando o sistema 

de transposição. 

 

 

3. Material & Métodos 

No campo foram feitas medidas dos parâmetros físico-químicos (Multisonda da 

HANNA Instruments).  Para o fracionamento das amostras foram coletados 50 L, que foram 

filtrados no equipamento de ultrafiltração tangencial (Millipore) em membranas de 0,1µm, 10 

kDa, 1 kDa. Após filtração as amostras foram fracionadas em: Fração particulada, Fração 

coloidal e Fração Dissolvida. Em cada fração foram retiradas alíquotas em triplicata, e uma 

delas acidificada com HNO3. As concentrações dos ETRs (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) foram determinadas no ICP-MS (XSERIES 2 ICP-MS Thermo 

Fischer Scientific).  
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4. Resultados & Discussão 

Na Tabela I está apresentada a caracterização físico-química das amostras 

coletadas nos pontos de amostragem definidos no presente estudo. Destacamos o potencial 

redox que aumenta de montante para jusante no sistema de transposição, e o valor de OD 

abaixo dos demais valores no ponto P-01 (PS a montante do sistema de transposição).  

Tabela 1: Caracterização físico-química da área de estudo (P-01: Rio Paraíba do Sul; P-02: 
Reservatório do Vigário; P-03: Canal de São Francisco; P-04: Rio Mazomba). 

 pH Eh Temp. Cond. TDS OD Alcalinidade 

P-01 6,6 51,3 27,8 68,0 32,0 4,2 432,3 

P-02 6,6 112,0 27,4 83,0 39,0 6,4 428,7 

P-03 7,0 151,2 23,8 94,0 48,0 8,4 679,6 

P-04 6,6 226,8 20,4 23,0 11,0 8.2 523,7 

 

 

Na Figura 2 estão apresentados os resultados do fracionamento dos ETRs entre os 

pontos de amostragem. Para a maioria das amostras, os ETRs associaram-se 

preferencialmente à fração particulada e coloidal. As maiores concentrações de ETRs foram 

encontradas à montante do sistema de transposição de águas. . As concentrações à 

montante são mais elevadas, e proporcionalmente decrescentes à jusante. A mudança de 

comportamento de distribuição dos ETRs pode ser explicada por conta da precipitação que 

ocorre nos reservatórios presentes ao longo do sistema de transposição, além da 

complexação dos ETRs com óxidos e hidróxidos presentes em águas fluviais (DIA et al., 

2000). Plantas aquáticas presentes em alguns trechos fluviais e nos reservatórios também 

podem estar atuando na remoção dos ETRs do sistema (VALIUTTO et al., 2006). Os 

resultados também sugerem que a mudança no potencial redox pode estar influenciando na 

distribuição das concentrações de ETRs ao longo do sistema de transposição. A Figura 3 

resume os principais resultados obtidos no presente estudo. 

 

5. Considerações Finais 

A distribuição de concentração dos ETRs ao longo do sistema de transposição de 

águas do Rio Paraíba do Sul pode resultar de fatores físicos, químicos e biológicos que 

coexistem na coluna d´água. No entanto, a adsorção é provavelmente o mecanismo mais 

importante para explicar a redução na concentração dos ETRs. A precipitação resulta de 

fatores físicos, e a absorção pela biota também contribuem significativamente com esta 

*Valores de Eh(mV); Temperatura (ºC); Condutividade(µS cm-1); TDS(ppm); OD(mg L-1) e alcalinidade(µEq L-1). 
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redução. Os resultados deste trabalho demonstram o uso desses elementos como bons 

indicadores de processos e marcadores geoquímicos em estudos de bacias de drenagem.  

 

Figura 2: Comparativo entre as diferentes 
frações (fração particulada, coloidal e 
dissolvida) e das concentrações totais de 
ETRs para os pontos de amostragem. P-01 
(Paraíba do Sul); P-02 (Reservatório do 
Vigário); P-03 (Canal de São Francisco) e P-
04 (Rio Mazomba). (Concentrações 
normalizadas pelo PAAS). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Resumo do comportamento dos ETRs 
ao longo do sistema de transposição, destacando 
o papel dos reservatórios e das macrófitas 
aquáticas na retirada dos ETRs . (SPM = material 
particulado em suspensão; PSR = Paraíba do Sul 
river; VR = Reservatório do Vigário; SFR = Canal 
de São Francisco; MR = Rio Mazomba; LREE = 
ETR leves; HREE = ETR pesados). 
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Resumo 
Os elementos terras raras (ETR), devido às suas propriedades únicas, são frequentemente utilizados 
como marcadores de processos geoquímicos fundamentais, em especial em bacias hidrográficas 
tropicais. Nesse contexto, o presente estudo analisa o fracionamento dos ETR e os fatores 
controladores da concentração dos ETR na fração dissolvida em diferentes setores do trecho médio 
do Rio Paraíba do Sul (RPS). As amostras foram coletadas em três setores da bacia hidrográfica do 
médio Paraíba do Sul sendo as mesmas filtradas e acidificadas para posterior determinação das 
concentrações de ETR por ICP-MS e outros parâmetros hidroquímicos. As maiores concentrações 
foram encontradas nos pontos situados nas mediações do sistema de transposição de águas do 
RPS, seguido pelas concentrações no trecho situado em Três Rios, e as menores concentrações no 
Rio Campo Belo. Observou-se ainda uma tendência de enriquecimento por terras raras pesados, 
além da relação entre o COD e pH com as concentrações de La na fração dissolvida. 
Palavras-chave: elementos terras raras, fracionamento, médio Paraíba do Sul. 
 
Abstract 
The rare earth elements (REE), due to these unique properties, are often used as markers of 
fundamental geochemical processes, particularly in tropical watersheds. In this context, this study 
examines the fractionation of REE and the factors controlling the REE concentrations in dissolved 
fraction in different sectors of the middle Paraíba do Sul river (RPS). Water samples were collected in 
three sectors of the middle Paraíba do Sul watershed, the samples were filtered and acidified for later 
REEdeterminations by ICP-MS and other hydrochemical parameters. The highest concentrations were 
found in the points at the water diversion system of RPS, followed by Três Rios and Campo Belo river. 
There also a trend of heavy REE enrichment and the relation between DOC and pH concentrations of 
La in the dissolved fraction.  
Keywords: rare earth elements, fractioning, middle Paraíba do Sul river. 

1. Introdução 

 Os elementos terras raras (ETR) são elementos de origem litológica, que 

apresentam propriedades químicas únicas, e por essa razão são utilizados como traçadores 

de processos geoquímicos fundamentais (SULTAN & SHAZILI, 2009). O fracionamento e 

distribuição dos ETR têm sido estudados nas últimas décadas (XU & HAN, 2009; SULTAN & 

SHAZILI, 2009).  Muitos estudos têm investigado o comportamento de ETR em águas 

fluviais e têm mostrado que há relação direta entre os padrões de distribuição dos ETR e a 

litologia (DUPRÈ et al., 1996; SHOLKOVITZ et al., 1999). O objetivo do trabalho é comparar 

o padrão de fracionamento dos ETR em diferentes pontos situados no trecho médio da 

bacia do RPS, e avaliar quais parâmetros influenciam estes padrões de distribuição de ETR. 
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2. Caracterização da área de estudo 

 O estudo foi realizado em rios, situados em áreas que integram o trecho médio do 

Rio Paraíba do Sul (RPS), RJ. Na Área 1 (Figura 1) foram selecionados 10 pontos de 

amostragem na bacia hidrográfica do Rio Campo Belo (60 km2), trecho com menor influência 

antrópica, situado no município de Itatiaia, estendendo-se desde as vertentes do planalto de 

Itatiaia (2400-2600 m de altitude) até a margem esquerda do RPS. Na área ocorrem 

afloramentos de rochas alcalinas intrusivas formadas no período Pré-Cambriano brasileiro. 

Predominam rochas do tipo nefelina-sienitos, sienitos com predominância de minerais como 

biotita, apatita e magnetita. Na Área 2 foram selecionados três pontos sob influência do 

sistema de transposição de águas (MOLISANI et al., 2006), sendo um no RPS em Barra do 

Piraí (a montante), Reservatório do Vigário (ponto intermediário) e Canal de São Francisco 

(a jusante). A Área 3 está situada nos arredores de Três Rios, e nesse setor foram 

selecionados pontos na área urbana do município de Três Rios, e um ponto situado no Rio 

Piabanha (afluente). Nas áreas 2 e 3 predominam a litologia do tipo gnaisses.  

3. Material & Métodos 

As amostragens foram realizadas no período chuvoso, e no campo foram feitas 

medidas dos parâmetros físico-químicos utilizando uma sonda multiparamétrica (Hanna 

Instruments). Os ETR foram determinados em espectrômetro de massas com plasma 

indutivamente acoplado – ICP-MS (Thermo Fisher Scientific). As concentrações de COD 

foram determinadas no analisador de carbono 

(Thermo Fisher Scientific). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo, 

destacando as três regiões onde foram realizadas as 

amostragens. 

 

4. Resultados & Discussão 

 A Tabela I apresenta as concentrações de COD, ETR para os diferentes pontos de 

amostragem. A Figura 2 apresenta o fracionamento dos ETR nos pontos amostrados. É 
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possível observar que nos pontos do Rio Campo Belo e nos pontos localizados no entorno 

da cidade de Três Rios um enriquecimento de ETR pesados, o que não é tão evidente nos 

pontos situados ao longo do sistema de transposição. Essas diferenças podem ser 

atribuídas às características geológicas, pela proximidade da área com a rocha fonte, assim 

como aos fatores hidroquímicos que podem exercer influência na disponibilidade dos ETR 

na fração dissolvida. Como, por exemplo, devemos considerar que as regiões analisadas de 

Itatiaia e Três Rios enriquecidas em ETRs pesados estão próximas as rochas fonte, sendo a 

taxa de intemperismo maior que na Área 2, uma região de deposição, haja vista se tratar de 

uma região de transposição de águas. Uma vez normalizados por PAAS, a região do Campo 

Belo apresentou anomalias positivas para todos os ETRs pesados, já na região de Três 

Rios, o Gd, Dy e Er apresentaram anomalias negativas enquanto todos os outros ETRs 

pesados apresentaram anomalias positivas. 
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Figura 2: Padrão de distribuição dos ETR normalizados por PAAS (folhelhos australianos). 

A Figura 3 indica a relação positiva entre La e COD, as maiores concentrações de La na 
fração dissolvida ocorrem nos pontos onde as concentrações de COD são maiores, 
corroborando com XU & HAN (2009).  

 

Tabela 1: Concentrações na fração filtrada de COD (mg.L-1), concentrações dos ETR (µg.L-1) e 
somatório de ETR nos pontos de amostragem situados no trecho de Três Rios (P1-P6), em Itatiaia 
(P1-P10) e no trecho do Rio Paraíba do Sul (P1-P3). 
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Figura 3: Relação entre as concentrações de La dissolvidas 

e COD nas amostras coletadas no trecho médio do Paraíba 

do Sul. 

 

5. Considerações Finais 

O padrão de distribuição dos ETR no trecho médio do Rio Paraíba do Sul pode 

resultar das características geológicas, assim como dos fatores físico-químicos. Os 

resultados indicam ainda o uso favorável dos ETR como bons indicadores dos processos 

biogeoquímicos que regem as bacias hidrográficas. 

6. Referências Bibliográficas 

DUPRÈ, B.; GAILLARDET, J.; ROUSSEAU, D.; ALLÈGRE, C.J. 1996. Major and trace elements of 
riverbone material: The Congo Basin. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60, 1301-1321. 

MOLISANI, M.M.; Kjerfve, B.; Silva, A.P.; Lacerda, L.D. 2006. Water discharge and sediment load to 
Sepetiba bay from an anthropogenically-altered drainage basin, SE Brazil. Journal of Hydrology, 321, 
425-433. 

SHOLKOVITZ, E.R.; SYMCCZAK, R.; CASEY, K. 1999. Island weathering: river sources of rare earth 
elements to the Western Pacific Ocean. Marine Chemistry, 68, 1-2.  

SULTAN, K.; SHAZILI, N. A. Rare earth elements in tropical surface water, soil and sediments of the 
Terengganu river basin, Malaysia. Journal of the rare earths, v. 27, p. 152-158, 2009. 

XU, Z.; HAN, G. Rare earth elements (REE) of dissolved and suspended loads in the Xijiang River, 
South China. Applied Geochemistry, v. 24, p. 1803-1816, 2009. 

7. Agradecimentos 

Os autores agradecem ao INCT-TMCOcean (573-601/2008-9).  



 

465 

UTILIZAÇÃO DE ESTERÓIS MARCADORES NA CARACTERIZAÇÃO 

DA MATÉRIA ORGÂNICA PARTICULADA E DISSOLVIDA  

EM DOIS ESTUÁRIOS SUBTROPICAIS 

 

Leandro V. GUERRA1, Fernanda SAVERGNINI1, Rafaela D’ANGELO1, Carlos E. 
REZENDE2, Danton S. LEMOS1, Thiago P. RANGEL1, Marcelo C. BERNARDES1 

 
1- Departamento de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense – microguerra@yahoo.com.br; 2- Centro de 
Biociências e Biotecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense 
 
RESUMO 
A caracterização do material orgânico que chega aos estuários é de fundamental importância para a 
elucidação dos processos que ocorrem nestes ambientes, assim como para o dimensionamento dos 
impactos associados à atividade humana. O estudo visa identificar os processos relacionados à 
matéria orgânica no material dissolvido e particulado, através da caracterização de esteróis 
marcadores de fontes. O material particulado e dissolvido dos estuários da Baía de Sepetiba (BS) e 
Estuário do Rio Paraíba do Sul (RPS) foram amostrados, considerando maré e gradiente salino. No 
geral, a fração particulada (média de 1330,8 e 5944,6 ng.L-1 em RPS e BS, respectivamente), 
apresentou concentração de esteróis uma a duas ordens de grandeza acima do encontrado na fração 
dissolvida (média de 20,8 e 17,0 ng.L-1 em RPS e BS, respectivamente). Os resultados apontam para 
múltiplas fontes com uma elevada contribuição vegetal nas bacias de drenagem dos estuários, que 
chega com predomínio de material particulado e ao longo do gradiente salino, ganha importância a 
fração dissolvida. 
Palavras-chave: Estuário, esteróis, Rio Paraíba do Sul, Baía de Sepetiba. 
 
ABSTRACT 
The characterization of organic matter that reaches the estuaries is of fundamental importance for 
elucidating the processes occurring in these environments, as well as for assessment associated 
impacts with human activity. The study aims to identify the processes related to dissolved and 
particulate organic matter through characterization of sterol markers. The particulate and dissolved 
matter of Sepetiba Bay and Paraiba do Sul River estuaries were sampled, considering tide and salinity 
gradient. Overall, the particulate fraction (mean 1330.8 and 5944.6 ng.L-1 in RPS and BS, 
respectively), show sterol concentration of the one to two magnitude orders higher than those found in 
the dissolved fraction (mean 20.8 and 17.0 ng.L-1 in RPS and BS, respectively). The results point to 
multiple sources with a high plant contribution in the drainage basins of estuaries, that comes with 
predominance of particulate matter and along the salt gradient, becomes important the dissolved 
fraction. 
Keywords: Estuary, sterols, Paraiba do Sul River, Sepetiba Bay. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Nos ambientes costeiros há um constante aporte do continente, onde os 

microrganismos são responsáveis pela ciclagem da matéria orgânica. Essa ciclagem ocorre 

através da geração de biomassa, formando carbono orgânico particulado, fundamental no 

fluxo de carbono e energia para os níveis tróficos superiores (Nybakken, 2001). Para 

caracterizar a matéria orgânica que está sendo lançada e os processos de transformação ao 

longo dos estuários, muitas metodologias têm sido empregadas (Cotano & Villate, 2006), tais 

como a mensuração de marcadores lipídicos específicos, como esteróis. Sua aplicação pode 

proporcionar uma melhor compreensão das interações entre o continente e o oceano, 
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inclusive elucidando os impactos antrópicos. No entanto, são poucos os trabalhos que se 

reportam à composição lipídica, através da análise de esteróis no material orgânico 

particulado e dissolvido (McCallister et al., 2006; Xu & Jaffé, 2007). 

O presente estudo pretende identificar a origem da matéria orgânica, através da 

identificação e quantificação de esteróis marcadores no material particulado e dissolvido em 

estuários sob distintas condições hidrodinâmicas e impactos humanos, Baía de Sepetiba e 

Estuário do Rio Paraíba do Sul. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Áreas de estudo 

2.1.1.. Baía de Sepetiba 

Localizada próxima à metrópole do Rio de Janeiro, possui área de 305 km2 e uma 

bacia contribuinte de 2500 km2.  O clima da região é tropical, quente e úmido, com a 

precipitação anual variando de 1.400 a 2.300 mm. Até a década de 60 caracterizava-se pela 

pesca e turismo, porém nas últimas décadas a expansão da região metropolitana do Rio de 

Janeiro vem ocasionando grandes modificações na estrutura espacial, socioeconômica e 

ecológica da região. O crescimento populacional, aliado ao desenvolvimento industrial, 

trouxe, além da poluição orgânica e por metais pesados, assoreamento de suas áreas 

periféricas (Lacerda et al., 1987). 

 

2.1.2. Estuário do Rio Paraíba do Sul 

Sua bacia de drenagem engloba uma população de 11 milhões de pessoas e uma 

área de 55.000 km2. O rio cruza os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo limite 

com Minas Gerais, percorrendo através do sentido sul-nordeste, em torno de 1.100 km até o 

Oceano Atlântico. Sua zona costeira vem sofrendo forte erosão, acarretando mudanças na 

conformação da linha da costa que afetam as construções presentes nesta área, assim como 

os manguezais. Embora a contribuição fluvial do Rio Paraíba do Sul para os balanços 

globais de materiais para os oceanos seja reduzida, a nível local pode ser considerada 

relevante (Molisani et al., 1999). 

 

2.2 Amostragem e metodologias  

As amostragens (figura 1) foram realizadas em março/abril de 2010 considerando 

variações de maré e gradiente salino (0 a 35S). As amostras de água subsuperficial foram 

filtradas em filtro de fibra de vidro GFF (0,7µm). A fração dissolvida foi retida por “Solid-

Phase Extraction” (SPE), de acordo com Wu et al. (2009). Foi utilizada metodologia adaptada 

de Wakeham & Canuel (1988) para identificação e quantificação de esteróis marcadores. 
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Estes foram identificados e quantificados por cromatografia gasosa com detector FID e 

coluna capilar DB-5. Os compostos foram identificados comparando-se com os padrões 

identificação: coprostanol, colesterol, colestanol, colestanona, campesterol, estigmasterol, β-

sitosterol e estigmastanol. O 5α-colestano foi utilizado como padrão interno de quantificação. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A variedade de esteróis encontrados no material dissolvido e particulado aponta para 

múltiplas fontes (figura 2), indicando que nos sistemas há uma elevada complexidade quanto 

às vias de entrada e transformações diagenéticas da matéria orgânica, característica de 

ambientes estuarinos. No geral, a fração particulada (média de 1330,8 e 5944,6 ng.L-1 em 

RPS e BS, respectivamente), apresentou concentração de esteróis acima do encontrado na 

Baía da Florida por Xu & Jaffé (2007), 91 a 3040 ng.L-1. Em relação ao particulado, a fração 

dissolvida apresentou concentração uma a duas ordens de grandeza abaixo (média de 20,8 

e 17,0 ng.L-1 em RPS e BS, respectivamente), estando na faixa de concentração encontrada 

por Wu et al. (2009), de não detectável a 277,6 ng.L-1, para águas superficiais. O β-sitosterol 

predominou nas duas frações, seguido de estigmasterol e colesterol, sendo os 2 primeiros, 

indicativos de plantas terrestres e o último, de organismos heterotróficos (Volkman, 1986). 

Os demais esteróis foram encontrados em menor concentração, sendo identificado 

coprostanol em 3 amostras do RPS e 5 amostras em BS na fração dissolvida, e em todas as 

amostras da fração particulada dos 2 estuários, predominando nas regiões internas dos 

estuários, constatando a presença de esgoto doméstico (Volkman, 1986). Os resultados 

apontam para uma elevada contribuição vegetal nas bacias de drenagem dos estuários, que 

chega com predomínio de material particulado e ao longo do gradiente salino ganha 

importância a fração dissolvida. 
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Figura 1: Imagens de satélite da Baía de Sepetiba e Estuário do Rio Paraíba do Sul, com os 
respectivos locais de amostragem (vários números no mesmo ponto correspondem a 
diferentes salinidades). 
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RESUMO 
Este artigo abordará sobre a contaminação nas águas da Fazenda Entre Rios através da disposição 
de substâncias nocivas de origem industrial (curtume), devido a vazamentos na tubulação da rede de 
esgoto. Os principais padrões físico-químicos e bacteriológicos da água, legalmente estabelecidos 
foram ultrapassados, indicando contaminação devido ao esgoto industrial. 
Palavras-chave: Contaminação, Água, Curtume 
 
ABSTRACT 
This article will focus on contamination in the waters the Farm Entre Rios through the provision of 
pollutants from industrial sources (tannery), due to leaks in the sewage pipe. The main patterns 
physical-chemical and bacteriological water, legally established were exceeded, indicating 
contamination due to industrial waste. 
Keywords: Contamination, Water, Tannery 
 
1 INTRODUÇÃO 

Segundo o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB (2001), 

área contaminada é “uma área, local ou terreno onde há comprovadamente poluição, 

causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido 

depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, 

acidental ou até mesmo natural. Os poluentes podem concentrar-se em subsuperfície nos 

diferentes compartimentos do ambiente (no solo, na água, nos sedimentos e nas rochas)”. 

Este artigo trata-se de um laudo técnico hidroquímico realizado no Município de 

Sobral com o intuito de obter subsídios para o Ministério Público estabelecer diretrizes 

adequadas a fim de sanar o conflito entre uma indústria multinacional de curtume e a 

Fazenda Entre Rios, originado pela disposição de substâncias nocivas devido a vazamentos 

na tubulação de esgoto na água da fazenda. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A caracterização geoambiental foi executada com base nas especificações das 

variáveis que constituem os seus ambientes – geologia, relevo, solo, recursos hídricos, 

clima e vegetação. A verificação da rede de esgotamento teve como objetivo conhecer as 

condições reais de funcionamento: apoios, condutos, tipo de tubulação, a extensão, o 

assentamento da tubulação e outros. 
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Foram observados os locais potencialmente contaminados, isto é, os mais atingidos 

pelo vazamento industrial e definidos 02 (dois) pontos para serem efetuadas as coletas. P1 - 

poço amazonas: 0349055N e 9590240E, e P2 - barreiro (acúmulo de água para 

abastecimento animal): 03448797N e 9590331E. 

As águas foram coletadas em garrafas PET’s para análises físico-químicas, e em 

frascos de vidros para as análises bacteriológicas, todas as amostras foram acondicionadas 

em um isopor com gelo. O procedimento para as análises das amostras de água baseou-se 

no roteiro sugerido APHA (1995) e encaminhadas ao Laboratório de Análises Físico-

Químico e de Água e Efluentes do Instituto Federal de Educação Tecnológica-IFCE/Sobral. 

A análise das águas compreendeu: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Dureza Total, 

Condutividade Elétrica (CE), Sólidos Totais Dissolvidos (STD), pH e Razão de Absorção de 

Sódio (RAS). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A área de estudo encontra-se inserida em terraço aluvionar do município de Sobral 

ao longo dos principais cursos d’água (rio Acaraú e Jaibaras) cujo relevo é tipicamente 

plano. Consta-se que a planície fluvial onde os dois empreendimentos estão inseridos, 

possui características bastante singulares que induzem a suspeitar da presença de 

contaminantes na água. Os solos nesta planície fluvial são mediamente profundos a muito 

profundos, de textura variando de silte-areno-argilosa moderada a imperfeitamente 

drenados. 

A tubulação sanitária foi instalada no off set da Rodovia Federal BR-222 sem seguir 

as normas técnicas e sem obedecer as medidas de operação e manutenção do sistema de 

esgotamento. Portanto, devido as características encontradas a área foi considerada 

preliminarmente como um sítio suspeito de contaminação e/ou poluição. A tabela 01 mostra 

os resultados obtidos pela análise química. 

Tabela 01: Análises físico-químicas e bacteriológica das águas. 

PARÂMETROS AMOSTRAS 

Para Água P1 (poço) P2 (barreiro) 

DBO 11,392 Kg/L 5,1 Kg/L 

Dureza Total 693,0 mgCaCO3/L 65,7 mgCaCO3/L 

CE 10500,0 µmho/cm 788,0 µmho/cm 

STD 6730,8 mg/L 505,1 mg/L 

RAS 737,6 37,6 

pH 7,78 8,24 

Coliformes Fecais 1,1 x105 NMP/100mL 1,7x104 NMP/100mL 
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Os dados mostraram que as duas amostras de água apresentaram concentrações 

elevadas de material biodegradável e não biodegradável, os valores indicaram que tanto o 

poço quanto o barreiro receberam elevadas contribuições de águas residuárias. 

As concentrações de dureza total classificaram a água como água mole para P2, 

uma vez que esse tipo de água deve apresentar medidas variando de 0 a 100mgCaCO3/L e 

água muito dura para P1, pois apresentou um valor acima de 200 mg CaCO3/L. 

Os resultados da condutividade elétrica e dos sólidos dissolvidos totais nas águas 

analisadas foram classificados da seguinte forma: Água do Barreiro – C3: é uma água com 

alta salinidade, com condutividade compreendida entre 750 a 2250 µmho/cm e sólidos 

dissolvidos totais variando entre 480 a 1440 mg/L; Água do Poço – C5: é a água possui uma 

salinidade extremamente alta, com condutividade compreendendo entre 5000 e 20000 

µmho/cm e sólidos dissolvidos totais variando entre 3000 mg/L e 12800 mg/L. 

Com base nos resultados obtidos através do RAS tanto a água de poço quanto a 

água do barreiro foi classificada como S4, águas extremamente sódicas, geralmente 

imprestáveis para irrigação, salvo se a salinidade global é fraca ou pelo menos média.  

O pH encontrado na água do poço apresentou-se ligeiramente acima do neutro, 

sendo uma água ligeiramente alcalina, enquanto que a do barreiro apresentou um resultado 

onde a alcalinidade é considera alta, podendo ser devido a presença de carbonatos. 

Pelos resultados obtidos sobre coliformes fecais, temos para: a água do barreiro uma 

concentração de 1,7x104 NMP/100mL; a água no poço uma concentração de 1,1 x105 

NMP/100mL. Estes dados evidenciaram que estes reservatórios de água receberam 

contribuições por esgoto doméstico ou qualquer outra fonte que contemple origens fecais 

humanas ou animais de sangue quente. São águas impróprias para consumo humano, 

considerando que, pois a Portaria 518 do Ministério da Saúde estabelece que a água deva 

apresentar-se isenta destas bactérias. 

 

4 CONCLUSÃO 

O estudo realizado com uso da avaliação laboratorial e verificação de campo 

mostrou-se bastante adequada aos objetivos propostos, possibilitando a caracterização 

hidroquímica das águas superficial e subterrânea da Fazenda Entre Rios no Município de 

Sobral. 

Durante o diagnóstico da área pode-se observar as condições de fragilidade do meio 

físico e as falhas no sistema de esgoto industrial. Salienta-se que durante as etapas de 

campo estava chovendo, mesmo assim, não ocorreu diluição na água dos contaminantes. 

Os fatores que influenciam na contaminação e que mais se encaixam nos resultados 

encontrados foram a intensidade de efluentes lançados inadequadamente e o tipo de 
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terreno. 

Conclui-se então, que os principais padrões físico-químicos e bacteriológicos da 

água, legalmente estabelecidos foram ultrapassados, indicando contaminação e poluição 

devido aos vazamentos na tubulação do esgoto industrial. 

As medidas encontradas equivalem as de esgoto bruto forte, revelando que as 

mesmas não são indicadas para uso potável, evidenciando que estas águas devem passar 

por tratamento com tecnologias voltadas para o esgoto, e assim reduzir a DQO a níveis 

aceitáveis, para que sejam usadas como forma de reuso de efluente. 
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Resumo 
Três reservatórios no município de Itabirito – MG foram estudados para melhor compreensão dos 
efeitos de minerações distintas (Ferro e Caulim) na geoquímica das águas. Para tanto, parâmetros 
físico-químicos e concentrações de elementos químicos obtidos em campo e em laboratório serviram 
como base para um teste de inferência estatística (Qui- quadrado). Resultados encontrados nas 
variações de Ba, Ca, K e Mg, especialmente, concederam razões estatísticas suficientes para afirmar 
que diferentes minerações influenciam a geoquímica dos reservatórios de maneiras distintas.  
Palavras chave: reservatórios, geoquímica, qualidade de águas, mineração 

 
Abstract 
Three lakes in Itabirito – MG were studied to improve the understanding of different mining effects on 
aqueous geochemistry. In order to do so, a statistical inference test (Chi- squared) was performed 
using as data base physical-chemistry parameters and chemical element’s concentrations obtained 
during field and lab work. Results on the variation of Ba, Ca, K e Mg showed that there are enough 
statistical reasons to conclude that different mining activities do cause distinct influences on the 
aqueous geochemistry of the lakes. 
Keywords: reservoir, geochemistry, water quality, mining 

 

1. Introdução 

A construção de barragens, com a conseqüente formação de reservatórios, produz 

diferentes alterações no ambiente aquático e terrestre adjacente, o que vêm despertando o 

interesse de pesquisadores para o estudo em ambientes lênticos em vários campos do 

conhecimento. As alterações que ocorrem no ecossistema aquático refletem em parte os 

impactos sofridos pelo ecossistema terrestre, sendo os sedimentos e as águas um 

importante elo entre esses dois sistemas. Essas mudanças físico-químicas acabam por 

determinar transformações na qualidade das águas destes ambientes. Destaque para as 

alterações provocadas por atividades mineiras, que apesar de possuírem, em geral, uma 

ação pontual, têm como principal característica a produção inevitável de um grande volume 

de material indesejado (estéreis e rejeitos), constituindo-se uma preocupação ambiental, 

tanto pela dificuldade em alocá-lo, quanto pelo seu potencial para produzir efeitos adversos 

ao meio ambiente (Ripley et al., 1996). Dentre estes efeitos, destaca-se o enriquecimento de 

determinados elementos nos corpos d’água e nos sedimentos, com conseqüências diretas 

sobre a biota aquática (Polleto e Gonçalves, 2006; Soares, 2002; Taylor et al., 2004). Neste 

contexto, o objetivo geral desse trabalho residiu em avaliar as alterações das características 

geoquímicas das águas de barragens artificiais (reservatórios A, B e C), que recebem 
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contribuições oriundas de diferentes atividades de mineração, sendo uma de ferro (em uma 

antiga exploração de ouro), uma de caulim e outra sem interferências, que servirá de 

controle. O projeto se desenvolveu na bacia do ribeirão Mata Porcos, alto da bacia do rio 

das Velhas, inserida no coração do Quadrilátero Ferro, uma das principais regiões 

minerarias do mundo. 

 

2. Materiais e Métodos 

O projeto teve início com a construção de uma base cartográfica georreferenciada, 

que inclui: cartas temáticas da geologia, geomorfologia, pedologia, declividade, hidrografia, 

cobertura vegetal entre outros. Em campo (figura 1), foram coletadas amostras de águas em 

três reservatórios artificiais, sob influência de diferentes atividades minerárias. No 

reservatório A, antiga cava de ouro e atualmente sob influência de minas de ferro, foram 

coletadas amostras em 7 pontos, no reservatório B, sob influência da mineração de caulim, 

foram determinados 6 pontos de coletas e no reservatório C, sem influências, foram 

amostrados 3 pontos. In situ foram determinados pH, Eh, temperatura, condutividade 

elétrica e os sólidos totais dissolvidos, turbidez e o oxigênio dissolvido com o auxílio de uma 

sonda ORIBA U50. Para a coleta do material, foi utilizado um amostrador vertical tipo 

Limnos com capacidade para 2,5 litros e 30 metros de coluna d’água. As amostras para 

análise geoquímica foram filtradas utilizando a seringa e filtro com membrana de acetato de 

celulose (45µm), acondicionadas em frascos de polietileno de aproximadamente 30 ml, 

acidificadas com ácido nítrico para estabilização dos metais dissolvidos, e armazenadas em 

geladeira a 4°C para posterior análise. Finalmente, os elementos maiores e traços foram 

determinados via ICP-OES. De posse dos dados, foi realizada uma análise de componente 

principal seguida pelo Teste do Qui-quadrado para Independência por meio do software livre 

R. Os parâmetros utilizados nesse estudo foram as concentrações de:  Ba, Ca, Fe, K, Mn, S 

e Sr; além de: pH, eH, sólidos totais dissolvidos (TDC), condutividade e temperatura. 

 

3. Resultados e discussão 

A PCA permitiu a criação de um índice que representasse os 13 parâmetros com um 

percentual de explicação satisfatório e assim facilitar possíveis interpretações conjuntas. A 

componente 1 explica aproximadamente 56% da variabilidade dos dados. A expressão que 

define a CP1 foi:  

CP1 = - 0,355Ba  - 0,355Ca - 0,007Fe - 0,327K - 0,360Mg - 0,168Mn - 0,243S - 0,351Sr - 0,203pH + 
0,051eH - 0,349tds - 0,349cond + 0,118Temp 
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Figura 1 – a.1: imagem do reservatório influenciado pela mineração de ferro. a.2: fotografia deste 
reservatório. b.1: imagem do reservatório artificial influenciado pela mineração de caulim (a direita da 
imagem). b.2: fotografia deste reservatório. c.1: imagem do reservatório que não sofre interferências 
de minas. c.2: fotografia deste reservatório. 

 

A partir dos escores desse índice, os percentis 30 e 70 foram calculados para gerar 

uma variável qualitativa composta com as faixas: baixa, média e alta. Claramente, os pontos 

do Res. Ferro estão relacionados com a faixa média, enquanto os do Res. Caulim se 

relacionam com a faixa baixa e os do Res .Controle com a faixa alta.  

O teste Qui-quadrado testou duas hipóteses: Se os níveis do índice independem do 

reservatório; e se os níveis do índice dependem do reservatório. O resultado obtido foi: 
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X-squared = 36, df = 4, p-value = 2.894e-07 < 0,0001, alfa= 0,05 

Como o valor-p < alfa, pode-se afirmar que os reservatórios são estatisticamente 

diferentes com base nos parâmetros geoquímicos e físico-químicos.  

A partir dos resultados e testes estatísticos, pode-se inferir com segurança que 

devido aos seus pontos estarem na faixa baixa do Comp.1 o Res. Caulim difere muito do 

Res. Ferro pela sua maior concentração de elementos como Ca, Ba, Mg, Mn, o que justifica 

também um pH mais elevado. O Res. Controle, por sua vez, difere dos demais por ter 

baixas concentrações de elementos (Ca, K, Mg, Mn, S), poucos sólidos dissolvidos e um pH 

mais ácido, provavelmente reflexo da grande quantidade de matéria orgânica proveniente da 

mata ciliar. As diferenças observadas não podem ser explicadas levando em conta apenas a 

diferença da geologia de cada reservatório. 

 

4. Conclusões 

A concentração dos elementos químicos nas águas e nos sedimentos de 

reservatórios, influenciados pela extração de bens minerais, sofrem alterações significativas 

nas suas condições naturais. A atividade mineraria aumenta a disponibilidade de diversos 

elementos químicos, que dependem não só do tipo de minério, mas também dos controles 

ambientais de cada mina. A geoquímica das águas dos reservatórios estudados é um 

reflexo disso. 
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RESUMO 
Esta pesquisa tem por objetivo investigar as concentrações de Hg biodisponível nos estuários do rio 
Massangana e Riacho Ilha da Cana, ambos localizados próximo ao Porto de Suape, entre os 
municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, aproximadamente 40 
km do Recife. Para este trabalho foram coletados 4 testemunhos (cerca de 1m cada) de sedimentos 
de fundo da área de estudo. Em laboratório, os testemunhos foram seccionados a cada 3 cm cada 
um, compreendendo 49 amostras no total. Posteriormente foram analisadas as concentrações do Hg 
nestes sedimentos utilizando a técnica de extração parcial com ácido nítrico (HNO

3 
1:1) em forno 

microondas, segundo a metodologia D 5258-92 do Standard Pratic for Acid - Extraction of Elements 
from Sediments Using Closed Vessel Microwave Heating (ASTM, 1992). As concentrações de Hg 
foram determinadas por Espectrometria de Absorção Atômica com chama (EAA-Chama). As análises 
geoquímicas da concentração do Hg potencialmente biodisponível nos testemunhos revelaram 
valores de um estuário não poluído (Hg: 0,08 a 0,255 mg.kg

-1
) comparado aos valores de referência 

adotados pela agência internacional canadense. As concentrações de Hg potencialmente 

biodisponível em todos os testemunhos foram relativamente baixas. 
Palavras-chave: Concentrações Históricas, Porto de Suape, Pernambuco  
 

ABSTRACT 
This research aims to investigate the concentrations of the bioavailable Hg in the estuaries of the 
Massangana and Ilha da Cana streams, both located close to the Suape, between the municipals of 
Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca in the South Coast of Pernambuco, approximately 40 km from the 
state capital of Recife. In order to reach this purpose, four core samples (1m deep each one) of 
bottom sediments were collected, and sectioned at each 3cm, resulting in a total of 49 samples. After 
that concentrations of Hg were analised in the sediments, using the nitric acid parcial extraction 
technique (HNO

3 
1:1) a microwave stove, according the methodology D 5258-92 do Standard Pratic 

for Acid - Extraction of Elements from Sediments Using Closed Vessel Microwave Heating (ASTM, 
1992). The Hg concentrations were stablished by a flame Atomic Absortion Spectrometry (Flame-
AAE). The concentration of potential bioavailable Hg in the cores show values indicative of an estuary 
that is not polluted (Hg: 0,08 a 0,255 mg.kg

-1
), compared to reference values adopted by Canadian 

environmental agency. The concentrations of potential bioavailable Hg presented averages all core 
samples are relatively low. 
Keywords: Historic concentration, Suape Port, Pernambuco 

 
INTRODUÇÃO 

O mercúrio (Hg) é um metal líquido pesado branco prateado, inodoro e de fácil 
volatilização. Na natureza é encontrado em três formas: mercúrio metálico, sais inorgânicos 
de mercúrio e mercúrio orgânico, que se diferem pelos aspectos toxicológicos de absorção, 
transporte e excreção (do metal) e pelo quadro clínico do paciente (Lima et al., 2009). 

Além das contaminações geogênicas de mercúrio, suas principais fontes de 
contaminação são as antropogênicas, sobretudo aquelas decorrentes de atividades 
industriais. A produção de lâmpadas fluorescentes, biocidas, monitores de 
microcomputadores, aparelhos de TV, e sobretudo as unidades fabris de soda-cloro, 
constituem os principais consumidores do metal e fontes de poluição, ao lado das atividades 
de refinarias de petróleo e da queima de combustíveis fósseis (Rosa et al., 2003). 

Os sedimentos de rios, estuários, lagos e oceanos poluídos com mercúrio são 
perigosos porque o metal confinado permanece disponível para metilação, mesmo quando a 
fonte é eliminada. Sua repartição nos sedimentos é freqüentemente associada ao conteúdo 
de carbono orgânico, argilas, fósforo, ferro, enxofre e outros. Humatos e fulvatos podem 
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complexar ou quelar o mercúrio no meio aquático armazenando-os nos sedimentos (Bisinoti 
& Jardim, 2004). 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada a amostragem de 5 testemunhos em março de 2008 com auxílio de um 
tubo de PVC no rio Massangana e seus tributários. Entretanto, o testemunho 4 não foi 
recuperado para análise geoquímica, em função da elevada influência antrópica 
(aterramentos e dragagens) observada no local de coleta (Figura 1). 

Os testemunhos coletados foram seccionados a cada 3 cm, de onde foram retiradas 
as alíquotas para análises da concentração do Hg biodisponível. Em laboratório, as 
amostras dos sedimentos foram secas, homogeneizadas, quarteadas e a fração < 63 µm 
(silte-argila) foram separadas para análise geoquímica, sendo recuperadas 49 amostras no 
total. 
 A análise das concentrações de Hg foi realizada no LEPETRO (Laboratório de 
Estudos do Petróleo) da Universidade Federal da Bahia. Utilizou-se a técnica de extração 
parcial com ácido nítrico (HNO

3 
1:1) em forno microondas, segundo a metodologia D 5258-

92 do Standard Pratic for Acid - Extraction of Elements from Sediments Using Closed Vessel 
Microwave Heating (ASTM, 1992). As concentrações foram determinadas por 
Espectrometria de Absorção Atômica com chama (EAA-Chama). Para interpretação dos 
dados foram testados os coeficientes de variação (C.V.), porém, não serão descritos por não 
apresentarem valores representativos. 
 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo. 

RESULTADOS 

Comparando os resultados dos valores de Hg potencialmente biodisponível obtidos 
com os valores de referências adotados (agência canadense e guia de qualidade de 
sedimentos), os testemunhos 1, 2 e 3, apresentaram diversas amostras (33%, 87% e 46%, 
respectivamente) com concentrações de mercúrio entre os limites de ISQG e PEL, mas 
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muito próximas do limite ISQG, podendo-se esperar que raramente efeitos a biota vão 
ocorrer nesses ambientes devido a essa espécie (Tabela 1). Estes valores podem sugerir 
uma possível fonte antropogênica de contaminação nestes locais. Somente o testemunho 5 
apresentou suas amostras abaixo dos limites mínimos de contaminação, com exceção de 
apenas uma amostra (Tabela 2). 

Tabela 1 - Valores de referências de diversos órgãos internacionais usados como padrão de 
qualidade de sedimentos. (Concentrações em mg/g-peso seco).  

REFERÊNCIA  HG 
CCME – SEDIMENTOS MARINHOS 

1 ISQG – SEM EFEITO À BIOTA 0,13 
PEL – PROVÁVEL EFEITO A BIOTA 0,70 

GUIA DE QUALIDADE DE SEDIMENTOS 
2 ERL (PPM) 0,15 

ERM (PPM) 0,71 
 

ÁREA DE ESTUDO 
(SUAPE) * 

TESTEMUNHO 1 - CANAL RETIFICADO 0,06-0,17 
TESTEMUNHO 2 - CANAL RETIFICADO 0,1-0,2 
TESTEMUNHO 3 - RIO MASSANGANA 0,11-0,2 
TESTEMUNHO 5 - RIACHO ILHA DA CANA 0,08-0,16 

1 - Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999.  2 - Long. et al.,1995.  * Valores máximo  e mínimo 
de todas as profundidades. 

O primeiro testemunho coletado, localizado no setor norte do Canal Retificado 
(Figura 1), observou-se visualmente poucas intervenções antrópicas na região. Os valores 
de Hg potencialmente biodisponíveis, oscilaram entre 0,064 mg kg -1 e 0,175 mg kg -1, sendo 
sua média de 0,12 mg kg -1 (Tabela 2). 

O segundo testemunho foi coletado no setor sul do Canal Retificado (Figura 1), 
região que também possui aparentemente poucas intervenções antrópicas no seu entorno. 
O Hg biodisponível variou entre 0,102 mg kg -1 e 0,197 mg kg -1, obtendo a maior média 
entre os testemunhos estudados, com 0,16 mg kg -1 (Tabela 2).  

O terceiro testemunho coletado localizou-se no setor médio do rio Massangana 
(Figura 1), nas proximidades da zona urbana do município do Cabo de Santo Agostinho 
(PE). O Hg neste testemunho obteve isoladamente seu maior valor, que oscilou entre 0,107 
mg kg -1 e 0,202 mg kg -1, obtendo uma média de 0,14 mg kg -1

 (Tabela 2).   
O quinto testemunho coletado, localizado no Riacho Ilha da Cana (Figura 1), era uma 

região mais afastada das áreas urbanas adjacentes. O Hg potencialmente biodisponível 
oscilou entre 0,085 mg kg -1 a 0,163 mg kg -1, com uma média em torno de 0,10 mg kg -1 
(Tabela 2).  
Tabela 02 – Concentrações do Hg potencialmente biodisponível nos testemunhos da área de estudo. 

PROFUNDIDADE 
(CM) 

TESTEMUNHO 1 - 
CANAL RETIFICADO 

TESTEMUNHO 2 - 
CANAL RETIFICADO 

TESTEMUNHO 3 - RIO 
MASSANGANA 

TESTEMUNHO 5 -  
RIACHO ILHA DA CANA 

0 – 3 0,091 0,102 0,127 0,088 

3 – 6 0,064 0,176 0,185 0,089 

6 – 9 0,088 0,144 0,172 0,094 

9 – 12 0,121 0,130 0,202 0,099 

12 – 15 0,114 0,188 0,166 -- 

15 – 18 0,102 0,197 0,147 0,085 

18 – 21 0,141 0,155 0,136 0,108 

21 – 24 0,175 0,188 0,135 0,113 

24 – 27 0,130 0,185 0,136 -- 

27 – 30 0,115 0,143 0,107 -- 

30 – 33 0,152 0,179 0,114 0,163 

33 – 36 0,162 0,191 0,110 0,088 

36 – 39  0,163 0,106  

39 – 42  0,149   

42 – 45  0,156   

45 – 48   0,161   

Ssss   Valores das amostras consideradas acima do limite mínimo de efeito nocivo a biota, de acordo com os 

padrões de referências adotados.  



 

480 

CONCLUSÃO 
A determinação de Hg em sedimentos constitui-se num importante referencial para 

avaliar o nível potencial de contaminação de ambientes aquáticos por metais pesados.  
Observou-se que a região estudada possui concentrações relativamente baixas de 

Hg biodisponível nos testemunhos estudados, principalmente no testemunho 5, que pode 

servir como futuro valor de background geoquímico para a região portuária de Suape. 
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RESUMO  
O modelo ASSETS (Assessment of Estuarine Trophic Status) é uma metodologia integrada de 
multiparâmetros desenvolvida por um grupo de pesquisadores da NEEA (United States National 
Estuarine Eutrophication Assessment) baseada na combinação de indicadores de pressão-estado-
resposta, que fornece uma qualificação geral em do grau de eutrofização de ecossistemas aquáticos 
costeiros (alta, boa, moderada, pobre, ruim). O modelo foi aplicado para o sistema lagunar Mundaú-
Manguaba (Alagoas/BR), (período chuvoso x seco), utilizando-se informações de 06 campanhas, 
cada qual com 35 a 40 estações coletadas no âmbito do Projeto POLCAMAR 2006-2009. O sistema 
apresentou mudanças sazonais na classificação, com condições menos tróficas no período chuvoso. 
A situação inversa com aumento do estado trófico e favorecimento da eutrofização ocorreu no 
período seco devido principalmente ao elevado tempo de residência das massas de água em função 
da baixa precipitação e vazão dos rios. Levando-se em conta todos os dados disponíveis e a 
combinação de 03 índices que geram 05 classificações do estado trófico pelo modelo foi possível 
classificar a qualidade do sistema Mundaú como pobre e Manguaba como ruim.  
 
Palavras-chave: Modelagem Ecológica; ASSETS; Eutrofização; Nitrogênio; Impactos 
Antropogênicos. 
 
ABSTRACT  
The ASSETS model (Assessment of Estuarine Trophic Status) is an integrated multiparameter 
methodology developed by a group of researchers from NEEA (National Estuarine Eutrophication 
United States Assessment) which combines indicators of pressure-state-response, which provides a 
qualification (high, good, moderate, poor, bad) about the degree of eutrophication coastal systems. 
The model was applied to the lagoon system Mundaú-Manguaba (Alagoas, Brazil), (rainy x dry 
season), using information from 06 campaigns, each between 35 to 40 stations in the framework of 
Project POLCAMAR 2006-2009. The system shows seasonal changes classification with fewer trophic 
conditions during the rainy season. The reverse situation with increasing trophic level and favoring 
eutrophication process occurred in the dry season mainly due to high residence time of water 
acoording to the low rainfall and river flows. Taking into account all available data and the combination 
of 03 indices that generate 05 classifications of the trophic state by the model, the overall scores for 
the systems were Mundaú poor and Manguaba bad. 
 
Keywords: Ecological Modeling; ASSETS; Eutrophication; Nitrogen; Anthropogenic Impacts. 
 
1. INTRODUÇÃO  

A eutrofização é um processo natural em que a adição de nutrientes para ambientes 

aquáticos costeiros a partir do continente e do oceano estimula a produção de matéria 

orgânica, principalmente através do crescimento algal. Em décadas recentes, o aporte de 

nutrientes aumentou e excedeu em muitas vezes níveis naturais de background por conta 

do incremento de atividades humanas (Ferreira et al., 2007). As mudanças no estado trófico 

das águas tem ocasionado o aparecimento de diversos sintomas identificáveis, resultando 

em problemas que variam em severidade de acordo com o estágio do processo. Níveis 

elevados de clorofila-a, supercrescimento de macroalgas e epífitas, ocorrência de hipoxia e 

anoxia, aparecimento de florações de algas tóxicas e perda da vegetação aquática 

submersa (VAS) são alguns sintomas identificáveis. O problema vem sendo relatado em 
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diversas regiões do mundo, em ambientes de água doce, costeiro e marinho (Bricker et al., 

1999; 2003; Ferreira et al., 2007) coincidindo com os locais com as maiores taxas de 

desenvolvimento (urbanização/industrialização/agricultura). 

A modelagem ASSETS é um modelo simples desenvolvido com a finalidade de 

maximizar os dados disponíveis, utilizando assim, informações que melhor descrevem a 

seqüência e a gravidade das condições eutróficas em regiões estuarinas costeiras. Nesse 

estudo, foram avaliados o estado trófico do sistema lagunar Mundaú-Manguaba (AL) e a 

tendência de cenário futuro da eutrofização através da aplicação da modelagem ASSETS. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
O complexo lagunar Mundaú-Manguaba está situado no estado de Alagoas entre as 

coordenadas 9º35’ e 9º46’S e longitudes 35º44’ e 35º58’W. Compõe-se das lagunas 

Manguaba (A= 43 km2) e Mundaú (A= 24 km2), ambas com profundidade média de 2 m, 

interconectados por um canal com acesso ao mar. O sistema é caracterizado com mares 

semi-diurnas, as quais apresentam amplitude reduzida em até 88% se comparadas como 

oceano adjacente, resultando em baixos níveis de trocas de água. A maior fonte de poluição 

são os efluentes industriais principalmente o da cana-de-açúcar ao longo dos rios Paraíba 

do Meio (Manguaba) e Mundaú (Mundaú). Outra fonte de poluição é o esgoto urbano da 

cidade de Maceió (população de 866000 hab), localizada adjacente as margens da laguna 

Mundaú, e efluentes de pequenas cidades localizadas ao longo da bacia de drenagem dos 

rios Paraíba do Meio e Mundaú (Oliveira; Kjerfve, 1993).  

O modelo utiliza uma combinação de sintomas primários e secundários para obter um 

índice de Condições Gerais de Eutrofização (Overall Eutrophic Conditions - OEC) o qual é 

então associado com medições da Influência Humana Geral (Overall Human Influence – 

OHI) e com a Definição de Cenários Futuros (Determination of Future Outlook – DFO). As 

variáveis empregadas no modelo foram quantificadas a partir de 06 campanhas de 

amostragem (03 no período seco e 03 no período chuvosos) entre 2006 a 2009. 

2.1. Determinação da pressão (OHI). 

O OHI usa como base o aporte de nitrogênio e a susceptibilidade do sistema em lidar 

com esses inputs. A susceptibilidade estuarina depende em grande parte do tempo de 

residência dos nutrientes, da capacidade do ambiente em diluir e exportar o material que 

recebe, sendo determinada pelo volume estuarino, range de maré, mistura de água e vazão 

dos rios. As equações estão bem descritas e detalhadas nos trabalhos de Bricker et al. 

(1999; 2003) e Ferreira et al. (2007). 

2.2. Determinação do Estado de Eutrofização (OEC) 
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Os sintomas descritores da qualidade da água utilizadas para determinação do 

estado da eutrofização foram 5 (Ferreira et al. 2007), divididos em dois grupos: primários 

(Clorofila-a e macroalgas) e secundários (concentrações de oxigênio dissolvido), perdas de 

vegetação aquática submersa (VAS) e ocorrência de florações de algas tóxicas). Cada 

parâmetro foi originalmente caracterizado para três zonas de salinidade definidas: água 

doce (<0,5); mistura (0,5 – 25) e salgada (>25).  

2.3. Determinação de Cenário Futuro (DFO) 

 A resposta do ambiente é baseada na avaliação da susceptibilidade do sistema em 

combinação com mudanças no aporte de nutrientes (melhora, piora, sem mudança). Os 

indicadores OEC, OHI e DFO são combinados em um escore geral, que fornecem uma 

classificação dentre cinco categorias: alto, bom, moderado, pobre e ruim. Essas categorias 

são indicadas por cores seguindo a convenção internacional (EU water framework directive), 

(azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, respectivamente). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os resultados obtidos através das diferentes simulações (períodos chuvoso, seco e 

total) são apresentados na tabela 1. Em relação à susceptibilidade estuarina, com exceção 

do período chuvoso para ambos os sistemas, todas as classificações foram de alta 

susceptibilidade. Os resultados evidenciam a elevada vulnerabilidade de lagunas costeiras 

frente aos impactos naturais e antropogênicos (Knoppers et al., 1991), principalmente 

devido à limitada troca de água, o longo tempo de residência e às baixas profundidades. As 

lagunas Mundaú e Manguaba foram classificadas como moderadas para o período chuvoso 

devido ao maior aporte de água doce proveniente do rio Mundaú e Paraíba do Meio, 

respectivamente, aumentando assim a capacidade de diluição e exportação do sistema. Em 

todos os cenários simulados a classificação da OHI foi alta, indicando que as lagunas vem 

sofrendo uma grande pressão antrópica ao longo de suas margens e bacias de drenagem. 

De uma maneira geral, a classificação do OEC foi melhor para Mundaú (moderado para 

todos os cenários) que para Manguaba. A laguna Manguaba é um sistema maior e mais 

raso, com elevado tempo de residência de suas águas (podendo chegar a 32 dias), fatores 

que contribuem para uma piora do estado, favorecendo florações algais sazonais até de 

algas tóxicas (Magalhães et al., 2008). 

A DFO foi feita com base nos dados da Agência Nacional de Águas (ANA) e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O intuito foi verificar as projeções da 

emissão de nutrientes, por meio de expectativas de crescimento populacional, cobertura do 

saneamento básico e obras de melhoria. Para Manguaba não foi verificada nenhuma 
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variação significativa. No caso de Mundaú a classificação foi de piora alta, lembrando que 

Maceió, a maior cidade do estado, encontra-se no seu entorno.  

Tabela 1: Resultados obtidos para o programa ASSETS nos seis cenários de simulações. 

Sistema / 
Época Ano 

Susceptibilidade OHI OEC DFO ASSETS 

Manguaba 
Chuvoso 

Moderada Moderada 
Alta 

Moderada Nenhuma 
Variação 

Moderada 

Manguaba 
Seco 

Alta Alta Alta Nenhuma 
Variação 

Ruim 

Manguaba 
Geral 

Alta Alta Alta Nenhuma 
Variação 

Ruim 

Mundaú 
Chuvoso 

Moderada Moderada 
Alta 

Moderada Piora Alta Pobre 

Mundaú 
Seco 

Alta Alta Moderada Piora Alta Pobre 

Mundaú 
Geral 

Alta Alta Moderada Piora Alta Pobre 

 
A classificação geral foi Pobre em todos os cenários para o sistema Mundaú, e Ruim 

para o Manguaba (com exceção do período chuvoso, que apresentou um escore geral 

moderado). 

Aliada à pré-disposição natural dessas lagunas esta a pressão antrópica, com a 

urbanização desordenada e lançamento de efluentes ‘’in natura’’, além da grande produção 

agrícola (cana-de-açúcar/ fertilizantes) e assentamentos nas bacias de drenagens 

contribuindo com nutrientes em excesso ao sistema. Esses aportes de nutrientes estão 

sobrepondo a capacidade de suporte dos sistemas, principalmente de Manguaba, refletindo 

em uma classificação comparável aos sistemas estuarinos mais eutrofizados dos Estados 

Unidos, China e da União Européia. 
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Resumo 
O rio Paraíba do Sul (RPS) corta uma das mais importantes áreas industrias do Brasil, denominada 
de região do médio Paraíba. Nesta região foram selecionados 14 pontos amostrais para a realização 
de medições físico químicas e coleta de amostras de água para a determinação de mercúrio total 
dissolvido (HgT-D). Os resultados demonstraram pH próximo da neutralidade, bons níveis de oxigênio 
dissolvido OD com tendência de oxigenação no sentido montante-jusante e condutividade com pouca 
oscilação no RPS. Os níveis de HgT-D variaram entre (0,7-13,2 ng/L) onde a maior concentração 
registrada foi na localidade de Quatis. Estes níveis de HgT-D sugerem indícios de aumento quando 
comparados com outro estudo que analisou este parâmetro em estações amostrais nas localidades 
de águas transpostas do RPS para o rio Guandu.  
 
Palavras-chave: contaminação, mercúrio total dissolvido, médio Paraíba. 
 
Abstract 
The Paraiba do Sul River (RPS) flows across one of the most important industrial areas in Brazil, 
which is the middle region of Paraiba do Sul.  In this particular region, 14 sampling stations were 
selected, the measurements of physical-chemical parameters and dissolved total mercury   (HgT-D) 
were carried out. The results obtained showed a nearly neutral pH and dissolved oxygen 
concentrations were in accordance with expected results, with an increasing tendency from sampling 
stations 2 to 14. Moreover, low oscillation in electrical conductivity of water samples in the studied 
area could also be observed. Total dissolved Hg levels vary between (0,7 - 13,2 ng/L), with higher 
recorded concentration in a region called Quatis. Such levels suggest an increase in indexes of 
mercury traces in comparison to previous studies, which analyzed this parameter from water samples 
collected from RPS to the Guandu River.  
 
Keywords: contamination, dissolved total Mercury, middle region of Paraiba do Sul.  
 

1. Introdução 

 

Os sistemas aquáticos tem sido abordados em diversos estudos (Marins et al, 2004) 

(Bourgoion et al, 1996) tendo como foco a contaminação, devido a sua importância 

econômica, estrutural e de subsistência.  No caso específico dos rios, algumas das 

principais preocupações são: qualidade da água para o consumo humano, utilização 

agrícola, etc...  

Em termos de contaminação um dos contaminantes mais preocupantes é o mercúrio, 

que devido as suas propriedades e seu ciclo biogeoquímico, pode ser considerado um 

poluente global. 



 

486 

As análises foram conduzidas no rio Paraíba do Sul e tributários na região delimitada 

como médio Paraíba do Sul, compreendida entre a represa do funil até a reserva de Santa 

Cecília, apresentando uma das mais importantes regiões industriais do Brasil. O presente 

estudo tem como objetivo determinar e avaliar as concentrações de Hg total dissolvido nas 

águas superficiais do médio RPS bem como suas características físico-químicas e contribuir 

para futuros estudos nesta ou em áreas similares 

 

2. Materiais e Métodos 

O Rio Paraíba do Sul (RPS) é um curso d’água de 1.150 km, suprido por uma bacia 

de drenagem de 56.600 km2. Na região denominada de médio RPS foram selecionados 14 

pontos de amostragem, sendo 9 destes no RPS (pontos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14)  e alguns 

tributários (pontos 4, 6, 9, 10, 12). As amostragens foram realizadas nas datas de 18 e 

25/11/ 2010. Inicialmente foram realizadas medições físico-químicas através da sonda 

multiparâmetros HI 9828, posteriormente coletadas em amostrador van dorhn e recolhidas 

em garrafas de teflon Nalgene (1L), previamente descontaminadas, mantidas sob 

refrigeração até a entrada das mesmas no laboratório para a realização do processo de 

filtração com membranas de acetato de celulose (poro 0,45µ). Após a separação do material 

dissolvido e particulado, a fase dissolvida foi acidificada com HNO3 suprapuro para 

conservação das amostras e enviado para Universidade Federal do Ceará (Laboratório de 

Biogeoquímica Costeira). As determinações das concentrações totais de Hg dissolvido 

(HgT-D) foram realizadas através da técnica analítica de espectrofotometria de fluorescência 

atômica com geração de Vapor a frio (PSA Millennium Merlin 10.025). Análises em 

duplicata.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

A tabela 1 apresenta algumas características físico-químicas mensuradas in situ nas 

respectivas estações amostrais dentro da área de estudo considerada. Estes resultados 

(OD, pH, condutividade) apontaram o pH com menor e maior valor de 6,4 estação 5 

(Rezende) e 7,5 estação 10 (Barra mansa), respectivamente. OD apresentou menor e maior 

valor 2,8 ppm na estação 5 (Itatiaia)  e 7,6 ppm estação 6 (Rezende) respectivamente. A 

condutividade variou entre 34 µScm-1 estação 6 (Rezende) e 153 µScm-1 estação 12 (Volta 

Redonda) respectivamente.  

As concentrações de Hg T-D mensuradas neste estudo apresentaram menor e maior 

valor nos pontos 4 (0,7 ng/L) e ponto 8 (13,2 ng/L), respectivamente. 
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Tabela 1. Medidas físico-químcas e concentrações de HgT- D no Paraíba do Sul (estações 1, 2, 3, 5, 
7, 8, 11, 13, 14) e em seus tributários (estações 4, 6, 9, 10, 12). 

estações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

pH 6,8 6,8 6,5 6,9 6,4 7,3 6,9 6,5 7,3 7,5 6,8 7,4 7,0 6,7 

OD (ppm) 7,0 2,8 3,6 6,8 3,6 7,6 4,3 4,6 6,3 7,2 5,8 6,4 5,4 5,7 

µScm-1 88 80 X 39 77 34 74 71 108 63 78 153 81 X 

Hg-D 

(ng/L) 3,7 2,2 0,9 0,7 2,2 3,5 7,0 13,2 1,3 1,0 0,9 4,5 4,8 1,8 

 

Os valores de pH em questão podem ser considerados neutros, Em termos de OD o 

RPS apresenta, no geral, bons níveis de oxigenação. O ponto 1 tem maior nível de 

oxigenação. Entretanto, ocorre uma queda significativa do ponto 1 (Queluz) para o ponto 2 

(Itatiaia), 7,0 ppm para 2,8 ppm, respectivamente. Entre estes dois pontos (1 e 2) esta 

localizada a represa do funil que atua como barreira geoquímica no curso do RPS. Depois, 

verifica-se um progressivo aumento de 2,8 ppm ponto 2 (Itatiaia) até 5,7 ppm no ponto 14 

(Barra do Piraí), ponto situado a jusante da barragem de Santa Cecília, apontando uma 

tendência de oxigenação no sentido montante-jusante. A condutividade no RPS não 

apresentou grandes variações. Entretanto, dois de seus tributários, pontos 9 e 12, 

apresentaram valores mais altos em relação a este parâmetro que podem ser provenientes 

do despejo de efluentes domésticos in natura aumentando as concentrações de íons em 

solução. Os resultados de OD, pH e condutividade concordam com o de Molissani 2004 que 

realizou estudos em estações amostrais mais a jusante destes analisados no presente 

trabalho. 

Em relação aos níveis de Hg T-D foi detectada uma pequena diminuição do ponto 1 

(Queluz) para o ponto 2 (Itatiaia) onde a represa do funil pode estar atuando como barreira 

geoquímica, e diminuição do ponto 13 (Vargem Alegre) para o ponto 14 (Barra do Piraí) 

onde a barragem de Santa Cecília pode também estar atuando como barreira geoquímica. 

Os pontos 7 e 8 apresentaram maiores valores, Rezende e Quatis, respectivamente, onde 

estes podem ser indicativo de possíveis fontes antrópicas. Os maiores valores detectados 

foram em pontos do RPS e os menores valores em seus tributários. Molissani 2004 

determinou em pontos mais a jusantes valores entre 0,58 – 0,91(ng/L) de Hg T-D menores 

do que os encontrados neste estudo, o que pode ser indício de aumento das concentrações 

de HgT-D na fase dissolvida  

As Condições físico-químicas mensuradas neste estudo sugerem a predominância 

na fase dissolvida das espécies Hg(OH)2 , HgOHCl e ainda HgCl2. Segundo Ulrich et al 2001 
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estas espécies são predominantes em sistemas dulcícolas ausentes de enxofre. No caso da 

existência de metilmercúrio na fase dissolvida, em ambientes dulcícolas, as espécies mais 

estáveis são os hidróxidos de metilmercúrio. 

 

4. Conclusão 

 

As mensurações físico químicas realizadas mostraram um pH próximo a neutralidade 

com bons níveis de OD e uma tendência de oxigenação no sentido montante-jusante, a 

condutividade não apresentou grandes variações ao longo do RPS. Entretanto, foi registrada 

alta condutividade em dois de seus tributários, sugerindo input de efluentes domésticos. Em 

relação aos níveis de HgT-D o máximo registrado no ponto 8 (Quatis) pode estar indicando 

a presença de possíveis fontes antrópicas para este elemento. As possíveis espécies de Hg 

sugeridas pelas medidas físico químicas, tendo em vista este corpo hídrico ducícola, são: 

Hg(OH)2 , HgOHCl e ainda HgCl2. 

Os resultados físico químicos encontrados concordam com estudos anteriores. 

Entretanto, os níveis de HgT-D não coincidem com estudos anteriores (Molissani, 2004), 

realizados em pontos mais a jusante, pois os mensurados no presente trabalho, indicam 

aumento dos níveis de HgT-D na fase dissolvida. Este aumento pode ser indício de impacto 

antrópico referente a crescente industrialização na região do médio Paraíba.  
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RESUMO 
A oxidação de sulfetos é um processo que pode gerar águas ácidas, com a solubilização de metais 
pesados e metalóides tóxicos. A drenagem ácida é comum em áreas de mineração. Avaliou-se o 
efeito de correção e recirculação das águas de drenagem, a três valores de pH (sem correção, 7,0; 
10,0), na cinética de geração de drenagem ácida e mobilização de metais, em estéril de mineração 
de urânio. As amostras foram acondicionadas em colunas de PVC para a realização de 10 ciclos de 
lixiviação, com a recirculação dos lixiviados gerados, após correção do pH. Foram determinados o pH 
e os teores de Fe, S, Zn, Ni e Cu. Os valores de pH dos lixiviados nos tratamentos a pH 7 e 10, 
atingiram valores máximos de 5,08 e 5,86, respectivamente. No tratamento sem correção, o pH 
máximo foi  de 3,90, apresentando as maiores concentrações de Fe, Zn, Ni e Cu nos lixiviados. A 
correção do pH, seguida de recirculação das águas ácidas, mostrou ser uma alternativa eficaz para o 
tratamento da drenagem ácida, limitando a mobilização de metais pesados. 
Palavras-chave: meio ambiente, geoquímica, drenagem ácida, metais pesados. 
 
ABSTRACT 
The sulfides oxidation is a process that can generate acidic waters, with the solubilization of heavy 
metals and toxic metalloids. Acid drainage is common in mining areas. It was evaluated the effect of 
correction and recirculation of drainage water, at three pH values (without correction, 7.0, 10.0), on the 
kinetics of acid mine drainage generation and mobilization of metals in sterile from uranium mining. 
The samples were placed in PVC columns to perform 10 cycles of leaching, with recycling of leachate 
generated, after pH correction. The pH values and the Fe, S, Zn, Ni and Cu concentrations were 
determined. The pH values of leachate in the treatments at pH 7 and 10, reached maximum values of 
5.08 and 5.86, respectively. In the treatment without correction, the maximum pH was 3.90, with 
higher concentrations of Fe, Zn, Ni and Cu in the leachate. The  pH correction, followed by recycling of 
acidic waters, proved to be an effective alternative for the treatment of acid mine drainage, limiting the 
mobilization of heavy metals. 
Keywords: environment, geochemistry, acid drainage, heavy metals. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A acidificação de águas de drenagem e a mobilização de metais pesados e 

metalóides é uma conseqüência comum em áreas de mineração de jazidas contendo 

sulfetos. O contato do ar atmosférico promove a oxidação dos sulfetos, o que pode resultar 

na contaminação das águas de drenagem. O processo é conhecido como Drenagem Ácida 

de Mina (DAM) [1]. São conhecidas várias técnicas de tratamento das águas ácidas [2], 

contudo existem algumas restrições de ordem prática e financeira. Alguns estudos têm 

mostrado que a precipitação de óxidos de ferro na superfície de minerais sulfetados pode 
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provocar o encapsulamento, principalmente dos sulfetos de ferro, limitando sua oxidação [3]. 

O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da recirculação de soluções de drenagem ácida, 

corrigidas a diferentes valores de pH, sobre a cinética de geração da acidez e mobilidade de 

metais pesados, em estéril de mineração de urânio. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

           A amostra de estéril foi submetida a ensaios de lixiviação para avaliar a cinética de 

oxidação dos sulfetos e a mobilização de Fe, S, Zn, Ni e Cu, por meio da recirculação das 

soluções de lixiviação, corrigidas a três valores de pH: sem correção (tratamento 1), 

corrigida a pH 7 (tratamento 2) e a pH 10 (tratamento 3).  

As amostras do estéril foram moídas até obter-se partículas com diâmetros entre 4 e 

1 mm. As unidades experimentais consistiram de colunas de PVC com 50 mm de diâmetro e 

30 cm de altura. As colunas foram preenchidas com 300 gramas do estéril. Foram 

adicionados 50 gramas de quartzo, com diâmetro entre 2 e 1 mm, no topo e na base das 

colunas, sobre e sob o  estéril. O experimento foi montado em blocos casualizados, com três 

repetições.  

As soluções foram recirculadas a cada 14 dias, totalizando 10 lixiviações. Foram 

determinadas as massas das soluções lixiviadas e, em seguida, foram retiradas alíquotas 

para análises de pH e das concentrações de Fe, S, Zn, Ni e Cu, por ICP-OES. 

A primeira solução de recirculação foi gerada pela aplicação de 200 mL de água 

ultra-pura (Milli-Q, 18 mΩ) no topo da coluna, sendo o lixiviado coletado na base. Nas 

aplicações subseqüentes foram utilizadas as soluções da lixiviação anterior. As três 

repetições foram reunidas e seu volume foi completado com água Milli-Q para cerca de 600 

mL. No tratamento 1 as soluções não tiveram seu pH corrogido. Nos tratamentos 2 e 3 as 

soluções tiveram os valores de pH ajustados para 7 e 10, respectivamente, com NaOH 1 

mol/L.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

             A correção das soluções recirculadas não foi suficiente para elevar os valores de pH 

acima dos valores definidos para cada tratamento. Os valores de pH dos lixiviados do 

tratamento 1 não foram superiores a 3,9; ao passo que, para os tratamento 2 e 3, os valores 

de pH dos lixiviados chegaram a 5,08 e 5,86, respectivamente (Figura 1). Os tratamentos 

não foram eficientes para corrigir o pH dos lixiviados a valores próximos do neutro após os 

10 ciclos de recirculação das águas de drenagem, em função da elevada acidez liberada 

durante as lixiviações. Não obstante, os resultados sugerem que se poderia atingir a 
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correção total da acidez após vários ciclos de recirculação das águas corrigidas. 

A correção das soluções recirculadas nos tratamentos 2 e 3 promoveu  diminuição 

na lixiviação de todos os elementos avaliados, com exceção do S. Estes resultados indicam 

que a correção do pH foi eficiente para limitar a mobilização dos metais pesados nas águas 

de drenagem, mas não interferiu na oxidação dos sulfetos. Provavelmente o tempo 

experimental não foi suficiente para produzir a desejada encapsulação dos sulfetos 

presentes no estéril por óxidos de Fe precipitados dentro das colunas. A mobilização de Fe, 

Zn, Ni e Cu foi tanto menor quanto maior o pH das águas (Figura 2). 
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Figura 1. Valores de pH ao longo de 10 lixiviações. 
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Figuras 2. Totais acumulados de Fe, Zn, Ni e Cu mobilizados nas colunas ao longo de 10 lixiviações. 
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          Os óxidos férricos precipitados pelo aumento do pH são reportados por inúmeros 

autores como responsáveis pela formação de uma barreira geoquímica capaz de minimizar 

a oxidação de sulfetos presente no estéril [3].  

 

4.  CONCLUSÃO 

           O sistema de recirculação de soluções corrigidas mostrou ser um importante 

mecanismo de controle da mobilidade de Fe, Zn, Ni e Cu no processo de geração de águas 

ácidas. O processo ainda tem a vantagem de reintroduzir os elementos na própria pilha do 

estéril. Não obstante, os resultados obtidos revelam que a correção do pH não foi suficiente 

para diminuir a taxa de oxidação dos sulfetos e o aumento de pH dos lixiviados não chegou 

a neutralizar completamente a drenagem ácida, provavelmente em razão do período 

experimental relativamente pequeno. 
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RESUMO  
Este projeto tem como objetivo principal contribuir para a conservação do maior manancial 
genuinamente fluminense, a bacia hidrográfica do rio São João. Um das motivações para realização 
de tal projeto é que nesta bacia encontra-se o Reservatório de Juturnaíba. A água deste reservatório 
abastece os municípios da Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, com isso, é necessário 
monitorar as condições tróficas deste ambiente hídrico. Durante doze meses foram coletados 
mensalmente água deste reservatório analisando os principais parâmetros químicos e foi construído 
um modelo hidrodinâmico para o reservatório e a partir deste modelo será associados os parâmetros 
químicos e físico-meteorológicos para construção do modelo de qualidade de água para Juturnaíba. 
Cabe ressaltar que os dados químicos e meteorológicos foram coletados mensalmente e que os 
parâmetros físicos como levantamento batimétrico e vazão foram coletados na primeira quinzena de 
dezembro de 2010. Pretende-se, então, verificar a capacidade de resiliência do sistema, demonstrar 
como o uso de modelos hidrodinâmicos são eficazes para gestão de reservatórios artificiais e através 
do monitoramento biogeoquímico indicar as possíveis fontes de poluentes para o reservatório.  
 
Palavras-chave: eutrofização; qualidade da água; transporte; modelo SisBAHIA;  
   

INTRODUÇÃO  

A partir da década de 1970, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

(DNOS) comandou uma série de intervenções na bacia do rio São João, entre elas a 

retificação nos cursos naturais dos rios São João, Bacaxá, Aldeia Velha e Capivari e a 

construção da barragem de Juturnaíba, expandindo a lagoa de Juturnaíba de 8 para 30,6 

km2, configurando-se no atual reservatório de Juturnaíba. A motivação para a construção da 

barragem foi o aumento da oferta de água para abastecimento público regional e a 

drenagem e irrigação das áreas planas, que emergiram devido à retificação dos rios; 

entretanto, a gestão inadequada do reservatório impossibilitou o seu uso para a irrigação em 

larga escala. Atualmente, duas concessionárias – Águas de Juturnaíba e Prolagos – e a 

Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE – são responsáveis pela captação e 

tratamento da água no reservatório de Juturnaíba para abastecimento público nos 

municípios da região dos Lagos – Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro d’Aldeia, Iguaba 

Grande, Araruama, Saquarema, Silva Jardim e Armação dos Búzios, cuja população 

residente de 700.000 pessoas atinge a marca de 1,5 milhão de pessoas durante a alta 

temporada, pois trata-se de um dos mais famosos destinos turísticos do estado.  

Sendo assim, tem com objetivo o monitoramento dos processos limnológicos no 

reservatório de Juturnaíba em conjunto com seus contribuintes (rios Bacaxá, Capivari e São 

João), realizando simulações a partir de um modelo hidrodinâmico de transporte 

bidimensional (SisBahia – Sistema Base de Hidrodinâmica). 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

A parte metodológica deste projeto de dissertação dividi-se em compartimentos que 

são as medições in situ, as análises em laboratório e a construção e calibração do modelo. 

Para as análises meteorológicas como temperatura, umidade, velocidade e direção 

dos ventos e pluviosidade foi instalada próximo à barragem uma estação meteorológica que 

gerará dados serão utilizados para estabelecer as forçantes do modelo, particularmente a 

velocidade e direção do vento. O parâmetro chuva, também é importante. 

 Durante as campanhas de campo (in situ), os parâmetros de análises são de   

temperatura (T), condutividade (C), transparência (Zm), pH, oxigênio dissolvido (OD), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrato (NO3- N), nitrito (NO2-N), amônio (NH4-N), 

ortofosfato (PO4-P), nitrogênio (NT) e fósforo total (PT), carbono orgânico particulado 

(COP), Clorofila a (Chl.a), feopigmentos (Phaeo). 

 As amostras são coletadas com garrafas tipo Van Dorn. Durante as campanhas 

amostrais a água coletada são submetidas à  filtrações para a análise dos seguintes 

parâmetros nos filtros: Carbono, Nitrogênio e Fósforo e Clorofila a e feopigmentos. Ainda no 

campo, usando uma sonda (equipamento YSI) tem-se os dados dos seguintes parâmetros: 

pH; Eh; OD; temperatura; CE; TDS; Salinidade; e % da saturação do OD, além desses 

dados verificar-se-á também a turbidez da água com um turbidímetro portátil e a 

transparência com o Disco de Secchii. O restante da amostra é armazenada em garrafas de 

polietileno sob gelo e no escuro e posteriormente filtrada no local. Após a filtração das 

amostras, recolhe-se o filtrado para análise de nutrientes inorgânicos dissolvidos, conforme 

recomendado por Head (1985) em águas lacustres e estuarinas com teores altos e variáveis 

de matéria em suspensão. As amostras de nutrientes e os filtros são congeladas em freezer 

no laboratório de campo, transferidas sob gelo e no escuro para o laboratório principal, e 

armazenados em freezer até posterior análise. 

Nas amostras de água filtrada são feitas as análises dos nutrientes dissolvidos (C, N 

e P) por cromatografia de íons e por TOC analyser, equipamentos estes já funcionando no 

laboratório do orientador. Além destes parâmetros, serão realizadas análises de DBO. Nas 

análises laboratoriais será usada como referência Grasshoff et al. (1999). 

 Essas análises serão realizadas durante 12 meses e após esse período os 

resultados serão inseridos no modelo de qualidade de água. Este projeto utilizará em 

parceria técnico-científica com a COPPE/UFRJ o programa SisBahia de modelagem 

hidrodinâmica ambiental que é um modelo de uso geral para simulação de transporte 

advectivo-difusivo com reações cinéticas, para camadas selecionadas de escoamentos 3D 

ou 2DH, sendo adequado para simulações de vários tipos de problemas, por exemplo, neste 
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caso a determinação de tendências de deriva de sedimentos, substâncias dissolvidas ou 

particulados flutuantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

  O respectivo projeto encontra-se na fase simulção dos modelos de qualidade de 

água, onde são utilizados o nitrogênio, fósforo e clorofila A como parâmetros de qualidade e 

dados de vazão, dados meteorológicos como parâmetros físicos. 
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Resumo 
Este trabalho focalizou na avaliação temporal da contaminação por metais (Cu, Pb, Zn, Fe, Mn) ao 
longo de 5 anos de amostragem semestral de águas superficiais do Arroio João Dias, impactado 
historicamente pela mineração de cobre. O período amostrado (1992-96) abrange os últimos cinco 
anos da atividade mineira, incluindo quatro meses após o encerramento da mineração. O principal 
objetivo foi fazer uma avaliação das concentrações de metais totais e dissolvidos em águas 
superficiais que possa servir como base de comparação para uma amostragem atualizada, 
necessária após quinze anos do fechamento das Minas do Camaquã. Os resultados mostraram maior 
concentração de Cu, Fe e Zn totais no ponto JD2, mais a jusante, e não no ponto JD1, mais próximo 
à mina. Ao longo do tempo, houve, em JD2, decréscimo nas concentrações de Cu total e dissolvido e 
de Fe total. Contudo, a última concentração de Cu dissolvido nesse ponto, obtida em 09/96, mostrou-
se ainda insuficiente para permitir usos de classe 3, conforme a Resolução CONAMA 357/05. 
Palavras-chave: mineração de cobre, águas superficiais, mobilidade geoquímica, metais pesados, 
geoquímica ambiental 
Abstract 
This work focused on the temporal evaluation of metal (Cu, Pb, Zn, Fe, Mn) contamination through 5 
years of six-month samplings of surface waters from the João Dias Stream, historically impacted by 
copper mining. The sampling period (1992-96) covers the last five years of mining activity, including 
four months after the closure of the mine. The main objective was to evaluate total and dissolved 
metal concentrations in surface waters, that can  be used as a comparative baseline to a present-day 
sampling, necessary after fifteen years from the closure of the Camaquã Mines. The results showed 
higher concentrations of total Cu, Fe and Zn at site JD2, located farther downstream from the mine, 
and not at site JD1, located closer to the mine. However, at site JD2, a temporal decrease in total and 
dissolved Cu and in total Fe concentrations was observed. Despite this, the last dissolved Cu 
concentration at this site, obtained in 09/96, proved to be still insufficient to permit class 3 water uses, 
according to the Brazilian CONAMA Resolution 357/05. 
Keywords: copper mining, surface waters, geochemical mobility, heavy metals, environmental 
geochemistry  
 

1. Introdução 
Uma avaliação de dados de águas superficiais em áreas de mineração de cobre 

(Minas do Camaquã) e de ouro (Lavras do Sul), na Bacia do Rio Camaquã, foi realizada por 
Pestana e Formoso (2001), focando na comparação do comportamento geoquímico sazonal 
de metais em escala regional. Neste trabalho, com foco exclusivamente nas Minas do 
Camaquã, (Caçapava do Sul, RS) são apresentados dados históricos de variação temporal 
(período 1992-96) das concentrações de metais totais e dissolvidos (Cu, Fe, Mn, Pb e Zn) e 
de parâmetros físico-químicos (sulfato, TDS, dureza e pH) na água superficial, 
comparativamente, em três pontos de amostragem, C1JD, JD1 e JD2, situados na sub-bacia 
do Ar. João Dias, corpo hídrico afetado pela mineração desde que esta iniciou, em fins do 
século XIX. O principal objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação temporal das 
concentrações dos metais em águas superficiais durante os últimos cinco anos de atividade 
da mineração, que possa servir como base de comparação para uma futura amostragem, já 
que, decorridos 15 anos do encerramento da mineração de cobre, pouco se conhece sobre 
a qualidade atual das águas e dos sedimentos de corrente no Arroio João Dias. Este 
trabalho visa também complementar a avaliação feita nos sedimentos de corrente (Pestana, 
Dames, Formoso, 2011), coletados nos mesmos dias. 
2. Materiais e métodos 

A localização dos três pontos de amostragem semestral já foi mostrada em mapa de 
trabalho anterior (Pestana e Formoso, 2001) e suas coordenadas geográficas constam em 
Pestana, Dames, Formoso (2011). Todas as amostras foram estocadas a 4oC até serem 
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analisadas no laboratório de físico-química da FEPAM. Os parâmetros pH e sólidos totais 
dissolvidos (TDS) foram medidos em campo com eletrodos específicos. Sulfatos e dureza 
foram analisados, em laboratório, conforme APHA (1992) e a dureza total por titulação com 
EDTA. As amostras destinadas à análise de metais totais foram preservadas em campo com 
HNO3 e as destinadas à análise de metais dissolvidos foram filtradas com membrana 
0,45µm e, após, preservadas com HNO3 suprapur (pH 2). As amostras foram previamente 
digeridas a ~98 oC com 5 ml HNO3 conc. para 250 ml de amostra. Os metais foram 
determinados por EAA até 1995, e por ICP-AES nas amostras coletadas em 1996. 
3. Resultados  
3.1. Parâmetros físico-químicos e metais totais na água superficial 

As Fig. 1 e 2 ilustram, respectivamente, a variação temporal das concentrações de 
metais totais (Cu, Fe, Mn, Pb e Zn) e de parâmetros físico-químicos (sulfato, TDS, dureza e 
pH) na água superficial, comparativamente, nos três pontos de amostragem, C1JD, JD1 e 
JD2. Entre os metais, somente Cu, Fe e Mn, apresentaram conjunto de valores de 
concentração, por ponto de amostragem, relativamente crescentes de montante para 
jusante, o mesmo acontecendo com os valores de sulfato, TDS e dureza. O pH variou muito 
pouco entre os 3 pontos, mas, maior freqüência de valores mais elevados ( ~7) ocorreram 
em JD2.  

Os três pontos mostraram tendência linear crescente para Zn e decrescente para 
Mn. O ponto C1JD, sem influência da mineração, caracterizou-se por mostrar maior número 
de variáveis com tendência linear constante (TDS, dureza, Cu e Fe) a levemente 
decrescente (pH, sulfato e Pb). Os pontos impactados pela mineração apresentaram 
tendência crescente para sulfato (em JD1 mais acentuada) e TDS, e decrescente para 
dureza. O ponto JD1 mostrou tendência levemente crescente para Cu e Pb e decrescente 
para Fe. Já no ponto JD2, menos impactado pela mineração, embora a jusante desta, e com 
a influência da contribuição do Ar. Marmeleiro (supostamente com sedimentos e águas não 
contaminados), a tendência decrescente fica mais acentuada para Cu e Fe e constante para 
Pb.  

Os meses que apresentaram valores fora da média para diversos parâmetros foram 
02/92; 02/95, 09/95 e 09/96, este último 4 meses após o encerramento da atividade mineira 
que ocorreu em 05/96. Nos pontos JD1 e JD2, as concentrações máximas de Fe ocorreram 
em 09/92 quando também se verificou a máxima concentração de Cu em JD2, 
provavelmente devido à mineração em plena atividade. Já em JD1, a máxima concentração 
de Cu ocorreu somente em 09/96. Em 02/95, houve picos de valores para sulfato, TDS, 
dureza, Mn e Pb nos três pontos de amostragem, sendo que, em JD2, também o Zn 
mostrou valor máximo de concentração. Em 09/95, Fe mostrou picos de concentração nos 
três pontos de amostragem, coincidindo com valores mínimos de pH e valores mínimos ou 
baixos de sulfato, dureza e TDS.  
3.1. Metais dissolvidos na água superficial 

As concentrações de metais dissolvidos são mostradas na Tabela 1. Apenas Cu, Fe 
e Mn apresentaram valores relativamente mais elevados nos pontos impactados, em relação 
ao ponto C1JD. Valores de maior concentração ocorreram em JD1 para o Fe, e em JD2 
para Mn e Cu, este último, inclusive, superando os limites para as classes 2 e 3 da 
Resolução CONAMA 357/05. Os três metais mostraram concentrações gradativamente 
decrescentes com o tempo nos dois pontos impactados. O Cu, em JD1, chegou a diminuir 
até um valor de concentração aceitável para usos previstos para águas de classe 2. Já em 
JD2, o decréscimo constatado na ultima amostragem (09/96) ainda não havia sido suficiente 
para permitir usos para águas de classe 3. 
4. Conclusões 

Os metais mais afetados pela atividade mineira nas águas superficiais foram Cu e 
Fe, cujas concentrações mais elevadas ocorreram no ponto mais a jusante JD2, e não no 
ponto JD1, mais próximo da mina. Também valores mais elevados de concentração de Zn, 
sulfato e TDS ocorreram com maior freqüência no ponto JD2, comparativamente ao ponto 
JD1. Essas observações sugerem maior mobilidade para esses elementos na água 
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superficial, associada a uma possível maior precipitação/deposição de metais nos 
sedimentos, no ponto JD1. Ao longo do tempo, a tendência crescente em JD1 e decrescente 
em JD2, para Cu e Fe sugere possível remobilização desses metais no ponto mais 
impactado (JD1), e um decaimento natural da contaminação no ponto mais a jusante. Um 
monitoramento atualizado da qualidade da água superficial seria importante para confirmar, 
ou não, as tendências temporais esboçadas pelos dados apresentados. 
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Figura 1 – Variação temporal das concentrações de metais totais (mg/l) na água superficial nos 
pontos de amostragem C1JD, JD1 e JD2. 
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Figura 2 - Variação temporal de parâmetros físico-químicos da água superficial nos pontos de 
amostragem C1JD, JD1 e JD2 (sólidos totais dissolvidos – TDS e sulfato em mg/l, dureza em CaCO3 
mg/l). 

 
Tabela 1 - Concentrações de metais dissolvidos (mg/l) na água superficial, nos pontos de 
amostragem C1JD, JD1 e JD2. Valores em negrito superam o limite para classe 2, e em negrito e 
vermelho, para classe 3, conforme a Resolução CONAMA 357/05. 

Ponto   mm/aa Pb Diss. Cu Diss. Fe Diss. Mn Diss. Zn Diss. 

C1JD   09/95 0,00200 0,00100 0,05000 0,00800  

             02/96 0,00200 0,00100 0,10000 0,01200 0,00002 

             09/96 0,00330 0,00101 0,07461 0,01430 0,14410 

JD1      09/95 0,00200 0,02100 0,20000 0,04100  

             02/96 0,00200 0,01200 0,20000 0,04500 0,00002 

             09/96 0,00220 0,00373 0,04011 0,01320 0,14410 

JD2      09/95 0,00200 0,06100 0,10000 0,04800  

            02/96 0,00200 0,04700 0,20000 0,04800 0,00002 

            09/96 0,00342 0,01998 0,05271 0,01590 0,14210 

CONAMA 357/05 
classe 2  0,009 0,3   

classe 3  0,013 0,5   
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RESUMO 
Amostras de água foram coletadas na Represa de Juturnaíba, localizada no município de Silva 
Jardim na Região dos Lagos onde foram enquadradas na Classe 2 de acordo com a Resolução 
CONAMA 357.  A faixa de concentração encontrada neste estudo para Al foi de 3,1-4 617µg.L-1, para 
Cr de 0,01-4,66 µg.L-1, para Fe de 18,15-1824 µg.L-1 e para Cd de 0,01-0,587 µg.L-1. O trabalho 
demonstrou que são necessárias medidas para redução dos níveis de Al e Fe na área de estudo. 
Palavras-chave: Qualidade da água, elementos traço, Represa de Juturnaíba. 
 
ABSTRACT 
Water samples were collected at Juturnaíba reservoir, located in the city of Silva Jardim, in the Lakes 
Region, where these water were classified in class 2 according to the CONAMA legislation. The 
concentration range found in this study was: Al  3,1-4617µg.L-1, Cr  0,01-4,66 µg.L-1, Fe  18,15-1824 
µg.L-1 and Cd  0,01-0,587 µg.L-1. This work demonstred that ios necessary reduce the Al and Fe levels 
in the study area. 
Keywords: water quality, trace elements and Juturnaìba reservoir 
 

1. Introdução  

O crescimento populacional e industrial nos últimos anos tem aumentado 

significativamente as pressões no meio ambiente, gerando inúmeros problemas, onde 

destacam-se o assoreamento dos cursos d’água, sua contaminação, levando à 

indisponibilidade destes mananciais. Segundo Who (2005), a demanda por água potável 

tem crescido e com isso é necessário estabelecer processos para o planejamento da 

urbanização.  

A Lagoa de Juturnaíba foi expandida na década de 1970 através da construção de 

um barramento, configurando-se no Reservatório de Juturnaíba que, hoje, serve de 

abastecimento público para quase 700 mil pessoas e chegando a 1,5 milhões no verão. 

Neste contexto, o monitoramento deste recurso é necessário, a fim de se estabelecer os 

fatores que determinam sua qualidade e os mecanismos de gestão para a sua 

sustentabilidade. 

As concentrações dos elementos traço podem variar em função das características 

geológicas locais e devido às alterações ou aportes decorrentes da ação do homem. As 

atividades humanas vêm aumentando progressivamente as concentrações de íons 

metálicos em muitos ecossistemas aquáticos. Atividades como o lançamento inadequado 
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dos efluentes domésticos, emissão de poluentes atmosféricos, entre outros são atividades 

responsáveis pelo aumento da concentração de metais traço em corpos aquáticos 

(SAMANIDOU & FYTIANOS, 1990). 

O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados de um monitoramento de 

elementos traço dissolvidos na Represa de Juturnaíba no período de Abril de 2010 até 

Fevereiro de 2011 comparando com os critérios de qualidade de água estabelecidos na 

Resolução 357 do Conama de 17 de março de 2005. 

2. Material e Métodos 

2.1. Área de estudo 

O reservatório de Juturnaíba que abastece os municípios da Região dos Lagos trata-

se de um dos mais famosos destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro e tem uma área 

total de 211.740 ha. 

 

Figura 1 – Pontos amostrados (superfície e fundo) dentro da represa de Juturnaíba. 

2.2. Metodologia das Análises 

Foram coletadas amostras de água em 3 pontos na represa de Juturnaíba (Figura 1) 

e analisados superfície e fundo de cada ponto, totalizando 6 amostras por campanha. As 

amostragens foram realizadas mensalmente desde abril de 2010 até fevereiro de 2011. 

Durante a amostragem, as variáveis in situ (pH, Eh, temperatura, condutividade elétrica, 

salinidade, total de sólidos dissolvidos e oxigênio dissolvido) foram determinadas com uma 

sonda multiparamétrica HANNA, modelo HI9828. Depois de mensurados os parâmetros 

físico-químicos, as amostras foram coletadas em frascos de polietileno de aproximadamente 

1 litro e filtradas no campo em filtros Millipore de 0,45µm. Após o acondicionamento 

adequado, as amostras foram encaminhadas ao laboratório e preservadas com HNO3 

Suprapuro 2%. As amostras foram analisadas em um espectrômetro de massas com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS) da marca Thermo (Thermo Fisher Scientific, Alemanha), 

modelo XSERIES 2. 
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3. Resultados e Discussão 

Os pontos amostrados neste trabalho foram enquadrados na Classe 2, de acordo 

com a Resolução CONAMA, de 17 de março de 2005 que dispõe sobre a Classificação dos 

Corpos de Água e Diretrizes Ambientais.  

Os dados analisados estão apresentados na Figura 2, juntamente com os VMPs 

(Valores Máximos Permitidos) da CONAMA 357 para os metais traço determinados. 

  

  

Figura 2 – Concentrações de Al, Cr, Fe e Cd ao longo dos meses de coleta. 

Dentre os valores analisados na Figura 2 pode-se observar que as concentrações de 

Al ficaram em sua maioria acima dos VMPs estabelecido pela legislação, com exceção dos 

meses de agosto, novembro, dezembro e janeiro. Estes valores podem provavelmente ser 

explicados devido a descarga de floculantes como Al2(SO4)3, durante a retrolavagem do 

sistema, utilizados no tratamento da água destinado ao abastecimento público. Esta 

contaminação é muito importante, pois o alumínio tem sido associado a problemas de 

demência,entre eles o Mal de Alzheimer (PERL et al. 1987; FOACIN et al. 1987 apud 

CABEZUELO et al. 1997) e concentrações elevadas deste elemento podem comprometer a 

sustentabilidade de utilização destes recursos para o consumo humano em toda a Região 

dos Lagos. 

Com relação ao Cr, todas as concentrações ficaram abaixo dos valores preconizados 

pelo Conama por ser um contaminante característico de origem industrial, o que não ocorre 

na região. Já o elemento Fe, com exceção dos meses de abril, agosto, setembro e 

novembro, todas as concentrações ficaram acima do permitido, podendo ainda ser 

observada uma sazonalidade. O alto valor de Fe encontrado, segundo Massena et al.(2007), 

pode ser parcialmente explicado pelo uso intenso de hidróxido de ferro como coagulante no 
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tratamento de água, mas é mais provável que a abundância deste elemento esteja 

associada à presença de oxi-hidróxidos, normalmente encontrado em solos e material em 

suspensão. Valores igualmente elevados foram observados nos rios Guapi-Macacu e 

Caceribu, em uma bacia de drenagem próxima à área de estudo (Wasserman 2010). 

Os níveis de Cd não ultrapassaram os VMPs (1µg.L-1) e uma possível explicação 

pode ser o fato deste elemento ser de origem antrópica, ligada a atividades industriais o que 

não é encontrado nessa região.  

4. Conclusão 

Este trabalho permitiu verificar que existem indícios de que a qualidade da água da 

Represa de Juturnaíba vem apresentando concentrações crescentes de Fe e Al. Este último 

elemento é particularmente preocupante, pois pode provocar problemas de saúde e o uso 

desta água vem sendo atribuído ao consumo humano. Concluímos que são necessárias 

medidas urgentes de mitigação dos aportes de alumínio para a represa e inicialmente é 

necessário identificar estas fontes. Embora seja provável que as duas grandes estações de 

tratamento de água da região sejam responsáveis pelos aportes de alumínio, estudos mais 

detalhado, particularmente dos sedimentos estão sendo executados. Quanto aos outros 

elementos, não há indícios de processos significativos de contaminação. 

5. Referências Bibliográficas 

Cabezuelo A. B. S., E. Blanco González, A. Sanz- Medel. Quantiative studies of aluminium binding 
species in human uremic serum by fast protein liquid chromatography coupled with electrothermal 
atomic absorption spectrometry. The Analyst, Vol. 122 (573-577), 1997. 
Conama. Resolução 357-2005. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente 
[http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf], 2005 
Massena, E. P., Pereira, M., João Paulo Machado Torres J.P.M, Malm, O. Avaliação da água potável 
da estação de tratamento de água do rio guandu (eta-guandu) da cidade do Rio de Janeiro, Brasil: 
Uma análise preliminar de poluentes orgânicos persistentes e metais poluentes. Oecol. Bras., 11 (2): 
213-218, 2007. 
Samanidou, v. Fytianos, K. Mobilisation of heavy metals from river sediments of Northern Greece by 
complexing agents. Water, Air and Soil Pollution.   52: 217-225, 1990.   
Wasserman, J. C. Planos de monitoramento de parâmetros ambientais do COMPERJ. REMADS-
UFF. Niterói, p.333. 2010. (8) 
WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2005. 



 

504 

CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM Bunodosoma caissarum, Perna 

perna E NO MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO 

PROVENIENTES DA BAÍA DE GUANABARA E ILHAS ADJACENTES  

 

Nafisa Rizzini ANSARI1; Renato Campello CORDEIRO1, Marcos Antônio 

FERNANDEZ2, Eliane PÁDUA1, Rodrigo ALVIM1, Ricardo Erthal SANTELLI1  

1- Universidade Federal Fluminense (UFF) – nafisarizzini@yahoo.com, rccordeiro@geoq.uff.br, 
halfz@terra.com.br, eliane.padua@gmail.com, Santelli@geoq.uff.br; 2- Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) – hallfz@uerj.br 

 

RESUMO 
O presente estudo consiste na avaliação da anêmona Bunodosoma caissarum como espécie 
bioindicadora de contaminação por metais (Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V e Zn) na Baía de 
Guanabara (Rio de Janeiro) e em algumas ilhas adjacentes. O mexilhão Perna perna, para fins de 
comparação, foi analisado concomitantemente já que estes organismos são conhecidos 
bioindicadores. Foram amostrados espécimes em sete pontos de amostragem, porém não foi 
possível encontrar indivíduos da espécie P. perna nos locais definidos no setor interno da Baía de 
Guanabara. No momento da amostragem também foi coletada água local para análise do material 
particulado em suspensão. Para a determinação dos elementos no tecido dos organismos e no 
material particulado utilizou-se o Espectrômetro de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente 
acoplado (ICP OES). As concentrações nestas espécies estudadas, em geral, não foram similares, 
refletindo as diferentes fisiologias e hábitos alimentares que estes possuem. Como foi observado 
neste estudo, B. caissarum pode ser considerada uma boa espécie bioindicadora, pois foi encontrada 
em todas as estações de amostragem e apresentou uma distribuição mais abrangente do que P. 
perna na área de estudo. Os resultados encontrados demonstram que processos de contaminação 
podem estar ocorrendo nas ilhas oceânicas adjacentes à Baía de Guanabara. 
Palavras-chave: metais, bioindicadores, Perna perna, Bunodosoma caissarum, Baía de Guanabara. 
 
ABSTRACT 
The present study consists in the evaluation of the sea anemone Bunodosoma caissarum as a 
bioindicator species for metal (Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, V and Zn) contamination in 
Guanabara Bay (Rio de Janeiro) and three islands adjacent to the bay. The bivalve Perna perna, for 
comparison aims, was also analyzed, since it is a known bioindicator species. Specimens were 
sampled at seven sampling stations, but it was not possible to find Perna perna individuals at the 
established stations at the inner sector of Guanabara Bay. During sampling water samples were also 
collected for later analysis of the particulate matter. For the elements determination in the organism’s 
tissues and in the particulate matter an optical emission spectrometer with inductively coupled plasma 
source (ICP OES) was used. The concentrations in both species studied were not similar in general, 
reflecting the different physiologies and eating habits they have. As observed in this study, B. 
caissarum can be considered a good bioindicator species, as it was found at all sampling stations, and 
showed a wider occurrence in the studied area than P. perna. Results show that contamination 
processes at the oceanic islands next to Guanabara Bay might be happening. 
Keywords: metals, bioindicators, Perna perna, Bunodosoma caissarum, Guanabara Bay. 

INTRODUÇÃO  

A Baía de Guanabara é um corpo d’água extenso de relativamente pouca troca de 

águas com o oceano. Esta possui um histórico de crescente urbanização e ocupação 

industrial, concentrando altos níveis de contaminantes (Baptista Neto et al., 2006). Com 
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isso, há uma necessidade de avaliar a disponibilidade destes compostos à biota utilizando 

espécies bioindicadoras que auxiliem na identificação de áreas críticas. 

Atualmente, os bioindicadores mais utilizados no Brasil são bivalves filtradores, como 

o mexilhão da espécie Perna perna. As anêmonas-do-mar são cnidários, no entanto, apesar 

da importância destes nos ambientes costeiros do mundo, há poucos estudos em relação ao 

acúmulo de metais em seus tecidos e menos estudos ainda foram realizados quanto ao 

acúmulo de metais em tecidos de anêmonas-do-mar (Mitchelmore et al., 2003).  A anêmona 

Bunodosoma caissarum é uma espécie endêmica do Brasil. De acordo com Belém (1988), 

esta espécie é encontrada em grande densidade da costa sul do Espírito Santo à costa do 

Rio Grande do Sul. Gouvêa et al. (1985; 1989) demonstraram que B. caissarum poderia ser 

utilizada como bioindicador da contaminação de alguns compostos radioativos e ainda que 

esta espécie apresenta grande capacidade de concentração de elementos α-emissores.  

O objetivo deste trabalho é avaliar B. caissarum como espécie bioindicadora e 

comparar suas características como organismo bioindicador com as de P. perna, no que diz 

respeito à ocorrência na área de estudo e à concentração de metais em seus tecidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

A área de estudo foi a Baía de Guanabara, localizada no Estado do Rio de Janeiro - 

Brasil, e em ilhas externas adjacentes à baía. As estações de amostragem foram ao todo 

sete (Figura 1). Em cada estação foram amostrados espécimes de B. caissarum e P. perna 

e duas amostras de água para filtração e análise do material particulado em suspensão.  

 
Figura 1: área de estudo e estações de amostragem. Data da amostragem: 9 de setembro de 2009. 
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Foi realizada a liofilização das amostras de B. caissarum e P. perna e após esta 

etapa as amostras foram maceradas. Os filtros contendo material particulado foram secos 

em estufa. Os metais determinados nas amostras foram Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 

Ti, V e Zn. As aberturas foram realizadas em forno de microondas CEM-Mars em sistema 

fechado com HNO3 concentrado, para o material biológico utilizou-se também H2O2 como 

agente oxidante. Para a determinação dos metais foi utilizado o Espectrômetro de emissão 

ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES). As determinações foram 

validadas com o uso de CRMs (Certified Reference Material) de tecido de ostras (NIST / 

1566b) e Industrial Sludge (NIST / 2782). Foram analisados brancos em todas as bateladas 

de análise. Todas as recuperações foram acima de 80%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do estudo mostraram que B. caissarum apresentou maior ocorrência 

na região estudada que P. perna, o qual não foi encontrado nos dois pontos mais internos 

na baía, sendo eles o pilar da Ponte Rio - Niterói e a Ilha do Governador. As concentrações 

de metais encontradas se mostraram, em geral, maiores em P. perna, exceto para o bário. 

Em B. caissarum os desvios padrões das amostras em cada ponto se apresentaram 

relativamente menores comparados aos de P. perna. Na figura 2 encontram-se gráficos 

mostrando a distribuição espacial das médias das concentrações dos metais em B. 

caissarum, P. perna e no material particulado. As concentrações de Cu encontraram-se 

abaixo do limite de detecção no material particulado. As concentrações de metais no 

material particulado em suspensão em algumas situações parecem estar relacionadas às 

encontradas nos organismos, principalmente em P. perna. No entanto, deve-se levar em 

consideração que as concentrações de metais encontradas no material particulado são 

correspondentes ao momento da amostragem, diferente das medidas nos organismos, que 

correspondem a concentrações integradas ao seu tempo de vida. Os metais Ba, Cd, V, Ni 

apresentaram comportamento diferente do observado para os elementos litogênicos Fe, Al e 

Ti, os quais apresentaram concentrações mais elevadas nas ilhas oceânicas indicando a 

influência de  processos de contaminação por descarte de material dragado ou através da 

influência de material proveniente de emissões de efluentes de emissários submarinos. 

CONCLUSÕES 

As concentrações de metais mostraram-se, em geral, maiores em P. perna do que 

em B. caissarum. As concentrações nestas espécies em geral não foram similares, 

refletindo as diferentes fisiologias e hábitos alimentares que estas possuem. B. caissarum 

pode ser considerada uma boa espécie bioindicadora, pois foi encontrada em todas as 

estações de amostragem e apresentou uma distribuição mais abrangente do que P. perna 
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na área de estudo. Os resultados encontrados demonstram que processos de contaminação 

podem estar ocorrendo nas ilhas oceânicas adjacentes à Baia de Guanabara. 

 

 

Figura 1: Gráficos das médias das concentrações dos metais (mg/kg) em B. caissarum (vermelho), P. 
perna (marron) e no material particulado (azul) ao longo das estações de amostragem. 
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RESUMO  
As taxas de exportação e acumulação de material biogênico (C-carbono, N-nitrogênio, P-fósforo e 
Ligninas) foram analisados em 4 testemunhos sedimentares (7 cm x 50 cm) coletados na Baía de 
Guaratuba/PR/SE-Brasil, ao longo de um gradiente salino contendo 2 pontos amostrais no setor 
montante (GT4 e GT7), 1 no central (GT9) e 1 no jusante (GT12). Os perfis verticais das taxas de 
acumulação de C, N e P e dos fenóis das ligninas apresentaram gradiente decrescente pronunciado 
do topo dos testemunhos até em torno de 10 cm relacionados com maior entrada direta de C na 
interface água-sedimento e à processos diagenéticos recentes. As taxas de acumulação da base 
sedimentar foram em torno de 4 vezes menores correspondentes a fase III, anteriores a década de 
60. O aumento da acumulação de elementos biogênicos da base ao topo do testemunho reflete o 
desmatamento associado a queimadas ocorridas entre as décadas de 60 e 90, ao aporte fluvial, a 
ocupação urbana irregular e, principalmente, a diagênese recente. A produção pelágica medida foi de 
120, 114 e 76 gCm2.ano-1 para os setores montante, central e jusante, respectivamente. Verificou-se 
maior acumulação de carbono orgânico terrestre e ligninas durante a fase II (entre as décadas de 70 
e 90) associada com deposições de HPAs pirogênicos atribuídos a queima da vegetação nessa 
época, reforçando a hipótese da contribuição da drenagem continental associado ao uso intensivo do 
solo. 
 
Palavras-chave: matéria orgânica; acumulação; taxa de sedimentação; Baía de Guaratuba. 
 
ABSTRACT  
Export rates and accumulation of biogenic material (C,N, P and Lignin) were analyzed in four 
sediment cores (7 cm x 50 cm) collected in Guaratuba Bay/PR/SE-Brazil along the estuarine gradient 
with two cores collected in the upper (GT4 and GT7), one in the central (GT9) and one in the lower 
(GT12) sectors. The vertical profiles of the accumulation rates of C, N and P and lignin phenols 
showed pronounced decreasing gradients from the top of the cores to around 10 cm depth, related to 
higher direct input of C at the sediment surface and early diagenesis downwards. The accumulation 
rates at the bottom of the cores corresponding to Phase III before the 60´s were four-fold smaller the 
remaining upper section of the cores. The increased accumulation of biogenic elements from the 
bottom to the top reflects the deforestation associated with fires and subsequent erosion that occurred 
between the 60´s and 90´s, irregular urban occupation together with early diagenesis. The estimated 
pelagic production was 120, 114 and 76 gCm2.yr-1 at the upper, central and lower sectors, 
respectively. Accumulation of organic carbon and terrestrial lignins were higher during phase II 
(between the decades 70 and 90) and associated with the deposition of pyrogenic PAHs attributed to 
burning of vegetation, reinforcing the hypothesis that the cores clearly registered  the contribution of 
continental drainage associated with intensive land use changes. 
 
Keywords: organic matter; accumulation; sedimentation rates; Guaratuba Bay, SE-Brazil. 
 
1. INTRODUÇÃO  

A acumulação da matéria orgânica (MO) nos sedimentos de estuários, baías e 

lagoas é composta por uma mistura de material particulado e dissolvido proveniente de 

várias fontes autóctones e alóctones (Alongi, 1998). Considerando-se sua origem, a maior 

fonte de MO autóctone para os sedimentos estuarinos são os detritos de organismos 

unicelulares do fitoplâncton. Os detritos de plantas terrestres correspondem a uma 

importante fonte de MO alóctone, incluindo os efluentes domésticos e industriais, além do 

escoamento superficial (Meyers, 1997). A degradação da MO é acelerada tanto na zona 
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fótica como afótica, onde uma proporção superior a 95% é mineralizada por processos 

biológicos, e intensificada pela bioturbação superficial sedimentar. Uma pequena proporção 

é preservada nos sedimentos constituindo assim o registro orgânico geoquímico do 

ambiente estudado. As condições ambientais e as circunstâncias de sua deposição 

determinam o quanto a MO original resiste para passar a fazer parte do registro sedimentar 

(Goñi et al., 2003). O objetivo deste estudo foi estimar as taxas de acumulação da MO 

biogênica (CNP e Ligninas) nos sedimentos identificando possíveis fases sedimentares do 

sistema no período recente. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 A baia de Guaratuba e um estuário encaixado na planície costeira, localizada ao sul 

do litoral do estado do Paraná/BR (25o51.80’S, 48o38.20’W). Possui uma área de 48,57 km2, 

com uma população de 32.007 hab. e profundidade média de 3 m. Apresenta um ciclo 

sazonal bem definido (chuvoso/verão; seco/inverno). Comunica-se com o Oceano Atlântico 

por uma abertura de aproximadamente 500 m, prolongando-se 15 km adentro. Recebe o 

aporte de água doce, de dois principais rios: Cubatão e São João. A baia possui diversos 

compartimentos estruturais e funcionais, incluindo as regiões à montante com as fontes 

fluviais de mata Atlântica e agricultura, a central dominada pelo fitoplâncton e manguezais, e 

à jusante com maior aporte de efluentes domésticos e diluição pelas águas marinhas. 

 Neste estudo foram determinado os elementos CNP e fenóis de ligninas em 4 

testemunhos (7 cm de diâmetro e 50 de comprimento) coletados nos setores externo 

(GT12), mediano (GT9) e interno (GT7 e GT4) da baía , segundo gradiente de salinidade. As 

análises radioquímicas e de porosidade foram realizadas segundo Patchineelam; Smoak 

(1999); Sanders (2005). A determinação de C e N orgânico foi realizada a partir de um 

analisador elementar da CE instruments, modelo EA 1110 (Grasshoff et al., 1999), através 

de cromatografia por espectrômetro de massa. O fósforo total, inorgânico e orgânico foi 

baseada na metodologia descrita por Aspila et al. (1976). Os procedimentos para a 

determinação dos fenóis seguem a metodologia modificada por Goni; Hedges (1990). Taxas 

de produção primária (PP) na coluna d’água (taxas de fotossíntese, segundo Strickland & 

Parsons, 1972), foram determinadas a partir de incubações in situ utilizando a técnica do 

oxigênio dissolvido (Grasshoff et al., 1999). As taxas de acumulação do CO foram estimadas 

pelo cálculo proposto por Balzer et al. (1986), e a taxa de sedimentação do 210Pb-CRS 

realizadas por Sanders (2005) variando de 8,6, 4,6 e 9,1mm.ano-1, de montante a jusante, 

respectivamente (ω em mm.ano-1). A taxa de acumulação do carbono orgânico (CA, em 

molC.m-2.ano-1), foi calculada de acordo com a seguinte formula: 

CA = 0,83.CO. ω.Q.(1 – φ) 
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Onde: Q= 2,6 (densidade - g.cm3); CA= taxa de acumulação (g.m-2.ano-1); CO= carbono 

orgânico; (φ) porosidade. 

 A partir do conhecimento das taxas de sedimentação e da aplicação da mesma 

fórmula citada acima para o carbono orgânico, é possível determinar as taxas de 

acumulação dos elementos N, P e ligninas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os perfis verticais das taxas de acumulação (g.m-2.ano-1) de C, N, P (PT-total, PI-

inorgânico e PO-orgânico) e dos fenóis das ligninas normalizada por peso seco, 

apresentaram os maiores gradientes com decréscimos pronunciados do topo até em torno 

de 10 cm correspondendo: (1) a maior entrada de C com influência direta da interface água-

sedimento e (2) seguida pela diagênese recente. As taxas de acumulação final durante a 

Fase III (anterior a década de 60), foram em geral 4 vezes menores em comparação as 

taxas de incorporação no topo. As taxas de deposição de carbono nos topos dos 

testemunhos variaram consideravelmente, sendo as maiores na região montante (GT4 e 

GT7; AC= 40 a 120), caracterizada pela predominância de material vegetal, e menores por 

um fator de três nos setores central (GT9; AC= 20 a 40) e jusante (GT12; AC= 10 a 30), com 

mistura de material vegetal e fitoplanctônico.   

 O aumento nas taxas de sedimentação e nas concentrações de elementos 

biogênicos a partir da fase II em direção à superfície em todos os testemunhos pode ser 

considerado como o efeito resultante do desmatamento associado a queimadas entre as 

décadas de 60 a 90 (Pietzsch, 2007), ao aporte fluvial (Sanders, 2005), a ocupação urbana 

irregular e principalmente à diagênese recente. A acumulação final sem indícios de 

perturbação dos sedimentos ocorre a partir da fase sedimentar III correspondente às 

décadas de 60 a 70. A produção primária pelágica medida foi de 120, 114 e 76 gCm-2.ano-1 

respectivamente nos setores montante, central e jusante. A contribuição do material de 

origem fitoplanctônica depositado na fase III situou-se entre 7, 29 e 41% segundo 

estimativas com δ13C (Brandini, 2008). 

 A tabela 1 representa a acumulação de carbono orgânico terrestre, a PP pelágica e 

as concentrações das ligninas nas três fases (I, II e III). A tabela mostra claramente uma 

maior deposição de CO terrestre e ligninas na fase II, seguida de uma menor contribuição 

do carbono fitoplanctônico, principalmente no setor montante. Resultado corroborado pelas 

observações feitas por Pietzsch (2007) que analisou níveis de HPAs da coluna sedimentar 

no setor interno, onde constatou uma deposição de HPAs pirogênicos atribuindo à queima 

de vegetação entre as décadas de 70 a 90, reforçando a hipótese de que a contribuição da 
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drenagem continental associado a intenso uso do solo (queimadas) favoreceu a entrada e o 

acúmulo de material terrígeno próximo à desembocadura dos rios. 
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Tabela 1: Sumário das estimativas da acumulação (AC) de carbono orgânico terrestre e da PPL (%), 
das Ligninas totais normalizadas por peso seco (mg/10g.p.s.) e de Lambda (C+V+S) normalizado por 
carbono orgânico (mg/100mgCO), nas fases sedimentares (I, II e III) dos testemunhos das regiões 
montante (GT4 e GT7), central (GT9) e jusante (GT12) na Baía de Guaratuba. 

  Montante Central Jusante 

  GT4 GT7 GT9 GT12 

PPL (gCm-2ano-1) Pelágico 123,0 123,0 114,4 77,5 

 F I 94,2 88,9 74,2 56,9 

AC-COterrestre (%) F II 95,3 91,5 74,1 60,3 

 F III 92,3 91,7 70,7 59,4 

 F I 5,8 11,1 25,8 43,1 

AC-PPL (%) F II 4,7 8,5 25,9 39,7 

 F III 7,7 8,3 29,3 40,6 

 F I 9,3 15,8 5,1 1,3 

AC-Lignina (mg/10g.p.s.) F II 12,5 20,7 3,3 1,7 

 F III 7,1 16,6 2,2 1,6 

 F I 3,7 7,8 3,5 3,1 

AC-Lambda (mg/100mgCO) F II 4,8 7,1 3,2 3,1 

 F III 5,0 6,6 3,1 3,1 
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Resumo  

 
Os ETRs na água intersticial são diretamente influenciados por vários processos bioquímicos, como o 
estado de oxidação do sedimento, oxidação da matéria orgânica e formação de minerais como barita 
e apatita, entre outros. Observa-se que nos dois pontos o estado de oxidação da coluna sedimentar 
afeta diretamente a retenção ou liberação de ETRs na água intersticial, o que evidenciado pela 
variação de La e Lu nos mesmos, porem quando comparamos estes resultados com os de Ba e 
fosfato podemos observar que a possível formação de barita não esta influenciando estes ETRs no 
ponto BCCF 10-15, possivelmente devido a alta taxa de sedimentação ou bioturbação. 
 
Palavras-chave: barita, apatita, oxi-redução. 

 
Abstract 
 
ETRs in the interstitial water are influenced directly by several biochemical processes, as the state of 
oxidation the sediment, oxidation the organic matter and formation of minerals as barita and apatite, 
among others. In both points the state of oxidation the sedimentary column directly affects the 
retention or liberation of ETRs in the interstitial water, this is evidenced by the variation of La and Lu, 
when compared these results with the Ba and phosphate concentration we can observe that the 
possible barite formation not influencing the ETRs in point BCCF 10-15, possibly due to sedimentation 
rate or bioturbation. 
 
Keywords: barite, apatite, oxi-redution. 

 

1. Introdução 

 Elementos terras raras (ETR) são importantes devido suas propriedades 

geoquímicas e por serem excelentes marcadores químicos de ambiente redox. Há muitos 

exemplos desta aplicabilidade no ambiente marinho como uso em estuários, para avaliar a 

circulação oceânica e processos hidrotermais (Klinkhammer et al 1983; Hoyle et al 1984). 

Os ETR em Cabo Frio são importantes, por indicarem o principal aporte da matéria orgânica 

(terrígeno ou marinho) e por determinarem a interface óxica-subóxica superficial, que afeta 

diretamente o processo da diagênese.  

Historicamente, a determinação de ETR na água intersticial apresenta dificuldades 

analíticas, devido a metodologias de extração de água intersticial que alteram as 

concentrações de ETR ou que alteram propriedades importantes (extração por 

diluição/centrifugação ou por prensa) resultando em poucos dados publicados. Neste 
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trabalho foi possível determinar os ETR (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 

Lu) nas amostras de água intersticial a partir da extração por Rhizon®, pois o tratamento não 

comprometeu a integridade da amostra.  

 

2. Materiais e métodos 

2.1. Amostragem 

As amostras foram coletadas em pontos distintos na área de ressurgência de Cabo 

Frio, Rio de Janeiro (Figura 1), sendo utilizado 2 pontos, P1  (BCCF 10-01) e P15 (BCCF 10-

15) para este trabalho.  

A coleta de sedimentos foi realizadas entre os dias 24 de abril a 03 de maio de 2010, 

com um box-core de capacidade 30 X 30 X 30. A medição do pH, Eh, retirada de água 

intersticial e fixação dentro de glove-bag, foram feitas imediatamente após as coletas. 

 

Figura 1: Pontos de coleta de box-cores, observando que os dois marcados com círculos vermelhos 
foram usados neste trabalho. 
 

2.1- Análises  

 A medição do pH e Eh foi realizada diretamente no sedimento, com a sonda I.Q. 

Scientific Instruments, que possui sensor de calomelano, acoplado a uma haste de aço inox, 

evitando assim contato da amostra com a atmosférica óxica durante o processo. A extração 

da água intersticial foi feita com o sistema Rhizon®, tendo como objetivo a retirada sem 

oxidação da mesma, as amostra extraídas para posteriores análises foram fixadas dentro de 

glove-bag em atmosfera de N2. A análise de ETR feita pelo Inductively Coupled Plasma – 

Optical Emission Spectrophotometer (ICP-OES). Ba foi determinado por ICP-MS após 

coluna contendo resina para retirada de cloreto da matriz e fósforo pelo método de 

Grasshoff et al. (1999). 
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3. Resultados e discussão 

Este trabalho apresenta apenas os dados de La, Lu (representantes do ETR leves e 

pesados, respectivamente) e Ce (suscetível a oxi-redução) normalizados pelos valores de 

PAAS em µmol/Kg (Nance & Taylor, 1976). Tanto o ponto BCCF 10-01 como o BCCF 10-15 

apresentam Fe dissolvido na água intersticial (estudo desenvolvido por Amorim, N.S.). Nos 

gráficos dos perfis de La e Lu (Figura 2) observa-se no ponto BCCF 10-01 uma diminuição 

entre a superfície e 5cm, esta variação sugere que os ETRs estão associados a óxidos e 

hidróxidos de Fe e a degradação de matéria orgânica (redução de Fe e Mn). A barita 

também tem capacidade de reter ETRs (Haley & Klinkhammer, 2002) e forma-se em 

ambientes anóxicos. A diminuição de Ba (5-10cm) corresponde a variação de Ce que por 

sua vez indica mudança de ambiente óxico (0-3cm), subóxico (5-8cm) e anóxico (9-16cm) 

neste testemunho. Outra potencial fonte de retirada de ETRs na água intersticial é a 

formação de apatita (Piper 1974; Martin & Haley, 2000). Neste testemunho a variação de 

fosfato, La e Lu apresentaram uma correlação significante e negativa (fosfatoxLa, R=-0,84; 

fosfatoxLu, R=-0,75), indicando que o processo de formação de apatita retira ETRs da água 

intersticial (Figura 3). 

A variação de La e Lu no ponto BCCF 10-15 apresenta um aumento (0-3 cm) e 

diminui (5-36cm) até o fim do testemunho, esta variação corresponde ao aumento de Ba (2-

7cm) evidenciando que neste ponto a barita não é uma possível fonte de retirada destes 

ETRs, porém o aumento contínuo de fosfato (0-20) indica que a apatita pode estar agindo 

diretamente na retirada de ETRs da água intersticial. O Ce diminui continuamente do topo a 

base no ponto BCCF 10-15, porém não tão pronunciadamente como no testemunho BCCF 

10-01, devido possivelmente a bioturbação ou a taxa de sedimentação (estudo desenvolvido 

por Caldeira, P.P) do ponto BCCF 10-15 (0,55cm/ano) ser bem mais alta que no ponto 

BCCF 10-01 (0,1 cm/ano). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Variação de Lantânio, Cério e Lutércio 
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Figura 3: Variação de Bário e Fosfato. 

4. Conclusões 

 A variação de ETRs em Cabo Frio e diretamente associada à oxiredução dos perfis 

sedimentares (evidenciado pela variação de Ce), que por sua vez afeta a dissolução de 

óxidos e hidróxidos de Fe, formação de minerais como a barita e apatita, que complexam os 

ETRs. 
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Resumo 
Muitos processos biogeoquímicos podem influenciar na ciclagem dos metais dissolvidos em água 
intersticial. Os dados de Eh dos pontos estudados sugerem uma divisão destes pontos em dois 
grupos, onde no primeiro (ponto BCCF 10-01 e BCCF 10-04) se observa um sedimento com anoxia, o 
que não ocorre no segundo grupo (BCCF10-09 e BCCF 10-15). Os perfis verticais das concentrações 
de metais sugerem uma relação entre a dissolução de hidróxidos de Fe e a diminuição do Eh, bem 
como a influencia de tal processo nas concentrações de Zn, Cu e Ni, uma vez que tais metais podem 
estar adsorvidos a estes hidróxidos. Além disso, o Ni apresenta uma possível associação com 
sulfetos de Fe (pirita), o que não ocorre para o Cu e Zn. 
 
Palavras-chave: dissolução, adsorção, Eh, metais 
 
Abstract 
Many biogeochemical processes can influence the cycling of dissolved metals in interstitial water. Our 
dates of Eh in points studied suggest a division these points into two groups, where the first (BCCF 
10-01 and BCCF 10-04) is observed a sediment which anoxia, which does not occur in the second 
group (BCCF10-09 and BCCF 10-15). The vertical profiles of metal concentrations suggest a 
relationship between the dissolution of Fe hydroxides and the decrease of Eh as well as the influence 
of such process in the concentrations of Zn, Cu and Ni, since these metals can be adsorbed to these 
hydroxides. Furthermore, Ni has a possible association with Fe sulfides (pyrite), which does not occur 
for Cu and Zn. 
 
Keywords: Dissolution, adsorption, Eh, metals 

 

1. Introdução 

Muitos dos processos biogeoquímicos que ocorrem na interface sedimento-água e 

dão origem a diagênese são principalmente afetados pelo pH, mudanças de oxidação e 

decomposição da matéria orgânica. Tais processos também controlam os metais dissolvidos 

na água intersticial e suas fases minerais (Huerta-Diaz et al, 1992).  

O objetivo deste estudo foi determinar os valores de Eh e as concentrações de 

metais (Fe, Zn, Cu e Ni) dissolvidos em amostras de água intersticial do sedimento marinho 

da plataforma continental de Cabo Frio e verificar como estes variam com as mudanças de 

oxidação no sedimento.  

 

2. Materiais e métodos 

Quatro pontos de amostragem (BCCF 10-01, BCCF 10-04, BCCF 10-09 e BCCF 10-

15) na plataforma de Cabo Frio foram selecionados por avaliação geofísica por sísmica na 

região (Figura 1). 
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Figura 1: Pontos de amostragem na plataforma continental de Cabo Frio (RJ). 

 

A coleta de testemunho para retirada de água intersticial foi realizada com 

amostrador tipo box core. Inicialmente, mediu-se o pH e Eh in situ, através de pH metro 

portátil, de 1 em 1 centímetro até 5 cm e de 5 em 5 centímetros até o final dos testemunhos. 

Nestas mesmas profundidades foram coletadas as amostras de água intersticial através de 

sistemas Rhyzon® (Seeberg-Elverfeldt, et al., 2005). As seringas do sistema Rhyzon® 

contendo as amostras foram levadas para dentro de Glove bag sob atmosfera de N2, onde 

1mL de amostra foi fixada com 100µL de HNO3 1% visando a determinação dos íons 

metálicos. Esta determinação foi realizada através de ICP-MS (XSERIES 2 ICP-MS Thermo 

Fisher Scientific) após pré-concentração das amostras com coluna contendo Chelex 100 

(Bio-Rad Laboratories). O mesmo procedimento foi feito em material certificado de 

referência CASS-4 (near-shore seawater, National Research Council of Canada) e as 

recuperações obtidas para Fe, Mn, Pb, Cu, Ni, Cd e V foram 89%, 94%, 101%, 96%, 84%, 

93% e 91%, respectivamente. 

 

3. Resultados e discussão 

Segundo a definição de Froelich et al. (1979) o sedimento pode ser dividido como 

óxico, sub-óxico ou anóxico de acordo com o Eh da água intersticial, considerando tal 

definição os testemunhos estudados neste trabalho foram divididos em dois grupos. No 

primeiro (BCCF 10-01 e BCCF 10-04), os maiores valores de Eh no primeiro centímetro de 

profundidade caracterizam uma zona óxica, os valores pouco abaixo de zero em 2cm, 7cm e 

9cm caracterizam uma zona sub-óxica e os menores valores em 5cm e 11cm indicam uma 

anoxia no sedimento (Figura 2). No entanto, para o segundo (BCCF 10-09 e BCCF 10-15) 

os valores de Eh próximos a zero ou pouco menores que zero ao longo dos testemunhos 

caracterizam estes como sub-óxico.  

Nos pontos BCCF 10-01, BCCF 10-04 e BCCF 10-09 observou-se uma relação entre 

os perfis de Fe, Mn e Eh (Figura 1), pois as baixas concentrações de Fe e Mn nos primeiros 
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centímetros provavelmente é devido a presença de óxidos e hidróxidos (MnO2 e FeOOH) na 

interface sedimento-água (óxico). O aumento da concentração de Fe onde ocorre os 

menores potenciais de redução (entre 2cm e 5cm de profundidade) indica solubilização 

destes oxihidróxidos de Fe e Mn, bem como sua possível reatividade no processo de 

degradação da matéria orgânica mediado por atividade bacteriana (redução do Fe e Mn). O 

mesmo ocorre para os perfis de Zn, Ni e Cu (Figura 3), sugerindo que tais elementos podem 

estar adsorvidos aos hidróxidos de Fe. No ponto BCCF 10-15, onde a taxa de sedimentação 

é alta (estudo que esta sendo desenvolvido por Caldeira, P.P.), o mesmo não pode ser 

observado, pois os processos ocorrem em faixas estreitas de sedimentação, sendo 

necessária uma resolução de 1mm em 1mm para identificar tais processos.  

Nos pontos BCCF 10-01, BCCF 10-04 e BCCF 10-09 ocorre redução das 

concentrações de Fe em 3cm, 7cm e 3cm de profundidade respectivamente, indicando 

processos de precipitação (sulfetos). O mesmo ocorre para Mn e Ni, indicando que estes 

podem estar associados aos sulfetos de Fe (pirita) (Huerta-Diaz et al, 1992). O diagrama Eh 

x pH (Figura 4) mostra essa possível formação de pirita nos 4 testemunhos. No entanto, 

possivelmente outros processos atuam na variação das concentrações de Zn e Cu, tais 

como formação de organocomplexos, argilominerais e processos de difusão, pois estes 

apresentam comportamento diferenciado no ponto BCCF 10-15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Perfil vertical de Fe, Mn e Eh. 
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Figura 3: Perfil vertical de Cu, Ni, Zn e Eh. 

 

 

 

 

 

                          

Figura 4: Gráfico Eh x pH. 

4. Conclusão  

A variação dos valores de Eh da água intersticial do sedimento de Cabo Frio 

influenciam diretamente nas concentrações de Fe dissolvido, controlando os processos de 

dissolução e precipitação de óxidos, e assim influenciando as concentrações de Zn, Cu e Ni. 

A possível formação de pirita está diretamente relacionada com as concentrações de Ni, o 

que não ocorre para o Cu e Zn. 
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Resumo 
A extração de água intersticial de sedimentos tem sido objeto de estudos nos últimos anos, devido a 
necessidade de preservação da amostra, pois a oxidação da mesma pode ocorrer no momento da 
coleta. Neste sentido, este trabalho mostra a extração de água intersticial de sedimento marinho 
através de Rhyzon®. O método se mostrou de fácil manipulação e eficiente para o que foi proposto, 
ou seja, evitar o contato da amostra com o oxigênio.  
 
Palavras-chave: extração, oxidação, preservação, fixadores 
 
Abstract 
The extraction of pore water of the sediments has been the subject of studies in recent years due to 
the need to preserve the sample, since the oxidation may occur at the same time of collection. Thus, 
this study shows the extraction of anoxic marine sediment pore water through Rhyzon ®. The method 
was easy and efficient to that was proposed, that is, avoid contact of the oxygen with sample. 
 
Keywords: extraction, oxidation, preservation, fasteners 
 
1. Introdução 

A composição química da água intersticial de sedimentos anóxicos é uma importante 

fonte de estudos sobre os processos biogeoquímicos que ocorrem na coluna sedimentar, 

pois é onde ocorre o equilíbrio químico entre as espécies dissolvidas e a fase sólida (Bufflap 

e Allen, 1995). No entanto, tal composição pode ser alterada no momento da amostragem, 

alterando os resultados. Dependendo da metodologia de coleta e da ausência de fixadores 

químicos, podem ocorrer processos de oxidação e contaminação das amostras. (Land, 

1992).  

O objetivo deste trabalho, portanto, foi realizar a amostragem da água intersticial do 

sedimento marinho da região de Cabo Frio utilizando Rhyzon® a fim de evitar contaminação 

e oxidação da amostra.  

 

2. Materiais e métodos 

A coleta de amostras sedimentares foi realizada na plataforma continental da região 

de Cabo Frio, 22º52’46” de latitude sul e 42º01’07” de longitude oeste. A água intersticial foi 
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retirada de três testemunhos do tipo kullenberg e em quatro do tipo box core (dimensões 

30x30x30 cm). Inicialmente, foram realizados furos nos tubos dos testemunhos e mediu-se o 

pH, Eh e temperatura através de pHmetro portátil com eletrodo externo de aço inoxidável 

(eletrodo interno de calomelano) como mostra a Figura 1a. Nos kullenbergs os parâmetros 

(pH, Eh e temperatura) foram medidos no intervalo de 30 em 30 centímetros entre as 

mesmas. Nos box cores foram medidos de 1 em 1centímetro até 5 cm e de 5 em 5 

centímetros até o final dos testemunhos. Nas mesmas profundidades foram introduzidos os 

sistemas Rhyzon® (Figura 1b), que permaneceram sob pressão negativa por 6 horas 

(Figura 1c,d). As seringas do sistema Rhyzon® contendo as amostras foram levadas para 

dentro de glove bag sob atmosfera de N2 (Figura 1e), visando a realização da fixação de 

cada alíquota para a determinação de diferentes espécies dissolvidas. Na Tabela 1 

encontram-se os volumes de amostra e as soluções fixadoras utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Amostragem de água Intersticial. a) Medição do pH, Eh e temperatura do sedimento; b) 
Introdução do Rhyzon nas perfurações; c) Amostragem em testemunhos de  kullenberg; d) 
Amostragem em testemunhos de  box core; e) Fixação das amostras dentro de glove bag com 
atmosfera inerte (N2). 

 

O Rhyzon® é constituído de um tubo de polímero poroso de polisulfona (diâmetro 

dos poros de 0,1µm) e uma haste fina em aço inoxidável (tipo SMS). Este sistema é 

conectado a uma seringa, como mostra a Figura 2 (Seeberg-Elverfeldt et al, 2005; Bertolin 

et al, 1995). A seção filtradora é introduzida no sedimento e o fluido que passa pelos poros é 

coletado na seringa onde é produzido vácuo. Além disso, Seeberg-Elverfeldt (2005) conclui 

através de seus resultados que a área de drenagem do fluido ao redor da seção filtradora do 

Rhyzon® no registro sedimentar pode ter alta resolução, com espessuras de 1 cm para 7mL 

de amostra.  

a b 

c d 
e 
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Figura 2: Estrutura do sistema de Rhyzon®, tamanho real da seção do sistema e da seção filtradora. 

 

Tabela 1: Subdivisão e fixação das amostras de água intersticial. 

Parâmetros 
Volume de amostra 

(mL) 
Solução fixadora 

Metais (Fe, Mn, V, B, Ti, Ba, 
Pb, Zn, Cu, Ni e Cd) 1 100µL de HNO3 1% 

Metano 2 4ml de NaOH 0,05 N 

Sulfato/sulfeto/AVS/CRS/34S 1 100µL de Zn(Ac)2 5% 

Nutrientes 5 - 
 

3. Resultados e discussão 

Os valores de Eh das amostras variaram entre 42,6 e -79,7mV, onde os menores 

valores conferem ao sedimento uma caracterização anóxica nas profundidades 

correspondentes. Portanto, a aplicação da técnica de amostragem com Rhyzon® se fez 

extremamente necessário nestes tipos de testemunho com sedimento anóxico. As amostras 

coletadas apresentaram uma variação de volume de 2mL a 10mL de água intersticial, sendo 

este volume diretamente dependente da porosidade do sedimento, pois quanto maior a 

porosidade maior o teor de água.  

Muitos autores afirmam que a amostragem de água intersticial in situ (Peeper ou 

Rhyzon®), é mais vantajosa em detrimento a amostragens convencionais ex situ, como a 

centrifugação e prensa (Hesslein, 1976; Martens e Klump, 1980), como mostra a Tabela 2. 

No entanto, a amostragem in situ através de Rhyzon®, que foi utilizado neste trabalho, ainda 

apresenta melhores resultados em comparação ao Peeper. 
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Tabela 2: Vantagens e desvantagens dos métodos de amostragem de água intersticial.  

Métodos Vantagens Desvantagens 

Rhyzon® 

Evita oxidação da amostra, baixa 
perturbação do registro sedimentar, 
ausência de colóides nas amostras 

- 

Peeper Evita oxidação da amostra, evita 
contaminação 

Alto tempo de amostragem, 
possibilidade de equilíbrio incompleto 

Prensa Simples e barata 

Mudanças na temperatura e oxidação 
da amostra, destruição do registro 

sedimentar 

Centrifugação Simples e rápida 

Diluição da amostra, mudanças na 
temperatura e oxidação da amostra, 

possibilidade de precipitação 

 

4. Conclusão 

A coleta de água intersticial utilizando Rhyzon® se mostrou eficiente, pois foi possível 

extrair as amostras evitando o contato das mesmas com o oxigênio, possivelmente evitando 

a oxidação das espécies dissolvidas.  
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RESUMO  
 
A área estudada está situada na orla marítima de Salvador-BA, no encontro entre os rios Jaguaribe e 
Passa-Vaca. Este apresenta resquício de um manguezal sobrevivente a expansão urbana. As 
amostras foram coletadas em 4 pontos (1 e 2 no rio Jaguaribe, 3 e 4 no manguezal do rio Passa-
Vaca), imediatamente segmentadas, em campo, nas profundidades 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm. 
Foram avaliados os teores de Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Fe, Nitrogênio, Fósforo, Matéria Orgânica(MO), e 
Argila, em sedimentos dos rios estudados. Os teores mais elevados de Zn, Cd, e Cu foram 
encontrados em um ponto amostrado, mais próximo a descarga de efluentes de um condomínio 
residencial. As elevações de teores, normalmente associadas ao aumento da fração argila, mostram 
nos pontos amostrados, que são mais influenciadas pela elevação dos teores do Fe, N, MO, e, por 
vezes, pelo P, caracterizando um ambiente eutrofizado sob forte influência antrópica. 
 
Palavras-chave: geoquímica, manguezal, metais pesados. 
 
ABSTRACT 
 
The studied area is located in the seafront of Salvador - Bahia, where the Rivers Jaguaribe and 
Passa-Vaca join together. The Passa-Vaca River still shows remnants of mangrove which have 
survived the urban expansion of the city. Sediment samples were collected at 4 sites: 1 and 2 in the 
Jaguaribe River and 3 and 4 in the Passa-Vaca mangrove area, being segmented at the depths: 0-5, 
5-10, 10-20 and 20-30 cm. The samples were analyzed for Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Fe, nitrogen, 
phosphorus, organic matter (OM) and clay. The highest levels of Zn, Cd and Cu were found at site 3 
which is the closest station to an effluent discharge point near to a residential area. The increase of 
these levels, normally associated with the clay fraction, indicates an influence of the rising in the levels 
of Fe, N, OM and sometimes P, characterising an eutrophic environment due to the strong local 
anthropic influence. 
 
Keyworks:  geochemistry, mangrove, heavy metals. 
 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a contaminação por metais pesados tem causado grande preocupação 

ecológica. São poluentes conservativos cujos acúmulos nos sedimentos, principalmente em 

zonas de manguezais, representam uma ameaça para meio estudado, podendo atravessar 

todo o ciclo ecológico envolvido no ecossistema (ONOFRE et al., 2007). O presente trabalho 

analisau a distribuição de metais pesados no estuário dos Rios Jaguaribe (RJ) e Passa – 

Vaca (RPV), inseridos na zona urbana da cidade de Salvador-BA, em área localizada numa 

zona de expansão urbana, com grandes empreendimentos imobiliários (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa de Situação e Localização da área de estudo. 
 
 
 
2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostras de sedimentos foram coletadas em quatro pontos, fracionadas em campo, 

por profundidade, em intervalos de 0-5, 5-10, 10-20, 20-30 cm (Fotos 1, 2, 3 e 4) 

A análise dos Metais pesados (Cr, Cd, Cu, Zn, Pb e Fe) foram realizadas pelo 

Método Espectrofotométrico (Absorção Atômica com Chama). A Matéria Orgânica Total, 

pelo Método Walkey-Black. O Nitrogênio Total pelo Método Kjeldahl. O Fósforo extraído pelo 

Método Aspilla e determinado pelo Método Grasshoff; e Granulometria pelo método de 

difratometria a laser no analisador de partículas modelo CILAS 1064. 

 

 

 
 

Foto 1- Vista do manguezal do rio Passa-Vaca. Foto 2 - Medição dos parâmetros físico-
químicos no Rio Passa-Vaca. 

 
1 

2 
3 

4 
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Foto 4 - Amostragem com trado dos 
sedimentos de manguezal do Rio Jaguaribe. 

Foto 3 – Amostragem com trado dos sedimentos 
de manguezal do Rio Passa-Vaca. 

 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1, os resultados obtido para teores de Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Fe, P, N, MO, e 

Argila, mostram uma diminuição da concentração dos metais com o aumento da 

profundidade e uma diminuição dos teores de MO. 

 
TABELA 01: Concentrações dos metais(mg /kg), Ferro (%), Fósforo assimilável (mg/kg), Matéria 
Orgânica (%), Nitrogênio Total (%),  e Argila (%). 
Pontos Cr Cd Pb Cu Zn Fe P MO N Argila 

P1(0-5) 13,00 0,7 6,43 15,80 39,20 1,00 659,10 4,26 0,10 1,00 
P1(5-10) 11,1 0,14 0,21 5,71 4,53 0,24 215,35 1,03 0,00 0,00 
P1(10-20) 10,1 0,29 2,99 9,16 9,87 0,48 265,25 2,35 0,02 0,64 
P1(20-30) 3,81 0,00 3,95 5,95 0,00 0,07 7,49 0,30 0,00 1,71 
P2(0-5) 6,88 0,09 3,39 4,55 0,15 0,18 105,37 0,10 0,06 0,19 
P2(5-10) 16,00 0,27 18,30 21,60 0,69 0,49 79,05 0,47 0,10 1,13 
P2(10-20) 41,40 0,27 29,9 31,30 0,08 0,37 44,83 0,47 0,,03 1,24 
P2(20-30) 7581 0,51 12,80 27,40 2,01 0,76 44,87 0,56 0,03 8,31 
P3(0-5) 16,60 0,72 12,00 46,28 19645 0,65 532,97 5,38 0,20 0,63 
P3(5-10) 22,3 0,95 14,00 6661 23957 0,88 775,90 9,19 0,29 1,14 
P3(10-20) 8,03 0,34 3,91 18,60 47,20 0,36 314,65 3,43 0,07 0,19 
P3(20-30) 11,9 0,40 4,80 21,70 5412 0,46 344,40 4,09 0,11 0,47 
P4(0-5) 7,47 0,41 2,68 11,60 15,30 0,53 197,92 5,64 0,12 0,35 
P4(5-10) 10,1 0,42 4,11 16,00 25,50 0,66 245,78 8,05 0,19 0,45 
P4(10-20) 4,01 0,19 1,29 6,80 9,38 0,30 86,53 3,92 0,07 0,00 
P4(20-30) 4,42 0,22 0,47 5,74 2,25 0,32 56,89 3,62 0,07 0,00 
 

Os teores de MO, P e N, mostram que existe uma forte contribuição de efluentes. 

Verifica-se uma forte associação nas elevações dos teores dos metais pesados com as dos 

teores de Fe, N, MO e, por vezes, do P.  

  Os teores observados em P2, entre 10 a 30 centímetros de profundidade, podem 

estar associados a algum objeto contido no lançamento indiscriminado de resíduos, sendo 



 

527 

que os maiores teores de Zn, Cu e Cd foram encontrados em P3. Também, verificou-se que 

a fração argilosa não é um fator determinante na concentração dos metais pesados. 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

Fortes indícios de contaminação, devido às altas concentrações de metais tóxicos 

como Cr, Cd, Cu e Zn, foram observados. Podendo-se considerar o lançamento de efluentes 

de um condomínio residencial como fonte potencial de contaminação.  

As elevações dos teores para metais pesados estão mais influenciadas pela 

elevação dos teores do Fe, N, MO, e, por vezes, pelo P, caracterizando um ambiente 

eutrofizado sob forte influência antrópica. 
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Resumo 
Concentrações de elementos traço foram analisadas via ICP-MS no material particulado e nas águas 
de chuvas coletados na cidade de Araraquara, São Paulo. Observou-se que as concentrações de 
elementos traço foram mais elevadas no período seco, o que corresponde ao período da queima da 
palha da cana-de-açúcar na região. Na fração grossa do material particulado, elementos como Sr, V, 
Mn, Na, Ca, Al, Mg e Fe foram predominantes, sugerindo origem natural, enquanto que as maiores 
concentrações de As, Cd, Sn, Zr, Cu, Pb, Zn e K foram verificadas nas frações fina e ultrafina, sendo 
provavelmente derivados de atividades antrópicas. Nas análises das águas de chuva, verificou-se 
que as concentrações de Fe, Al e K apresentaram uma variação sazonal, enquanto que as 
concentrações de Cu, Pb e Mg foram praticamente constantes, indicando uma fonte de emissão 
contínua ao longo do ano.  
Palavras-chave: material particulado; águas de chuva; elementos traço; ICP-MS. 

Abstract 
Trace elements concentrations present in both particulate matter and rainwater collected in 
Araraquara city, São Paulo, were analyzed by ICP-MS. Trace elements concentrations were higher in 
dry period, which correspond to the sugar cane burning period in the region. In coarse particulate 
matter, higher concentrations were for elements such as Sr, V, Mn, Na, Ca, Al, Mg and Fe, suggesting 
natural sources, while higher concentrations of As, Cd, Sn, Zr, Cu, Pb, Zn and K were found in both 
fine and ultrafine fractions, probably from anthropogenic sources. In rainwater analyses, verified that 
Fe, Al and K showed a seasonal variation, while Cu, Pb and Mg concentrations were almost constant, 
indicating a continuous source in all year long. 
Keywords: particulate matter; rainwater; trace elements; ICP-MS. 

 

1. Introdução 

A poluição atmosférica vem sendo objeto de estudo em diversos locais no Brasil nas 

últimas décadas. Dentre os poluentes, o material particulado é um dos compostos presentes 

no aerossol atmosférico, que possui importância devido à sua composição e granulometria.  

Recentes estudos realizados com objetivo de analisar frações grossas, finas e 

ultrafinas do material particulado têm respaldo nos significantes avanços das técnicas 

analíticas, como também nas melhorias de técnicas limpas para preparação de amostras, 

que são imprescindíveis para o aumento das informações disponíveis de elementos traço na 

atmosfera. 

Adicionalmente o conhecimento de elementos traço dissolvidos na água de chuva 

também é relevante, pois refletem a composição do ar atmosférico da troposfera e podem 

fornecer importantes informações sobre os processos de incorporação de compostos de 

origem natural e antróprica na chuva (Silva Filho et al., 1995).  

O Estado de São Paulo é responsável por cerca de 60% da produção de cana-de-

açúcar do Brasil (UNICA, 2009). A região de Araraquara é responsável por 416 mil ha de 
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cultivo de cana-de-açúcar. A colheita é realizada entre os meses de abril a outubro, sendo 

que 40% desta é realizada manualmente e a queima da palha é empregada no processo 

com o objetivo facilitar o corte dos colmos e eliminar animais peçonhentos (INPE, 2010). 

 Neste trabalho, as concentrações de elementos traço foram analisadas em amostras 

de duas campanhas de material particulado coletado na cidade de Araraquara, região 

central do Estado de São Paulo.  Adicionalmente, foram analisados elementos traço em 

amostras de águas de chuvas coletadas na cidade no mesmo período. 

 

2. Materiais e Métodos 

As amostragens de material particulado e águas de chuva foram realizadas no 

Instituto de Química localizado a Oeste da cidade de Araraquara. O amostrador de material 

particulado MOUDI (micro-orifice uniform deposit impactor) coleta e separa as partículas em 

frações maiores que 18,6 µm no primeiro estágio, 10,2 µm no segundo, 6,4 µm, 3,2 µm, 2,0 

µm, 1,0 µm, 0,58 µm, 0,33 µm, 0,19 µm, 0,1 µm, 0,063 µm e partículas menores que 0,063 

µm no 12º estágio. Foram realizadas 10 coletas no período compreendido entre agosto de 

2009 e março de 2010, utilizando filtros de policarbonato em cada estágio do impactador, 

sendo que o período de amostragem foi de 07 dias. Os eventos de chuvas que ocorreram 

nos períodos de amostragem de material particulado foram coletados utilizando-se um 

coletor automático, que possui um sensor que abre a tampa do coletor quando a chuva se 

inicia. Ao final de cada evento, a amostra de água de chuva foi filtrada em membrana de 

acetato de celulose de 0,22 µm e acidificada a 2% com HNO3 destilado.  

 Para determinação de elementos traço no material particulado e nas águas de chuva, 

foi utilizado um ICP-MS (espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado) 

XseriesII (Thermo) equipado com CCT (Collision Cell Technology). Para digestão das 

amostras de material particulado foi utilizada solução ácida HNO3:HCl (3:1) e o controle de 

qualidade foi efetuado pela análise do material de referência NIST SRM 1648.  

 

3. Resultados e Discussão 

As concentrações médias dos elementos traço nas 12 frações de material particulado 

analisadas foram organizadas em 3 frações: grossa (2,0<MP<10,2), fina (0,2<MP<2,0) e 

ultrafina (MP<0,2 µm) e estão apresentadas na Figura 01.  

Verifica-se que a concentração média para todos os elementos é mais elevada no 

período seco (s) do que no período úmido (u). Tal fato se deve a maior concentração de 

particulados presentes na atmosfera nesse período, seja pela  queima da palha da cana-de- 
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açúcar, como também pelo menor índice 

de pluviosidade, dentre outros fatores. 

            Para os elementos Sr, V, Mn, Na, 

Ca, Al, Mg e Fe as maiores concentrações 

médias foram observadas na fração 

grossa. Tais elementos geralmente estão 

presentes nas partículas maiores e são 

provenientes principalmente de fontes 

naturais, como origem marinha (Na) e 

ressuspensão do solo.  

            Na fração fina, verificou-se as 

maiores concentrações médias para As, 

Cd, Sn, Zr, Cu, Pb, Zn e K. Geralmente tais 

elementos são originários de fontes 

antrópicas, como atividades industriais (Sn, 

Cu, Zn), queima de combustíveis fósseis 

(As, Sn, Cu, Pb) e queima de biomassa (K, 

Cu, Pb, Zn) (Pacyna, 1986; Nriagu, 1989). 

Dentre os elementos analisados, observa-

se que o K apresenta a maior concentração 

média no período seco (432,7 ng/m3), 

podendo indicar a queima da palha da 

cana-de-açúcar, uma vez que o K é 

utilizado como um dos traçadores para esta 

fonte (Lara et al., 2005).  

                 Quanto à fração ultrafina, verificou-

se uma contribuição significante em relação 

à concentração média total (soma das 

médias das três frações) do As, Cd, Sn, Zr 

e Zn.  Provavelmente tais elementos  são  

 

 

 

 

Figura 01. Concentração de elementos traço nas 
frações grossa (2,0<MP<10,2), fina (0,2<MP<2,0) 
e ultrafina (MP<0,2 µm). 

 

provenientes de processos de combustão ou de conversão gás-partícula (Colbeck, 2008). 

 Para expressar as concentrações de elementos traço nas águas de chuvas, é 

necessário considerar o volume do evento. Dessa forma foi calculada a média ponderada 

pelo volume (MPV) sazonal dos elementos Fe, Al, K, Cu, Pb e Mg (Figura 02). Verifica-se 

que a MPV para Fe, Al e K foi mais elevada no período seco. É possível que esses 

resultados sejam devido às maiores concentrações desses elementos no período, assim, 
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quando ocorre um evento de chuva, este remove da atmosfera uma concentração maior do 

elemento. Em relação ao Cu, Pb e Mg observa-se que a MPV pode ser considerada 

praticamente constante, uma vez que os valores encontrados nos períodos seco e úmido 

são muito próximos. Provavelmente a porção solúvel desses elementos tem a mesma 

origem e uma emissão constante durante o ano.  

 

 

4. Conclusões 

 A concentração de elementos traço presentes no material particulado da cidade de 

Araraquara foi mais elevada no período seco, o que corresponde ao período da queima da 

palha da cana-de-açúcar e de menores concentrações de chuvas. Observou-se que 

elementos conhecidamente como provenientes de fontes naturais estavam presentes 

principalmente na fração grossa, enquanto que os de origem antrópica foram observados 

principalmente nas frações fina e ultrafina. Quanto à concentração de elementos traço nas 

águas de chuvas, verificaram-se duas tendências, uma referente à variação sazonal e outra 

devido à solubilidade e emissão constante do elemento para a atmosfera. 
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Figura 02. MPV sazonal para Fe, Al, K, Cu, Pb e Mg nos períodos seco e úmido. 
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ABSTRACT 
Measurements of trace metals in rivers are of substantial interest for researchers examining basic 
scientific questions related to geochemical weathering and transport and to scientists involved in 
pollution control evaluation. The distribution of trace metals (V, Cr, Mn, Co, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Mo, 
Cd, Sb, Cs, Ba, U) was investigated in surface waters and associated particulates in the Zambesi 
mainstream and it major tributaries. The Zambezi River Basin is the fourth largest in Africa and flows 
for a distance of more than 2 800 km from its source in the Kalene Hills in northern Zambia to the 
Indian Ocean in Mozambique. The Upper Zambezi and the Middle Zambezi closely correspond to the 
area of interest for this study. For major and trace metals, filtered samples will be acidified and stored 
until analysis by liquid ion-exchange chromatography (anions),  atomic absorption spectrometry 
(Cations).and by ICP-MS (Trace metals). Dissolved concentrations of trace metals are in general in 
low concentrations (except for mining impacted tributaries) and correlate with major ions and appear 
to be predominantly derived from soluble rocks occurring in the upper basin. The trace element 
concentrations in the particulate matter show a clear relationship with the location of the samples. Fe, 
Cr, Mn, Co, Ni, Zn, Cs, and Pb are almost entirely carried by the river particulate matter; Cu and Zn 
are transported mainly in dissolved phase. The implication on these results allow us to give some 
insight on the quality of waters in the Zambesi basin.  
 
Keywords: Trace elements, Zambezi River, Africa, alteration, erosion 
 
RESUMO  
Medição de elementos-traço em rios são de grande interesse para pesquisadores quem querem 
examinar questões científicas relacionadas ao intemperismo das rochas e processos de transporte, 
bem como para os cientistas envolvidos na avaliação do controle da poluição. A distribuição de 
metais traço (V, Cr, Mn, Co, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Mo, Cd, Sb, Cs, Ba, U) foi investigada nas fases 
dissolvida e particulada das águas do Rio Zambezi e principais afluentes. A Bacia do Rio Zambezi é a 
quarta maior da África e o Rio percorre uma distância de mais de 2800 kms, desde sua nascente, nos 
montes Kalene, no norte da Zâmbia, até a foz, no Oceano Indico, em Moçambique. A região do Alto 
Zambezi e do Médio Zambezi correspondem à área de interesse para este estudo. Para elementos 
maiores e traços, as amostras são filtradas, acidificada e armazenados até a determinação com 
cromatografia iônica para os ânions e espectrometria de absorção atômica para os cátions e ICP-MS 
para os elementos-traço. Os elementos-traço dissolvidos são, em geral, em baixas concentrações 
(exceto para os tributários impactado para atividades de mineração) e estão correlacionados com os 
íons principais, o que pressupõe que eles derivam de rochas solúveis cortadas pela bacia. As 
concentrações de elementos, no material particulado, mostram uma clara relação com a localização 
das amostras. Fe, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, Cs, Pb são quase inteiramente transportados na fase 
particulada. Cu e Zn são transportados principalmente na fase dissolvida. A implicação destes 
resultados permitem-nos dar algumas informação sobre a qualidade das águas do Rio Zambezi.  
 
Palavras-chave: Elementos-traço, Rio Zambesi, àfrica, alteração, erosão. 
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INTRODUCTION 
 

The chemical composition and variability of the Amazon river are of interest for 

various reasons, including (i) as a major source of dissolved and particulate substances to 

the Atlantic ocean, (ii) as a case study for furthering the understanding of trace element 

geochemistry in a major fluvial system and (iii) as an evaluation of the potential 

contamination of the river waters. Studies of large basins such Zambesi Basin is also of 

interest because geochemical information on the riverborne materials carried by the 

mainstream and tributaries is very limited, although it drains a vast and well-known 

metallogenic province with many ore deposits hosted in the Precambrian terrains of the 

“Copper Belt”. The Zambezi basin and its associated ecosystems also constitute one of 

southern Africa’s most important natural resource systems.  

The aims of this paper is to investigate the distribution of trace metals (V, Cr, Mn, Co, 

Cu, Zn, As, Rb, Sr, Mo, Cd, Sb, Cs, Ba, U) in surface waters and associated particulates in 

the Zambesi mainstream and it major tributaries.  

The Zambezi River Basin is the fourth largest in Africa and flows for a distance of 

more than 2 800 km from its source in the Kalene Hills in northern Zambia to the Indian 

Ocean in Mozambique. It is located between 8° and 20° south latitude and between 16.5 and 

36 east longitude, with a catchment area of some 1,281,000 km2. This transboundary river 

basin includes parts of Angola (18%), Botswana (1%), Malawi (8%), Mozambique (12%), 

Namibia (1%), Tanzania (2%), Zambia (42%) and Zimbabwe (16%). The topography of the 

Zambezi basin is very varied. The elevation of river basin ranges from some 1,000 meters in 

the west (near the borderline with Angola) to over 3,000 meters in the eastern part (near the 

Lake Malawi). The Zambezi River has a long and varied course through Zambia and 

Zimbabwe: it rises in the far north-west of the country (near Ikelanga), flows through Angola 

for a short distance before re-entering Zambia. It flows along the vast grassy and flat Barotse 

Plain around Mongu, which turn into wetlands after rains. From the Ngonye Rapids to the 

Victoria Falls, the river bed becomes narrower and outcrops of basaltic rocks are observed. 

Bellow Victoria Falls, a 60 meters incision into Karroo basalts is observed and the Zambezi 

River is forced between the cliffs of deep Batoka gorges until reaching Lake Kariba.  

Mean annual rainfall varies from nearly 2 000 mm at the source to as little as 600 mm 

in the south-western part of the catchment which produces little runoff.  The basin is often 

considered in three parts, the Upper Zambezi, the Middle Zambezi and the Lower Zambezi. 

The Upper Zambezi and the Middle Zambezi closely correspond to the area of interest for 

this study.  
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EXPERIMENTAL 

The total sampling programme hence identified a total of 19 stations along the river 

(Fig1). In order to take into account seasonal variations of average hydrological conditions 

occurring in the whole Zambezi River catchment, 4 missions have been carried out during 

the dry season and rainy seasons.  

Temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen and alkalinity will be measured in 

the field during the sampling by surveys. For major and trace metals, 0.22 µm-filtered 

samples will be acidified and stored until analysis by liquid ion-exchange chromatography 

(anions),  atomic absorption spectrometry (cations).and by ICP-MS (Trace metals) at the 

laboratoire LMTG (Toulouse University, France). Ultra-clean sampling technique and 

analysis procedure validated by previous studies (Viers et al. 2000,  Seyler and Boaventura, 

2003). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Study from Petterson and Kaniki (2002) shows values of pH, conductivity, TSS and 

for some trace elements  which display the same trends of that observed in this study. 

.Dissolved concentrations of trace metals are in general in moderate concentrations (except 

for mining impacted tributaries) and correlate with major ions and appear to be 

predominantly derived from soluble rocks occurring in the upper basin. As compared with 

other major world rivers, the Zambesi R. do not show anormal values for arsenic and zinc 

but Zn concentrations are relatively high in Zambezi River compared to non anthropised 

rivers, but are lower than impacted rivers such as European rivers (Seine, Loire, Rhine R.). 

For Cu, dissolved concentrations are on the world rivers average. However, dissolved iron 

and manganese concentrations are much higher in Zambezi basin than in some other world 

rivers. This is due to differences in the lithology of its watershed. (ferralitic soils). In term of 

specific transport iron is essentially transported on particulate phase especially during high 

water discharge period in the Zambesi R., as much as chromium. Conversely, copper is 

mainly carried in the dissolved phase. Furthermore, during high water stage, heavy metals 

are more associated with particulate phase than during low water stage. 

In order to assess heavy metal contamination from one sampling point to another and 

in order to assess the global contamination, heavy metal concentration in the bottom 

sediment has been normalized. Titanium is often used as a normalizing element because it 

is widely present in rocks forming minerals, it is a relatively immobile element during 

weathering and it is not often used by biota. Despite the fact that some elevated values, 
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especially in right bank tributaries appears to be related with mining activities in the sub-

basin of concern, measured concentrations of major and trace elements in bottom sediments 

don’t indicate any serious contamination. This conclusion can be related to the nature of the 

sediments collected in the Zambezi River Basin. These mainly comprise heavy minerals, 

which don’t tend to adsorb and retain heavy metals. 
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Figure 1: The Zambesi basin and the sampling points. 
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Resumo 
O rio Paquequer nasce em uma unidade de conservação federal e se torna um corpo receptor de 
elevada carga de esgotos domésticos iniciando dentro do perímetro urbano da cidade de Teresópolis. 
As concentrações de N inorgânico e orgânico dissolvidos mostram diferenças de até três e duas 
ordens de grandeza, respectivamente, entre os trechos da unidade de conservação e aqueles dentro 
do perímetro urbano. O amônio e o N orgânico dissolvido foram as formas de N dominantes nos 
setores mais poluídos, seguidos de nitrato e nitrito. As concentrações de N2O apresentaram 
correlação estatisticamente significativa com as concentrações de NH4

+‚ sugerindo que sua produção 
esteja associada aos processos de nitrificação. 
 
Palavras-chave: Nitrogênio; poluição hídrica; esgoto doméstico, óxido nitroso 
 
Abstract 
The Paquequer river rises in a federal conservation unit and becomes a receptor of high load of 
sewage starting within the boundaries of the city of Teresopolis. The concentrations of dissolved 
inorganic and organic N show differences up to three and two orders of magnitude, respectively, 
between the conservation unit sites and those within the city limits. The ammonium and dissolved 
organic N were the dominant species in the most polluted sites, followed by nitrate and nitrite. Nitrous 
oxide concentrations showed a statistically significant correlation with the ammonium concentrations, 
suggesting that its production is associated with nitrification processes. 
 
Keywords: Nitrogen; water pollution, urban sewage, nitrous oxide 
 

1. Introdução 

 

As atividades antrópicas estão exercendo grande influência na contaminação dos 

recursos hídricos‚ assim como no balanço de nitrogênio (N) nesses sistemas. Na água, além 

dos gases de N (nitrogênio molecular, N2; óxido nitroso, N2O; e amônia, NH3), esse 

elemento é encontrado sob a forma inorgânica de nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-) e amônio 

(NH4
+), caracterizados como N inorgânico dissolvido (NID). Entradas de N na bacia 

hidrográfica do rio Paquequer derivam de uma combinação de fontes, tais como, aporte 

atmosférico, esgotos domésticos, dreno de chorume, águas residuárias industriais, o uso de 

fertilizantes e pesticidas e inadequada disposição dos resíduos sólidos. No que se refere ao 

esgoto sanitário, a infra-estrutura da cidade é bastante precária. Águas residuárias são 

despejadas diretamente nos cursos d’água da bacia. Outro fator relevante é o fato do rio ser 

corpo receptor, através de um de seus afluentes (córrego Fisher), do chorume oriundo de 

um aterro sanitário. O presente estudo foi, portanto, realizado para avaliar os fatores que 
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influenciam na distribuição das formas e nas concentrações de N ao longo do rio Paquequer 

e em alguns de seus principais afluentes, entre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO) até próximo à sua foz no rio Preto. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

O rio Paquequer nasce no PARNASO e sua bacia drena uma área de 269 km2 no 

município de Teresópolis, RJ. Para caracterização da qualidade das águas fluviais da bacia 

do Paquequer foi realizada uma campanha de coleta intensiva do dia 2 a 6 de agosto de 

2010, quando foram coletadas amostras de água em 15 pontos. Em 5 destes foram 

coletadas amostras em duplicata. 

As amostras foram coletadas, filtradas (em filtros de 0,22 µm de diâmetro de poro) e 

imediatamente armazenadas em freezer, no mesmo dia da coleta. Os íons NH4
+ e NO3

- 

foram quantificados por cromatografia de íons Dionex modelos ICS-1100 (para cátions) e 

ICS-2100 (para ânions) com detectores condutimétricos. O NO2
- foi determinado de acordo 

com GRASSHOFF et al. (1983) em um espectrofotômetro Shimadzu UV-1800. Para 

determinação das concentrações de N2O no meio líquido adotou-se, para extração, a 

técnica do equilíbrio em headspace (GUIMARÃES & DE MELLO, 2008), sendo as análises 

efetuadas em um cromatógrafo a gás Shimadzu 17-A. As medidas de vazão foram 

conduzidas de acordo com a técnica proposta por HINDI et al. (1998). O N total dissolvido 

foi determinado em um analisador automático de N Shimadzu TOC-VCPH.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

Os resultados das diferentes formas de N medidas durante a campanha intensiva no 

Paquequer em agosto de 2010 encontram-se resumidos na Tabela 1. O N total dissolvido 

(NTD) variou de 42 a 714 µmol L-1 (0,6 e 10 mg N L-1), valores estes encontrados 

respectivamente dentro da unidade de conservação e dentro da cidade de Teresópolis . As 

concentrações mais altas de NTD na bacia do Paquequer ocorreram dentro da cidade de 

Teresópolis (714 µmol L-1; 10,0 mg N L-1) e apresentando valores notadamente mais elvados 

tambem  no córrego Fisher (601 µmol L-1; 8,41 mg N L-1), sendo este último corpo receptor 

do chorume drenado do aterro sanitário. 

 

 

 

 



 

538 

Tabela 1. Concentrações das formas de N nas águas fluviais da bacia hidrográfica do rio Paquequer. 

 Média e desvio padrão Mínimo Máximo 

NH4
+ (µmol L-1) 121±169 0,23 492 

NO3
- (µmol L-1) 36,6±29,7 6,86 107 

NO2
- (µmol L-1) 8,29±8,50 0,07 23,7 

NTD (µmol L-1) 278±228 41,8 714 

NOD (µmol L-1) 112±94,9 34,6 368 

N2O (nmol L-1) 56,9±48,8 11,6 169 

 

Nos 4 pontos de amostragem localizados em áreas sujeitas a pouca influência direta 

das atividades humanas (3 na unidade de conservação), predominou o N orgânico 

dissolvido (NOD) em relação as formas inorgânicas de N, sendo que destas predominou o 

NO3
- em relação às demais. Nestes 4 pontos, os níveis de NH4

+ e NO2
- foram inferiores a 1 

µmol L-1(0,01 mg N L-1). Nos trechos mais poluídos da bacia do Paquequer predominaram o 

NH4
+ e o NOD. A Figura 1 mostra as variações das diferentes formas de N ao longo da calha 

principal do rio Paquequer. 

 

 
Figura 2: Distribuição das formas de N ao longo da calha principal do rio Paquequer. 

 

As concentrações de N2O dissolvido nas águas do rio Paquequer variaram de 12 a 

169 nmol L-1, valores que representam condições desde saturação (100%) a supersaturação 

(máx. 1850%) em relação à concentração em equilíbrio dessas águas com a concentração 

de N2O atmosférico (~325 ppb). As concentrações de NH4
+ e N2O mostram correlação 

estatisticamente significativa (r2 = 0,73)‚ sugerindo que a produção do N2O nas águas 

poluídas da bacia do Paquequer possa estar associada predominantemente ao processo de 

nitrificação, do qual o N2O surge como subproduto na etapa de oxidação do NH4
+ a NO2

-. 
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4. Conclusão 

 

Logo após os limites da unidade de conservação, o rio Paquequer passa a receber 

uma carga muito elevada de esgotos domésticos, razão dos níveis elevados de N total 

dissolvido em suas águas. Alguns de seus principais afluentes mostram condições 

semelhantes, a destacar o córrego Fisher, receptor do efluente do chorume do aterro 

sanitário. Neste córrego, bem como em outros 2 pontos da calha principal do Paquequer, a 

concentração de N amoniacal total ultrapassou o limite de 3,7 mg N L-1, para pH ≤ 7,5, para 

águas doces de Classe 1, estabelecido pela Resolução n. 357 de 17/03/2005 do CONAMA. 

Os níveis elevados de NH4
+ resultam na produção microbiológica do N2O, um gás que 

contribui para o efeito estufa e o consumo de ozônio estratosférico. As elevadas 

concentrações de NTD e N2O encontradas nas águas do Paquequer resultam do elevado 

grau de poluição provocada principalmente por descargas de esgotos não tratados. A 

nitrificação parece ser o principal processo microbiológico responsável pela produção de 

N2O. Estima-se, para o período estudado, que diariamente quase 1,0 t de N total dissolvido 

seja lançada pelo rio Paquequer no rio Preto. 
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Resumo 
O processo de industrialização iniciado no Século XIIX favoreceu o aumento do consumo e a 
produção de resíduos sólidos e líquidos contribuindo para a degradação ambiental. O descarte 
inadequado destes resíduos contribui para a degradação ambiental. Há décadas o município de Belo 
Jardim (Pernambuco) vem sendo afetado com os efluentes de indústrias de fundição de chumbo que 
lançam seus efluentes na rede de drenagem local sem qualquer tratamento. De modo a caracterizar o 
impacto do lançamento destes efluentes nos corpos d’água da região, foram coletadas dezesseis (16) 
amostras de água, em oito pontos de coleta, nos períodos seco e chuvoso, para analisar a 
concentração de chumbo. Duas amostras (BJ_02 e BJ_03) foram coletadas em locais de emissão de 
efluentes, uma amostra (BJ_01) nas proximidades de pontos de emissão e as demais (BJ_04 a 
BJ_08) a jusante de pontos de emissão. Na estação úmida a concentração máxima foi de 34,77mg/L, 
enquanto na estação seca foi de 2,72mb/L detectadas próximo a emissão de efluentes (BJ_03), 
valores muito superior à concentração permitida pela legislação brasileira.  
 
Palavras-Chave: Chumbo, Águas superficiais, Degradação ambiental 
 
Abstract 
The industrialization process started in the Century XIIX favored the use and production of solid and 
liquid wastes contributing to environmental degradation. The improper disposal of waste contributes to 
environmental degradation. For decades the Belo Jardim city (Pernambuco) has been affected with 
the effluents from industries that lead smelter effluents are local drainage system without treatment. In 
order to characterize the impact of the release of these effluents in water bodies in the region, were 
collected from sixteen (16) water samples from eight sampling sites during dry and rainy, to analyze 
the concentration of lead. Two samples (BJ_02 and BJ_03) were collected from local wastewater 
discharge, a sample (BJ_01) in the vicinity of emission points and the others (the BJ_04 BJ_08) 
downstream of emission points. In the wet season the maximum concentration was 34.77 mg/L, while 
in the dry season was 2.72 mb / L detected near wastewater discharge (BJ_03), values much higher 
than the concentration allowed by Brazilian law.  
 
Keywords: Lead, Surface Waters, Environmental degradation 
 
3. INTRODUÇÃO 

 

Com a industrialização o mundo passou por várias mudanças nos padrões de 

consumo que levaram ao aumento na produção de resíduos líquidos e sólidos e como 

conseqüência a degradação de vários ecossistemas. Dentre os processos de degradação 

ambiental podem-se destacar os que causam modificações na qualidade da água, devido ao 

lançamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos sem o tratamento adequado. As 

atividades ligadas à fabricação e a revitalização de baterias feitas de modo artesanal estão 

entre estes processos. No município de Belo Jardim existem várias fabriquetas de fundição 

de carcaças de baterias e uma empresa de grande porte com cerca de 1.618, operando em 

04 unidades fabris para a fabricação de baterias automotivas.  
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4. LOCALIZAÇÃO 

 

O município de Belo Jardim fica a uma distância de 190 km a oeste da capital 

pernambucana e possui uma área de 648 km2, com uma população de 70.963 habitantes 

(IBGE, 2009). Está localizado na Mesorregião do Agreste Pernambucano, Microrregião do 

Vale do Ipojuca e Região do Desenvolvimento do Agreste Central.       

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os pontos de coleta estão localizados próximos a duas fabriquetas de placas de 

chumbo e chumbinho , sendo que uma está desativada. Na área também há a ocorrência de 

uma grande empresa de baterias já citada. 

As coletas foram realizadas em duas etapas. A primeira na estação seca, julho de 

2009, e a segunda no período chuvoso, em dezembro de 2009. 

As amostras de água foram coletadas em garrafas plásticas de 500 ml esterilizadas e 

acidificadas com acido nítrico (HNO3) a 10%. As amostras foram resfriadas e enviadas para 

o laboratório CEIMIC Análises Ambientais Ltda, para a determinação de Pb por 

espectometria de emissão ótica (ICP-AES), segundo método 3120 descrito no Standard 

Methods (1992). 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As amostras foram coletadas em 8 pontos selecionados, entretanto, na estação seca 

não foram coletadas amostras nos pontos BJ–02.1 e BJ–06, devido a intensa evaporação 

local. Nas amostras coletadas no período seco apenas a do ponto BJ–07 a concentração de 

Pb ficou abaixo do limite de detecção. Já as coletadas na estação úmida, o Pb foi detectado 

em quatro pontos (BJ – 02.1, BJ – 02.2, BJ – 03 e BJ – 06) (Tabela 1).  As amostras que 

tem concentrações acima do Limite de Detecção do Método (acima de 0,01 mg/L) também 

estão acima dos limiares de potabilidade de água estabelecido pelo Ministério da Saúde – 

MS (Portaria Número 1.469). Estes valores também estão acima dos indicados por 

instituições internacionais, tais como a OMS e de outros organismos ambientais do EUA, 

Canadá, União Européia (UE) e Rússia.  
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Tabela 1 – Valores em mg/L das amostras coletadas e padrões adotados. 

*Abaixo do limite de detecção de método; ** Não coletado 

É evidenciado que as empresas de Belo Jardim que trabalham com o processo de 

fundição de chumbo, montagem e reciclagem de baterias automobilísticas, geralmente 

liberam seus rejeitos no meio ambiente sem que haja nenhum tratamento prévio. Mota Filho 

(2006) notou que em amostras de água anteriormente coletadas no município de Belo 

Jardim havia altos teores de chumbo. Atualmente estes valores aumentaram provavelmente 

devido a acumulação de partículas deste elemento no ecossistema (Paiva, 2005). 

As ONGs GREENPEACE e ASPAN (1997), em seu relatório realizado a partir de 

análises executadas em amostras de água, solo e sedimento, observaram que grandes 

concentrações de chumbo estavam presentes nas amostras de água, da ordem de 4,9 

mg/L, já bem acima do limiar para a potabilidade da água. Este fato demonstra que faz um 

longo período de tempo em que o município de Belo Jardim vem sendo afetado 

negativamente por atividades ligadas ao beneficiamento de chumbo. Por se tratar de um 

metal pesado e altamente tóxico é provável que esteja afetando a saúde humana. 

Apesar do histórico da região no tocante ao manuseio de chumbo sem os devidos 

cuidados, é possível observar que na década de 1990 o aporte deste elemento era devido à 

grande empresa local (GREEPEACE e ASPAN, 1997), mas este fato foi modificado na 

década de 2000, uma vez que a montadora de baterias modificou o processo industrial 

tratando seus efluentes líquidos. Mota Filho (2006) observou que o aporte de chumbo no 

meio ambiente era proveniente de pequenas empresas de fundições espalhadas ao redor 

do centro urbano da cidade. De fato, as amostras coletadas nas proximidades de pequenas 

fundições de carcaças de baterias (pontos BJ-02 e BJ-03) apresentaram as maiores 

concentrações de chumbo. Já a amostra coletada próximo a grande empresa de produção 

de baterias, a BJ-06, não apresentou valores anômalos de chumbo.  

7. CONCLUSÃO 

Valores de Chumbo (mg/L) encontrado nas amostras coletadas em Belo Jardim -  PE 

nas estações seca e chuvosa 

Pontos de coleta BJ-01 BJ-

02.1 

BJ-

02.2 

BJ-03 BJ-04 BJ-05 BJ-06 BJ-

07 

BJ-08 

Estação Chuvosa ALD* 4,42 0,167 34,77 ALD ALD 0,0151 ALD ALD 

Estação Seca 0,0308 NC** 0,379 2,715 0,166 0,0391 NC ALD 0,031 

Instituições 

Regulamentadoras e 

parâmetros limiares 

MS OMS EUA Canadá USA Rússia    

0,01 0,05  0,05  0,05  0,15 0,01    
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A produção de placas de chumbo para o fabrico de baterias automotivas tem lançado 

no meio ambiente, significativas quantidades deste elemento de alta toxicidade intrínseca. 

Na década de 1990 a empresa produtora de baterias lançava no ecossistema grandes 

volumes de chumbo, sendo a maior responsável pela contaminação da área. Já nos anos 

2000 este fato foi modificado e os resultados indicam que os grandes responsáveis atuais 

pela contaminação da érea são as pequenas fundições de placas de chumbo.  

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil (2004) ministério da Saúde, Portaria número 1.469. Potabilidade da água para o consumo 
humano.  

EMBRAPA (2001), Zoneamento Agroecologico de Pernambuco. 

Greenpeace; Aspan, 1997. Chumbo Grosso: O caso das Baterias Moura, um exemplo do que é a 
importação de resíduos tóxicos para o Brasil. Relatorio. 15pp. 

Mota Filho, F.O., 2006. Avaliação de contaminantes industriais em elementos bióticos e abióticos no 
município de Belo Jardim – PE. Tese de doutorado. Programa de Pós Graduação em Geociências. 
Área de Concentração em Geologia Ambiental. CTG/UFPE, Recife, 178 pp. 

Paiva, A. C., 2005. Dispersão do chumbo em ambientes aquáticos da região de Belo Jardim – PE.   
Dissertação de mestrado. Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Área de Concentração 
em Tecnologia Ambiental. CTG/UFPE, Recife, 69 pp. 

 

 



 

544 

Avaliação preliminar dos teores de metais tóxicos em águas 
subterrâneas do Município de Capitão Gervásio (PI) 

 
Zuleica C. CASTILHOS1, Ricardo G. CESAR1,2, Ricardo SIERPE1, Thiago T. 
ALVARO 3, Edison D. BIDONE2, Helena POLIVANOV3 

 
1- Centro de Tecnologia Mineral (CETEM/MCT) - zcastilhos@cetem.gov.br; 2- Universidade Federal Fluminense 
(UFF) – geo_ricardocesar@yahoo.com.br; 3- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – 
teles@geoenge.geologia.ufrj.br 

 
Resumo 
O presente trabalho propõe a avaliação preliminar das concentrações de elementos tóxicos em 
amostras de águas subterrâneas destinadas ao consumo humano no Município de Capitão Gervásio 
(PI). As análises químicas totais de As, Ba, B, Ni, Hg e Zn foram realizadas por ICP-MS em 12 
amostras de água subterrânea sendo avaliada a intensidade da contaminação através da 
comparação com os valores orientadores da Portaria 518 do Ministério da Saúde e da CETESB 
(2005). Onze das doze amostras analisadas apresentaram pelo menos um dos elementos analisados 
com teores superiores aos valores de referência para consumo humano. As concentrações de Pb e B 
estiveram abaixo do limite de detecção do método analítico. Os teores de Níquel e de Mercúrio 
ultrapassaram os valores orientadores em mais da metade dos pontos amostrados. No caso do Ni, os 
teores podem estar associados a um enriquecimento natural. 
 
Palavras-chave: Água subterrânea, metais, saúde humana, Estado do Piauí 
 
Abstract 
This study carried out a preliminary assessment of toxic elements levels in groundwater consumed by 
human population of the Capitão Gervásio city, Piauí State. Total chemical analysis of As, Ba, B, Ni, 
Hg e Zn were performed by ICP-MS in 12 water samples. More than 90% of the samples presented 
metal levels above the limits established by Brazilian legislation for human consumption. On the other 
hand, Pb and B concentration were lower than the detection limits. The highest levels were detected 
for Ni and Hg, whose concentrations were higher than the limits proposed by Brazilian legislation in 
more than 50% of the sampling points. In respect to Ni, such high concentrations may be associated 
with natural geological enrichment. 
 
Keywords: Groundwater, metals, human health, Piauí State 
 

1. Introdução 

Metais pesados são elementos reconhecidamente tóxicos e podem causar sérios 

danos à saúde humana e ambiental. Fontes antropogênicas estão usualmente relacionadas 

a atividades econômicas, enquanto que fontes geogênicas são associadas à ocorrência de 

depósitos hidrotermais e ao intemperismo de assembléias minerais sulfetadas, 

contaminando solos, sedimentos e águas. 

A contaminação por elementos tóxicos em águas subterrâneas tem despertado a 

atenção da comunidade científica, sobretudo relacionada ao consumo humano dessas 

águas. Neste sentido, elementos como As, Hg, Pb, Ni, Zn, Cu, Cl e F têm sido 

freqüentemente analisados. O município de Capitão Gervásio (PI) está situado no sertão 

nordestino, onde a demanda por água subterrânea é intensa e poucos são os trabalhos de 

análise de qualidade destas águas.  O presente trabalho trata da avaliação preliminar dos 

teores de metais em águas subterrâneas de consumo humano em Capitão Gervásio (PI). 
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2. Materiais e Métodos 

Após revisão bibliográfica detalhada a respeito do uso do espaço e da geoquímica 

regional, os seguintes metais e mineralóides foram selecionados para quantificação: As, Ba, 

B, Ni, Hg e Zn.  

Doze amostras de água subterrâneas foram coletadas em Agosto/2010 e, 

imediatamente acondicionadas em recipientes de polietileno e acidificadas com ácido nítrico 

ultrapuro. A determinação do teor total dos referidos elementos foi efetuada em amostra 

bruta (sem filtração prévia) por ICP-OES (marca Varian, vista MPX). 

A avaliação da intensidade da contaminação foi realizada através da comparação 

com os valores orientadores da portaria 518 do Ministério da Saúde e da CETESB (2005).  

 

3. Resultado e discussão 

A determinação das concentrações totais de metais em águas subterrâneas mostrou 

que todas as amostras apresentam alguma não-conformidade em relação aos teores 

orientadores considerados (à exceção da amostra 19), como observado na Tabela 1, o que 

sugere a potencial ocorrência de efeitos adversos à saúde humana associados ao consumo 

dessas águas. Dentre os metais investigados, o Ni e o Hg foram os únicos que 

apresentaram concentrações acima dos valores orientadores para mais de 60% dos pontos 

de coleta. As mais elevadas concentrações desses metais estavam até cinco e três vezes 

maiores do que os valores estipulados para Ni e Hg, respectivamente. De fato, a análise 

estatística revelou a existência de uma correlação positiva e significativa (r>0,5) entre ambos 

metais em águas subterrâneas, sugerindo a ocorrência de fonte(s) comum(s) para estes 

elementos. No caso do Ni, há jazida em explotação e, portanto, pode ocorrer anomalias 

hidrogeoquímicas do metal. Além disso, uma correlação positiva e significativa foi detectada 

entre o Ni e o Al (indicador de argilomineais, r>0,5), sugerindo que o Al pode desempenhar 

papel importante na mobilidade do Ni, sobretudo via presença de material em suspensão.  

A determinação das concentrações de Al revelou que somente três das doze 

amostras analisadas estavam em discordância aos valores orientadores considerados (0,2 

mg/L), provavelmente em virtude de alta concentração de material em suspensão. Em geral, 

o Al possui baixa toxicidade associada à saúde humana, visto que estamos naturalmente e 

freqüentemente expostos a altas concentrações do metal, sobretudo em ambientes 

tropicais. 

A quantificação dos teores de Pb (elemento altamente tóxico) e B revelou valores 

abaixo do limite de detecção do método analítico (Tabela 1). No caso do As, somente um 

ponto de amostragem apresentou concentração acima do limite de detecção e do valor 

estipulado pelos documentos orientadores considerados (0,01 mg/L). Neste sentido, é 
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importante salientar que o As+3 é um elemento cancerígeno (ATSDR, 2007). Em trabalhos 

futuros, novas coletas serão efetuadas para estes mesmos pontos, de forma a verificar o 

risco cancerígeno à saúde humana. 

Os teores de Zn estavam em conformidade com os valores orientadores para todas 

as amostras. O Zn é considerado um micro-nutriente essencial e desempenha papel 

importante no metabolismo e fisiologia de diversos organismos, mas pode causar efeitos 

adversos ao organismo quando presente em altas concentrações (Gimeno-Garcia, 1996).  

 A quantificação das concentrações de Ba revelou que três dos doze pontos 

amostrados estavam acima do valor orientador considerado (0,7 mg/L). A mais elevada 

concentração de Ba esteve mais de oito vezes acima do valor orientador. Uma relação 

positiva e significativa foi detectada entre os teores de Ba e de Fe (indicador de oxi-

hidróxidos de ferro), indicando que este último desempenha papel importante no 

comportamento do Ba, principalmente através do transporte de material em suspensão. 

 As concentrações de Fe revelaram que das doze amostras analisadas, quatro 

estavam em não-conformidade com os valores considerados.  A mais elevada concentração 

de Fe obtida estava mais de 30 vezes acima do valor orientador (0,3mg/L), possivelmente 

devido à ocorrência de alta quantidade de material em suspensão.  

 

Tabela 1 – Teores totais de metais (mg/L) em amostras de águas subterrâneas coletadas em Capitão 
Gervásio  (PI).  
Amostras Al As Ba B Pb Fe Hg Ni Zn 

1 0,08 ND ND 0,10 ND 0,07 0,0029* 0,097* 0,009 

2 0,14 ND 0,24 0,18 ND 0,11 0,0023* 0,459* 0,03 

3 0,12 ND 0,2 0,18 ND 0,13 0,0027* 0,017 0,013 

4 0,45* ND 0,21 0,17 ND 0,11 0,0020* 1,063* 0,043 

5 0,05 ND 0,10 0,14 ND 0,06 0,0008 0,058* 0,009 

8 0,20* ND 5,80* 0,15 ND 9,18* 0,0036* 0,749* 0,878 

10 0,10 ND 0,27 0,33 ND 8,8* 0,0018* 0,006 0,054 

11 0,45* ND 0,96* 0,12 ND 1,32* 0,0025* 0,029* 1,657 

13 0,06 ND 0,22 0,16 ND 0,08 0,0005 0,006 0,080 

14 0,13 0,012* 0,84* 0,24 ND 0,11 0,0031* 0,884* 0,023 

18 0,09 ND ND 0,23 ND 0,38* 0,0007 0,013 0,338 

19 0,05 ND 0,07 0,15 ND 0,19 0,0007 0,006 0,028 

Port 518  DI 0,010 0,70 DI 0,01 0,30 0,0010 DI 0,010 

CETESB 

(2005) 
0,20 0,010 0,70 0,50 0,01 0,30 0,0010 0,20 0,010 

* = acima do limite proposto pela CETESB (2005) e/ou portaria 518 do Ministério da Saúde; ND = não detectado; 
DI = dado indisponível. 
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4. Conclusão 

A avaliação preliminar dos teores de metais aponta que 91% das águas analisadas 

apresentaram teores acima dos recomendados, sendo que o Ni e o Hg causaram a maior 

freqüência de não-conformidade (em mais de 60% das amostras). Em trabalhos futuros, 

será realizada a estimativa numérica dos riscos associados à saúde humana por consumo 

dessas águas, utilizando a metodologia preconizada pela USEPA (1989).  
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Resumo 
O Córrego das Pedras é um afluente da margem esquerda do Rio São Francisco, localizado no 
município de Buritizeiro – MG. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os resultados 
obtidos a partir da análise dos parâmetros físico-químicos de pH, Oxigênio Dissolvido (OD) e 
Condutividade Elétrica na Bacia do Córrego das Pedras (BCP). A metodologia utilizada correspondeu 
a revisão bibliográfica e cartográfica (Folha Topográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, SE.23-X-C, escala 1:100.000), planejamento e execução de trabalho de campo, 
leitura in loco dos parâmetros físico-químicos em quatro pontos de amostragem; análise dos 
resultados obtidos e elaboração de mapas, através do software ArcGis 9.3, e gráficos, através do 
Microsoft Excel 2007. A interpretação dos resultados tem como base os parâmetros estatísticos da 
distribuição de cada elemento, assim como os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Resolução CONAMA 357/2005) e pela a Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Básico (CETESB, 2007). Os valores de OD e Condutividade encontram-se dentro dos padrões 
estabelecidos pela Legislação Ambiental vigente e as concentrações de pH estão abaixo do valor 
mínimo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 e sinaliza a necessidade de monitoramento 
ambiental. 
Palavras-chave: Qualidade da Água de Superfície, Córrego das Pedras, Geoquímica Ambiental, 
Parâmetros Físico-químicos, Buritizeiro – MG. 
 
Abstract 
The Pedras stream is an affluent on the left margin of the São Francisco River, located in the 
municipality of Buritizeiro – MG. This study is aimed at demonstrating the results obtained from the pH 
physio-chemical parameters, Dissolved Oxygen (DO) and electric conductivity in the Basin of the 
Pedras Stream. Methodology used corresponded with a bibliographic and cartographic review 
(Topographical sheet from the Brazilian Geographic and Statistic Institute – IBGE, SE.23-X-C, scale 
1:100,000), planning and performing field work, in loco reading of physio-chemical parameters in four 
sampling points; analysis of the results obtained and drafting maps, through ArcGis 9.3. software, and 
grafics of  concentration levels. Interpretation of results was based on distinctive statistical parameters 
of the distribution of each element, as well as standards established by the National Environment 
Council (CONAMA Resolution 357/2005) and by the Technology Company for Basic Sanitation 
(CETESB, 2007). The values of OD and conductivity were in established standards by the current 
Environmental Legislation and the values of  pH were below of  minimum established standards by 
CONAMA Resolution 357/2005 and signals the necessity of environmental control. 
Keywords: Quality of Superficial Water, Pedras Stream, Environmental Geochemistry, Physio-
Chemical Parameters, Buritizeiro - MG 
 
1. Introdução 

A qualidade hídrica é tema de várias discussões, haja vista que é um recurso natural 

indispensável para a vida e utilizado na maioria das atividades na superfície terrestre. 

Problemas relacionados á contaminação e poluição da água de superfície, eutrofização de 

corpos hídricos, as alterações na dinâmica natural do rio, entre outras características, 

indicam o comprometimento da qualidade natural do ambiente. Esses problemas podem 

estar relacionados às condições de background, à intervenção antropogênica ou à 

associação entre ambos os fatores. 
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Assim, a avaliação da qualidade hídrica contribui para a compreensão dos fatores de 

contaminação da água e a tomada de decisões que visem evitar a degradação desse 

recurso natural. O sistema de avaliação da qualidade da água baseia-se nos princípios 

estabelecidos pela National Sanitation Foundation (EUA), que utiliza e define parâmetros 

básicos para a avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA). 

Por isso, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar os resultados obtidos a 

partir da análise dos parâmetros físico-químicos de pH, Oxigênio Dissolvido (OD) e 

Condutividade Elétrica na Bacia do Córrego das Pedras (BCP). 

 
2. Localização e Características gerais  

A bacia do Córrego das Pedras (BCP) localiza-se na margem esquerda do Rio São 

Francisco e totalmente inserida no município de Buritizeiro, Norte de Minas Gerais (Fig. 1). 

O Córrego das Pedras possui aproximadamente 20km de extensão e drena a área urbana e 

rural do município. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização da Bacia do Córrego das Pedras, Buritizeiro – MG. 

 

Geologicamente a BCP está inserida nos domínios da Bacia Sanfranciscana, Grupo 

Bambuí (Neoproterozóico) e o embasamento regional é composto por arenitos arcosianos 

da Formação Três Marias (600 – 650 Ma). 

O tipo climático do município de Buritizeiro corresponde ao Clima Tropical Úmido 

Subúmido, caracterizado por invernos secos e frios, bem como verões quentes e chuvosos, 

segundo Köppen (1948). O tipo vegetacional é composto por Floresta Estacional Decidual, 

Cerrado, Cerrado Típico, subsistema Veredas e mata ciliar (BAGGIO et al, 2007). 
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A população do município de Buritizeiro é composta por 26921 habitantes (IBGE, 

2010). Os setores da economia municipal são compostos pela agropecuária, serviços e 

comércio. 

 

3. Trabalhos Executados 

O procedimento metodológico correspondeu basicamente a três etapas principais. 

Realizou-se revisão bibliográfica e pesquisa documental, planejamento da pesquisa, 

consulta ao Google Earth e interpretação da Folha Topográfica do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 1973) SE.23-X-C, escala 1:100.000. 

Na campanha de campo foram coletadas amostras água superfície em quatro pontos 

na drenagem do Córrego das Pedras e executou a leitura in sito dos parâmetros físico-

químicos de potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (CE), oxigênio dissolvido 

(OD) e temperatura (T), que foram obtidos com 3 aparelhos OAKTON PDC650. 

Realizou-se o georreferenciamento dos pontos de amostragem com o Global 

Positioning Sytem (GPS) Garmim Extrex Legend; elaboração de mapas de localização da 

área de estudo, através do software ArcGis 9.3, e gráficos com os resultados físico-químicos 

obtidos. 

Posteriormente, realizou-se a interpretação dos resultados tendo como base os 

parâmetros estatísticos característicos da distribuição de cada elemento, assim como os 

padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução CONAMA 

357/2005) e pela a Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico (CETESB, 2007). 

 

4. Resultados Obtidos 

O pH é usado universalmente para expressar o grau de acidez ou alcalinidade de 

uma solução. As concentrações de pH na Bacia do Córrego das Pedras variam de 5,16 a 

5,65, reduzindo a medida que aproxima da foz do córrego (Graf. 1).  
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Gráfico 1;   Org: SOUZA, F. C. R. (2011) 

A Resolução CONAMA nº357/2005, Art.14, determina que os valores de referência 

do pH devem compreender entre 6,0 e 9,0. 
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A CETESB (2007) indica que os níveis de Condutividade Elétrica superiores a 

100NS/cm são, negativamente, impactantes. Os valores de condutividade elétrica na BCP 

variam de 17,66 a 45,11, ou seja, estão físico-quimicamente dentro dos padrões 

estabelecidos pela Legislação. As concentrações aumentam a medida que aproxima da foz 

da drenagem principal (Graf.2).  
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Gráfico 2; Org: SOUZA, F. C. R. (2011) 

 Oxigênio Dissolvido refere-se à quantidade de O2 dissolvido em cada litro de água. A 

Resolução CONAMA nº357/2005 estabelece que os valores de OD não devem ser inferiores 

a 5mg/l. As concentrações de OD na BCP encontram-se entre 5,70 a 6,45 (Graf.3). 
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Gráfico 3. Org: SOUZA, F. C. R. (2011) 
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Resumo 
A água é um dos recursos naturais mais utilizado pelos homens, porém, é necessário que ela tenha 
uma qualidade suficiente para atender os diversos fins a que se destina. Nesta perspectiva este artigo 
visa analisar os impactos ambientais negativos existentes no córrego Entre Rios localizado no 
perímetro urbano do município de Pirapora-MG. Foi ralizado um levantamento da qualidade 
superficial de suas águas, por meio de analises fisico-químicas dos parâmetros: pH, Oxigênio 
Dissolvido, Condutividade Elétrica e Temperatura in situ. Para a concretização deste trabalho adotou-
se os seguintes procedimentos metodológicos: planejamento da pesquisa; trabalho de campo, 
obtenção dos parâmetros Físico-Químicos da água superficial, com a utilização do aparelho 
multiparâmetros OAKTON PDC 650, georeferenciamento dos pontos utilizou-se do Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) e por fim análise dos dados obtidos em campo, comparação com a 
resolução do CONAMA 357/05, elaboração de tabelas, gráficos, correlação da situação encontrada 
com os aspectos naturais (geologia e geomorfologia) e antrópicos (uso e ocupação de suas 
margens). Diante da pesquisa constatou-se que, o referido córrego apresenta algumas alterações em 
determinados parâmetros. Essas alterações foram associadas aos aspectos naturais (na área das 
nascentes) e antrópicos (nos demais pontos). Dentre as questões naturais as especificidades 
geomorfológicas são determinantes. Em relação as ações antrópicas, destaca-se o despejo de 
efluentes domésticos em função da ocupação urbana em suas margens.  
Palavras-Chave: Parâmetros Físico-Químicos, Qualidade da água, Córrego Entre Rios. 

 
Abstract 
Water is one of the most natural resources used by men, however, it is necessary that it has sufficient 
quality to achieve the various purposes for which it is intended. In this perspective this article aims to 
analyze the negative environmental impacts existing in Entre Rios stream located in the urban 
perimeter of Pirapora-MG. It was conducted a research about the quality of its surface waters through 
physico-chemical parameters: pH, Dissolved Oxygen, Electrical Conductivity and in situ 
Temperature. For the accomplishment of this work, it was adopted the following methodology: 
research planning, work field, the obtaining of the physical and chemical parameters of water surface, 
using the multiparameter device Oakton CDP 650, for georeferencing of the points was used the 
Global Positioning System (GPS), the analysis of the obtained data in field comparing them with the 
357/05 CONAMA resolution, tables and graphs drafting, and finally, the correlation of the situation of 
natural (geology and geomorphology) and anthropogenic (use and occupation of its margins) 
features. Trough the survey, it was found that, the stream has some changes in certain 
parameters. These changes were associated with the natural (in the area of the springs) and the man-
made (in the other points) features. Among the environmental matters, the geomorphological 
characteristics are crucial. In relation to the human actions, there is the domestic effluents dumping   
due to the stream margins urban occupation. 
Keywords: physico-chemical parameters, water quality, Entre Rios stream. 

 
1. Introdução 

O Brasil possui a maior quantidade de recursos hídricos da América Latina. Este 

aspecto contribui para o uso indiscriminado dos mesmos, o que resulta em degradação e 

comprometimento de reservas futuras. Atualmente a preservação e recuperação dos cursos 

d’água é uma questão de sobrevivência e garantia de sobrevida às gerações futuras. 
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Entretanto, não é o que acontece, pois a maioria dos corpos d’água do país apresentam 

impactos negativos oriundos da interferência antrópica. 

 
2. Localização da área de estudo 
 O município de Pirapora está inserido na mesorregião Norte do Estado de Minas 

Gerais, entre as coordenadas 17°21’55” de latitude Sul e 44°56’59” de longitude Oeste, 

correspondendo à área do alto médio São Francisco. Com uma população de 52.690 

habitantes (IBGE, 2010).  

 
  Figura 1: Localização do município de Pirapora-MG (GONÇALVES, 2010). 

 

A área da pesquisa encontra-se totalmente inserida na bacia hidrográfica do Rio São 

Francisco, sendo a sub-bacia do Córrego Entre Rios a área efetiva da pesquisa. O córrego 

está inteiramente situado no perímetro urbano da cidade supracitada. 

 
3. Geologia 
 Geologicamente a área está situada sobre as rochas neoproterozóicas do Grupo 

Bambuí arenitos arcoseanos da Formação Três Marias, rochas Cretáceas do Grupo Areado 

arenitos eólicos fluvio-deltaicos, Depósitos Terciários/Quaternários inconsolidados e 

Depósitos aluviais correspondendo a área de influência do rio São Francisco a oeste e do rio 

Das Velhas a leste (TRINDADE et al, 2006). 

 
4. Metodologia 

A metodologia desenvolvida para a realização da pesquisa constitui-se em três 

etapas: 1ª etapa: planejamento do trabalho: revisão bibliográfica, levantamento de base 

cartográfica, geológica, geomorfológica, pedológica e adesão de dados secundários da 

prefeitura. 2ª etapa: trabalho de campo contemplando pontos estratégicos em todo percurso 
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do córrego, foram selecionados 5 pontos desde a área de nascente até as duas foz, para a 

obtenção dos Parâmetros Físico-Químicos da água superficial, onde foi utilizado o aparelho 

multiparâmetros OAKTON PDC 650. 3ª etapa: análise dos dados obtidos em campo, 

comparação com a resolução do CONAMA 357/05 e correlação com os aspectos naturais: 

geologia, geomorfologia ou antrópicos: uso e ocupação de suas margens. 

 
5. Resultados 

O córrego Entre Rios de acordo com Figueiredo (2010) é considerado como um 

curso d’água de Classe 3. A partir das observações realizadas em campo, constatou-se que 

ele pode receber essa classificação somente em suas nascentes localizadas na Fazenda 

Nova Estância, a partir daí quando o córrego passa a receber influencia urbana essa 

classificação se torna obsoleta. A tabela 01 apresenta todos os dados levantados em 

campo. 

Tabela 01: Parâmetros Físico-Químicos.   

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DO CÓRREGO ENTRE RIOS 

Pontos Ph Condut. Elétrica µs/cm 
 

O.D. mg / L 
 

Temperatura °C 

Nascente 4,96 48,92 2,96 19,5 
Vertente1 5,75 158,5 4,94 20,1 
Foz 1 5,53 119,2 5,21 21,8 
Vertente2 5,55 146,2 2,39 22,3 
Foz 2 6,56 565,7 2,84 23,7 

 

A Resolução CONAMA 357/05 estabelece para os corpos d’água de Classe 3 

valores de pH entre 6,0 e 9,0. Conforme observado no gráfico 01, os valores de pH obtidos 

nos pontos 01, 02, 03 e 04 estavam  abaixo do estabelecido pela Resolução, encontrando-

se levemente ácidos e apenas o ponto 05 está dentro dos padrões estabelecidos. 

 

Gráfico 01: Valores de pH dos pontos analisados. 

Para o Oxigênio Dissolvido a Resolução do CONAMA estabelece que os valores não 

devem ser inferiores a 4 mg/L O2. Os pontos 02 e 03 apresentam valores adequados, 

enquanto os pontos 01, 04 e 05 encontram-se abaixo do estabelecido, conforme gráfico 02. 

O baixo valor encontrado no ponto 01 está relacionado ao ambiente lêntico, pois, suas 
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águas neste local apresentam um fluxo estagnado. Em referencia aos pontos 04 e 05 os 

valores estão relacionados aos efluentes domésticos.    

 

Gráfico 02: Valores O.D. dos pontos analisados.  

De acordo com a CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(2007) os níveis superiores a 100 µs/cm indicam ambientes impactados negativamente. No 

córrego estudado todos os pontos analisados superam este valor exceto o ponto 01. 

No tocante a temperatura o CONAMA não estabelece valores para os cursos d’água, 

mas, define padrões para o lançamento de efluentes, sendo que a temperatura não deve ser 

superior a 40°C. Os pontos pesquisados apresentaram uma variação de acordo com os 

horários de análise.    

 
6. Considerações finais  

Os resultados obtidos, mostraram alterações em determinados parâmetros  físico-

químicos. Tais alterações mostram correlação com questões naturais e intervenções 

antrópicas. Referente as questões naturais destaca-se as especificidades  geomorfológicas 

encontradas na área de nascentes, dentre as ações  antrópicas, relaciona-se  

principalmente a ocupação urbana, despejos de efluentes domésticos e lixo. 

Como medidas mitigadoras, recomenda-se a criação de uma APA - área de 

preservação ambiental, com intuito de revitalizar o córrego Entre Rios, recuperando as áreas 

degradadas e realizar campanhas de concientização da população, que são os maiores 

responsáveis pela atual condição do córrego. 
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Resumo 
A poluição das águas tem se apresentado de diversas formas, as alterações das propriedades físico-
químicas coloca-se como uma das fáceis deste processo. No trecho pesquisado entre as cidades de 
Pirapora-MG e Carinhanha-BA existem cidades e indústrias que podem estar contribuindo com tal 
fato, pois o uso de agroquímicos e lançamento do esgoto industrial e urbano é feito diretamente nas 
águas do Rio São Francisco sem nenhum tratamento prévio, assim o presente estudo se faz 
necessário tendo em vista a gravidade destas alterações para a biota e consequentemente para a 
saúde humana. A metodologia referente à obtenção dos dados seguiu-se os procedimentos: 
planejamento da pesquisa; trabalho de campo para obtenção dos parâmetros físico-químicos da água 
superficial (pH, Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica e Temperatura) efetuado em abril de 
2010, onde utilizou-se a metodologia proposta pela CPRM (Serviço Geológico do Brasil) com o 
aparelho multiparâmetros OAKTON PDC 650, o georeferenciamento dos pontos utilizou-se do 
Sistema de Posicionamento Global (GPS) e por fim análise dos dados obtidos em campo, 
comparação com a resolução do CONAMA 357/05, elaboração de tabelas, gráficos, correlação da 
situação encontrada com os aspectos naturais (geologia e geomorfologia) e antrópicos (uso e 
ocupação do solo). Constatou-se a presente situação: pH apresentou-se dentro dos padrões de 
águas superficiais com valores mais elevados na área de influência das rochas calcárias do grupo 
Bambuí. O mesmo acontece com a condutividade Elétrica, exceto nos pontos relacionados ao riacho 
Grande e o rio Pacuí, cuja causa dos altos valores deve ser melhor investigada. O Oxigênio 
Dissolvido mostrou-se alterado próximo a área de influência do córrego Mendes.  
Palavras-Chave: Qualidade das águas, Rio São Francisco, Parâmetros físico-químicos.  

Abstract 
Water pollution has been presented in various forms, changes in physical and chemical properties are 
rated as one of the faces of this process. In the researched stretch between the cities of Pirapora-MG 
and Carinhanha -BA there are cities and industries that may be contributing with this fact, due to the 
inappropriate use of agrochemicals and the release of industrial and urban sewage that is done 
directly in São Francisco river waters without any pretreatment, so this study is necessary according to 
the severity of these changes to the biota and consequently to the human health. The methodology for 
data collection procedures in the following way: research planning, work field  made in April 2010, to 
obtain the water surface physical-chemical parameters (pH, Dissolved Oxygen, Electrical Conductivity 
and Temperature) , which  was used the proposed methodology  by CPRM (Brazil Geological Survey) 
with the multiparameter device Oakton CDP 650, the georeferencing of the points using the Global 
Positioning System (GPS), and finally  the analysis of the data obtained in the field comparing them  to 
the 357/05  CONAMA resolution, tables and graphs drafting,  the correlation of the situation with the 
natural (geology and geomorphology) and anthropogenic (soil use and occupation) features. Trough 
the survey, it was found that:  pH was within the water surfaces standards, showing higher values only 
in the area where there is influence  from Bambuí group limestones. The same happens with the 
electrical conductivity, except in sections related to the Grande creek and the Pacu river, which its 
high values should be better investigated. The dissolved oxygen was altered next to Mendes stream 
influence área.                                                               
Keywords: water quality, São Francisco river, physical-chemical parameters.  
 

1. Introdução 
A água é um elemento vital e indispensável para a vida em todos os seus 

segmentos, sua utilização em distintos setores implica a necessidade de uma gestão 
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eficiente quanto ao uso consciente e principalmente á qualidade deste recurso. No entanto é 

imprescindível que a água possua uma qualidade suficiente para atender os diversos fins. 

Neste sentido os parâmetros físico-químicos, fornecem informações físicas e químicas de 

grande relevância para o conhecimento científico da qualidade ambiental das águas de um 

determinado recurso hídrico. A expedição realizada pelo Projeto Geoquímica MultiUsos do 

Serviço Geológico do Brasil efetuou a medição destes parâmetros entre a foz dos rios das 

Velhas e Carinhanha, abrangendo um trecho de quase 400 km do Rio São Francisco. 

2. Geologia 
No segmento médio/baixo curso, a bacia do Rio São Francisco drena rochas 

neoproterozóicas do Grupo Bambuí, principalmente arenitos da Fm Três Marias, Calcários 

do Grupo Paraopeba indiviso, Calcários, margas e metapelitos da Fm Lagoa do Jacaré e 3. 

3. Metodologia 

Foi utilizada uma malha de baixa densidade, onde os pontos foram programados 

para amostragem tendo em vista as contribuições de afluentes de ambas as margens do rio 

São Francisco, sendo amostrados água e sedimento de fundo na margem correspondente 

ao afluente usando os padrões definidos para o Projeto Geoquímica MutiUsos. Os dados de 

parâmetros físico-químicos foram obtidos com 3 aparelhos OAKTON PDC650, sendo 

medidos a condutividade, pH, 

Oxigênio Dissolvido e temperatura. 

Os trabalhos de campo foram 

efetuados durante expedição que 

navegou o rio São Francisco partindo 

de Pirapora-MG até o rio Carinhanha-

BA em abril de 2010 com 

profissionais da CPRM e da 

Unimontes - Campus Pirapora. 

Posteriormente foi efetuada uma 

análise dos dados obtidos em campo, 

comparação com a resolução do 

CONAMA 357/05. 

4. Resultados 
Os valores obtidos para o pH e a 

condutividade ao longo de todo o 

trecho foi coerente com os aspectos  

geológicos da área de drenagem. As 

regiões de calcários aflorantes do 

Fig 2 - Valores do pH 
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Grupo Bambuí, 

regiões de calcários 

aflorantes do Grupo 

Bambuí, 

principalmente da 

Formação Lagoa 

do Jacaré, fazem 

com que as águas 

superficiais tenham 

um aumento nos 

valores do pH e da 

condutividade. Os 

valores de pH 

encontram-se 

totalmente dentro 

dos limites legais. 

Em 4 pontos, os 

valores da 

condutividade 

excedem o valor de 

referência para 

qualidade 

superficial de 100 

ms/cm. Em dois 

destes locais, 

próximo a 

confluência do 

riacho Grande e do 

rio Pacuí, os 

valores elevados 

podem estar 

refletindo influência 

antrópica. O 

mesmo ocorre com os valores obtidos para o 

Oxigênio Dissolvido nas proximidades do córrego Mendes.  

Figura 3 - Valores da Condutividade 

Figura 4 - Valores do Oxigênio Dissolvido. 
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Este três pontos devem ser investigados com mais detalhe para definir a origem dos 

valores anômalos. Os resultados estão representados em mapas com o gráfico de cada 

parâmetro físico-químico conjugado.  

 

5. Considerações finais 

O estudo apontou algumas alterações em determinados parâmetros físico-químicos 

das águas superficiais do rio São Francisco. Tais alterações foram associadas a fatores 

naturais, como a composição geológica do Grupo Bambuí e as questões antrópicas se 

destacam o uso de agroquímicos (agricultura) e lançamento de efluentes urbanos e 

industriais. 

Apesar de alguns parâmetros se encontrarem dentro dos padrões estabelecidos é 

imprescindível que se faça um monitoramento constante destes pontos, pois, os parâmetros 

físico-químicos variam de forma rápida e significativa (BAGGIO, 2008). 
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Resumo 
Os manguezais são ecossistemas costeiros de transição entre ambientes terrestres e marinhos, 
característicos de regiões tropicais e subtropicais. Oferecem várias funções naturais de importância 
ecológica como um sítio de acúmulo de carbono e nutrientes, de renovação da biomassa marinha e 
oferecem proteção contra a erosão costeira. Neste ambiente, as bactérias atuam como importantes 
agentes na ciclagem de nutrientes e carbono, promovendo transformações bioquímicas que modulam 
os ciclos biogeoquímicos. Neste contexto, foram estudados os manguezais de um local com 
importante histórico de contaminação ambiental (Cubatão, SP). Estes dados foram comparados com 
os de manguezais e demais áreas da Baía de Guanabara (RJ), procurando observar a atividade 
microbiana nestes ambientes. Os resultados deste estudo mostraram que as amostras de Cubatão 
correlacionam-se com as áreas de melhor qualidade ambiental da Baía de Guanabara (APA de 
Guapimirim e praia de Boa Viagem). Os grupos bacterianos presentes em Cubatão possuem 
atividades respiratórias de aerobiose e anaerobiose facultativa com presença de desnitrificação e 
sulfato redução. Os consórcios bacterianos de Cubatão mantiveram a sua AST elevada (0,12 ± 0,02 
µg.O2.h

-1.g-1 e 0,07 ± 0,01µg.O2.h
-1.g-1) e sua EST reduzida (2,07 ± 1,91µg.fluoresceína.h-1.g-1 e 2,4 ± 

3,33 µg.fluoresceína.h-1.g-1). 
 
Palavras-chave: sedimentos de mangue, atividade microbiana, Cubatão, Baía de Guanabara. 
 
Abstract 
Mangroves are transitional coastal ecosystems between terrestrial and marine environments, typical of 
tropical and subtropical regions. They offer many natural functions of ecological importance, such as a 
site of carbon and nutrient accumulation, a place of renewal of marine biomass and protection against 
coastal erosion. In this environment, bacteria act as important agents in nutrient and carbon cycle, 
promoting biochemical changes that modulate the biogeochemical cycles. In this context, we studied a 
mangrove environment with great score of environmental contamination in the Cubatão region, in the 
State of São Paulo. The data were compared with those shown by mangroves and impacted areas of 
Guanabara Bay (RJ) to observe the microbial activity in these environments through cluster analysis. 
These analysis revealed that Cubatão samples correlate with areas of improved environmental quality 
in Guanabara Bay (APA Guapimirim and Boa Viagem beach). Bacterial groups from Cubatão have 
aerobic and anaerobic facultative respiratory activity, with the presence of denitrification and sulfate 
reduction. The bacterial consortia from Cubatão maintained their elevated AST (0.12 ± 0.02 
µg.O2.h

−1.g−1 and 0.07 ± 0.01 µg.O2.h
−1.g−1) and its EST reduced (2.07 ± 1.91 µg.fluoresceína.h−1.g−1 

and 2.4 ± 3.33 µg.fluoresceína.h−1.g−1). 
 
Keywords: mangrove sediments, microbial activity, Cubatão, Guanabara Bay. 
 

Introdução 

A Baixada Santista é a região mais populosa do litoral do Estado de São Paulo, onde 

estão localizados o maior porto do Brasil e um dos mais importantes pólos industriais da 

América Latina na cidade de Cubatão. Apresenta a maior ocorrência de manguezais deste 

Estado e recebeu nas últimas seis décadas uma grande carga de efluentes industriais e 

domésticos em seus corpos hídricos, como consequência direta das atividades do pólo 

industrial e do grande crescimento demográfico da região (Damatto, 2010). Já a Baía de 
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Guanabara localiza-se no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Abriga o segundo maior porto 

do país e, apesar de revestir-se de uma inegável importância histórica, econômica, cultural, 

científica, social e ambiental, trata-se de um dos ambientes costeiros mais degradados do 

país (Amador, 1997). 

 Um dos grandes responsáveis na ciclagem do carbono e nutrientes armazenados no 

mangue são as bactérias. Estes microrganismos apresentam uma grande plasticidade 

genética, versatilidade metabólica e a capacidade de formar consórcios com diversos 

organismos. Este nível de organização acaba influenciando o funcionamento de diferentes 

comunidades dentro do mangue, principalmente nos sedimentos. Assim, as bactérias 

promovem amplas transformações bioquímicas que modulam os ciclos biogeoquímicos 

(Sigee, 2005). 

Por se tratarem de áreas com um importante histórico de contaminação por metais, e 

devido ao importante papel que a microbiota exerce no ciclo biogeoquímico dos elementos, 

o objetivo deste estudo foi comparar a atividade microbiana em sedimentos de dois 

ecossistemas de manguezal (Cubatão, SP; Baía da Guanabara, RJ), procurando observar 

possíveis alterações em função da contaminação a que estão expostas. 

Materiais e Métodos 

Amostras foram coletadas no sistema estuarino de Santos-Cubatão (SP) nos rios 

Morrão (23º 52´ 35” S e 46º 21´ 28” W) e rio Branco (23° 56’ 21” S e 46° 25’ 56” W). Durante 

o verão de 2011, sedimentos foram coletados com o auxílio de tubos de acrílico de 10 cm de 

diâmetro por 20 cm de profundidade. Na Baía de Guanabara (RJ), a amostragem ocorreu no 

período de 2000 até 2010, e a coleta processou-se com tubos de acrílico de 10 cm de 

diâmetro e 30 com de profundidade, na porção sul (12,22° 54' 32,66" S e 43° 7' 48.65" W), e 

com um amostrador do tipo van-Veen, na região norte da baía (22° 46' 56,67" S e 43° 7' 

59,53" W). 

Neste trabalho foram analisadas ARB – Atividade respiratória bacteriana (Alef & 

Nannipieri (1995), com meios de cultura seletivos; ESTE – Atividade das enzimas esterases 

(Stubberfield, Shaw, 1990); biovolume bacteriano (Kepner & Pratt, 1994); AST − Atividade 

do Sistema Transportador de Elétrons (Houri-Davignon & Relexans, 1989), Concentração de 

biopolímeros (proteínas, carboidratos e lipídios) (Fontana et al., 2010). 

 Para a análise estatística, os dados foram transformados em Log X+1 e aplicados o 

teste de cluster, com o método Ward e distância de Manhattan, para agrupamento dos 

dados. Neste testes, utilizou-se o programa Statistica 7. 
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Resultados e discussão 

 Análise de agrupamentos é mostrada na Figura 1 e a localização dos pontos de 

coleta, na Figura 2. Podem ser notados agrupamentos com AST/ESTE em dois principais 

grupos. As amostras de Cubatão apresentaram-se mais próximas aos locais considerados 

de melhor qualidade na Baía de Guanabara (APA de Guapimirim e praia de Boa Viagem, 

regiões norte e sul, respectivamente). Os consórcios bacterianos de Cubatão mantêm a sua 

AST elevada (0,12 ± 0,02 µg.O2.h
-1.g-1 e 0,07 ± 0,01 µg.O2.h

-1.g-1) e sua EST reduzida (2,07 

± 1,91 µg.fluoresceína.h-1.g-1 e 2,4 ± 3,33 µg.fluoresceína.h-1.g-1, para os pontos 2 e 3), 

demonstrando boa atividade bacteriana no meio (Figura 1). 

         Os grupos bacterianos presentes 

em Cubatão possuem atividades 

respiratórias de aerobiose e anaerobiose 

facultativa. Foi observada a presença de 

desnitrificação e sulfato redução. O 

biovolume bacteriano heterotrófico no 

ponto 41 (rio Branco) foi de 11,09 x 106 

bactérias/cm-3 e no ponto 45 (rio Morrão), 

de 20,46 x 106  bactérias/cm-3. 

Figura 1: Análise de agrupamentos (período, ano, 
AST e EST). 

         Nas análises de biopolímeros, 

observou-se, no ponto 41, concentração 

de proteínas da ordem de 12,87 x 102 

µg.g-1 e, para o ponto 45, 15,16 x 102 

µg.g-1. Para carboidratos, valores de 

42,04 µg.g-1 (ponto 41) e 39,13 µg.g-1 

(ponto 45) foram encontrados, e os 

lipídios mostraram concentrações de 

92,25 x 10 µg.g-1 (ponto 41) e 60,42 x 10 

µg.g-1(ponto 45). Isso mostra a 

predominância de lipídios como fonte de 

energia às bactérias. 

 

Figura 2: Localização dos pontos de amostragem. 
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 Analisando-se os agrupamentos da ARB (Figura 3), pode-se observar a formação de 

dois grupos, dentre os quais as amostras de Cubatão posicionam-se no segundo grupo com 

as amostras de Praia de Boa Viagem e aquelas do noroeste da Baía de Guanabara. Isso 

sugere a predominância de grupos bacterianos que utilizam aceptores finais de elétrons 

alternativos ao oxigênio e menos energéticos (Sigee, 2005). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Análise de agrupamentos 
(período, ano e ARB). 

 

 

 É importante ressaltar que a comparação entre os dois ambientes investigados 

permite observar de forma mais abrangente os grupos bacterianos e as possíveis 

funcionalidades dos processos microbiológicos existentes, promovendo a melhor 

compreensão da atuação dos microrganismos no ambiente estuarino. 
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Resumo 
 
A cinética de transferência de Mn-54, Cs-137 e Co-57 entre águas de maré e a coluna sedimentar de 
uma área de manguezal da Baía de Guanabara (RJ) foi avaliada por meio de experimentos em 
laboratório. Os experimentos tiveram a duração de 5 h, para simular um período aproximado ao da 
inundação pelas águas de maré. Em média, a cinética de remoção dos radioisótopos pelos 
sedimentos foi mais lenta para o Cs-137 (t1/2 = 205 minutos) do que para Mn-54 (t1/2 = 139 minutos) e 
Co-57 (t1/2 =156 minutos). Foi observada uma maior penetração do Cs-137 nos sedimentos, até os 2 
cm de profundidade. Estes resultados evidenciaram tanto uma menor remoção da água de maré, 
quanto uma maior mobilidade dentro da coluna sedimentar para o Cs-137, refletindo uma menor 
adsorção pelas partículas sedimentares do que observado para Mn-57 e Co-57.   
Palavras-chave: radiotraçadores, interface água-sedimento, cinética de adsorção  
 
Abstract 
 
The kinetics of Mn-54, Cs-137 and Co-57 transfer from tidal water to bottom sediment columns from a 
mangrove area in Guanabara bay ( Rio de Janeiro ) was evaluated in laboratorial experiments. 
Experiments were carried out during 5 h to simulate a period o tidal water flooding. The mean removal 
kinetics was slower for Cs-137 (t1/2 = 205 minutes) than for Mn-54 (t1/2 = 139 minutes) and Co-57 
(t1/2=156 minutes). There was a higher diffusion of Cs-137 within the upper 2 cm depth. Results 
evidenced a lower removal from overlaying water and a higher mobility within sediments for Cs-137, 
reflecting a less-efficient adsorption by sediment particles than observed for Mn-54 and Co-57. 
 
Keywords: radiotracers, water-sediment interface, adsorption kinetics  
  

 
1. Introdução 

Diversos elementos-traço e radioisótopos, sejam de origem natural ou antrópica, são 

altamente reativos em relação à adsorção ao material particulado em suspensão e aos 

sedimentos de fundo em sistemas aquáticos. Este comportamento tem sido reconhecido 

como particularmente importante em ambientes de manguezal, nos quais a dinâmica da 

retenção de contaminantes tem sido amplamente investigada (Alongi et al., 2004; Marchand 

et al., 2006). Entretanto, o uso de radiotraçadores para a caracterização do comportamento 

de elementos e radioisótopos de interesse ambiental tem sido pouco empregado em relação 

a manguezais. Um primeiro estudo realizado no Brasil, indicou que o Zn-65 pode se 

comportar de forma diferenciada em ambientes de floresta de manguezal e de canal de 

maré, ocorrendo menor mobilidade e retenção mais eficiente no ambiente de floresta 

(Machado et al., 2008). Em continuidade a este estudo inicial, foi realizada uma análise 
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preliminar do comportamento de Mn-54, Cs-137 e Co-57 em uma área de manguezal da 

Baía de Guanabara (Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro).  

 

2. Materiais e Métodos  

Amostras de águas superficais e testemunhos sedimentares foram coletados num 

manguezal em São Gonçalo (22°46’13’’S, 43°04’06’’W). Três testemunhos sedimentares (0-

8 cm de profundidade) foram coletados em tubos de acrílico e transportados para o 

laboratório. Os experiemntos foram realizados como indicado por Petersen et al. (1998), 

após algumas modificações adotadas por Machado et al. (2008). As colunas d’água que 

cobriam os sedimentos durante o transporte foram substituidas por águas do próprio local, 

após a adição de Mn-54 (9 Bq.mL‒1), Cs-137 (20 Bq.mL‒1) e Co-57 (36 Bq.mL‒1). Ao longo 

das 5 h seguintes as colunas d’água foram mantidas sob aeração constante e amostras de 1 

mL foram periodicamente coletadas para a determinação das atividades totais nas águas. 

Dois experimentos adicionais, similares aos descritos, mas sem sedimentos dentro dos 

tubos, foram realizados para avaliar possíveis efeitos da remoção de radioisótopos pelas 

paredes dos tubos, que não foi significativa (< 10%). Ao término dos experiemntos, os 

testemunhos sedimentares foram secionados em intervalos de 1 cm para a determinação da 

distribuição dos radioisótopos na coluna sedimentar. As atividades nas amostras de água e 

de sedimentos foram determinadas por espectrometria de radiação gama. Os radioisótopos 

empregados foram fornecidos pelo Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEM). 

 

3. Resultados e Discussão  

A Figura 1A apresenta as médias e desvios-padrões das medidas de atividade 

realizadas nas colunas d’água ao longo dos experimentos. A remoção dos radioisótopos 

seguiu uma cinética de primeira ordem, tendo sido os tempos de meia-vida (t1/2) da remoção 

pelos sedimentos, em média, ligeiramente inferiores para o 54Mn (t1/2 = 139 ± 12 minutos; CV 

= 8%), do que observado para 57Co (t1/2 = 156 ± 67 minutos; CV = 43%) e 137Cs (t1/2 = 205 ± 

100 minutos; CV = 49%). Uma cinética de primeira tem sido encontrada por outros estudos 

da remoção de radioisótopos por sedimentos, como indicado para 54Mn, 59Fe e 203Hg (Hall et 

al., 1989), 133Ba (Barros et al., 2004) e 65Zn (Machado et al., 2008). Houve uma variabilidade 

muito mais baixa dos valores de t1/2 obtidos para o 54Mn do que para os demais 

radioisótopos, possivelmente refletindo uma maior reatividade deste radionuclídeo com as 

partículas sedimentares. A alta variabilidade dos valores de t1/2 do 137Cs (CV de quase 50%) 

também se destaca. Este radioisótopo tendeu a apresentar uma menor reatividade com os 

sedimentos de fundo, de acordo com a cinética de remoção estimada.  
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A Figura 1B apresenta uma comparação das distribuições dos radionuclídeos nos 

testemunhos sedimentares ao término dos experimentos, na forma de percentuais relativos 

a atividade total na coluna sedimentar. Os radionuclídeos estudados apresentaram como 

tendência geral uma maior acumulação nos primeiros dois centímetros de profundidade, 

concordando com o observado por estudos anteriores, devido a uma geralmente baixa 

difusão nas águas intersticais devida à adsorção às particulas sedimentares (por exemplo, 

Petersen et al., 1998; Barros et al., 2004; Machado et al., 2008). Provavelmente em função 

deste processo, nenhum dos radioisótopos foi detectado abaixo dos 6 cm de profundidade. 

Entretanto, pode-se notar uma maior penetração do Cs-137 nos sedimentos, pois na 

camada de 1-2 cm de profundidade apresentou percentuais até cerca de duas vezes acima 

das apresentadas pelos demais, assim como teve menores percentuais na camada mais 

superior do perfil. Abaixo dos 2 cm de profundidade ocorreram percentuais similares.  
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Figura 1. A) Variabilidade nas atividades na coluna d’água. B) Variabilidade dos percentuais das 
atividades em cada profundidade, em relação ao total na coluna sedimentar. Os valores são médias ± 
desvios-padrões (n = 3). 

 

4. Conclusões 

Os resultados evidenciaram tanto uma menor cinética de remoção da água, quanto 

uma ligeiramente maior mobilidade dentro da coluna sedimentar em relação ao Cs-137, 

refletindo uma menor adsorção pelas partículas sedimentares do que observado para Mn-57 

e Co-57. Estes dois outros radioisótopos apresentaram comportamentos mais similares, 

como esperado em função da possível associação do comportamento diagenético de 

metais-traço ao do Mn. Estes resulados preliminares confirmam as conclusões de estudos 

anteriores de que sedimentos de manguezal são retentores de elementos de interesse 

ambiental, embora uma menor retenção possa ser esperada para o radioisótopo Cs-137.  
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Resumo 
O levantamento geoquímico de baixa densidade do estado do Ceará permitiu a criação de um banco 
de dados geoquímicos de solos, sedimentos ativos de drenagem, águas superficiais e subterrâneas, 
em um dado período histórico (2009-2010), que servirá de base para estudos de monitoramento 
ambiental. 
Palavras-chave: Geoquímica ambiental. Sedimentos de corrente. Solos. Química das águas. Ceará. 
 

Abstract  
The geochemical survey of low-density state of Ceará allowed the creation of a database of 
geochemical soil, sediment active drainage, surface water and groundwater in a given historical period 
(2009-2010), which form the basis for studies environmental monitoring. 
Keywords: Environmental geochemistry. Stream sediments. Soils. Water chemistry. Ceará. 
 

1. Introdução 

O projeto Levantamento Geoquímica de Baixa Densidade no Estado do Ceará inseri-

se no Programa Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental e Geologia Médica 

(PGAGEM), em execução pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. O principal objetivo 

deste trabalho é o mapeamento geoquímico regional do estado com finalidade geológica e 

ambiental, através da coleta de sedimentos de corrente, águas superficiais, águas 

subterrâneas e solos.  

Em trabalho desenvolvido por Frizzo (2006) as análises químicas para vários 

elementos traços e compostos inorgânicos foram realizadas nas águas coletadas nos 

açudes, fontes, rios e poços, que constituem os principais mananciais de abastecimento dos 

municípios do estado do Ceará. Neste estudo, 17% das amostras de águas superficiais e 

74% das águas subterrâneas apresentaram um ou mais metais pesados em concentrações 

acima do Valor de Referência do CONAMA (Resolução n°357/2005). Em 15,4% do total de 

exemplares colhidos foi detectada a presença de elementos tóxicos aos organismos 

superiores, como Al, As, B, Cd e Pb.  

Assim, se faz necessário um mapeamento geoquímico regional do estado, que 

permiti um maior entendimento dos processos e fontes dos elementos químicos na 

superfície terrestre, com ênfase na qualidade das águas de superfície e subterrâneas para 

abastecimento público.  

Conforme Licht (2001) os mapas de distribuição dos teores dos elementos e 

compostos químicos de interesse multidisciplinar, analisados em sedimentos ativos de 

drenagem, água e solos delimitam ambientes geoquímicos, naturais ou artificiais, 
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caracterizados por diferentes níveis de abundância e associações dos elementos e 

compostos químicos. Estes resultados permitem caracterizar o comportamento e a 

dispersão dos elementos e substâncias no ambiente superficial.  

 

2. Materiais e Métodos  

As atividades de campo para coleta dos materiais planejados (solos, sedimentos de 

corrente e águas de superfícies e subterrâneas) teve inicio em julho de 2009 e término em 

agosto de 2010. Foram coletados no total 219 amostras de solos, 953 sedimentos de 

corrente e 731 amostras de águas diversas (rios, lagos, reservatórios, cacimbas e poços 

subterrâneos) do estado do Ceará, provenientes de bacias hidrográficas com área de 

captação média de 150 a 200 km2. As etapas de campo foram executadas por 3 equipes 

atuando cada uma em uma unidade hidrográfica (Figura 1).  

A amostragem de águas seguiu as instruções para coleta e preservação de amostras 

de águas subterrâneas e de superfície do Laboratório de Análises Minerais – LAMIN/CPRM. 

Em cada local de coleta foram medidos os parâmetros físico-químicos da água (pH, OD, 

condutividade e temperatura) com um multimedidor portátil. Em seguida, foram coletadas 

duas alíquotas, uma para análise dos cátions por ICP-OES e outra para análise dos ânions 

por cromatografia de íons, utilizando-se tubos para centrífuga de 50mL, seringas sem 

agulha e unidades filtrantes de 0,45µm. A coleta foi feita seguindo-se os seguintes passos: 

(a) encheu-se a seringa com água do rio, acoplou-se uma unidade filtrante e procedeu-se a 

filtragem da água da seringa para o tubo até o volume de 50mL; (b) para análise dos 

cátions, acrescentou-se 1mL de HNO3, para preservação da amostra, mantendo o pH < 2 e 

após o tubo fechado e identificado; e, (c) os dois tubos foram mantidos refrigerados até o 

momento da análise.  

Os sedimentos de corrente foram coletados de forma composta no canal da 

drenagem e peneirados com malha de 1 mm de diâmetro e aproximadamente 1kg de 

material. Em seguida, as amostras foram encaminhadas para a SGS Geosol LTDA para 

analise de elementos maiores e traços, após digestão parcial com água régia, conforme 

método ICM14B. As amostras de águas foram encaminhadas para laboratórios particulares, 

sendo o Centro Tecnológico de Análises (CETAN) para analise de ânions e Conte & Silva 

Laboratório Ambiental LTDA. para análise de cátions. 

 

3. Resultados obtidos 

Até o momento, este projeto conta com resultados de análise química de 219 solos, 

953 sedimentos de corrente e 700 amostras de águas com resultados de fluoreto, cloreto, 

nitrito, nitrato, brometo, fosfato e sulfato (Figura 1). Após uma análise criteriosa dos dados 
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será possível a definição de áreas com fontes naturais ou artificiais de anomalias que 

deverão orientar estudos de caso, propor correções, controle e/ou eliminação das fontes de 

anomalias. 
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Figura 1 – Mapa de localização das amostras de sedimentos, solos e águas, coletadas no estado do 
Ce. 
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Abstract 
This study aimed to study the geochemical behavior of trace metals from the shrimp farming (Zn and 
Cu) in mangrove soils and the variation of these parameters due to variations in weather conditions. 
For this, soil samples were collected in two different locations: a point near to the effluents discharge 
point (AC) and a control point without the influence of shrimp farm effluent: The results show a 
decrease in the amount of metals extracted during the dry period. Cu was present only associated 
with carbonates and with crystalline iron forms, while zinc was found in all fractions studied, with a 
predominance of the Zn associated with carbonates fraction. 
 
Keywords: Environmental impacts, trace metals, geochemical especiation. 
 
Resumo 
Esse estudo teve o objetivo de avaliar o comportamento geoquímico de metais traço oriundos da 
carcinicultura (Zn e Cu) em solos de manguezais e a variação desses parâmetros devido às 
variações nas condições climáticas. Para isso, amostras de solo foram coletadas em dois diferentes 
locais: um ponto próximo ao local de descarte dos efluentes oriundos da carcinicultura (AC) e um 
ponto controle sem influência dos efluentes da carcinicultura: Os resultados mostram uma diminuição 
na quantidade de metais extraídos durante o período seco. O cobre se mostrou presente somente 
associado aos carbonatos e às formas cristalinas de ferro, enquanto o zinco foi encontrado em todas 
as frações estudadas, com predomínio da fração de Zn associado aos carbonatos. 
 
Palavras chave: Impactos ambientais, metais traço, especiação geoquímica. 
 

1. Introdução 

Os metais pesados são constituintes naturais rochas, solos, sedimentos e águas 

apresentando se em concentrações normalmente muito baixas (SPARKS, 1995). Entretanto, 

suas concentrações nos ambientes naturais superficiais têm sido elevadas por ocasião da 

atividade humana podendo provocar graves problemas ambientais ao afetar a cadeia trófica 

e a saúde dos organismos e das pessoas dependendo da biodisponibilidade desse metal 

(FÖRSTNER, 1990) 

Os manguezais são ambientes que, devido suas características edáficas, são 

capazes de adsorver e imobilizar grandes quantidades de metais traços e contaminantes 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 2008). Apesar da grande importância, os manguezais tem sofrido 

com as diversas atividades antrópicas entre elas a carcinicultura, cujos impactos são 

oriundos de todas as fases produtivas desde a implantação; operação e abandono da área, 

sendo comum o descarte de efluentes ricos em nutrientes e em metais pesados em 

manguezais, sem o tratamento devido (FIGUEIREDO et al., 2005).  
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Nesse trabalho, objetivou-se compreender o comportamento geoquímico dos metais 

oriundos da carcinicultura sob a influência das variações sazonais. Para isso, foram 

amostrados solos de 2 áreas de manguezais: um ponto sobre a influencia dos resíduos de 

fazenda de carcinicultura (AC) e outro ponto livre de contaminação (AC) durante os períodos 

úmido e seco. 

 

2. Materiais e métodos 

O manguezal em estudo faz parte do estuário do Rio Acaraú, segunda maior bacia 

hidrográfica do estado, região que se destaca pela ocupação da carcinicultura e pelo 

número e condições na qual os empreendimentos estão instalados (ARAÚJO e FREIRE, 

2007).  

O clima do estuário BSw’h’, segundo a classificação de Köppen, apresenta clima 

tropical quente semi-árido brando, com chuvas de janeiro a abril, mesmo clima 

predominante no sertão nordestino, com períodos bem definidos: um seco e prolongado, e 

outro úmido, curto e irregular (SUCUPIRA et al., 2006). A pluviosidade média é de 1.139,7 

mm/ano e temperaturas média entre 26 e 28ºC (FUNCEME/IPECE, 2006).  

Para se conhecer a especiação dos metais (zinco e cobre), foi realizada uma 

extração sequencial nas amostras. O método utilizado é uma combinação dos métodos 

propostos por Tessier et al., (1979), Huerta-Díaz e Morse (1990) e Fortín et al., (1993), que 

permite a diferenciação dos metais em 6 frações distintas: 1) Metais trocáveis e dissolvidos; 

2) Metais associado aos carbonatos; 3) Metais associdado à ferridrita; 4) Metais associados 

à lepdocrocita; 5) Metais associado às formas de ferro cristalino 6) Metais associados à 

pirita 

 
Figura 1. Localização do estuário estudado (Acaraú-CE). 
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3. Resultados e discussão 

Em AC, o maior valor de zinco reativo (∑F1→F5) foi encontrado na camada 

superficial (0–10 cm) durante o período úmido decaindo a medida que se aprofunda no 

perfil. Esse mesmo comportamento é encontrado na mesma área durante o período seco, 

porém com menores valores (Tabela 1). Em RL, independente do período, é encontrado o 

mesmo padrão de distribuição do metal pelo perfil. Novamente, os valores de metal no 

período úmido apresentam-se superiores quando comparados com os valores do período 

seco.  

A quantidade de zinco pirítico também variou com a mudança de estação. Durante o 

período úmido, a piritização do zinco se fez mais presente na área contaminada, com 

valores decrescentes em profundidade. Em RL, apenas as profundidades 10-20 e 30-40 cm 

apresentaram quantidade de zinco piritizado, entretanto em pequena quantidade (0,4 µg.g-1) 

No período seco, não foi encontrado zinco piritizado em nenhuma das duas áreas 

estudadas. 

Assim como aconteceu com o zinco, os valores de cobre se mostraram superiores 

em AC e no período úmido.  

Durante o período úmido, os valores de cobre em RL se mostraram decrescentes 

com um aumento da profundidade. Em AC, ocorre um padrão distinto, na superfície, a 

concentração de cobre é da ordem de 10 µg.g-1, na segunda camada (10-20 cm) esse valor 

cai para 9,1 µg.g-1. Abaixo dessa camada, o valor sobe novamente para 10,7 µg.g-1, 

decaindo na ultima camada para 9,9 µg.g-1(Tabela 2).  

Durante o período seco, os valores de cobre entre AC e RL estiveram muito 

próximos com maiores valores foram encontrados na profundidade entre 10 – 20 cm, com 

6,8 para AC e 6,7 para RL  

 

Tabela 1. Especiação geoquímica do Zn para as duas áreas estudadas, durante as duas épocas do 
ano. 

Prof. 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 DTMP F1 F2 F3 F4 F5 F6 DTMP 

----µg.g-1--- % ---µg.g-1--- % 

cm AC úmido AC seco 

0 -10 7,4 199,4 50,7 54,9 34,5 1,5 0,44 3,5 37,2 11,5 22,4 22,3 0 0 

10 - 20 2,4 182,7 39,6 23,9 7,5 1,4 0,57 3,3 42,0 9,7 13,3 23,8 0 0 

20 – 30 2,5 182,0 33,7 37,1 18,1 1,1 0,4 3,0 27,3 8,6 19,9 19,3 0 0 

30 - 40 2,2 161,1 31,2 21,9 28,6 0,3 0,13 3,4 36,6 8,5 12,6 19,1 0 0 

 RL úmido RL seco 

0 - 10 2,2 155,2 53,8 39,1 16,0 0 0 2,4 33,5 14,3 26 16,1 0 0 

10 - 20 5,6 162,0 37,1 34,2 17,6 0,4 0,17 1,8 22,2 15,0 28,4 14,2 0 0 

20 – 30 2,5 146,8 35,2 32,9 26,7 0 0 1,8 24,7 11,2 17,8 13,0 0 0 

30 - 40 2,3 144,8 35,3 32,6 14,2 0,5 0,20 1,5 24,0 10,6 21 13,0 0 0 
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Tabela 2. Especiação geoquímica do Cu para as duas áreas estudadas, durante as duas épocas do 
ano 

Prof. 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 DTMP F1 F2 F3 F4 F5 F6 DTMP 

----µg.g-1--- % ---µg.g-1--- % 

cm AC úmido AC seco 

0 – 10 0 4,15 0 0 5,92 0 0 0 1,87 0 0 3,96 0 0 

10 – 20 0 3,39 0 0 5,71 0 0 0 1,13 0 0 5,71 0 0 

20 – 30 0 5,54 0 0 5,19 0 0 0 1,50 0 0 4,84 0 0 

30 – 40 0 4,36 0 0 5,61 0 0 0 1,50 0 0 4,84 0 0 

 RL úmido RL seco 

0 – 10 0 2,63 0 0 6,71 0 0 0 1,91 , 0 3,95 0 0 

10 – 20 0 2,21 0 0 5,47 0 0 0 1,42 0 0 5,32 0 0 

20 – 30 0 1,22 0 0 4,65 0 0 0 1,39 0 0 4,01 0 0 

30 – 40 0 0,46 0 0 4,25 0 0 0 1,43 0 0 3,95 0 0 
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Abstract 
This study aimed to establish phosphorus geochemical speciation in mangrove soils affected by 
shrimp farm effluents. For this, was performed a phosphorus fractionation in soil samples from two 
different sites: one close to the effluent discharge point (AC) and a second control point, without 
shrimp farm influence (RL). In addition, were analysed total P, C, pH, redox potential (Eh) and grain 
size. The results show difference in physicochemical parameters, total carbon and phosphorus, with 
higher carbon content in RL, while AC presented higher phosphorus content. The fractionation  
showed that the effluent discharge increases P concentration in mangrove soils, mainly in organic 
forms not reactive to molybdate. For the inorganic forms, carbonate presen higher phosphate 
retention, followed by iron  
Keywords: Phosphorus geochemistry, geochemical fractionation, Environmental impacts, mangrove 
soils  
 
Resumo 
O objetivo do estudo foi estudar a especiação geoquímica do P em manguezais semiáridos afetados 
por resíduos da carcinicultura. Para isso, foi realizado um fracionamento em amostras de solo de 
manguezal de duas áreas: uma próximo à saída dos efluentes (AC) e um ponto controle, sem 
influência dos efluentes da carcinicultura (RL). Além disso, nas amostras foram analisadas conteúdos 
totais de P e C, pH, potencial redox (Eh) e granulometria. Os resultados mostram diferenças nos 
parametros físico-químicos, carbono e fósforo total, com maior quantidade de C em RL enquanto que 
em AC foi encontrado uma maior quantidade de P. O fracionamento mostrou que o despejo que 
efluentes da carcinicultura aumentam a concentração de P no solos de manque, principalmente nas 
formas orgânicas não reativas ao molibidato. Para as formas inorgânicas, os carbonatos 
apresentaram uma maior rentenção do fosfato, seguido pelo ferro.  
Palavras-chave: Geoquímica do fósforo, fracionamento geoquímico, impactos ambientais, solos de 
mangue 
 

1. Introduction 

Mangroves and hydromorphic soils are known for its ability to retain contaminants like 

phosphorus with a higher efficiency than water bodies (Jimenéz-Cárceles and Álvarez-Rogel, 

2008). Thus, some studies have shown that mangroves act retaining large amounts of 

phosphorus (Coelho et al, 2004). The input of phosphorus in these environments results in 

geochemical transformations affecting the distribution throughout the estuary (Hager and 

Schemel, 1992) and is the primary cause of eutrophicatoin in a large number of water bodies 

(Fytianos and Kotzakioti, 2005).  

Shrimp farming is a productive activity that has gained importance in northeastern 

Brazil from the year 1997, with great technological development and incorporation of new 

areas, superior to 300% (Soares et al., 2007). During shrimp breeding, the addition of P in 

the production ponds is a useful strategy which aims to stimulate the growth of 

phytoplankton, natural food of shrimps, reducing production costs. Therefore, as part of the 
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phosphorus is not retained in shrimp biomass, the surplus is discharged into mangroves 

during the effluents disposal (Figueiredo et al., 2005). 

For a better geochemical study about phosphorus behavior and its role in water 

bodies eutrophication, the use of sequential extraction is recommended, since the total 

content can not describe the ecological risk potential (Søndergaard et al., 1996). 

The objective of the present study was to determine the geochemical behavior of 

phosphorus in mangrove soils under the direct influence of shrimp farm effluents. Were 

carried out a sequential analysis and total content of phosphorus in soil samples. In addition, 

for a better understanding, were analyzed physical and chemical parameters (pH and Eh), 

total carbon and grain size.  

 

2. Material and Methods 

The study area is located at Acaraú river estuary (2º53’08’’ S; 40º07’12’’ W), west 

coast of Ceará State, the second largest watershed in the state with 15.5 km2 covered by 

mangrove forest, where are located most of shrimp farms in the state (Araujo and Freire, 

2007). 

The samples were collected during low tide in two different sites under the mangrove 

forest: one site located near to the discharge point of the effluents (AC) and other control site 

(RL). The samples were collected in PVC tubes (0.05 m diameter and 0.5 m length) coupled 

to a soil sampler. After collection, the tubes were sealed and transported in vertical position 

at 4ºC, in a thermal box. At the laboratory, the cores were cut in 2 different depth 0-10 cm 

and 30-40 cm. 

The phosphorus fractionation procedure was proposed by Paludan and Jansen 

(1995) and Paludan and Morris (1998) obtaining 7 distinct fractions: Loosely adsorbed and 

dissolved P (NaCl-P); P associated with reducible Fe and Mn oxides (Fe-P); P adsorbed 

onto clays and Al-oxides (Al-P); P associated with organic acids (AH-P); P bounded to Ca 

and Mg carbonates (Ca-P); P in refractory organic matter (P-RES); organic P unreactive to 

molybdate (P-NR). The total P content was determined spectrophotometrically (Strickland 

and Parsons,1972) after a tri-acid digestion in a microwave lab station 

During the sampling, were mesured pH and redox potential (Eh). The total carbon 

was determined by an elementar analyzer LECO SE-144 DR and granulometric analyses 

was performed according to EMBRAPA (1997) using pretreatments with H2O2 and ethanol  

 

3. Results and Discussion 

In AC, pH values ranged between 7.6 in depth and 7.2 in surface, while in RL, pH 

values ranged between 6.8 and 6.9 with higher values in surface. The redox potential values, 
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Eh (mV), varied widely between both areas: In RL, the values showed wide variation, with 

oxic and anoxic conditions. The highest values (+435 mV) was found at surface, while the 

lowest value was found at 30 -40 cm depth. In AC, the Eh values decrease with increasing 

depth, starting with +68 mV (0 – 10 cm) to +4 mV (30 – 40 cm) (Table 1).  

For the carbon content, the highest value was found for the RL surface layer (5,22%) 

and the lower was found in AC 30-40 cm depth. About the phosphorus content, the highest 

values were found in AC, both surface and deep layer (2689 and 1808 µg.g-1)  

According to sequential extraction, AC presented highest values for all fractions, 

except for AH-P. The P-NR fraction was the most important fraction for both studied sites, 

being more important for RL with 50% of total P in this fraction.  

From the reactive fractions, Ca-P was the dominant fraction in AC, with more than 

17% of P, followed by P-RES and Fe-P. In RL, the dominants reactive fractions were P-RES 

and AH-P. Is possible that the dominant Ca-P in AC is due to its higher pH values that favor 

carbonate precipitation (Paludan and Morris, 1999). The organics forms (∑AH-P; P-RES; P-

NR) were more important in RL. This fact was expected since the carbon concentration in RL 

was higher than AC. The amount of P-Al did not presented high variation with deep, this fact 

may be related to the absence in behavior variation against redox condition, whilst Fe (III) 

stability increase with higher Eh.  

 

Table 1. Physicochemical parameters, grain size, texture, carbon and phosphorus content for both 
studied sites. 

 

Table 2. Mean values for phosphorus content in each extracted fraction.   
Depth NaCl-P Fe-P Al-P AH-P Ca-P P-RES P-NR Ptot 

 ---------------µg.g-1------------ 

AC  

0 – 10 cm 2.35 409.17 33.15 63.96 817.98 393.5 969.29 2689.4 

30 -40 cm 1.16 351.36 17.08 0.48 357.4 446.37 634.73 1808.72 

RL  

0 – 10 cm 1.3 153.93 23.44 284.09 70.92 322.37 852.57 1708.62 

30 -40 cm 0.78 12.44 13.57 76.49 40.9 144.47 735.24 1023.89 

Depth pH Eh Grain Size Texture Carbon Phosphorus 

(cm)  (mV) Sand Clay Silt (ISSS) % µg.g-1 

 AC 

0-10 7.2 +68 38.1 37.0 24.9 Light Clay 2.87 2689 

30-40 7.6 +4 47.0 24.8 28.2 Clay Loam 1.78 1808 

 RL 

0-10 6.9 +435 43.6 37.5 18.9 Light Clay 5.22 1708 

30-40 6.8 -81 49.8 21.5 28.7 Clay Loam 4.78 1023 
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Resumo 
O objetivo foi avaliar a biodisponibilidade do mercúrio (Hg) para peixes em ecossistemas costeiros 
com trofias diferentes – eutrófico e oligotrófico, em diferentes estações do ano. Os níveis de Hg total 
em músculos, tanto para a Baía da Ribeira, quanto para a Baía de Guanabara, foram baixos e em 
ambas as áreas variaram de acordo com a estação do ano, sugerindo que haja fatores biológicos e 
geoquímicos interferentes na biodisponibilidade do Hg durante o ano.  
Palavras-chave: Baía da Ribeira, Baía de Guanabara, bioacumulação, sazonalidade, mercúrio. 
 
Abstract 
The objective of this work was to assess Mercury bioavailability for fishes from coastal systems with 
different trophic status – eutrophic and oligotrophic, in different seasons. Mercury levels in fish 
muscles were very low at Guanabara and Ribeira Bays and also varied according to season, 
suggesting that biological and geochemical factors could change Hg bioavailability during the year. 
Keywords: Ribeira Bay, Guanabara Bay, bioaccumulation, seasonality, mercury. 
 

1. Introdução 

O mercúrio (Hg) é considerado um dos metais mais tóxicos pela Organização 

Mundial de Saúde, especialmente quando em uma de suas formas orgânicas - metilmercúrio 

(MeHg), conhecido por ser uma substância neurotóxica e teratogênica. Acredita-se que o Hg 

inorgânico é transformado em metilmercúrio através da atividade de bactérias anaeróbicas, 

especialmente em ecossistemas aquáticos, onde o processo parece ser mais eficiente 

(ULLRICH et al., 2001). Quando formado, o metilmercúrio é capaz de bioacumular e 

biomagnificar através da cadeia trófica, alcançando predadores de topo como peixes 

carnívoros restritos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a biodisponibilidade do mercúrio 

para peixes em ecossistemas costeiros com trofias diferentes – eutrófico (Baía de 

Guanabara) e oligotrófico (Baía da Ribeira), em diferentes estações do ano.  

 

2. Material e Métodos 

Os peixes foram coletados utilizando arrasto-de-fundo de porta, com duração de 30 

min. Na baía da Ribeira foram realizadas duas campanhas (19/08/09 e 24/08/09), em 4 

estações de amostragem. Foram coletados no total 211 peixes de 3 espécies: 120 

espécimes de Genidens genidens, 38 espécimes de Aspistor luniscutis e 53 espécimes de 

Haemulon steindachneri. Na baía de Guanabara foram realizadas 4 campanhas (19/03/08, 

11/02/09, 13/05/09 e 05/08/09), em cinco estações, obtendo um total de 132 peixes sendo 
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65 espécimes de G. genidens e 67 espécimes de Haemulon sp..  

Em laboratório, os espécimes foram medidos e pesados, bem como foram retiradas 

amostras de músculo da região dorso superior (mantidas congeladas até análise). As 

determinações de mercúrio total foram realizadas no Centro de Tecnologia Mineral, RJ, 

utilizando um espectrofotômetro de absorção atômica (LUMEX). Amostras certificadas (IEAE 

407, concentração igual a 222ng/g) foram analisadas ao início de cada dia de análise, com 

um erro aceitável de até 10%. O resultado encontrado foi 218,4±14,3ng/g (n=90), 

correspondendo a um erro de 1,8%, ou seja, 98,2% de precisão.  

 

3. Resultados e Discussão 

Foram considerados para esta análise temporal preliminar tanto os dados de 

trabalhos anteriores (RODRIGUES, 2006) quanto os dados originados no presente trabalho 

para que todas as estações do ano pudessem ser abordadas. Em relação a Baía de 

Guanabara (Tabela 1), as concentrações de Hg total em músculo do bagre G. genidens 

(onívoro) foram mais altas na primavera do que no verão (p<0,001) e no outono (p<0,05). As 

menores concentrações foram encontradas durante o verão, sendo praticamente metade 

dos valores encontrados no inverno (p<0,05), estando de acordo com os resultados 

encontrados previamente por KEHRIG et al. (1998). Para a cocoroca Haemulon sp. 

(carnívora), não houve coleta de espécimes durante a primavera e durante o outono apenas 

um espécime foi coletado. Entre verão e inverno, um comportamento similar do que ocorreu 

com o G. genidens foi encontrado, onde as menores concentrações foram para o verão (F= 

29,1; p<0,001), sendo estas, quase três vezes menores, em média, das encontradas no 

inverno. 

Já na Baía da Ribeira (Tabela 2), as concentrações de Hg no bagre G. genidens 

durante o inverno foram 3 vezes maiores do que no verão, sendo diferentes de todas as 

outras estações do ano (p<0,001). Padrão similar foi encontrado para o bagre A. luniscutis, 

sendo as concentrações no inverno duas vezes maiores do que as do outono (p<0,001). 

Porém, para as cocorocas H. steindachneri, o cenário foi o oposto. As menores 

concentrações foram encontradas durante o inverno e as maiores no verão, com a mesma 

diferença (3 vezes mais) (p<0,001). Além da importante diferença nas concentrações nas 

distintas estações do ano, foram observadas diferenças no ritmo de acumulação, tanto por 

espécie, quanto por áreas. Para uma mesma baía, diferentes razões entre as concentrações 

de Hg em músculo e o tamanho dos espécimes foram encontradas entre épocas do ano, 

apresentando comportamento antagônico para uma mesma espécie. Na Baía de 

Guanabara, o bagre G. genidens apresentou razões mais altas durante a primavera (dobro 

da encontrada no inverno). Na mesma baía, o ritmo de acumulação aumentou 
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consideravelmente no inverno para a Haemulon sp., sendo duas a três vezes maior do que 

no verão.  
 

Tabela 1. Médias ± desvio padrão das concentrações de Hg total (peso úmido; ng/g) em músculo 
(HgM) e comprimento total (CT) de 02 espécies de peixes da Baía de Guanabara em cada estação 
do ano. (n)= número de espécimes. 

Parâmetros Primavera Verão Outono Inverno 

Genidens genidens 

HgM (ng/g) 103,1 ± 42,8 (70) 48,8±31,3 (35) 58,8±54,5 (12) 89,8±71,6 (15) 

Tamanho (cm) 12,6 ± 3,7 (70) 14,9± 1,9 (35) 17,5± 0,4 (12) 20,3± 1,7 (15) 

Razão 8,2 3,3 3,4 4,4 

Haemulon sp. 

HgM (ng/g) - 69,3 ± 54,3 (50) 281,0 (1) 166,0±157,2 (14) 

Tamanho (cm) - 13,9 ± 2,7 (50) 17,3 (1) 14,5±3,6 (14) 

Razão - 5,0 16,2 11,4 
 

Tabela 2. Concentrações de Hg total (peso úmido; ng/g) em músculo (HgM) e comprimento total (CT) 
de 03 espécies de peixes da Baía da Ribeira em cada estação do ano. (n)= número de espécimes. 

Parâmetros Primavera Verão Outono Inverno 

Genidens genidens 

HgM (ng/g) 154,7 ± 97,9 (14) 87,3±82,9 (72) 113,3±63,9 (10) 255,5±136,6 (118) 

Tamanho (cm) 19,9 ±4,2 (14) 14,1±5,0 (72) 20,8±3,8 (10) 17,8±3,6(118) 

Razão 7,8 6,2 5,4 14,3 

Aspistor luniscutis 

HgM (ng/g) 196,5 ± 92,3 (13) 169,9±49,0 (13) 152,0±96,9 (5) 337,7±112,4 (38) 

Tamanho (cm) 22,2 ± 5,1(12) 26,5±4,3 (13) 25,5±3,1 (5) 23,5±4,9 (38) 

Razão 8,8 6,4 6,0 14,4 

Haemulon steindachneri 

HgM (ng/g) 370,0±237,4 (14) 407,9 ± 209,8 (6) 224,4 ± 110,7 (13) 117,7±95,9 (52) 

Tamanho (cm) 19,1±1,9 (14) 21,3 ± 4,5 (6) 19,3 ± 2,1 (13) 14,4±3,0 (52) 

Razão 19,5 19,2 11,6 8,2 
 

De forma similar, nota-se uma diferença importante no Hg acumulado por cm de 

peixe nas estações do ano na Baía da Ribeira. As espécies de bagre obtiveram ritmos de 

acumulação bem próximos em todas as estações, exceto no inverno, onde as razões são 

nitidamente maiores. Já a cocoroca H. steindachneri apresentou as menores razões no 

outono e inverno, comportamento inverso, com maiores razões na primavera e verão. 

É importante ressaltar que em uma mesma baía as espécies estudadas tiveram 

comportamento oposto para as taxas de bioacumulação do Hg. Na Baía de Guanabara, 

enquanto o bagre tem uma acumulação mais rápida na primavera, as cocorocas o tem no 

outono/inverno. O mesmo comportamento contraditório acontece na Baía da Ribeira, onde 

as duas espécies de bagres acumulam mais Hg durante o inverno e as cocorocas durante o 

verão. 

Esse mesmo comportamento antagônico ocorre entre baías para uma mesma 
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espécie. Enquanto na Baía da Ribeira, a cocoroca tem maiores razões de Hg no verão, na 

Baía de Guanabara as maiores razões são no inverno. Para as espécies de bagre, as 

maiores razões foram encontradas na primavera e no inverno, para Baía de Guanabara e 

Baía da Ribeira, respectivamente.   

Outro ponto importante é que as razões encontradas na Baía da Ribeira no geral são 

maiores do que as razões encontradas na Baía de Guanabara, o que aponta para uma 

maior disponibilidade do Hg na Baía da Ribeira, ecossistema oligotrófico. A complexação do 

mercúrio por moléculas orgânicas, por sulfetos e a possível adsorção em partículas como 

argilas podem diminuir a disponibilidade destes para a biota, como já indicado anteriormente 

em trabalhos realizados na Baía de Guanabara (Kehrig et al., 1998; Rodrigues 2006). 

É importante notar que diferenças nas razões podem ter sido influenciadas também 

por diferença nos pesos dos animais coletados. Na Baía da Ribeira, os espécimes têm 

mesmo tamanho e diferentes concentrações, talvez causadas por diferenças nos pesos. Na 

Baía de Guanabara há o mesmo comportamento, mas as concentrações não são tão 

nitidamente diferentes entre épocas do ano. 

 

4. Conclusão 

As razões podem ser utilizadas como proxy / indicador da cinética de bioacumulação 

do Hg, visto que, com elas, ficou muito mais evidente a diferença na taxa de acumulação de 

Hg nas duas áreas, mostrando que há uma maior rapidez na acumulação em ecossistemas 

oligotróficos, como a Baía da Ribeira e menor velocidade em ecossistemas eutrofizados, 

como a Baía de Guanabara. 
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Resumo 
Os estudos de metais pesados nos sedimentos das nascentes do rio Subaé proporcionaram 
importantes pautas acerca do estado de preservação das nascentes da bacia Subaé, foram 
encontradas altas concentrações de Zn, Cr, Co, Ni e Pb nos pontos mais próximos de assentamentos 
urbanos e nas proximidades do centro industrial do Subaé (Nascente Pedro Suzart e Lagoa Subaé). 
Alguns desses metais são classificados como não-essenciais, em concentrações que refletem o uso 
e ocupação do seu entorno, porém as fontes são difusas uma vez que nas áreas estudadas estão 
presentes atividades industriais, agricultura e área urbana. 
Palavras-chave: Nascentes do subaé, metais pesados, sedimentos, contaminação. 
 
Abstract 
Studies of heavy metals in sediments of the source of the river Subaé provided important guidelines 
about the state of preservation the source of the basin Subaé, have found high concentrations of Zn, 
Cr, Co, Ni and Pb in the points closer to urban settlements and nearby the industrial center of Subaé 
(Pedro Suzart source and  Subaé lake). Some of these metals are classified as non-essential in 
concentrations that reflect the use and occupation of its surrounding, but the sources are diffuse since 
the areas studied are present industrial, agricultural and urban areas. 
Keywords: Source of Subaé, heavy metals, sediment, contamination. 
 

1. Introdução 

 A caracterização geoquímica dos sedimentos de fundo em ambientes aquáticos 

alterados pelo homem tem sido estudada por vários autores (Förstner & Wittmann, 1981; 

Salomons, 1995; Guerra, 2000, Frías-Espericueta et al., 2004), identificando modificações 

na concentração de elementos-traço, bem como, a forma química apresentada por esses 

elementos em sedimentos recentes, explicadas por emissões de origem antropogênica 

durante a deposição.  

 A química do sistema aquoso regula taxas de adsorção e absorção no sistema água- 

sedimento. De maneira geral, os metais pesados podem estar em diferentes formas 

químicas, ou modos de ligações. Nos sedimentos podem precipitar como hidróxidos, 

sulfetos, carbonatos, outros minerais; serem adsorvidos por hidróxidos e óxidos de ferro, 

manganês e alumínio podendo formar complexos orgânicos e inorgânicos (Marengo et al., 

2006).  

 O Rio Subaé nasce em Feira de Santana, a 108 km de distância da capital da Bahia. 

As nascentes do rio se dão em áreas consideradas periféricas e formam uma região de 

lagoas. Na região da nascente, o rio recebe contribuições provenientes do Centro Industrial 
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do Subaé – CIS e de assentamentos urbanos, sem sistema de esgotamento sanitário 

adequado (CRA, 1998). 

 O objetivo do presente estudo é determinar possíveis contaminações nos sedimentos 

das nascentes do Rio Subaé, Feira de Santana – Bahia por metais pesados (Mn, Zn, Cd, Cr, 

Co, Al, Fe, Ni, Pb). 

 

2. Materiais e Métodos 

A escolha dos pontos de amostragem foi realizada a partir da análise sistêmica e da 

utilização de técnicas de georeferenciamento. A amostragem foi realizada no mês de 

novembro de 2010. Foram coletadas em 14 amostras distribuídos em três nascentes do Rio 

Subaé (Córrego Pedro Suzart, Lagoa do Subaé e Lagoa Salgada) (Figura 1).  

 
Figura 1. Áreas de estudo e pontos de amostragem de sedimentos 

 

 Os sedimentos superficiais foram coletados com a ajuda de uma pá de plástico ou 

com ou auxílio do testemunho, depois foram etiquetados e acondicionados em sacos 

plásticos. Chegando no laboratório foram secos na estufa por 12 horas a uma temperatura 

de 65 ºC. Para a determinação dos metais pesados presentes no sedimento, se realizou a 

abertura parcial de sedimentos (EPA: 3051), levando 1 grama da amostra, para digestão e 

decomposição. A digestão foi realizada no microondas utilizando 10 mL de HNO3 (65%). A 
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amostra filtrada foi levada para leitura dos metais pelo método de absorção atómica no 

espectrômetro de absorção atômica marca Variam do laboratório de geoquímica da 

Universidade Federal da Bahia. 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados das análises químicas de metais pesados (Tabela 1) nos sedimentos 

são caracterizados pela variação entre os pontos amostrais e entre diferentes áreas 

coletadas num mesmo ponto amostral.  

 

Tabela 1. Níveis de metais pesados em amostras de sedimento coletadas nas nascentes do Rio 
Subaé, Feira de Santana-Bahia, Brasil (mg.Kg-1). 

Área de 

estudo 

Mn 

mg Kg-1 

Zn 

mg Kg-1 

Cd 

mg Kg-1 

Cr 

mg Kg-1 

Co 

mg Kg-1 

Al 

mg Kg-1 

Fe 

mg Kg-1 

Ni 

mg Kg-1 

Pb 

mg Kg-1 

LSU-Sul 42,57 56,10 - 5,70 33,35 5078,82 2937,96 - 4,96 

LSU-Norte 15,36 24,51 - 8,19 11,86 3675,85 6064,60 8,16 - 

LSA 79,93 37,53 - 7,90 26,77 8194,31 3548,90 3,88 6,92 

NPS 57,06 383,44 1,77 25,95 120,73 11084,45 10678,06 11,95 94,75 

  

 A nascente do Córrego da Pedro Suzart (onde deságua o esgoto da comunidade do 

Vietnã- Feira de Santana) apresentou altas concentrações de Zn, Cr, Co, Ni e Pb quando 

comparada com as demais nascentes. 

 

Tabela 2. Tabela comparativa com concentrações de metais pesados encontrados em sedimentos de 
ambientes dulcícolas com o presente estudo. 
Locais estudados Mn 

mg Kg-1 

Zn 

mg Kg-1 

Cd 

mg Kg-1 

Cr 

mg Kg-1 

Co 

mg Kg-1 

Al 

mg Kg-1 

Fe 

mg Kg-1 

Ni 

mg Kg-1 

Pb 

mg Kg-1 

Nascentes do Rio Subaé 15,36- 

79,93 

24,51-

383,44 

1,77 5,70-

25,95 

11,86-

120,73 

3675,85-

11084,45 

2937,96-

10678,06 

3,88-

11,95 

4,96-

94,75 

Lagoa Mirim (Brasil)1 - 24,8 -

99.0 

0,001 - 

0,12 

8,7 - 

19,6 

- - 27,5 - 

57,5 

- 1,6 - 

65 

Rio de contas (Brasil)2 - 1,68 - 

52,1 

n.d - 

0,1 

3,18 - 

755 

- - - 0,63 - 

1622 

0,9 -

4,19 

Bacia do Tarumã-Açu 

(Manaus-Brasil)3 

34-746 46-433 - 2-233 33-219 - 2743-

11472 

38-336 47-421 

Rio Imbé (Paraíba do Sul 

– Brasil)4 

216-

901 

98,2-

238 

- 31,2-

193 

- 24760-

80403 

34916-

66150 

17,2-

35,6 

2-23,8 

1Santos et al., (2004), 2Jesus et al., (2010), 3Santana e Barroncas (2007), 4Ribeiro et al., (2006). 
 

Ao comparar os resultados do presente estudo com outros trabalhos em sedimentos 

de ambientes dulcícolas no Brasil, é possível observar que as concentrações de Pb, Zn são 
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semelhantes aos comparados ao da Bacia de Tarumã e Rio Imbé, o que pode ser 

ocasionado pela presencia de industrias metalúrgicas próximas. Concentrações de Cd foram 

mais elevadas no presente estudo.  

As concentrações dos metais foram extremamente variáveis e não foram observados 

padrões de distribuição e comportamento. Esses resultados indicam a grande instabilidade 

do sistema, ausência de fontes poluentes pontuais e a necessidade de estudos mais 

amplos. 
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Resumo 
A atividade mineraria, dentre os demais setores econômicos, é o que apresenta relação mais estreita 
com as alterações na geoquímica dos sedimentos fluviais. A proposta do estudo foi examinar esta 
influência na bacia hidrográfica do rio Conceição, Minas Gerais, bacia marcada pela exploração 
mineral desde o século XVII, e que tem na mineração a principal atividade econômica até os dias de 
hoje. Para tal, realizaram-se medidas in situ e coletas de amostras de água e sedimentos em duas 
campanhas (setembro de 2010 e março de 2011). Os dados mostram uma clara influência da 
mineração no volume de sedimentos em suspensão e na geoquímica dos sedimentos, com destaque 
para um incremento dos teores de As, Co, Ni, Cu e Zn. Elementos estes cujas concentrações 
apresentam alterações significativas nos tributários sob influência das mineradoras. 
Palavras-chave: bacia hidrográfica, geoquímica, mineração, sedimentos. 

 
Abstract 
The mining activity, among other economic sectors, is the one with closest relationship to changes in 
sediments geochemistry. The purpose of this study was to examine this influence in Conceição River 
basin, Minas Gerais. The basin is marked by mineral exploration since the seventeenth century, and 
has in mining the main economic activity until the present day. In order to evaluate mining impacts, in 
situ measurements were realized and water and sediment sampling in two campaigns (September 
2010 and March 2011). The data show a clear influence of mining on the volume of suspended 
sediments and sediments geochemistry, marked by an increase in levels of As, Co, Ni, Cu and Zn. 
These elements concentrations present significant changes in creeks under the influence of mining 
activities. 
Keywords: watershed, geochemistry, mining, sediment. 
 

1- Introdução 

Segundo Walling (2006), o transporte de sedimentos da terra para os rios, córregos e 

demais cursos d’água deve ser visto como a chave do entendimento de transferência de 

materiais dos sistemas terrestres para os aquáticos, refletindo, em última análise, o 

desnudamento de continentes (Walling, 2006), promovendo a ciclagem geoquímica através 

da transferência de partículas e íons dos sistemas terrestres para ecossistemas aquáticos. 

Ou seja, os sedimentos fluviais são fundamentais para os estudos geoquímicos, 

constituindo-se como um “documento” relevante da assinatura geológica de uma região 

(Silva et al., 2003). No entanto, segundo Reimann et al. (2005), a ação antrópica pode 

alterar esta presença geogênica. Neste ponto, a mineração ganha destaque, sendo 

apontada como fonte inesgotável de contaminação geoquímica de sedimentos, 

especialmente metais e elementos traço (Aspinall et al., 1986; Lewin e Macklin, 1987). 
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Diversos trabalhos sobre estes impactos têm sido realizados em bacias hidrográficas de 

áreas mineradas tanto na Europa como no Brasil, destacando-se os trabalhos de Leigh 

(1994), Lee et al. (2005), Albanese et al. (2006), Ferreira et al. (2000), Ronchi et al. (2000). 

No Quadrilátero Ferrífero, onde se situa a bacia em estudo, diversos elementos-traços já 

foram encontrados em concentrações excessivas em sedimentos fluviais (Parra et al., 2007; 

Pereira et al., 2007; Costa, 2007, Mendes, 2007). Neste contexto, buscou-se com este 

trabalho determinar a influência da atividade das diversas minas presentes na bacia do rio 

Conceição (dunito, ferro e ouro), na geoquímica dos sedimentos de fundo e volume dos 

sedimentos em suspensão de córregos e do próprio rio Conceição. 

 

2- Material e Métodos 

Os dados disponíveis sobre a bacia foram armazenados em um banco de dados no 

programa ArcMap9.2 e foram confeccionados os mapas de limite da bacia, de hipsometria, 

de declividade e de uso e ocupação do solo. De posse destes dados, foram selecionados 14 

pontos paras amostragem e análise de água e sedimentos (figura 1), situados nos principais 

tributários do rio principal e em diversos pontos ao longo do próprio rio Conceição, antes e 

após destes tributários.  

 

Figura 1: Mapa de uso e ocupação da bacia do Rio Conceição com localização dos pontos de 
amostragem] 
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In situ, utilizando-se um multiparâmetro foram determinados a Condutividade Elétrica 

(CE), Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Eh, temperatura e pH. Com o auxílio de um 

oxímetro, e um turbidímetro, também foram determinados a turbidez e o oxigênio dissolvido. 

Para a coleta de sedimento de fundo, foi utilizada coletor plástico retirando-se os 10cm 

superiores do material de fundo. Os sedimentos foram secos em capelas a 40ºC, peneirados 

e o material <63µm submetido à digestão total, e as análises de elementos maiores e traço 

realizadas no Equipamento – Espectofotômetro de Emissão Atômica com fonte Plasma do 

DEGEO/UFOP. Já o sedimento em suspensão foi quantificado a partir da pesagem dos 

filtros da filtragem de amostras de águas coletadas segundo o método de integração na 

vertical. Os resultados foram então analisados, com a realização de testes de normalidade, 

confecção de boxplots e testes estatísticos. 

 

3- Resultados e Discussão 

Comparando-se os resultados obtidos através das análises ICP-OES (tabela 1) com 

os valores apresentados por outros autores para a região do Quadrilátero Ferrífero fluviais 

(Parra et al., 2007; Pereira et al., 2007; Costa, 2007, Mendes, 2007), diversos elementos 

encontram-se em concentrações acima do esperado. Nos pontos 1 a 6, porção jusante da 

bacia (figura 1), o As, o Cr, e o Ni, foram identificados em concentrações acima do valor 

médios da região. Nesta região estão localizadas as minas de ouro. Estes elementos podem 

estar associados a esta atividade mineira ou à ocorrência natural desse elemento associado 

aos depósitos auríferos da bacia. Destaque para o ponto 4, imediatamente a jusante da 

maior mina de ouro na bacia. Pb, Co e Zn merecem destaque no médio curso da bacia, nos 

pontos 7 a 11, região das minas de ferro. O Ba, ao contrário, destaca-se nos pontos a 

montante da bacia, região sem minas, mas dominada pelos quartzitos do grupo Caraça. 

Tabela 1: Tabela com os valores médios das concentrações dos elementos químicos nos sedimentos 
de fundo. 

Al       As       Ba       Bi       Ca       Co       Cr       Cu       Fe       K        Mg       Mn       Na       Ni       P        Pb       Sr       Th Ti       V        Y        Zn       Zr       

Amostra mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    

Branco <LQ <LQ 1,15 <LQ 50,7 <LQ 2,43 2,52 <LQ 9,82 13,7 <LQ 26,6 2,74 <LQ <LQ 0,640 <LQ 2,22 <LQ 0,164 2,66 1,09
1 28723 28,5 178 17,2 3939 22,0 131 23,3 321217 3666 3338 4127 507 47,3 435 75,6 22,4 6,11 2164 82,8 9,09 105 91,8
2 57326 56,0 240 10,1 793 33,3 325 31,5 266269 7434 3813 2045 1060 111 438 56,7 23,4 7,01 3259 126 10,5 77,1 109
3 20931 8,69 153 13,1 3706 10,3 73,2 11,3 293040 2966 2802 3178 264 21,2 353 65,8 30,8 5,98 1778 74,4 10,7 54,8 103
4 92255 65,9 295 <LQ 1180 119 1203 70,1 138687 7846 19338 1539 696 438 406 27,5 18,7 5,98 6123 254 10,8 112 134
5 49414 41,7 215 15,2 722 16,4 195 25,5 299919 6650 1654 2317 1034 60,4 395 68,0 24,0 6,90 2965 108 8,50 70,4 105
6 50320 63,2 236 15,4 908 27,0 248 50,7 313190 8235 1925 4331 1438 80,4 407 78,1 29,2 7,63 3139 117 9,09 95,3 114
7 13269 <LQ 85,5 24,4 198 7,71 60,2 1,62 519848 1643 514 2319 216 19,0 314 112 8,56 4,92 1313 39,2 6,76 64,7 68,0
8 26106 <LQ 116 13,3 452 11,2 94,4 9,22 386685 3395 736 3361 350 31,7 373 85,4 13,1 4,94 1859 61,5 8,05 59,3 71,9
9 76063 <LQ 220 <LQ 866 34,5 364 52,4 101904 10849 1414 707 2171 154 356 17,8 40,5 6,73 4496 171 14,7 91,7 187

10 22708 <LQ 181 18,6 1025 14,9 73,1 8,13 426591 3068 950 6549 302 29,6 462 96,4 14,1 5,67 1587 53,9 8,64 72,0 55,7
11 8879 <LQ 102 24,8 376 5,49 20,9 <LQ 526538 538 512 6442 107 11,3 350 111 10,0 3,81 978 27,9 6,11 64,6 4,75
12 19349 <LQ 71,2 27,0 239 7,94 70,5 4,37 436405 2721 641 968 262 21,0 384 93,6 8,37 6,33 1823 51,0 8,19 58,2 122
13 27899 15,7 176 <LQ 618 27,2 104 20,4 140279 4103 1290 10450 426 39,4 309 32,3 12,8 6,73 3094 84,8 7,59 58,5 100
14 42226 9,17 155 10,0 599 16,6 133 17,0 256649 7441 1144 912 562 37,7 432 49,3 16,6 6,92 2745 88,6 9,20 55,0 117  

O volume de sedimentos em suspensão nos pontos 5 e 6 apresentaram valores bem 

mais elevados que os demais, provavelmente relacionados à presença de mineradoras nas 
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regiões drenadas pelos córregos cuja água foi amostrada (figura 1). Os valores um pouco 

mais elevados de sedimentos nos pontos 8, 9 e 10 são reflexos das grandes áreas 

desmatadas pelas minas de ferro.  

 

4- Conclusões 

Apesar da região estudada apresentar elevadas concentrações de metais, reflexo da 

abundância natural destes elementos nas rochas aflorantes na bacia, o aumento da 

concentração de elementos como As, Co, Ni, Cu e Zn nos córregos sujeitos à influência das 

mineradoras instaladas na região, sugere uma maior liberação destes elementos devido à 

esta atividade. Projetos de monitoramento continuados devem ser incentivados de forma a 

se determinar o real papel destas minas na geoquímica dos sedimentos fluviais. 
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Resumo 
A crescente urbanização tem como conseqüência um maior comprometimento dos recursos hídricos 
devido à maior complexidade de poluentes que são lançados e à deficiência do sistema de coleta e 
tratamento dos esgotos. Para facilitar a avaliação da qualidade das águas, a CETESB utiliza desde 
1975 o índice de qualidade das água (IQA), visando informar para o público em geral, informação 
básica de qualidade de água. O IQA consiste no produto ponderado dos valores correspondentes as 
variáveis que integram o índice. O resultado final após o cálculo foi de 52,32, que está classificado 
como água de boa qualidade, porém pode-se perceber que os valores de q para coliformes, 
temperatura e turbidez foram bem abaixo dos outros parâmetros, mostrando que pode ter alguma 
fonte poluidora alterando a qualidade do corpo hídrico em longo prazo. 
Palavras–chave: Parâmetros físico-químicos, recursos hídricos, abastecimento público, 
monitoramento ambiental, Região dos Lagos. 
 

Abstract 
Increasing urbanization has resulted in a greater impairment of water resources due to the greater 
complexity of pollutants that are released and the deficiency of the collection system and sewage 
treatment. To facilitate the assessment of water quality, CETESB uses since 1975 the water quality 
index (WQI) in order to inform the general public, basic information on water quality. The WQI is the 
product of corresponding values weighted variables comprising the index. The end result after the 
calculation was 52.32, which is classified as good quality water, but can be seen that the values of q 
for coliforms, turbidity and temperature were well below the other parameters, suggesting that it may 
have some source polluting changing the quality of water resources in the long term. 
Keywords: Physico-chemical parameters, water resources, public supply, environmental monitoring, 
Lakes Region. 
 
1. Introdução 

As crescentes urbanização e industrialização de algumas regiões têm como 

conseqüência um maior comprometimento da qualidade das águas dos rios e dos 

reservatórios, devido à maior complexidade de poluentes que são lançados, e à deficiência 

do sistema de coleta e tratamento dos esgotos. Neste contexto, a avaliação da qualidade da 

água tornou-se um problema crítico nos últimos anos (Ongley, 1998). Mesmo quando é 

possível acompanhar a contaminação, é complexa a avaliação da qualidade da água a partir 

de um grande número de amostras, cada uma contendo concentrações variadas dos 

parâmetros (Chapman, 1992). 

Para facilitar a avaliação da qualidade de águas foram desenvolvidos índices de 

qualidade da água, que permitem que a população e os tomadores de decisão recebam 

informações compreensíveis sobre este recurso (Pesce, 2000). Nesta linha, a CETESB 

utiliza desde 1975, o Índice de Qualidade das Águas – IQA, visando a prover informação 
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básica de qualidade de água para o público em geral, bem como para o gerenciamento 

ambiental das 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo. As variáveis de qualidade, que fazem parte do cálculo do IQA, refletem, 

principalmente, a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de 

esgotos domésticos. É importante também salientar que este índice foi desenvolvido para 

avaliar a qualidade das águas, tendo como determinante principal a sua utilização para o 

abastecimento público, considerando aspectos relativos ao tratamento dessas águas 

(CETESB, 2006). 

O objetivo do presente trabalho foi fazer um cálculo preliminar do índice de qualidade 

das águas da represa de Juturnaíba, dando continuidade a um monitoramento da qualidade 

ambiental da região. 

2. Material e Métodos 

O reservatório de Juturnaíba que abastece os municípios da Região dos Lagos 

(Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro d’Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Saquarema, 

Silva Jardim e Armação dos Búzios) o quais têm uma população residente de 700 mil 

pessoas e pode atingir mais de 1,5 milhões de pessoas durante a alta temporada, pois se 

trata de um dos mais famosos destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro e tem uma 

área total de 211.740 ha. 

 

Figura 1 – Pontos amostrados (superfície e fundo) dentro da represa de Juturnaíba. 

Considerando amostragens mensais na represa de Juturnaíba, foram escolhidos 3 

pontos (Figura 1) e analisada água de superfície e de fundo de cada ponto. Os seguintes 

parâmetros físico-químicos foram determinados no campo com uma sonda multiparamétrica 

HANNA Instruments: pH, temperatura e oxigênio dissolvido. A turbidez foi determinada in 
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situ utilizando um turbidímetro AP2000 PoliControl. No laboratório foram determinados os 

seguintes parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), nitrogênio total na água, 

fósforo total na água, concentração do material em suspensão (MES) e colimetria. 

 Os parâmetros mensurados foram utilizados para calcular o Índice de Qualidade da 

Água (IQA) proposto pela CETESB desde 1975. A partir do cálculo efetuado, pode-se 

determinar a qualidade das águas brutas, variando numa escala de 0 a 100, representado 

na Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação do Índice de qualidade das águas. 

  Categoria     Ponderação   

Ótima 79 < IQA < 100 

Boa 51 < IQA < 79 

Regular 36 < IQA < 51 

Ruim 19 < IQA < 36 

Péssima IQA < 19 

3. Resultados e Discussão 

A tabela 2 mostra os valores médios, o “q” e o “w” encontrados para os parâmetros 

utilizados no índice de qualidade da água. O “q” representa a qualidade do parâmetro, um 

número entre 0 e 100, obtido na respectiva curva média de variação da qualidade e o “w” 

representa o peso dado ao parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua 

importância para a conformação global de qualidade. 

Tabela 2 - Média, q e w dos parâmetros. 

  Coliformes pH DBO5 N Total P Total  Temperatura Turbidez Resíduo Total 
% 

Saturação 
Oxigênio 

Média 1248,96 6,73 2,41 1,42 0,23 24,36 61,74 27,65 65,1 

q 18 80 80 95 95 20 35 85 65 

w 0,15 0,12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,17 

 

O índice consiste no produto ponderado das qualidades de água correspondentes às 

variáveis que integram o índice. O resultado final após o cálculo foi de 52,32, que está 

classificado como água de boa qualidade, porém pode-se perceber que os valores de q para 

coliformes, temperatura e turbidez foram bem abaixo dos outros parâmetros, mostrando que 

pode ter alguma fonte poluidora alterando a qualidade do corpo hídrico em longo prazo. 
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4. Conclusão 

O cálculo do índice de qualidade das águas (IQA) é muito importante para mostrar 

de uma forma geral a qualidade de um corpo d’água levando em conta os parâmetros 

indicadores de poluição mais característicos. O trabalho apresentado neste artigo está em 

andamento, mas já indica que o reservatório de Juturnaíba apresenta uma água de boa 

qualidade, mas apresentando alguns indicadores de degradação associados à ocupação e 

ao mau uso de suas margens. Contudo, considerando que suas águas servem para o 

abastecimento público para as cidades do seu entorno é necessário que as autoridades 

mantenham os programas de monitoramento por longos prazos de modo a que se tome a 

qualquer momento medidas de mitigação da contaminação destes importantes recursos 

hídricos  
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Resumo 
A área estuarina do rio Jaboatão, localizada no litoral sul do Estado de Pernambuco, Nordeste do 
Brasil está situada em uma região urbana de razoável adensamento populacional. Foi realizada a 
coleta de um testemunho contínuo de sedimentos de 50 cm de comprimento, 4 km à montante da foz, 
que foi seccionado em amostras em intervalos de 5 cm as quais foram submetidas a análises 
granulométricas, químicas e de susceptibilidade magnética - SM. Ao longo do perfil, verifica-se um 
crescimento contínuo e interdependente da SM, com óxido de ferro e de titânio associados à fração 
pelítica, no sentido da base para o topo. Naturalmente, esta correlação positiva é esperada, posto 
que estes óxidos que constituem os minerais ferromagnéticos estão granulometricamente associados 
a uma baixa hidrodinâmica deposicional.  A SM é mais alta na seção superior, atingindo seu ápice no 
intervalo de 0 - 5 cm, exibindo valores que oscilam de 31 x 10-

6 
m

3
 Kg-

1 
a 73 x 10-

6 
m

3
 Kg-

1
. 

 
Abstract 
The estuarine area of the Jaboatão River is located on the southern coast of Pernambuco State, 
northeastern Brazil is located in an urban area. Was collected in a continuing core of sediment 50 cm 
long, at 4 km upstream from the mouth, which was sectioned into samples at intervals of 5 cm which 
were subjected to particle size analysis, chemical and magnetic susceptibility. Along the profile, there 
is a continuing and interdependent of MS, with iron oxide and titanium associated with the pelitic 
fraction, towards the bottom to the top. Naturally, this positive correlation is expected, since these 
oxides are ferromagnetic minerals are associated with low granulometrically depositional 
hydrodynamics. The MS is highest in the upper section, reaching its peak in the range 0 - 5 cm, 
showing values ranging from 31 x 10

-6
 m

3
 kg

-1
 at 73 x 10

-6
 m

3
 kg

-1
.  

 

1. Introdução 

A área estuarina do rio Jaboatão é receptora de grande carga de contaminantes 

provenientes de intensa afluência industrial. Os rios que desembocam na costa 

pernambucana recebem, ao longo dos seus cursos, todos os tipos de descargas poluentes, 

como resíduos agrícolas, esgotos domésticos e detritos industriais.  

Neste trabalho foi utilizada a medição magnética como indicadora de poluição 

antrópica, relacionada às partículas dos minerais ferromagnéticos, que estão geneticamente 

associados aos outros metais pesados – MP (Canbay et al, 2010). 

Os sedimentos estuarinos refletem a qualidade dos ecossistemas aquáticos e 

evidenciam seus níveis de contaminação, tanto no plano espacial quanto no temporal. 

A área inclui o baixo curso do rio Jaboatão, situada no Município de Jaboatão dos 

Guararapes, Estado de Pernambuco, e os estudos foram dirigidos para os sedimentos sob o 
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meio aquático estuarino, onde se desenvolvem marginalmente os bosques de mangue 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 1– Mapa de localização da área. 
 

Saliente-se que é no município de Jaboatão dos Guararapes que está instalada a 

maior parte das indústrias presentes na bacia do Jaboatão, de considerável adensamento 

populacional e com os maiores problemas decorrente da ocupação desordenada do solo.  

 

2. Materiais e Métodos 

No compartimento sedimentar do estuário do rio Jaboatão foi efetuada a coleta de 

um perfil testemunhado próximo à margem esquerda do canal principal do rio Jaboatão. O 

ponto da amostragem está definido pelas coordenadas UTM 0285391E e 9089290N. Foi 

utilizado um amostrador à percussão em PVC capaz de retirar testemunhos contínuos e 

indeformados de 4,5 cm de diâmetro em sedimentos pelítico-orgânicos não consolidados.  

O seccionamento do perfil foi realizado em laboratório (5 cm), com baixo risco de 

contaminação entre os segmentos de amostragem. As análises químicas foram realizadas 

no laboratório Actlabs (Ontario, Canadá). Para observação das frações sedimentológicas, as 

amostras coletadas foram analisadas no Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha – 

LGGM, do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.  
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As análises para SM foram realizadas no Laboratório de Geofísica Prof. Helmo Rand 

(LGPHR), do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

O equipamento utilizado foi o medidor de Susceptibilidade Magnética e de Anisotropia de 

Susceptibilidade Magnética (ASM), Kappabridge KLY3 cuja precisão é de 10-8 SI.   

3. Resultados e discussão 

Mostra-se evidente o crescimento contínuo e interdependente da SM com o Fe e Ti, 

no sentido da base para o topo (Figura 2) associado à contínua diminuição ascendente da 

granulometria (figura 3). Naturalmente, esta correlação positiva é esperada, posto que estes 

metais constituem minerais ferromagnéticos ou a estes associados. Em solos e sedimentos 

naturais, estes metais respondem pelo aumento de valores da SM (Yoshida, 2003). 

                                                                                                                          

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2 - Evolução dos valores de SM, Fe e Ti no perfil testemunhado 

 

Nas áreas urbanas industrializadas, a susceptibilidade magnética além de apresentar 

natural correlação com o Fe, também apresenta altos índices de correlação com elementos 

traço indicativos de contaminação ambiental, assim como é verificado em outras partes do 

mundo (Lu, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Desenvolvimento evolutivo da razão Si/Al no perfil. 

4. Conclusões 
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A medição da susceptibilidade magnética mostrou-se como uma ferramenta 

importante no auxílio do estudo geoquímico no ecossistema estudado, evidenciando 

crescimento contínuo e interdependente com o Fe e Ti, no sentido da base para o topo do 

perfil. Este comportamento indica que a granulometria destes minerais magnéticos é muito 

fina e concentra-se na porção superior do perfil, favorecido por condições hidrodinâmicas 

mais amenas, tendo provável influência antropogênica.  
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Resumo  
Este estudo visa compreender a sedimentação do Lago Coari através de análises geoquímicas de 
sedimento, prevendo a entrada de contaminantes para dentro do lago, e o comportamento dos 
mesmos, em caso de algum acidente ambiental na região. Para este fim, foram coletadas amostras 
de sedimentos superficiais localizadas a jusante (Tesol 1) e a montante (Tesol 2) do terminal da 
Petrobras; um testemunho na entrada do lago Coari e outro em frente à cidade de Coari. Comparou-
se as concentrações dos metais e matéria orgânica com possíveis fatores controladores da 
deposição destes nos diferentes pontos estudados; onde através da deposição de 210Pb, pode-se 
correlacioná-los com suas respectivas fontes. O perfil sedimentar na entrada do lago Coari (P4) 
apresentou maiores valores de COT e C/N, sugerindo maior afinidade do P4 com o material 
transportado pelo rio Solimões. A predominância de n-alcanos ímpares de maior peso molecular e 
com maiores intensidades para n-C29 nas amostras superficiais do Tesol e no perfil sedimentar P4, 
corroboram com a origem de material oriundo da degradação de plantas terrestres. As maiores 
concentrações de metais de origem antrópica correspondem aos excessos de 210Pb, ou seja, o 
material recente traz o sinal da ação antropogênica dentro do lago Coari. Desta forma, foi verificada a 
influência do material transportado pelo rio Solimões na entrada do lago enquanto que os sedimentos 
do interior do lago retratam um sistema sem influência do Solimões, onde a deposição sedimentar do 
lago reflete a entrada de material de sua bacia de drenagem e da própria produtividade primária. As 
análises também confirmam a ausência de material petrogênico na região. 
Palavras-chave: Amazônia, metais, n-alcanos, 210Pb 
 
1. Introdução 

A cidade de Coari convive com o risco potencial de um derramamento de óleo 
oriundo do Terminal de Coari, no Rio Solimões, que pode se estender ao interior do Lago 
Coari, dependendo do regime hidrológico prevalecente no momento do acidente 
ambiental. Sendo assim, o balanço hidrológico entre o rio e o lago durante as diferentes 
fases do ciclo hidrológico determina a predominância entre os processos de entrada ou 
saída, registrados na qualidade do material sedimentado e utilizados na confecção de 
planos de contingências eficazes conforme a época do ano, para tal deve-se avaliar a 
dimensão comparativa da acumulação de metais traço e a variação de marcadores 
geoquímicos nos sedimentos do lago Coari, principalmente após a construção do TESOL. 
2. Área de estudo 

A área de estudo selecionada está inserida na planície aluvial do rio Solimões, 
Estado do Amazonas, na confluência com o lago de Coari (Figura 1).  
3. Metodologia 
3.1 Amostragem e Análises químicas 

Foram coletados dois testemunhos sedimentares de 1 metro e duas amostras 
superficiais nos primeiros 5 cm de sedimento, onde foram realizadas as seguintes análises  
Composição elementar, análises dos compostos orgânicos (n-alcanos), determinação de 
metais e datação 210Pb. 
4. Resultados e Discussão 

Os valores de carbono orgânico total e da razão C/N no testemunho P4 sugerem 
aportes diferenciados de material orgânico, sugerindo que tanto existe uma contribuição 
de plantas vasculares como também uma influência de plantas não vasculares na 
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composição da matéria orgânica, porém com maior predominância de plantas vasculares, 
justificada pela média do C/N(>20). Desta forma, pode-se sugerir um ambiente composto 
tanto por material vegetal transportado pelo rio Solimões quanto material de origem 
vegetal da bacia de drenagem do Lago Coari (Figuras 2 e 3). A razão C/N elevada em 
algumas fatias do testemunho além de sugerir grandes contribuições de plantas terrestres, 
também, pode sugerir aportes de material retrabalhado, exposto pelo processo de erosão 
ou material recente como efluentes domésticos da região (OLIVEIRA, 2007). No 
testemunho P5, os valores encontrados sugerem um ambiente com mistura de plantas não 
vasculares e plantas vasculares. Porém, se comparado ao P4 apresenta uma menor 
tendência de contribuição de plantas terrestres. Em ambos os testemunhos estudados 
observa-se um comportamento onde os parâmetros analisados sugerem um ambiente 
formado por entradas alternadas de diferentes tipos e quantidades de materiais sempre 
com uma maior predominância de plantas vasculares. 

 

Figura 1 – Area de estudo – Rio Solimões e lago Coari. 
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Figuras 2 e 3-Distribuição vertical do conteúdo de C, N (em %), relação C/N e δ (g/cm3) no perfil P4 
e P5. 

As amostras superficiais (Tabela 2) apresentam valores compatíveis com os 
testemunhos sedimentares coletados no lago Coari, inferindo aportes de plantas terrestres, 
atestando que os sedimentos depositados na entrada do lago Coari, têm sua principal 
origem nos sedimentos transportados pelo rio Solimões. A razão C/N que fornece 
informações sobre o tipo de matéria orgânica também corrobora com esta hipótese, pois 
apresentam valores médios semelhantes. 

Tabela 2: Resultados de COT (%), NOT(%) e C/N) nas amostras superficiais Tesol1 e Tesol 2  

 COT NOT C/N 
Tesol 1 0,88 0,06 16,0 
Tesol 2 1,37 0,05 30,3 
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 A distribuição relativa dos metais no perfil sedimentar P4 (Figura 4) sugere o começo de 
uma possível influência antrópica na região. O perfil P5 (Figura 5) apresentou níveis de 
concentração mais elevadas, com indicação de influência antropogênica. Porém em ambos 
os perfis analisados têm-se apenas uma indicação do início da interferência antrópica. 

0

10

20

30

40

50

80 120 160

pr
of

(c
m

)

Zn(mg/kg)
100 125 150

V(mg/kg)

18 24 30

Ni(mg/kg)

15 20 25

Cu(mg/kg)

320 480

Mn(mg/kg)

2 4
Fe (%)

2 4 6
Al(%)

0

10

20

30

40

50

80 120 160

pr
of

(c
m

)

Zn(mg/kg)
100 125 150

V(mg/kg)

18 24 30

Ni(mg/kg)

15 20 25

Cu(mg/kg)

320 480

Mn(mg/kg)

2 4
Fe (%)

2 4 6
Al(%)

 

Figuras 4 e 5 -Distribuição vertical de Zn, V, Ni, Cu, Mn(mg/kg), Fe e Al(%) no testemunho P4 e P5 

Na Tabela 3 observa-se maiores concentrações de Mn, Fe e Al, característicos das 
águas do rio Solimões. Valores mais elevados de níquel sugerem a origem geológica da 
região. 

Tabela 3 - Concentrações dos metais nas amostras superficiais do TESOL em µg/g, e em % para Fe 
e Al. 
 

 

 

 

 

 

 
Os perfis de 210Pb obtidos, não mostram um decaimento clássico não sendo possível 

determinar a taxa de sedimentação uma vez que ambos encontram-se muito homogêneos. 
Este processo pode ser explicado por duas diferentes hipóteses: Mistura de camadas de 
diferentes idades através de processos erosivos, bioturbação ou material abrupto de 
material alóctone e/ou o lago Coari recebe aporte de material sedimentar de diferentes 
origens, com idades distintas. Este material pode apresentar atividade 210Pb diferenciada, 
em função da sua origem e da velocidade dos processos de transporte e deposição. As 
Figuras 6 e 7 relacionam os metais analisados e o comportamento do 210Pb ao longo dos 
perfis sedimentares. Observa-se que os picos relativos aos excessos 210Pb correspondem 
exatamente aos maiores valores de concentração dos metais característicos de aportes 
antrópicos (Zn, V, Ni e Cu) sugerindo que estas camadas são formadas por material mais 
recente, enquanto as demais são formadas por material mais antigo com menores 
concentrações de metais.  

As amostras de sedimento superficial apresentaram perfil cromatográfico 
característico da presença de material originado de plantas vasculares terrestres, com 
intensa predominância de n-alcanos ímpares de n-C23 a n-C25, apresentando n-C29 como o 
n-alcano de maior concentração sem presença de mistura complexa não resolvida (MCNR), 
As Figuras 8 e 9 representam as concentrações características dos n-alcanos, onde 
observa - se uma maior contribuição de C29 em ambas as amostras. O perfil sedimentar P4 
apresentou uma distribuição com predominância de n-C29, com uma indicação de 
contribuição de matéria orgânica típica de plantas vasculares, (e.g., EGLINTON & 
HAMILTON, 1963, 1967). A abundância desses hidrocarbonetos reflete a qualidade de 
matéria orgânica transportada e sedimentada na entrada do lago, fornecendo um registro 
do tipo de vegetação existente ao redor da bacia hidrográfica.  

METAIS TESOL 1 TESOL 2 

Zn 103 96 
V 122 112 
Ni 25 25 
Cu 27 29 

Mn 723 724 
Fe 3.8 3.5 
Al 5.6 5.5 
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Figuras 6 e 7- Relação entre os metais e 210Pb no testemunho P4 e P5 

 
Figuras 8 e 9 - Concentração dos n-alcanos no Tesol1 e tesol2. 
5. Conclusão 

Altas concentrações de Mn foram encontradas nos sedimentos do rio Solimões, no 
entanto, que diminuem ao entrar no lago. O perfil sedimentar P4 possui valores mais 
elevados de COT e C/N refletindo sinal do rio Solimões, já o perfil sedimentar P5 apresentou 
valores menores tanto de COT, quanto de C/N, sugerindo que o aporte do rio Solimões 
neste ponto é menos representativo.  A predominância de n-alcanos ímpares de maior peso 
molecular e com maiores intensidades para n-C29 nas amostras superficiais do Tesol e no 
perfil sedimentar P4 indica que, estes compostos são originados de degradação de plantas 
terrestres. Os excessos de 210Pb representam o material depositado recentemente, onde 
aliado aos metais pode-se verificar que as maiores concentrações de metais de origem 
antrópica correspondem aos excessos de 210Pb, ou seja, o material recente traz o sinal da 
ação antropogênica dentro do lago Coari, sendo que esta relação é mais notória no perfil 
P5. Os valores de manganês mais baixos denotam um ambiente redutor, sugerindo um 
ambiente lacustre com menor influência do Solimões com baixa hidrodinâmica favorecendo 
a deposição de 210Pb em excesso, por deposição atmosférica.  Valores mais elevados de 
manganês (P4), denotam um ambiente de alto hidrodinamismo e oxidante favorecendo a 
precipitação do mesmo no local, com isto entende-se uma maior influência do sistema 
Solimões que carreia material particulado de fontes difusas com baixa atividade de 210Pb. 
Estes sedimentos citados acima apresentam baixas concentrações de metais, 
diferentemente dos sedimentos com alta atividade de 210Pb depositados recentemente e 
próximo de fontes potenciais de poluição, fontes estas que podem ser observadas nas 
proximidades do perfil P5. Desta forma sugere-se que o rio Solimões entra no lago trazendo 
material com baixa atividade de 210Pb, trazendo material mais antigo com baixas 
concentrações de metais, porém esta influência vai se perdendo ao longo do lago de tal 
forma que os sedimentos do interior do lago retratam um sistema sem influência do 
Solimões, onde a deposição sedimentar do lago reflete a entrada de material  da bacia de 
drenagem e da própria produtividade primária.  
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Resumo 
O presente trabalho foi realizado na bacia hidrográfica do rio Conceição, objetivando avaliar 
parâmetros químicos e físico-químicos para caracterizar a qualidade das águas. A área de estudo 
está localizada no Quadrilátero Ferrífero, MG, Brasil. As cabeceiras da referida bacia localizam-se em 
área de preservação ambiental e nas demais áreas são observadas atividades antrópicas 
diversificadas, destacando-se a exploração mineral, possibilitada pelas diferentes litologias da região. 
Os resultados mostram que a geologia local tem influência principalmente nas altas concentrações de 
Fe, Mn e Al. A atividade mineira pode estar contribuindo para o aumento de Fe e Mn nas águas da 
bacia rio Conceição e os demais elementos analisados apresentaram baixas concentrações nas 
águas. 
Palavras-chave: geoquímica, qualidade de água, bacia hidrográfica do rio Conceição 

 
Abstract 
The present work was carried out in the Conceição Ruver basin, aiming to assess chemical and 
physical-chemical parameters to characterize the water quality. The study area is located at 
Quadrilatero Ferrífero, MG. The springs of this basin are located on a environmental preservation area 
and in the other ones several anthropogenic activities are observed, mainly the mineral exploitation 
due to the lithological diversity of the region. The results show that the local geology influence in the 
high Fe, Mn and Al concnetration and that tha mining activity may be the main source of these 
elements to the hydrological system. Other elements are observed at low concentrations.   
Keywords: geochemistry, water quality, Conceição River basin 

 

1. Introdução 

O presente trabalho insere-se na primeira etapa do projeto “Caracterização 

geoambiental e avaliação da qualidade ecológica em áreas de mineração no Quadrilátero 

Ferrífero – Estudo de caso: bacia do rio Conceição” e tem como objetivo principal a 

avaliação preliminar da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio Conceição. A 

cabeceira da referida bacia localiza-se em uma RPPN e as demais áreas estão sob impacto 

direto de atividades diversificadas, destacando-se a exploração mineral (ouro, minério de 

ferro, serpentinitos, etc), possibilitada pelas diferentes litologias da região.  

 

2. Geologia 

A área de estudo está localizada na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero e as 

unidades litoestratigráficas mais expressivas são os Supergrupo Rio das Velhas e 

Supergrupo Minas. O supergrupo Rio das Velhas foi dividido por Dorr et. al (1957), da base 

para o topo, nos grupos Nova Lima, Maquiné e Quebra-Ossos, sendo representado, 
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principalmente, por xistos e filitos metassedimentares, metavulcânicas (rochas máficas e 

ultramáficas), formações ferríferas, metagrauvacas, metaconglomerados, quartzitos xistosos 

e rochas quartzo-carbonáticas de aspecto dolomítico, localmente intercaladas. O 

Supergurpo Minas subdividi-se da base para o topo nos grupos Caraça, Itabira, Piracicaba e 

Sabará (Alkimin 1985 e 1987, Freitas et al.1992 e Rodrigues et al. 1993) constituído 

principalmente por xistos, quartzitos, dolomitos e formação ferrífera (Derby 1906). As 

coberturas recentes que caracterizam a bacia hidrográfica são: areia, argila, cascalho; solos 

lateríticos e concreções ferruginosas (Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa geológico da bacia do rio Conceição, destacando o sistema de drenagens e os 
pontos de amostragem. 
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3. Metodologia 

Para o estudo hidrogeoquímico, foram coletadas 12 amostras de águas superficiais 

no mês de novembro de 2010. A localização dos pontos de amostragem encontra-se na 

Figura 1. O pH, Eh, a temperatura, a condutividade elétrica e os sólidos totais dissolvidos 

foram determinados in situ utilizando-se um equipamento multiparâmetro portátil 

ULTRAMETERTM 6P. Os teores dos elementos maiores e metais traço nas águas foram 

realizadas via Espectroscopia de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP OES).  

 

4. Resultados 

Os resultados das análises das amostras de água (Tabela 1) mostram uma ligeira 

diferenciação entre as águas das sub-bacias. Valores significativos de sólidos totais 

dissolvidos, turbidez e condutividade elétrica foram encontrados na sub-bacia do rio São 

João (BSJ-01, BSJ-02, BSJ-03), principalmente a jusante de uma mineração de ferro, 

sugerindo que os efluentes do processo de beneficiamento do minério podem estar 

influenciando a qualidade da água. Altas concentrações de Fe e Mn foram identificadas na 

sub-bacia do ribeirão Caraça (BCA-03, BCA-04, BCA-05, BCA-06) podendo estar associada 

à formação ferrífera do Supergrupo Rio das Velhas e atividade mineira de serpentinitos, a 

montante dos pontos amostrados, também pode estar influenciando no aumento da 

mobilização desses elementos para as águas. Destaca-se altas concentrações de sólidos 

totais dissolvidos e condutividade elétrica na sub-bacia do rio Conceição (BCO-01 e BCO-

03) podendo ser atribuídas à atividade de exploração de ouro nessa área.  

 

5. Conclusão 

A análise da geologia local proporcionou conhecer algumas fontes potenciais de 

metais nas amostras de águas analisadas na bacia do rio Conceição proporcionando a 

avaliação preliminar da qualidade das águas da bacia do rio Conceição. As atividades 

mineiras também podem estar introduzindo modificações significativas nos cursos d’água da 

região estudada. Espera-se assim, que este trabalho se constitua em base para a 

identificação de pontos de monitoramento na bacia hidrográfica do rio Conceição. 
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Tabela 1: Resultado das análises de água, destacando os parâmetros que obtiveram resultados 
significativos. 

P. A. 
temp. O.D. tds pH Eh turb. cond Al  Ba  Ca   Fe   K   Mg  Mn   Na  

°C mg/L 

mg/

L − µS/cm FTU µS µg/L µg/L  mg/L  µg/L  mg/L    mg/L  µg/L  mg/L  

BCA-01 19,4 7,1 2,7   169 0,4 4,1 38,9 3 0,2 117,7 0,2 0,1 5,1 0,3 

BCA-02 21,3 6,4 9,38 4,9 293 0,61 15,2 66,9 2,78 0,926 222 0,193 0,894 38,0 0,437 

BCA-03 21,4 6,08 9,88 6,9 212 0 15,9 8 ,0 2,81 0,996 212 0,0895 1,02 34,8 0,409 

BCA-04 20,9 7,81 15,4 6,1 288 0,81 25,1 49,1 3,88 1,14 172 0,195 1,23 30,8 0,466 

BCA-05 21,8 6,07 6,45 6,1 147 3,2 10,4 106 6,34 0,727 322 0,226 0,402 58,6 0,370 

BCA-06 22 6,18 8,22 6 155 1,43 13,3 89,6 6,92 0,835 301 0,182 0,599 88,2 0,373 

BCO-01 21,6 7,09 28,8 7,7 187 5,26 46 <LQ 1,04 4,40 16,8 0,148 2,69 11,5 0,139 

BCO-02 22,5 6,58 6,66 6,9 168 3,78 10,8 25,2 2,48 1,12 123 0,160 0,587 22,7 0,213 

BCO-03 23,5 5,95 14,6 7,2 193 4,06 23,6 16,4 2,22 1,90 131 0,185 1,25 34,2 0,306 

BSJ-01 23,6 6,96 28,6 8,1 152 2,58 45,6 <LQ 2,60 4,41 65,5 0,185 2,70 32,3 0,308 

BSJ-02 23,4 6,61 56,5 7,8 171 30,9 90,2 <LQ 10,6 7,88 28,7 0,426 5,00 102 0,609 

BSJ-03 23,6 7,05 42,7 6,7 181 14,8 68,4 <LQ 4,82 6,16 72,9 0,327 3,94 39,6 0,509 

LQ               9,51 0,348 0,0130 7,98 0,072 0,00155 1,17 0,0152 
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ABSTRACT 
The Passira Anorthositic Complex (PAC) is situated in Pernambuco State, Northeastern Brazil, within 
the Rio Capibaribe Terrain of the Borborema Province.  Host rocks are rhiacian migmatitic gneisses. 
The PAC is a massif-type complex of batholithic proportions composed mainly of metamorphosed 
anorthosite, gabbro, norite, diorite and ultramafic lenses mineralized in Fe-Ti oxide minerals. A dyke 
swarm formed by apatite-rich ferro-diorite enriched in Zr, Ba and LREE, occurs around the complex. A 
multicrystal U-Pb zircon age of 1.70+0.02 Ga was obtained for the anorthosite, which is interpreted as 
the age of crystallization. The associated granites (now orthogneisses) include metaluminous alkaline; 
sub-alkaline garnet-bearing and peraluminous types having anorogenic geochemical characteristics. 
They have U-Pb ages between 1.58±0.09 Ga and 1.68±0.09 Ga, obtained in zircon and monazite 
monocrystals by laser ablation mass spectrometry. The PAC and associated granites behaved as a 
tectonic unit during the Brasiliano-age deformations. The association was formed in Rio Capibaribe 
Terrain during an extensional event occurred at the Statherian-Callymian transition. 
Keywords: Metanorthosites and associated granites, Massif-type Anorthosite, Anorogenic 
characteristic. 
 
RESUMO 
O Complexo Anortosítico de Passira (CAP) localiza-se no Estado de Pernambuco, Nordeste 
Brasileiro, e está geotectonicamente inserido no Terreno Rio Capibaribe (TRC) da Zona Transversal 
da Província Borborema. Gnaisses migmatíticos encaixam o CAP. O CAP é um Complexo 
anortosítico do tipo maciço com proporções batolíticas que é composto principalmente de 
metanortositos, metagabros, metanoritos, metadioritos e lentes ultramaficas portadoras de Fe e Ti. 
Uma série de diques compostos por apatita-dioritos, enriquecidos em Zr, Ba and LREE cortam o 
complexo. O metanortosito foi datado através do método convencional de U-Pb em zircão de 
1.70+0.02 Ga. Os (meta) granitos associados aos corpos básicos possuem tendência geoquímica 
alcalina; metaluminosa subalcalina e peraluminosa, estas últimas apresentam granada modal. Todos 
os tipos possuem características geoquímicas anorogênicas. Os granitos apresentam idades U-Pb 
entre 1.58±0.09 Ga e 1.68±0.09 Ga, obtidas através de análises em zircões e monazitas por ICP-MS 
com laser ablation. O complexo foi formado no TRC durante um episódio extensional de transição 
Estateriana-Caliminiana. 
Palavras-chave: magmatismo anorogênico, complexos anortosíticos, granitóides caliminianos. 
 
1- INTRODUCTION  

The Passira (meta)Anorthositic Complex (PAC: from now on, the "meta" prefix is 

dropped)  is situated in the Rio Capibaribe Terrain of the Transverse Zone of the Borborema 

Province (Brito Neves et al., 2000). The ages of crystallization of the PAC and associated 

granites, and the identification of the tectonic setting of these rocks are thus critical points to 

understand the evolution of this part of the Borborema Province. Most of proterozoic massif-

type anorthosites described in the literature have a spatially associated suite of K-rich 
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plutonic rocks which are considered by some authors (Ashwal, 1993; Emslie et al., 1994) to 

form part of a typical association.  

 

2- GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY  

The PAC is a body of batholithic dimensions (Figure 1) and its present outcrop 

pattern is sigmoid as a consequence of movements along two shear zones which form the 

limits of the area. Deformed anorthosite and gabbro together with other ultramafic and mafic 

rocks compose the complex. Pegmatitic, pyroxene-bearing and foliated anorthosites are the 

main facies, while leuconorites, garnet-bearing and foliated gabbros, lenses of pyroxenites 

with concentrations of Fe-Ti oxide and apatite-rich ferro-diorites complete the association. A 

multicrystal U-Pb zircon age of 1.70+0.02 Ga was obtained for the anorthosite (Accioly, 

2000), which is interpreted as the age of crystallization. The associated granitic 

orthogneisses can be divided into two groups as below defined.  

2.1 - Metaluminous alkalic (Sipuá Hill) granite type  

This type occurs in the ENE-WSW-oriented Sipuá Hill, an important topographic 

feature in the northern part of the area. The rocks include syenite, quartz syenite and syeno-

granite. The alkalinity is reflected by the presence of greenish blue aegirina-augita, which is 

the most important variety mineral, associated with apatite, alkali feldspar and/or amphibole. 

Biotite, titanite, zircon and magnetite are also present. Chondrite-normalized rare earth 

element (REE) patterns (Figure1B) show modest light REE enrichment (LaN/YbN~10) and 

strong negative Eu anomalies (Eu/Eu*=0.2). Compositions fall in the within-plate granite field 

of the Y x Nb and Y+Nb x Rb diagrams (Figure 1C). 

2.2 - Garnet-bearing metaluminous subalkalic or peraluminous (Bengala, Passira, Candiais) 

granites types 

These granites are mainly emplaced as sheets at the borders of, or around the 

complex. The first two clearly cut both anorthosite and gabbro at the north and northeastern 

extremities, respectively, of the complex. The Candiais sheet involves the western part of the 

complex. The main difference between the three bodies lies in the quantities of mafic 

minerals present. The compositions of rocks vary from porphyritic alkali-feldspar granite, 

syeno-granite, quartz monzonite to monzogranite with low to higher (~38%) colour index, in 

which biotite + hedenbergite and hornblende to Fe-kaersutita are present, and the accessory 

minerals include garnet, allanite, apatite, titanite, magnetite and ilmenite. Most of these 

granites have Fe# ≥ 0.96, and K20/Na2O>1, as well as high concentrations of Ba, U, La, Ce 

and Zr and low concentrations of Sr and Nb, however the average Nb concentration is 

roughly equal to that of average A-type granite (Whalen et al., 1987). 
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Figure 1 – (A) Schematic geological map of the Passira Complex and the main associated granites 
showing the location of the analyzed sample; (B) envelop of REE patterns for granites and (C) tectonic 
discriminants diagrams (after Pearce 1996) for Bengala and Sipuá granites type. 
 

Chondrite-normalized REE patterns for garnet-bearing granites have stronger LREE 

enrichment as well as they are intraplate granites in tectonic discriminants diagrams. Some 

of these granites can be recognized as ferroan (Frost & Frost, 2011) granitic rocks 

differentiated from a tholeiitic gabbro parent composition. 
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3- MONAZITE AND ZIRCON AGES OF THE GARNET-BEARING GRANITES 

Laser-ablation ICP-MS analyses of monazites and zircon from the Passira and 

Candiais and zircon from Bengala granitic intrusions yielded ages using the Montel et al. 

(1994) method which are slightly younger and less precise than those obtained using zircon 

from the anorthosite. The obtained ages are between 1.58±0.09 and 1.68±0.09 Ga 

interpreted as crystallization ages. Nd TDM ages of these granites are between 2.0 and 2.2 

Ga with εNd(1.6Ga) values of -2 to –3. 

 

4-DISCUSSION  

The older Candiais and Passira granite magmas were probably approximately 

contemporaneous with the magmas responsible for the formation of the PAC, and thus the 

magmatism was bimodal, a feature rather typical of intraplate environments. The broad 

spectrum of granitoids can be referred as ferroan granitoids (Frost & Frost, 2011) reflecting 

distinct petrological processes in an anorogenic tectonic setting. The isotopic compositions of 

the PAC rocks and the associated granites show signs of crustal participation in magma 

Genesis.  

 

REFERENCES 

ACCIOLY, A.C.A. 2000. Geologia, Geoquímica e Significado Tectônico do Complexo Metanortosítico 
de Passira – Província Borborema – Nordeste Brasileiro. Doctorate Thesis. IG/USP, Brazil. 168p. 
ASHWAL, L.D. (1993): Anorthosites. Springer-Verlag, Heildelberg, Germany. 

BRITO NEVES, B.B.; SANTOS, E.J. DOS; VAN SCHMUS, W.R  2000  Tectonic history of the 
Borborema Province, Northeastern Brazil – IN CORDANI, V.G. et al.. EDITORS – TECTONIC 
EVOLUTION OF SOUTH AMERICA. Rio de Janeiro. P.151-182. 

EMSLIE, R.F., HAMILTON, M.A. & THÉRIAULT,R.J.  1994   Petrogenesis f a Mid-Proterozoic 
Anorthosite Mangerite-Charnokite-Granite (AMCG) Complex: Isotopic and Chemical Evidence from 
Nain Plutonic Suite. The Journal of Geology (102) 539-558. 

FROST, C.D. & FROST, R.B.  2011 On Ferroan (A-type) Granitoids: their compositional variability and 
modes of origin. Journal of petrology (52) 39-53. 

MONTEL, J.M.; VESCHAMBRE, M; NICOLLET, C. 1994 Datation de la  monazite a la microssonda 
eletronique – CR. Acad. Sc. Paris T318. Serie II. 1489-1495. 

NAKAMURA, N. 1977. Determination of REE, BA, FE, MG, NA AND K IN carbonaceous and ordinary 
chondrites. Geochemica at Cosmochimica Acta, 38:757-775. 

PEARCE, J. A. Sources and settings of granitic rocks. Episodes, V.19, N.4. PP.120-125. 1996. 
WHALEN, J.B.; CURRIE, K.L.; CHAPPWELL, B.W. 1987a. A-Types granites: geochemical 
characteristics, discrimination and petrogenesis. 

 



 

613 

Inferências paleoclimáticas e paleoambientais da Formação Santa 
Maria (Triássico, Bacia do Paraná, RS) a partir da caracterização 

geoquímica de rocha total 
 
Ana M. MIZUSAKI1, Anderson J. MARASCHIN2,Daiane S. CARDOSO1* 

 
1- Instituto de Geociências - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – ana.mizusaki@ufrgs.br; 
ddsc20@gmail.com- *bolsista IC FAPERGS 2- Centro de Excelência em Pesquisa e Inovação em Petróleo, 
Recursos Minerais e Armazenamento de Carbono - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(CEPAC/PUCRS) – anderson.maraschin@pucrs.br  
 
Resumo  
Foram analisadas 10 amostras de pelitos provenientes da Formação Santa Maria (Triássico, Bacia do 
Paraná, RS), em termos de elementos maiores, menores e traços. As diferenciações nos teores dos 
elementos permitiram subdividir a Formação Santa Maria em quatro unidades quimioestratigráficas. 
As amostras SM 4, 6 e 7 revelaram altas razões Th/K e Th/U, indicativas de maior lixiviação dos 
elementos K e U, mais solúveis, ou seja, processos intempéricos mais acentuados. A média da razão 
Th/U (5,0) e os altos teores de SiO2 refletem uma origem continental para o pelito, depositado em 
ambiente de planície de inundação, que ocorre associado ao sistema fluvial anastomosado da 
Formação Santa Maria. De acordo com o Índice de Alteração Química calculado para as amostras 
(IAQ: 74,52 - 90,83), é possível afirmar que o grau de intemperismo foi moderado a elevado.   
Palavras-chave: Formação Santa Maria, Bacia do Paraná, geoquímica, intemperismo, Triássico 
 
Abstract  
We analyzed 10 samples from pelitic facies of the Santa Maria Formation (Triassic, Paraná Basin, RS) 
in terms of major, minor and trace element geochemistry. The variations in the levels of elements 
allowed to subdivide the Santa Maria Formation into four chemostratigrafic units. Samples SM 4, 6 
and 7 showed high ratios Th / K and Th / U, indicating an increased leaching of K and U, more soluble, 
when weathering processes are more pronounced. The mean ratio of Th / U (5.0) and the high SiO2 
reflect a continental origin for the siltstone, deposited in the environment of the floodplain, which is 
associated with anastomosing fluvial system the Santa Maria Formation. According to the Chemical 
Index of Alteration calculated for the samples (CIA: 74.52 to 90.83), it is clear that the degree of 
weathering was moderate to high. 
Keywords: Santa Maria Formation, Paraná Basin, geochemistry, weathering, Triassic 
 
1. Introdução 
 

 A composição geoquímica de rochas sedimentares clásticas permite identificar a 

composição das rochas-fonte, os condicionamentos tectônicos e as condições climáticas e 

ambientais atuantes durante a deposição dos sedimentos (Nesbit & Young, 1982; Roddaz et 

al., 2006). Para este estudo, 10 amostras de pelitos provenientes da Formação Santa Maria 

(RS) foram analisadas em termos de elementos maiores, menores e traços. O Índice de 

Alteração Química (IAQ) destacou os processos de intemperismo nos minerais detríticos, 

enquanto que os elementos maiores permitiram inferir as condições paleoambientais na 

área.  

 
2. Geologia da área 

 

A Formação Santa Maria está inserida na denominada Supersequência Gondwana II 

da Bacia do Paraná, assim definida por Milani (1997) para as unidades sedimentares meso-
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neotriássicas (Ladiniano – Eonoriano, 237 ± 2 – 203.6 ± 1.5 Ma; Gradstein et al., 2004) da 

bacia, aflorantes  na porção sul da bacia, no Estado do Rio Grande do Sul (Fig. 1). 

  

                     

Figura 1 - Mapa geológico das unidades litoestratigráficas neopermianas e mesozóicas do 
Rio Grande do Sul, destacando a área de estudo (setas) (modif. de Scherer et al., 2001).  

 

A sequência correspondente a Formação Santa Maria (Ladiniano-Carniano, 237 ± 2 - 

216.5 ± 2 Ma) inicia com arenitos conglomeráticos a finos e pelitos avermelhados fossilíferos 

subordinados, diagnóstico de canais fluviais do tipo braided (Membro Passo das Tropas), 

gradando para canais fluviais de moderada a alta sinuosidade (Membro Alemoa) (Fig. 2).  
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Figura 2 - Coluna estratigráfica simplificada das unidades sedimentares triássicas aflorantes no RS e 
perfil composto da área de estudo. SM corresponde ao ponto amostrado (modif. de Scherer et al., 
2001 e Cardoso et al., 2010 ).  
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O conteúdo fossilífero da formação é formado por répteis e plantas, permitindo uma 

subdivisão bioestratigráfica, estabelecendo, assim, a correlação com as camadas meso-

neotriássicas descritas na Argentina (Barberena, 1977).  

 

3. Resultados 

  

Através dos resultados das análises dos elementos maiores das amostras foi 
possível subdividir a Formação Santa Maria em quatro unidades quimioestratigráficas (Tab. 
1).  

 
Tabela 1 – Subdivisão quimioestratigráfica da Formação Santa Maria baseada na variação química 
composicional das amostras.   

Unidade 

quimioestratigráfica 
Amostras Unidade sedimentar Perfil químico IAQ 

4 SM9-

SM10 

Membro Alemoa (topo da 

Formação Santa Maria) 

Aumento dos teores de SiO2, Na2O, 

K2O, P2O5; diminui Al2O3, Fe2O, MnO, 

MgO, CaO, TiO2 

74,77-

74,51 

 

3 

 

SM7-SM8 

 

Membro Alemoa 

 

Aumento dos teores de Na2O, K2O, 

P2O5 e Ce; diminuição de MgO, CaO 

 

80,58-

89,63 

 

2 

 

SM4-SM6 

 

Membro Alemoa (porção 

intermediária da Formação 

Santa Maria) 

 

 

Diminuição dos teores de SiO2 e P2O5; 

aumento de Al2O3, Fe2O, MnO, MgO, 

CaO, Na2O, K2O, TiO2 

 

78,64-

87,96 

1 SM1-SM3 Membro Passo das Tropas 

(base da Formação Santa 

Maria) 

Aumento no teor de SiO2; diminuição 

de Al2O3, Fe2O, MnO, MgO, CaO, 

Na2O, K2O 

 

79,97-

90,83 

 
 O Índice de Alteração Química (IAQ), entre 74,51 e 90,83, indica que a taxa de 

intemperismo, no geral, foi considerada intermediária a extrema (Fig. 3). Apesar da 

proximidade dos valores, nota-se que os IAQs foram mais elevados nas unidades 1, 2 e 3 e 

relativamente menor na unidade 4.   As amostras SM 4, 5 e 7 revelaram altas razões Th/K e 

a  amostra 7 alta razão Th/U, indicativas de maior lixiviação dos elementos K e U, mais 

solúveis, e processos intempéricos mais acentuados (Fig. 4). O K é altamente solúvel em 

soluções aquosas e assim a hidrólise em climas quentes e úmidos causa a sua remoção, 

levando a formação de solos ricos em caulinita. O U é altamente solúvel, enquanto que o Th 

é solúvel apenas em ácidos. Portanto, o intemperismo elevado pode remover o U e o K do 

solo e o Th se concentrar em argilominerais e minerais pesados. Assim, as razões Th/U e 

Th/K de rochas pelíticas são muito úteis em estudos paleoclimáticos. Concluí-se que o clima 

à época de deposição da Formação Santa Maria era quente, com alternância de estações 

úmidas e secas e a sequência foi depositada em um ambiente de planície de inundação, em 

concordância com estudos complementares de Pierini et al. (2002).  
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Figura 3 – Diagrama dos índices de alteração química versus as razões Al/Na das analisadas, 
indicando processos intempéricos moderados a altos (modif. de Kasanzu et al., 2008). 
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Figura 4 – Gráficos do comportamento das razões Th/K e Th/U.   
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Resumo 
A geoquímica das rochas sedimentares da “Bacia do Camaquã” revela grande diversidade de 
assinaturas: uma verdadeira viagem pelos diagramas de discriminação tectônica de proveniência. As 
composições detríticas nas unidades do Neoproterozóico refletem fontes orogênicas, de borda de 
cráton retrabalhada (Maricá), arco oceânico (Irapuá) e margem continental ativa (Piquiri). As unidades 
do Paleozóico inferior têm assinaturas variadas, com grande diversidade de fontes no oeste (Santa 
Bárbara) e, no leste, uma marcante uniformidade, com contribuição de granitóides evoluídos e 
retrabalhamento eólico (Guaritas). A diversidade geoquímica da “Bacia do Camaquã” a torna ainda 
mais singular no contexto brasileiro: um laboratório natural incomparável para a pesquisa e o ensino 
sobre a transição Neoproterozóico/Paleozóico no contexto continental do SW de Gondwana. 
Palavras-chave: geoquímica, proveniência sedimentar, “Bacia do Camaquã” 
 
Abstract 
Geochemistry of sedimentary samples from the “Camaquã Basin” show a wide diversity of signatures: 
a real journey through the diagrams of provenance tectonic discrimination. Detrital composition in the 
Neoproterozoic units points out to orogenic sources comprising reworked craton border (Maricá), 
ocean island-arc (Irapuá), and continental active margin (Piquiri). Early Paleozoic units show distinct 
signatures, with a wide variety of sources in the west (Santa Bárbara), and a marked uniformity in the 
east (Guaritas), with the contribution of evolved granitoids and eolian reworking. The geochemical 
diversity of the “Camaquã Basin” makes it unique in the Brazilian geological context: an incomparable 
natural laboratory for researching and teaching about the Neoproterozoic/Paleozoic transition in the 
continental context of SW Gondwana. 
Keywords: geochemistry, sedimentary provenance, “Camaquã Basin” 
 

1. Introdução 

 O Escudo Sul-rio-grandense (ESRG), durante toda sua evolução geotectônica 

(Paleoproterozóico – Ordoviciano), ocupou uma posição de borda do cráton La Plata, 

registrando retrabalhamento, acresção juvenil, colisão continental e rifteamento crustal. Essa 

sucessão de contextos geológicos, aliada a eventos posteriores de deformação e 

soerguimento, produziu uma região de alta diversidade geológica e geoquímica, fonte 

inesgotável de conhecimento geocientífico. A diversidade geoquímica do ESRG está 

registrada, também, nas rochas sedimentares da chamada “Bacia do Camaquã” (~635 a 

~470 Ma), que materializam, em suas características de proveniência, a variedade de 

terrenos expostos ao ciclo sedimentar durante o Neoproterozóico e o Paleozóico inferior. 

Este trabalho apresenta uma síntese da evolução das rochas sedimentares da “Bacia do 

Camaquã”, com base na geoquímica de mais de 50 amostras de suas diferentes unidades 

estratigráficas: uma viagem pelos diagramas de discriminação tectônica de proveniência.  
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2. Formação Maricá e Grupo Bom Jardim: diversidade no Neoproterozóico 

 A Formação Maricá, unidade basal da “Bacia do Camaquã”, possui rochas muito 

alteradas próximo à sua base, com forte substituição de componentes minerais e profundas 

modificações geoquímicas e isotópicas, relacionadas ao período de greenhouse (± 635 Ma) 

que sucedeu a glaciação Marinoana (Borba & Mizusaki, 2009). Nas oito amostras bem 

preservadas, entretanto, a assinatura geoquímica de elementos maiores (K2O/Na2O x SiO2, 

Roser & Korsch, 1986) da Formação Maricá é bastante uniforme, e fica no limite entre os 

campos do arco de ilhas oceânico e da margem continental ativa (Fig. 1A). Nos diagramas 

de Fe2O3(T) + MgO x TiO2 e Al2O3/SiO2 (Bhatia, 1983), a assinatura é claramente de arco de 

ilhas (Fig. 1B). Em relação aos valores da crosta continental superior (CCS, McLennan, 

2001), as amostras são levemente empobrecidas em Rb, Th e U (Fig. 1D), com razões 

Th/Sc entre 0,5 e 1,3, nas imediações da linha basal da CCS (Fig. 1C), confirmando a 

natureza pouco diferenciada das rochas-fonte. Em diagramas ternários de La-Th-Sc e Th-

Sc-Zr/10 (Bhatia & Crook, 1986), a Formação Maricá posiciona-se no campo do arco de 

ilhas continental, com enriquecimento em La (Fig. 2). Os dados acima, integrados a idades 

TDM entre 2,0 e 2,3 Ga, sugerem que as áreas-fonte mais prováveis seriam as bordas do 

cráton La Plata, retrabalhadas (por arcos de ilhas) ao final do ciclo Transamazônico. 

 O Grupo Bom Jardim (605 a 575 Ma) registra, além de uma sucessão vulcânica a 

oeste (a Formação Hilário), depósitos aluviais e lacustres, que sucederam aos sistemas 

costeiros/marinhos da Formação Maricá. Foram analisadas dez amostras de dois setores de 

afloramento distantes cerca de 50 km entre si, e que resultaram em um forte contraste de 

assinaturas geoquímicas. No setor Irapuá, próximo à sutura de Caçapava e ao domínio 

juvenil São Gabriel, os dados de elementos maiores vinculam-se ao campo do arco de ilhas 

oceânico (Fig. 1 A,B), com teores de Fe2O3(T) + MgO ainda maiores que os registrados na 

Formação Maricá. Os teores de Cr também são anômalos, entre 150 e 250 ppm, bem acima 

da média da CCS (Fig 1 C,D). As razões Th/Sc são muito baixas, e não há anomalia 

negativa de Eu, o que aponta uma origem juvenil, mantélica, para as áreas-fonte desse 

setor de afloramento do Grupo Bom Jardim. As amostras Irapuá, ainda que se posicionem 

no campo do arco continental, são as que mais se aproximam do campo do arco de ilhas 

oceânico nos diagramas ternários La-Th-Sc e Th-Sc-Zr/10 (Fig. 2). Por sua vez, as amostras 

do setor Piquiri, mais a leste (Encruzilhada do Sul), possuem uma assinatura intermediária 

entre a margem continental ativa e a margem passiva em todos os diagramas (maiores e 

traços), mostrando substancial depleção em Co, Cr, V e Sr em relação à CCS (Fig. 1 D) e 

anomalia negativa de Eu. Dessa forma, para a fração sedimentar do Grupo Bom Jardim, é 

possível imaginar uma bacia compartimentada por altos estruturais dominados, a oeste, 

pelas rochas juvenis do domínio São Gabriel (complexos Cambaí, Vacacaí, Palma) e, a 
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leste, pelas rochas metassedimentares e metavulcânicas mais diferenciadas do complexo 

Porongos, cuja evolução teria sido processada em uma margem continental ativa durante o 

Meso- e o Neoproterozóico. Essas bacias restritas não teriam significativa conectividade, 

sendo preenchidas, sobretudo, por sistemas proximais e alimentadas por áreas-fonte locais. 

 

Figura 1 – Diagramas de ambientação tectônica, englobando elementos maiores (A, B) e traços (C, 
D), ilustrando as características geoquímicas da “Bacia do Camaquã”; campos no diagrama B: AIO – 
arco de ilhas oceânico, AIC – arco de ilhas continental, MCA – margem continental ativa, P – margem 
passiva. 
 

3. Formações Santa Bárbara e Guaritas: diversidade no Paleozóico inferior 

 Trinta e três amostras das formações Santa Bárbara e Guaritas (Grupo Camaquã) 

apontam para comportamentos distintos no Paleozóico inferior da “Bacia do Camaquã” 

(Borba et al. 2009). A Formação Santa Bárbara apresenta grande variedade de assinaturas 

de elementos maiores (Fig. 1 A,B), com amostras desde o campo dos arcos de ilhas 

(oceânico e continental) até o da margem passiva. Em termos de elementos traços, há forte 

enriquecimento em Pb, mas no geral as médias ficam próximas à composição da CCS (Fig. 

1 D). Em diagramas ternários (La-Th-Sc e Th-Sc-Zr/10), as amostras concentram-se no 

campo do arco continental e imediações (Fig. 2), possivelmente como resultado de um 

mixing de diversas fontes. Os dados, integrados a isótopos de Sr e Nd, sugerem que uma 

grande diversidade de rochas-fonte estariam disponíveis para erosão e transporte no 

entorno da bacia deposicional da Formação Santa Bárbara: rochas juvenis e cratônicas, 
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granitóides pós-colisionais recém-formados, e as unidades mais antigas da “Bacia do 

Camaquã” (Maricá e Bom Jardim), já exumadas e reinseridas no ciclo sedimentar. 

 Por sua vez, a Formação Guaritas apresenta uma marcante uniformidade nos 

resultados de elementos maiores e traços, sempre no sentido de se concentrarem no campo 

da margem passiva (Fig. 1 A,B, e 2). Seus teores de Th/Sc apresentam maior variabilidade, 

mas são consistentemente maiores que 3 (Fig. 1C), levando essas amostras bem ao centro 

do campo da margem passiva do diagrama La-Th-Sc e tornando esta unidade a mais 

evoluída em termos de composição geoquímica. A participação dos granitóides ácidos, 

colisionais e pós-colisionais do domínio Pelotas, como áreas-fonte, é certamente uma das 

causas dessa composição singular na região, e que também se reflete em isótopos de Sr e 

Nd. O retrabalhamento eólico, recorrente ao longo de toda a estratigrafia dessa unidade, 

pode ser o responsável pela uniformização química dos sedimentos que deram origem às 

rochas da Formação Guaritas. 

 
Figura 2 – Diagramas de discriminação tectônica de ambientes sedimentares (Bhatia & Crook, 1986), 
com plotagem dos resultados obtidos para as unidades da “Bacia do Camaquã” neste trabalho. 
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Resumo 
Este artigo apresenta os resultados litogeoquímicos das rochas magmáticas observadas ao longo da 
rodovia BR-174, entre o km 151 e 155, de Presidente Figueiredo – AM. O grupo principal é composto 
por rochas monzograníticas que são alcalinas, do tipo-A oxidadas e podem ser correlacionadas ao 
Magmatismo Uatumã. Associadas a estas rochas, ocorrem diques de composição dioríticas a quartzo 
dioríticas, que são metaluminosos, alcalinos a cálcio-alcalinos e hidrotermalmente alterados. A 
alteração hidrotermal pode ter mascarado suas características magmáticas, dificultando a sua 
correlação com as unidades aflorantes na região. 
 
Palavras - chave: Litogeoquímica, Magmatismo Uatumã, hidrotermalismo, Cráton Amazônico. 
 
Abstract 
This paper shows the lithogeochemistry results of the magmatic rocks observed along the BR-174 
highway, between km 151 and 155, Presidente Figueiredo – AM. The main group comprises 
monzogranítica rocks which are alkalines, oxidized A-type and may be related to the Uatumã 
Magmatism. Associated with these rocks, dikes occur diorite to quartz diorite composition which are 
metaluminous, alkaline to calc-alkaline and hydrothermally altered. The hydrothermal alteration may 
have masked their magmatic features what makes very difficult their correlation with other rocks in the 
area. 
 
Keywords: Lithogeochemisty, Uatumã Magmatism, hydrothermal alteration, Amazon Craton. 
  
1. Introdução 

O magmatismo Uatumã é descrito na literatura como uma associação vulcano-

plutônica de composição dominantemente félsica e assinatura geoquímica alcalina, com 

idades em torno de 1,87 a 1,90 Ga (Costi et al. 2000, Ferron et al. 2006). No Domínio 

Uatumã, tem como representantes a Suíte Intrusiva Mapuera e as vulcânicas do Grupo 

Iricoumé (Veiga Jr. et al. 1979).  

Na região de Presidente Figueiredo, km 151 a 155 da BR-174, ocorrem 

metavulcânicas ácidas, metagranitos, diques de anfibolitos e corpos pegmatíticos, além de 

veios e vênulas de quartzo, brechas e zonas de cisalhamento rúptil-dúctil com registros de 

atividade hidrotermal de natureza propilítica (Souza & Nogueira 2009). Em geral, essas 

rochas apresentam feições de recristalização granoblástica interpretados como produtos de 

deformação e metamorfismo dinâmico (Souza et al. 2006). Viana et al. (2010) relatam que o 

evento hidrotermal tardio gerou e precipitou sulfetos de forma disseminada e/ou em fraturas 

e levantam a possibilidade destas rochas representarem o Grupo Iricoumé recristalizado por 

metamorfismo de contato. Diante desta polêmica, este trabalho apresenta dados 
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petrográficos e geoquímicos com intuito de auxiliar na definição da unidade a que pertence 

estas rochas, bem como, entender a sua gênese. 
 

2. Aspectos de campo e petrográficos 

 Os afloramentos estudados são representados por frente de lavra em três pedreiras 

da região de Presidente Figueiredo, entre o km 151 e 155. As rochas predominantes na 

região exibem macroscopicamente textura subafanítica a fanerítica média, coloração rosada 

e composição monzogranítica (MZG), que em seções delgadas têm textura fanerítica fina a 

porfirítica, mineralogia representada por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, 

muscovita, apatita, zircão e minerais opacos. Muscovita, clorita e epidoto ocorrem como 

minerais de alteração. Nas zonas miloníticas ocorrem granada, biotita e minerais opacos. A 

partir de variações microtexturais foi possível estimar temperaturas superiores a 650 ºC e 

evidenciar indícios de recristalização estática e dinâmica nesta litologia (Viana 2010). 

Associado a essas rochas ocorrem diques de composições dioríticas (DR) a quartzo 

dioríticas (QDR) que exibem contatos retos a irregulares com MZG. Macroscopicamente tem 

textura variando de fanerítica muito fina a fina, de coloração cinza escuro a esverdeada e 

índice de cor mesocrático. Em seções delgadas essas rochas exibem texturas fanerítica fina 

e porfirítica com orientações preferenciais, mineralogicamente é composta por anfibólios 

(hornblenda e actinolita), plagioclásio (An > 17%), piroxênio, biotita e minerais opacos. Os 

minerais acessórios são epidoto, titanita, apatita e zircão. Com base na associação 

mineralógica e evidências microtexturais (recristalização dinâmica e estática) foi possível 

estimar uma temperatura mínima de aproximadamente 500ºC. 

Os pegmatitos ocorrem na forma de bolsões em rochas MZG e em rochas DR a 

QDR ocorrem principalmente como injeções preenchendo fraturas. As fases hidrotermais 

representadas por sulfetos (pirita, calcopirita e arsenopirita) além de epidoto, clorita, 

muscovita e granada ocorrem na forma disseminada e/ou preenchendo fraturas 

centimétricas em ambos os tipos de rochas.  
 
 

3. Aspectos geoquímicos 

Geoquimicamente as rochas MZG exibem altos conteúdos de SiO2 e intervalo de 

variação bastante restrito (74,97 a 77,14%), tem composições peraluminosas com o ISA 

variando de 1,31 a 1,44 (Fig.1A). Os dados químicos (álcalis vs. SiO2 – TAS) confirmam os 

dados modais com as amostras plotando no campo das rochas graníticas (Fig.1B). São 

granitos pobres em CaO (0,38 a 0,67%) e MgO (0,08 a 0,027%) e ricos em álcalis (Na2O + 

K2O entre 7,98 a 9%). No diagrama TAS essas amostras plotam no campo subalcalino (Fig. 

1B), porém por se tratar de rochas extremamente evoluídas com SiO2 superior a 74% o 

diagrama de Wright (1969) torna-se mais adequado para indicar o caráter dessas rochas, as 
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quais plotam no campo alcalino (Fig.1C). Dall’Agnol e Oliveira (2007) propuseram diagramas 

para distinguir granitos tipo A extremamente evoluídos (SiO2 > 60%) de rochas cálcio-

alcalina utilizando parâmetros de CaO/(FeOt+MgO+TiO2) vs. CaO+Al2O3 e o parâmetro 

FeOt/(FeOt+MgO) vs. Al2O3 para avaliar o caráter de oxidação de rochas magmáticas 

evoluídas aluminosas e distinguir claramente granitos do tipo-A oxidados e reduzidos. Neste 

contexto as rochas estudadas por exibirem baixos conteúdos de CaO e Al2O3 plotam no 

campo do granito tipo-A (Fig.1D) e por terem razões de FeOt/(FeOt+MgO) variando entre 

0,77 a 0,92 , plotam no campo de granitos do tipo-A oxidados (Fig.1E). De acordo com o 

diagrama Thiéblemont e Tégyev (1994), discriminante de ambiente tectônico, as rochas 

MZG foram geradas em ambiente de colisão continental (Fig. 1F). 
 

 

As rochas DR a QDR exibem teores de SiO2 variando de 47,38 a 56,19%, tem 

composições metaluminosas com ISA variando de 0,99 a 1,52 (Shand, 1943) (Fig.1A). Essa 

variação é reflexo da heterogeneidade nos teores de Al2O3 que pode ser resultado da 

interação com fluidos tardios em diferentes graus de intensidade, ocasionando a 

modificação de sua composição original. No diagrama TAS são classificadas como diorito e 

gabro e subordinadamente como sienodiorito (Fig.1B), diferenciando-se sutilmente dos 

dados modais. São pobres em álcalis (Na2O + K2O) com teores variando de 4,24 a 5,56% e 

no diagrama TAS, quando considerados os trends propostos por Lê Maitre et al. (1979), 

alinham-se segundo o trend das rochas cálcio-alcalina de alto K, exceto para as amostras 

mais empobrecidas em SiO2 que alinham-se segundo o trend das rochas shoshoníticas. No 

 

Figura 1: Diagrama de classificação geoquímica apresentado para as rochas estudadas.(A) Índice de 
saturação em alumina segundo Shand (1943). (B) Diagrama TAS segundo Irvine &Baragar (1971), e 
trends de Le Maitre et al. (1979). (C) Diagrama de alcalinidade segundo Wright (1969). (D) e (E) 
Diagramas de classificação para rochas graníticas do tipo-A, segundo Dall’Agnol e Oliveira (2007). (F)
Diagrama discriminante de ambiente tectônico segundo Thiéblemont e Tégyev (1994). 



 

624 

diagrama de Wright (1969) é evidenciado que estas rochas exibem um caráter transicional 

entre cálcio-alcalino e alcalino. De acordo com o diagrama Thiéblemont e Tégyev (1994), 

discriminante de ambiente tectônico, essas rochas foram geradas em ambientes de arcos 

vulcânicos (Fig. 1F). 
 
 

4. Conclusões  

Considerando os dados geoquímicos é possível correlacionar às rochas estudadas 

com as rochas plutônicas do magmatismo Uatumã, Suíte Intrusiva Mapuera. Entretanto, são 

necessários dados isotópicos e geocronológicos para confirmar esta correlação. 

As rochas de composição DR a QDR apresentam características geoquímicas 

bastante heterogêneas, devido ao processo de hidrotermalismo que atuou com diferentes 

intensidades na rocha, refletindo tanto na composição mineralógica quanto nas 

características geoquímicas, isso dificulta uma correlação com as unidades estudadas na 

área, sendo necessário um maior acervo de dados geoquímicos e isotópicos.  
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RESUMO  
Os ortognaisses do Complexo Jauaperi, observadas na região da vila de Moura-AM, são 
leucocráticos cinza a róseo, composição dominantemente monzogranítica com granodioritíca 
subordinado, metamorfisados na fácies xisto verde a anfibolito superior. Dados litogeoquímicos 
revelam uma assinatura alcalina, metaluminoso a peraluminoso, e afinidades com granitos tipo-A do 
grupo oxidado. O que pode sugerir que essas rochas são derivadas da crosta inferior.  
Palavras-chave: Litogeoquímica, Complexo Jauaperi, Província Tapajós-Parima, Moura-Amazonas.  
 
ABSTRACT  
The orthogneisses of the Jauaperi Complex, observed in the area of the Moura town-AM, are 
leucocratic, gray to pink, dominantly monzogranitic to minor granodioritic in composition, and 
metamorphosed to greenschist to upper amphibolite facies. lithogeochemical data assing them as 
alkaline, metaluminous to peraluminous, and type-A oxidized rocks, what may suggest that these 
rocks were derived from the lower crust. 
Keywords: Lithogeochemistry, Jauaperi Complex, Tapajós-Parima Province, Moura-Amazonas. 

 
1. Introdução 

O Complexo Jauaperi representa o embasamento do Domínio Uaimiri e tem ampla 

ocorrência a norte do Amazonas e sul de Roraima. No Amazonas aflora nos rios Jauaperi, 

Alalaú e Pardo, também ocorre como inselbergs na planície cenozóica nas proximidades do 

rio Preto, além de uma expressiva área na região de Moura. Compreende ortognaisses e 

migmatitos, com arcabouço estrutural com direção preferencial N-S a NE-SW, 

metamorfisados na fácies xisto verde a anfibolito superior (CPRM 2006). Apesar da grande 

área de ocorrência do Complexo Jauaperi no estado do Amazonas, com destaque para uma 

expresiva ocorrência na região de Moura, nenhum estudo detalhado com o intuito de se 

fazer uma caracterizacão petrológica deste complexo tinha sido realizado. Portanto, este 

trabalho apresenta características geoquímicas e algumas considerações tectono-

metamórfica do Complexo Jauaperi, na região de Moura-AM 

2. Complexo Jauaperi na região de Moura 

As unidades litológicas aflorantes na região da Vila de Moura, compreende 

ortognaisses de composição dominantemente monzograníticas com granodiorito associado, 

são leucocráticos cinza a róseo, localmente ocorrem porções migmatíticas (metatexitos). 

Apresentam textura fanerítica fina a média e mineralogia essencial representada por 

quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, hornblenda e biotita. Titanita, clinopiroxênio, 

zircão, apatita e opacos representam os minerais acessórios; e como minerais de 

transformações ocorrem sericita, muscovita, epidoto e minerais do grupo do espinélio. Nos 
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ortognaisses observam-se veios de aplitos dobrados de forma isoclinal e recumbente, zonas 

de cisalhamento centimétricas com movimento destral, além de uma proeminente foliação 

regionalmente dobrada definindo um antiforme fechado com flancos mergulhando para SW 

e SE, e eixo com caimento para SSE. A paragênese de mais alto grau é definida por biotia + 

microclínio + hornblenda + plagioclásio (An>17%), que segundo Winkler (1977) indica 

condições metamórficas de fácies anfibolito. 

3. Geoquímica dos ortognaisses 

Das amostras coletadas, 10 foram selecionadas para a realização de análises 

químicas de elementos maiores, menores e traços no laboratório ACME, em Vancouver, 

Canadá. Os elementos maiores e menores foram determinados por ICP-AES e os 

elementos traços por ICP-AMS.  

As rochas estudadas mostram valores expandidos de SiO2 variando entre 70,26-

75,91%, com exceção de uma  amostra com SiO2 de 67,87%. A alta saturação em sílica 

reflete um magma de natureza evoluída extremamente ácido e diferenciado. Nos diagramas 

de Harker o ortognaisse granodiorítico (com SiO2=70,26%) sugere um comportamento 

diferenciado em relação aos monzograníticos, impossibilitando a definição de um trend. Já 

os monzogranitos apresentam um comportamento homogêneo, sendo possível definir trends 

de correlação, onde observar-se um comportamento compatível para TiO2, Al2O3, MgO, 

CaO, Na2O, P2O5, FeOt, e Sr e incompatível para K2O (Figura 1).  

 

Figura 1: Diagramas de Harker dos elementos maiores e traços 
para o Complexo Jauaperi. 
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Com relação ao índice de saturação em alumina as rochas apresentam um caráter 

dominantemente metaluminosos com algumas amostras na interface com as rochas 

peraluminosa (ISA entre 0,91 a 1,02) (Figura 2A). Devido ao caráter extremamente evoluído 

é difícil classificá-las no contexto das séries magmáticas, mas quando utilizado diagrama  

SiO2 vs Alcalinidade sugeridos por Wright (1969) (Figura 2B) as rochas estudadas mostram 

afinidades com as rochas alcalinas. Utilizando os parâmetros propostos por Dall’Agnol & 

Oliveira (2007) confirma-se uma afinidade alcalina com as rochas plotando no campo dos 

granitos tipo-A (Figura 2C), mas precisamente no grupo oxidado (Figura 2 D).  

  

  

Figura 2: (A) Diagrama de relação álcalis/alumina segundo Shand (1943); (B) Diagrama de 
alcalinadade vs sílica, segundo Wright (1969) (C) e (D) Diagramas mostrando os campos 
composicionais representativos calcio-alcalinos e granitos tipo-A reduzidos e oxidados (Dall´Agnol & 
Oliveira, 2007).  

Os elementos terras raras (ETR), normalizados pelos valores condríticos segundo 

Boynton (1984) exibem padrões marcados pelo enriquecimento em terras raras leves em 

relação aos terras raras pesados com razão [La/Yb]N de 5,66 a 11,45. A anomalia negativa 

de Eu aumenta para os termos mais evoluídos, com razões Eu/Eu* entre 0,21 a 0,65 (Figura 

3A). Com o intuito de inferir o ambiente tectônico das rochas estudadas foi utilizado o 

diagrama de Tiéblemont e Tégyev (1994), onde os ortognaisses apresentam semelhança 

com os granitos gerados em ambiente de colisão continental (Figura 3B). 
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Figura 3: (A) Padrão de distribuição dos ETR normalizados segundo de Boyton (1984); (B) Diagrama 
discriminante de Thiéblemont e Tégyev (1994). 

4. Conclusões 

Os dados litoquímicos mostram que os ortognaisses do complexo Jauaperi possuem 

protólitos com afinidades alcalina compatíveis com granitos tipo-A do grupo oxidado, os 

quais segundo Anderson & Morrison (2005) são derivados de fontes ígneas localizadas na 

crosta inferior, com composição quartzo feldspáticas oxidadas.   

Os trends de correlação nos digramas de Harker sugerem a existência de processos 

ligados à cristalização fracionada na gênese do Complexo Jauaperi. As correlações 

negativas de TiO2, Al2O3, MgO, CaO, Na2O, P2O5, e FeOt em relação a SiO2 está 

relacionada ao fracionamento de anfibólio, biotita, plagioclásio, óxidos de ferro, titanita e 

apatita. A anomalia negativa de Eu, juntamente com o trend de correlação negativa de CaO 

e Sr com a SiO2 e indicativa do fracionamento de plagioclásio. 
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Resumo  
Os materiais empregados na pesquisa correspondem a rochas granulíticas, mais especificamente 
gnaisses enderbíticos. O objetivo principal deste trabalho foi estudar as alterabilidades das rochas 
selecionadas a partir da química mineral e observar os seus comportamentos uma vez expostas à 
ação dos agentes de alteração em laboratório, em condições correlacionáveis às do ambiente em que 
poderão ser aplicadas. Os gnaisses enderbíticos exibem textura granoblástica inequigranular e 
registram associação mineral com clinopiroxênio, ortopiroxênio, feldspato, hornblenda, biotita, 
granada e quartzo. Os resultados obtidos através dos ensaios de caracterização tecnológica destes 
litotipos foram promissores. 
Palavras-chave: Química mineral, caracterização tecnológica, rochas ornamentais 
 
Abstract 
The materials employed in this research correspond to granulitic rocks, more specifically enderbitic 
gneisses. The essential aim of this work is to study the alterability of selected rocks from the chemical 
mineral and to observe their behavior once exposed to alteration agents in a laboratory environment 
comparable to actual environments where these rocks are used. These show a granoblastic, 
inequigranular texture and a mineralogical assemblage that includes clinopyroxene, orthopyroxene, 
plagioclase, hornblende, biotite, garnet, and quartz. The results obtained, greately satisfactory. 
Keywords: Chemical mineral, Characterization Technological, Dimension Stones 

 
1. Introdução 

O estudo detalhado das características petrográficas se faz necessário frente ao 

grande número de problemas que surgem com a utilização dos materiais pétreos 

ornamentais e de revestimento. Aspecto relevante diz respeito ao conhecimento da 

composição mineralógica de uma rocha, que possibilita o estabelecimento de relações com 

as suas características físico-mecânicas. 

Os materiais utilizados nesta pesquisa correspondem aos gnaisses enderbíticos 

denominados: Verde Netuno; Verde Santa Cruz; e o Verde Choró. 

 

2. Materiais e Métodos  
As análises químicas minerais foram obtidas por microssonda eletrônica, visando a 

um melhor entendimento acerca das reações metamórficas presentes e dos processos de 

alteração. 

Os minerais analisados nos três litotipos corresponderam a 25 pontos em biotita, 27 

pontos em granada, 26 pontos em anfibólio, 35 pontos em piroxênio, 48 pontos em 

feldspato/plagioclásio e 8 pontos em óxido/opaco. 

 

3. Resultados e discussões 
3.1 Biotita 

As biotitas, nos três (3) gnaisses enderbíticos estudados, ocorrem dispersas e, em 

geral, apresentam orientação. Em sua maioria, estão em contato com os anfibólios e, 
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eventualmente, com os piroxênios. Possuem cor marrom avermelhada, típica de biotitas 

titaníferas, cujos teores em TiO2 variam entre 2,7 e 5,6%.  

Em relação aos teores de FeO e MgO, são bastante distintas, podendo ser 

classificadas como ferríferas as do Verde Netuno (17,64-23,44 e 7,92-11,95) e as do Verde 

Santa Cruz (19,90-21,71 e 9,07-10,52) e como magnesianas as do Verde Choró (12,9-15,67 

e 13,83-15,81). 

As razões Fe/[(Fe+Mg)], conforme demonstra o diagrama de AlIV vs. Fe/[(Fe+Mg)] da 

solução sólida flogopita-anita-eastonita-siderofilita (DEER et al., 1972), variam entre 0,29 e 

0,60, definindo um trend dado pelas biotitas componentes do Verde Choró mais próximas à 

extremidade da flogopita-eastanita, as do Verde Netuno com tendência à extremidade da 

anita e as do Verde Santa Cruz ocupando posição intermediária entre flogopita e anita. Para 

o Verde Choró, também pode ser observada uma correlação negativa entre AlIV vs. 

Fe/[(Fe+Mg)]. 

A coexistência da biotita com outros minerais, para fins de avaliação do efeito de 

compatibilidade petrogenética, pode ser observada pelo diagrama FeO-MgO-Al2O3 

(NOCKOLDS, 1974), que delimita quatro campos distintos para a coexistência da biotita 

(figura 1). 

Para os litotipos analisados, as biotitas do Verde Netuno e do Santa Cruz estão 

situadas no campo de coexistência com as hornblendas. Isso condiz com as reações 

verificadas em lâminas, em que as biotitas ocorrem preenchendo os planos de clivagem e 

intimamente associadas à relíctos de anfibólios. Já as do Verde Choró estão situadas no 

campo de coexistência com os piroxênios e olivinas. A disposição de suas relações de 

contato com o ortopiroxênio sugere uma fase de metamorfismo progressivo, com surgimento 

das biotitas em reações que envolvem ortopiroxênio. 

 

Figura 1: Classificação das biotitas dos gnaisses enderbíticos de acordo com o diagrama FeO-MgO-
Al2O3 (NOCKOLDS, 1974). Símbolos: M - muscovita; B - biotita; B+P�O – biotita, piroxênio e olivina; 
e H+B – hornblenda e biotita. 

 

3.2 Granada 
As granadas denotam reações de desestabilização e freqüentemente se apresentam 

fraturadas. Os componentes dos termos finais da solução sólida nas granadas tanto do 

Verde Netuno, quanto do Santa Cruz e do Verde Choró apresentam predominância em 

almandina (figura 2A e B) e, de uma maneira geral para o conjunto estudado, correspondem 

respectivamente a: almandina (65,145 – 67,383) - grossulária (16,025 – 18,744) – piropo (6,398 – 9,078) – 
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espessartita (3,328 – 4,145); e almandina (62,566 – 62,999) - grossulária (15,200 – 15,293) – piropo (12,540 – 

14,742) – espessartita (2,286 – 4,310) e almandina (58,803 – 65,351) - grossulária (9,732 – 23,515) – piropo 

(10,018 – 27,310) – espessartita (2,029 – 5,379). 

A  B  

Figura 2: (A) Proporções dos membros finais de almandina-piropo-grossulária e (B) almandina-
piropo-espessartita para os gnaisses enderbíticos estudados da porção norte do Estado do Ceará, de 
acordo com Knowles, (1987) 

As proporções em piropo são pouco significativas, pois refletem uma tendência mais 

magnesiana que cálcica, principalmente das granadas do Verde Choró. 

Todos os conjuntos dessas correlações refletem as substituições isomórficas das 

posições metálicas (octaédricas), o que indica uma tendência um pouco mais cálcio-

magnesiana para as granadas do Verde Choró, e algo mais ferro-cálcica do Verde Netuno. 

Observa-se que, embora os valores das frações molares (XFe, XMg, XCa) relativos aos 

litotipos estudados sejam diferenciados, por serem de maciços diferentes, seguem 

tendências similares nas diversas relações abordadas.  

 

3.3 Anfibólio 
Os anfibólios analisados foram classificados conforme as relações BCa+BNa vs BNa 

de Hawthorne (1981) e situaram-se no campo dos anfibólios cálcicos, com BCa+BNa 

próximo ou igual a 2,0. Considerando ainda essa classificação, pelas relações TSi vs. 

Mg/(Mg+Fe+²), (ANa + AK) > 0,50, Ti < 0,50 e Fe+³ < AlVI, as amostras estão posicionadas, 

em sua maioria, como hornblenda pargasítica ferrosa e/ou hornblenda edenítica 

principalmente as do Verde Choró. 

Conforme Raase (1974), o conteúdo de Ti no sítio “C” da estrutura (posição metálica) 

em hornblendas do fácies granulito varia de 0,18 a 0,32. Esses valores são compatíveis com 

os encontrados nas hornblendas dos gnaisses enderbíticos estudados, o que sugere que as 

mesmas foram geradas neste fácies. Para os anfibólios alterados que caíram no campo do 

Fe-Mg-Mn. 

 

3.4 Piroxênio 
Os piroxênios analisados são orto e clinopiroxênios e estão relacionados, por 

contato, com alguns anfibólios. Entretanto, geralmente ocorrem sob a forma de grãos 

individuais e, em menor escala, como lamelas de intercrescimento entre ambos. A 

classificação aqui apresentada segue Morimoto (1988), enquanto os cálculos das fórmulas 

Gross Pyrope

Alm
Verde Netuno 

Verde Sta Cruz 

Verde Choró 

Spess Pyrope

Alm

Verde Netuno 

Verde Sta Cruz 

Verde Choró 
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químicas se fazem conforme a metodologia de Cawthorn & Collerson (1974), normalizados 

para 6 oxigênios e 4 cátions. 

Os ortopiroxênios do Verdes Netuno, do Santa Cruz e do Verde Choró estão 

posicionados no campo da enstatita e da ferrosilita, com variações de En30,19-47,54 e Fs65,81-

67,87; Fs40,69-41,86; En40,7-41,86 (Fe-hiperstênio); e En38,30-60,56 (hiperstênio) respectivamente, o 

que  denota caráter magnesiano. Os clinopiroxênios do Verde Netuno e do Verde Choró 

ocupam o campo do diopsídio-augita, com variação Wo35,24-47,97 e Wo43,65-46,80 (salita-augita) 

respectivamente, exibindo caráter cálcio - magnesiano. 

 

3.5 Feldspato 
Considerando as proporções entre albita-anortita, para os plagioclásios, e albita-

ortoclásio, nos feldspatos alcalinos, as análises exibem para o Verde Netuno, para o Santa 

Cruz e para o Choró, respectivamente: Ab(66,7 – 77,4) An(20,9 – 30,8) e Ab(14,5 – 18,8) Or(80,9 – 85,4); 

Ab(64,5– 71,2) An(25,0 – 32,4); e Ab(64,3 – 67,5) An(29,3 – 34,0) e Ab(7,1 – 8,1) Or(91,8 – 92,9) (figura 5.7). 

Os plagioclásios estão situados no campo do oligoclásio - andesina, enquanto os 

feldspatos alcalinos no campo teórico da sanidina e do ortoclásio. A concentração da 

composição do plagioclásio praticamente em um único ponto no campo do oligoclásio-

andesina indica que não houve desequilíbrio nas reações metamórficas envolvidas. 

 

3.6 Óxido 

Foram analisados apenas oito cristais de óxidos. Desses, sete são de ilmenita, que 

por diversas vezes ocorrem intercrescidos nos gnaisses enderbíticos Verde Netuno e Santa 

Cruz, e apresentam as respectivas formulações: Fe+2 (3,461 – 3,536) Ti(3,195 – 3,234) O9 e Fe+2 (2,722 – 

3,017) Ti(2,833– 3,168) O9. Outro é de óxido de ferro, em que o Fe representa o ferro total, cujo 

resultado corresponde a Fe (9,793) Cr(0,104) Al(0,028) O10. 

As análises da química mineral foram muito úteis na identificação das fontes 

formadoras dos minerais após o ensaio de lixiviação contínua com extrator Soxhlet. Isso 

ressalta a importância deste método para a análise das alterações observadas nas rochas 

estudadas. 
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Resumo 
O Maciço Rio Apa ocorre no sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul e é constituído por rochas 
paleoproterozóicas do Complexo Rio Apa, do Grupo Alto Tererê e Grupo Amoguijá. Pode ser 
subdividido na Suíte Vulcânica Serra Bocaina que é composta por álcali-riólitos a riólitos, menores 
proporções de riodacitos, andesitos e dacitos e vulcanoclásticas, representadas por brechas, tufos, 
ignimbritos, aglomerados, lapilitos e púmices. A Suíte Plutônica Alumiador é composta, no maior 
segmento, por monzogranitos e localmente sienogranitos e diferenciadas ácidas, caracterizadas por 
monzogranitos a microgranitos, granodioritos e granófiros, e básicas constituídas por anortositos, 
gabros, leuco gabros e diabásios. São rochas de composição cálcio-alcalina da série de alto potássio 
a shoshonítica, metaluminosa a peraluminosa e sin-colisional de ambiente intraplaca, associadas à 
evolução do Arco Magmático Amoguijá.  
Palavras-Chave: Litogeoquímica, Grupo Amoguijá, Suíte Serra da Bocaina, Suíte Alumiador. 
 
Abstract 
The Rio Apa Massif occurs in the southwestern portion of Mato Grosso do Sul State and consists of 
lithostratigraphic units of Paleoproterozoic age as the Rio Apa Complex and Alto Tererê Group and 
Amoguijá Group. It may be, subdivided in Serra da Bocaina Volcanic Suite that is composed by of 
alkali-rhyolitic to rhyolitic, minor amounts riodacite, andesite and volcanoclastics represented by 
breccias, ignimbrites, agglomerate, tuffs, lapillistones and pumices. The Alumiador Plutonic Suite is 
characterized in its major segment by monzogranite and locally sienogranite and different acid rocks 
characterized by the microgranite, monzogranite, granodiorite and granofiric, and of basic constituted 
for anorthosites, gabbros, leuco gabbro and diabase. They are calcium-alkaline rocks of the high 
potassium to shoshonitic series, metaluminous to peraluminous and intraplate sin-collisional tectonic 
environment associated to the evolution of the Amoguijá Magmatic Arc. 
Keywords: lithogeochemistry, Amoguijá Group, Serra da Bocaina Suíte, Alumiador Suite. 
 
1. Introdução 

O Maciço Rio Apa de idade dominantemente Paleoproterozóica ocorre no sudoeste 

do Mato Grosso do Sul e corresponde à porção meridional do Cráton Amazônico. A leste do 

maciço afloram as rochas dos grupos Cuiabá e Corumbá da Faixa de Dobramento Paraguai, 

a sul as rochas metassedimentares dos grupos Amolar ou Jacadigo e a oeste as coberturas 

da Bacia Sedimentar do Pantanal (Fig. 1). 

O Complexo Rio Apa, mais antigo é constituído por hornblenda-biotita gnaisses, 

gnaisses migmatíticos e/ou migmatitos ortoderivados de composição ácida a tonalítica, além 

de raros anfibolitos e metagranitóides de composição tonalítica a granodiorítica, constituindo 

nas principais variações litológicas do Arco Magmático Rio Apa. Observa-se em menor 

expressão uma unidade paraderivada constituída por biotita gnaisses, muscovita-biotita 

gnaisses, xistos quartzosos, além de corpos anfibolíticos.  
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Figura 1. Mapa geológico e modelo digital de terreno SRTM (Godoy et al. 2009, 2011). 

O Grupo Alto Tererê constitui uma unidade metavulcano-sedimentar em fácies 

anfibolito baixa a xisto verde alta, denominada de “Cinturão de Dobramento Alto do Tererê” 

composta por granada micaxistos e quartzitos micáceos e raros biotita gnaisses finos a 

gnaisses granatíferos, além de rochas metavulcânicas (anfibolitos, anfibólio xistos, clorita 

xistos e as metabásicas do Morro do Triunfo). 

O Grupo Amoguijá de natureza ácido é constituído pelas suítes Plutônica Alumiador 

e Vulcânica Serra da Bocaina que compõem os litotipos do Arco Magmático Amoguijá.  

A suíte plutônica corresponde a um batólito alongado segundo a direção N-S dividida 

em tres segmentos principais por zonas transcorrentes com direção predominante NW-SE. 

Os segmentos sul e central são constituídos por biotita-hornblenda sieno a monzogranitos 
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cinza a róseos e isotrópicos a fracamente anisotrópicos. O segmento norte, denominado de 

Serra da Alegria será considerado contemporâneo, mas apresentando uma evolução 

independente dos demais segmentos, estando constituído por uma sequência diferenciada 

ácida disposta na área central e outra, básica a ultrabásica em áreas marginais. 

A suíte vulcânica afora em um corpo alongado de direção N-S, também segmentada 

em tres grandes ocorrências, paralela às rochas plutônicas. A suíte é constituída por rochas 

subvulcânicas (riólitos e microgranitos e raros riodacitos, andesitos e dacitos), vulcânicas 

(riólitos porfiríticos e fluxos de lava) e as vulcanoclásticas ácidas representadas por brechas, 

tufos, ignimbritos, aglomerados, lapilitos e púmices, contendo vitroclastos, litoclastos e 

cristaloclastos, púmices, fiammes, glass shards, esferulitos, vesículas e amígdalas. Lacerda 

Filho et al. (2006) apresentam idades, respectivamente, U-Pb de 1,86 Ga e 1,79 Ga, Sm-Nd 

com idades modelo TDM 2,17 Ga e TDM 2,26 Ga e valores negativos de εNd -0.68 e εNd -2,0.  

 

2. Litogeoquímica 

A distribuição dos valores de sílica indica um conjunto ácido com valores superiores 

a 73% SiO2. Os litotipos da Serra da Bocaina apresentam valores médios, superiores de 

sílica. No diagrama (Fig. 2A) os litotipos são definidos dominantementes com variedades de 

granitos e riólitos. No diagrama QAP (Fig. 2B) os litotipos são identificados como 

monzogranitos e monzoriólitos ou riodacitos. No diagrama da (Fig. 2C) os litotipos 

distribuem-se na série cálcio-alcalina de alto potássio a shoshonítica. No diagrama das 

(Figs. 2D), as rochas caracterizam termos dominantemente peraluminoso a metaluminosos 

e (Fig. 2E) são classificadas como leucogranitos peraluminosos a duas micas (campos II) e 

à biotita (campo III), e mais raramente metaluminosas à biotita e hornblenda (campo IV). 

Nos diagramas (Figs. 2F, G, H) as rochas são pertencentes a um evento magmático 

dominantemente sin–colisional a pós-orogênico de ambiente de arco (Arco Magmático 

Amoguijá) e litotipos tardios como pós–orogênicos de ambiente intra-placa. No variograma 

da (Fig. 2I), normalizado para crosta inferior identifica-se um empobrecimento em Nb, Sr, e 

Ti e baixas razões de Ba/Rb o que caracteriza rochas diferenciadas. 

Nos diagramas de elementos terras raras normalizados para meteoritos condríticos 

(Fig. 2G), crosta inferior (Fig. 2H) e para crosta superior (Fig. 2I), observa-se que o 

comportamento do padrão de distribuição encontra-se mais condizente nas (Fig 2G, H).  

Os valores do padrão de distribuição dos elementos terras raras das rochas das: 

Suíte Alumiador (Fig. 5D), apresenta [La/Yb = 9,83]N, anomalia negativa de Eu, com [Eu/Eu* 

= 0,5], e assimetria definida pelo braço Ce – Sm = 2,77 em relação ao Gd – Yb = 1,54 

evidenciando que a partir de um magma menos diferenciado, intensifica-se o processo 

magmático para os litotipos mais tardios e da Suíte Bocaina (Fig. 5D), apresenta [La/Yb = 
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9,83]N, anomalia negativa de Eu, com [Eu/Eu* = 0,5], e assimetria definida pelo braço Ce – 

Sm = 2,77 em relação ao Gd – Yb = 1,54, sugere-se que a partir de magmas dos litotipos 

mais diferenciados da Suíte Alumiador, a instalação do magmatismo dos litotipos efusivos e 

a finalização da construção do Arco Magmático Amoguijá, e a última adição de terrenos 

paleoproterozóicos ao Maciço Rio Apa. 

 

Figura 2. Diagramas de classificações geoquímicas (A a I). Diagramas multielementos normalizados 
pela crosta inferior e de elementos de terras raras normalizados pelo: condrito (J), crosta inferior (K), 
e crosta superior (L). 
 
Agradecimentos 

Ao apoio- FAPESP (05/60371-6) e CNPq (301302/2006-5). 

3. Referência Bibliográfica 

GODOY, A.M.; MANZANO, J.C.; ARAÚJO, L.M.B.; SILVA, J.A. Contexto Geológico e Estrutural do 
Maciço Rio Apa, sul do Cráton Amazônico – MS. Geociência, 28 (4): 485–499, 2009. 

GODOY, A.M.; MANZANO, J.C. ARAÚJO, L.M.B. de; SILVA, J.A. da. Suíte Vulcânica Serra da 
Bocaina, Grupo Amoguijá, Maciço Rio Apa - MS. Geociências, 29 (4): 519-535, 2010. 

LACERDA FILHO, J.W.; BRITO, R.S.C.; SILVA, M.G.; OLIVEIRA, C.C. DE; MORETON, L.C.; 
MARTINS, E.G.; LOPES, R.C.; LIMA, T.M.; LARIZZATTI, J.H; VALENTE, C.R. Geologia e 
Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso do Sul. CPRM/SICME - MS, 121p., 2006. 



 

637 

GRANITO RAPAKIVI UNIVERSAL, SUÍTE TELES PIRES, 

APIACÁS (MT) 

 

Antonio Misson GODOY1, Jefferson Cassu MANZANO2, Antonio Ferreira de MELLO 

JUNIOR3, Jesué Antonio da SILVA4, Laís Paciência GODOY2, Larissa Marques 

Barbosa de ARAÚJO5 

 

1- DPM/IGCE/UNESP-mgodoy@rc.unesp.br, 2- Pós-Graduação IGCE/UNESP-manzanojc@gmail.com, 
lais_godoy@hotmail.com, 3- Graduação IGCE/UNESP-mello@rc.unesp.br, 4- METAMAT-
jesuesilva@yahoo.com.br, 5- ICADS/UFBA-larissamarquesba@gmail.com. 

 
Resumo 
O maciço granítico rapakivi denominado de Universal ocorre a norte da cidade de Apiacás no estado 
de Mato Grosso e constitui no principal corpo da Suíte Teles Pires do Grupo Uatumã da Província 
Rondônia-Juruena. É intrusivo em rochas granitóides deformadas das suítes Colider, Intrusiva 
Juruena e Granito Apiacás. O maciço apresenta forma semi-circular e é composto dominantemente 
por rochas plutônicas caracterizadas por sieno- a monzogranitos rapakivis, porfiríticos, isotrópicos a 
localmente foliados, holo a leucocráticos, coloração rósea a vermelha e apresentando como máficos, 
a biotita e hornblenda. São rochas de composição cálcio-alcalina da série de alto potássio a 
shoshonítica, metaluminosa a peraluminosa e sin-colisional de ambiente intraplaca, associadas à 
evolução do Arco Magmático Juruena. 
Palavras-Chave: Litogeoquímica, Rapakivi, Granito Universal, Suíte Teles Pires, 
 
Abstract 
The rapakivi granitic massif locally named Universal occurs in the north of Apiacás city in Mato Grosso 
state and it constituted in the main body by the Teles Pires Suite of the Uatumã Group of the 
Rondônia-Juruena Province. It is intrusive in deformed granitoids of the Colider Suite, Juruena 
Intrusive and Apiacás Granite. The massif presents semi-circular form and is sour rounded by plutonic 
rocks characterized by rapakivi sieno- to monzogranite, porfirític, isotropic locally foliated, holo to 
leucocratic, rosy to red colors and presenting as mafic, biotite and hornblende. They are calc-alkaline 
rocks of the high potassium to shoshonitic series, metaluminous to peraluminous and intraplate sin-
collisional tectonic environment associated to the evolution of the Juruena Magmatic Arc. 
Keywords: Lithogeochemistry, Rapakivi, Universal Granites, Teles Pires Suite. 
 

1. Introdução 

O corpo granítico da região de Apiacás, denominado de Granito Universal (Godoy et 

al. 2010) de maior área de exposição encontra-se a noroeste da cidade de Apiacás, 

intrusivos em rochas granitóides deformadas das suítes Colider, Intrusiva Juruena e Granito 

Apiacás. Estas rochas afloram em uma área de difícil acesso em função de aflorar dentro do 

perímetro da reserva florestal da Fazenda Universal.  

O termo Granito Teles Pires foi utilizado por Silva et al. (1980) para agrupar diversos 

corpos graníticos intrusivos e subvulcânicos do Grupo Uatumã encontram-se inseridos na 

Província Rondônia-Juruena (1,82-1,52 Ga) do Cráton Amazônico (Tassinari & Macambira, 

1999). Ocorrem na região norte-noroeste do estado do Mato Grosso e apresentam feições 

circulares, isotrópicos e pós-orogênicos a anarogênicos e as suas ocorrências se estendem 
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ao longo trend da deformação regional de direção (WNW–ESE), desde Apiacás até Peixoto 

de Azevedo (Barros et al. 1982, Souza et al. 2004, 2005, Lacerda Filho et al. 2004). 

 
Figura 1. Limite do Granito Universal em imagem do modelo digital de terreno SRTM. 

O maciço apresenta forma semi-circular e é composto dominantemente por rochas 

plutônicas caracterizadas por quatro variedades texturais principais de composição sieno- a 

monzogranítica, isotrópicas a localmente foliadas presente por uma foliação milonítica, holo 

a leucocráticas, coloração rósea a vermelha e apresentando biotita e hornblenda.  

As rochas porfiríticas de matriz grossa constituem na fácies dominante ocorrendo 

principalmente nas áreas interiores e a oeste do batólito. Apresentam fenocristais de 

feldspato potássio com tamanhos geralmente inferiores a 3 cm e em menores proporções e 

tamanhos fenocristais de plagioclásio. Os fenocristais podem atingir porcentagens de até 

50% e apresentando fenocristais com feições rapakivi, mas subordinadas às feições 

subédricas são preservadas. 

A porfirítica de matriz fina a grossa ocorre principalmente em duas formas texturais 

principais, uma, apresentando porcentagens que não ultrapassam a 20% e a outra com 

raros fenocristais dispersos caoticamente em matriz de granulação fina. A fácies 

equigranulares é composta por variedade de microgranito e granófiro de granulação fina-

média e dominam as áreas marginais leste do batólito.  

As feições marcantes em todas as variedades litológicas são as texturas rapakivi 

definidas pelos fenocristais de feldspatos potássio ovalados róseos manteados por 

oligoclásios, mas encontram-se também presentes em menores proporções fenocristais 

anti-rapakivis e cristais subeudrais. Ocorrem com frequências fenocristais de quartzo 

corroído com formas globulares, além de cristais de quartzo anedrais intersticiais, 

oligoclásios uniformes e zonados e biotitas dispersas caoticamente ou em glúmeros.  

 

2. Geoquímica 

As rochas apresentam a distribuição dos valores de SiO2 (69-74%), enriquecimento 
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em K2O > 5% e Na2O entre (2,5-3,5%). No diagrama (Fig. 2A) os litotipos são definidos 

dominantementes com granitos. No diagrama QAP (Fig. 2B) os litotipos são identificados 

como monzogranitos. No diagrama da (Fig. 2C) os litotipos distribuem-se na série cálcio-

alcalina alto potássio a shoshonítica. No diagrama das (Fig. 2D), as rochas caracterizam 

termos dominantemente granitos peraluminosos a metaluminosos e (Fig. 2E) são 

classificadas como leucogranitos peraluminosos a duas micas (campos II) e à biotita (campo 

III), e mais raramente metaluminosas à biotita e hornblenda (campo IV). 

 
Figura 2. Diagramas geoquímicos. 

Nos diagramas (Figs. 2F, G, H) as rochas são pertencentes a um evento magmático 

dominantemente sin- a tardi-orogênico de ambiente de arco (Arco Magmático Juruena) e 

litotipos tardios pós–orogênicos de ambiente intra-placa.  

Nos variogramas normalizados pelo condrito (Fig. 2I) e pela crosta inferior (Fig. 2J) 
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identifica-se um empobrecimento em Ba, Nb, Sr, e Ti e baixas razões de Ba/Rb, indicando 

rochas diferenciadas.  

Nos diagramas de elementos terras raras normalizados para meteoritos condríticos 

(Fig. 2L) e crosta inferior (Fig. 2M), observam-se que o comportamento de ETR evidencia 

padrões de distribuição definidos por uma forte assimetria, gerados por um enriquecimento 

em ETRL em relação ao empobrecimento em ETRP, anomalia negativa em Eu. Para as 

fácies finais, as porfiríticas de matriz fina apresentam um padrão de distribuição similar, mais 

enriquecidos em ETR, sugerindo um processo de fracionamento magmático na evolução do 

conjunto magmático. Os valores do padrão de distribuição dos elementos terras raras das 

rochas das: (Fig. 5D), apresenta [La/Yb = 8,55]N, anomalia negativa de Eu, com [Eu/Eu* = 

0,038], e assimetria definida por Ce – Sm = 3,99 em relação ao Gd – Yb = 1,02.  

O Granito Rapakivi Universal caracteriza-se por granitos do Tipo I, altamente 

diferenciados, similares aos granitos do Tipo A intra-placa, gerados em ambiente sin- a pós-

colisional constituindo em um dos magmatismos finais que compõem a construção do Arco 

Magmático Juruena. Este processo magmatogênico constitui um importante e último grande 

mecanismo tectônico - térmico paleoproterozóico superimposto à evolução final destas 

áreas continentais cratônicas. 
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Resumo 
O Enxame de Diques da Serra do Mar, no Sudeste do Brasil, é constituído por diabásios toleíticos do 
Cretáceo Inferior. Visando construir modelos geodinâmicos relacionados ao rifteamento, estudos 
litogeoquímicos foram realizados em diferentes setores do enxame, caracterizando distintas suítes 
de alto-TiO2. Esses dados foram compilados, correlacionados, gerando a discriminação em oito 
suítes, a fim de refinar os modelos ora propostos. A área em estudo abrange o litoral norte do estado 
de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Testes realizados com modelos de fusão parcial em 
equilíbrio modal revelaram que as suítes estudadas estão relacionadas a fontes harzburgíticas com 
granada residual distintas, envolvendo a participação de ao menos quatro fontes mantélicas 
diferentes. 
Palavras-chave: magmatismo toleítico, Cretáceo Inferior, modelagem geoquímica. 
 
Abstract 
Tholeiitic basalts of Early Cretaceous age (c. 132 Ma) integrate the Serra do Mar Dyke Swarm in 
Southeastern Brazil. In order to build geodynamic models related to the rifting process, geochemical 
studies have been done in different sectors of rhe swarm which characterized distintc high-TiO2 

suites. These data were compiled and correlated which permit the discrimination of eight suites in 
order to refine the models now proposed. The studied area covers the north coast of São Paulo State 
and Rio de Janeiro State. Tests based on modal-batch partial melting models revealed that the 
studied suites are related to garnet harzburgitic residual sources involving at least a contribution of 
four different mantelic sources.  
Keywords: tholeiitic magmatism, Early Cretaceous age, geochemical modelling. 
 

1. Introdução 

 

Diques do Cretáceo Inferior (c. 132 Ma), associados à fragmentação do Gondwana 

Ocidental, intrudiram gnaisses e granitóides do Orógeno Ribeira. O enxame ocorre ao longo 

da região costeira de São Paulo ao Espírito Santo e os diabásios integram uma série 

transicional de afinidade toleítica com duas suítes: baixo-TiO2 e alto-TiO2 (Corval, 2009). 

Estudos recentes indicam que há distintas suítes de alto-TiO2 discriminadas em diferentes 

setores do Enxame de Diques da Serra do Mar (Guedes, 2007; Corval, 2009; Famelli, 2010; 

Peres, 2010; Naumann et al., 2010). O trabalho ora apresentado apresenta dados que foram 

compilados e discriminados em oito suítes de alto-TiO2, abrangendo o litoral norte do estado 

de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. A origem desta provincialidade geoquímica tem 

sido atribuída, fundamentalmente, a processos de fusão parcial de fontes distintas ou, 

alternativamente, a processos de fusão parcial diferencial a partir de uma mesma fonte. Este 

trabalho apresenta resultados de modelagem de fusão parcial aplicada a estas suítes, a fim 

de refinar os modelos petrogenéticos ora propostos. 
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2. Métodos 

As razões La/Yb(N) dos líquidos gerados são inversamente proporcionais ao grau de 

fusão parcial de uma fonte. Devido ao considerável número de suítes, e conseqüentemente, 

a uma grande variação nas razões La/Yb(N) (40,3 – 5,1) (Tabela 1), os modelos foram 

propostos a partir da suíte com maior razão de La/Yb(N). 

 

Tabela 1: Suítes de alto-TiO2, suas composições parentais e respectivas razões La/Yb(N) 
normalizadas para o condrito Nakamura, 1974. 

Suíte de alto TiO2  Amostra La/Yb(N) 

1 UBA-I-4D 5,1 

2 IG-EG-08 7,1 

3 UBA-II-24B 8,2 

4 RJ-19 9,5 

5 VR-149     11,5 

6 VR 253B 17,0 

7 RJ-9A 19,7 

8 IG-NF-02 40,3 
 

 A modelagem realizada nesse trabalho simula o processo de fusão parcial em 

equilíbrio modal, onde as proporções dos minerais da fonte são mantidas constantes ao 

longo do processo.  A equação que expressa este processo (Wood & Fraser, 1976), em sua 

forma simplificada, é a seguinte: CL/CO=1/(F+DRS-FDRS), onde: 

  

CL = concentração do elemento traço no líquido primário; 

CO = concentração do elemento traço no sólido (fonte) original; 

DRS = coeficiente de partição total no sólido residual; 

F = fração de peso do líquido formado, isto é, o grau (%) de fusão parcial. 

 

 O modelo foi construído considerando-se um resíduo harzburgítico com 63% de 

olivina, 30% de ortopiroxênio, 2% de clinopiroxênio e 5% de granada (Maaloe & Aoki, 1977), 

assumindo que a fusão em equilíbrio ocorreu a profundidades dentro do campo do granada 

lherzolito (≥3.0 GPa; e.g. Kogiso et al., 1998), devido à existência de uma litosfera espessa 

no Gondwana no Cretáceo Inferior. Além disso, o intervalo de fusão parcial adotado para 

geração de magmas toleíticos a partir de uma fonte mantélica harzburgítica foi de 25-45%. 

 

3. Resultados e discussões 

Um fator de enriquecimento de 27,11 foi gerado para La comparado aos valores do 

manto primitivo. O valor de Yb considerado para a fonte foi 1,5, resultando numa razão 

La/Yb(N) = 18,1. O modelo elaborado gerou a razão La/Yb(N) da suíte 8 sob um valor mínimo 
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de fusão parcial (25%).  Entretanto, uma razão La/Yb(N) da suíte 7 seria gerado a um grau de 

fusão parcial superior a 80%, isto é, um valor fora do intervalo gerador de magmas 

basálticos toleíticos. Isto implica que a referida suíte, assim como as demais não foram 

geradas a partir da mesma fonte modelada para a suíte 8. 

 

Considerando-se um fator de enriquecimento de 13,3 para La, pelo mesmo valor de 

Yb (1,5) adotado, obteve-se uma razão La/Yb(N) de aproximadamente 8 vezes em 

comparação a valores condríticos. O modelo elaborado gerou a razão La/Yb(N) da suíte 7 

sob um valor mínimo de fusão parcial (25%), sendo capaz de produzir até razões La/Yb(N) na 

ordem de 13,39 para 45% de fusão da mesma fonte, incluindo a geração da amostra 

parental a suíte 6 (La/Yb(N) = 17,0) a cerca de 31% de fusão parcial.  

 

Um enriquecimento de 7,73 para La, pelo valor de Yb adotado, resultou em 

enriquecimento da razão La/Yb(N) de aproximadamente 5 vezes comparado a valores 

condríticos. O modelo foi elaborado a partir da razão La/Yb(N) da suíte 5 para o valor mínimo 

de fusão parcial (25%) com razões na ordem de 7,78 para 45% de fusão da mesma fonte. 

Esse intervalo é capaz de incluir a geração da amostra parental da suíte 4 (La/Yb(N) = 9,5) a 

33%, e da suíte 3 (La/Yb(N) = 8,2) a 40%  de fusão parcial. 

 

  Enriquecendo a um fator de 4,8 para La, pelo mesmo valor de Yb (1,5), resultou na 

razão La/Yb(N) aproximadamente 3 vezes em comparação a valores condríticos. O modelo 

gerou razão La/Yb(N) da suíte 2 a 25% de fusão parcial, com razões na ordem de 4,83 para 

45% de fusão da mesma fonte. Esse intervalo é capaz de incluir a geração da amostra 

parental da suíte 1 (La/Yb(N) = 5,1) a 41% de fusão parcial. 

 

4. Conclusões 

Com base nos modelos ora propostos, para um intervalo de fusão parcial de uma 

fonte mantélica capaz de gerar magmas basálticos toleíticos, é possível observar a 

participação de quatro fontes distintas na geração das suítes de alto-TiO2 do Enxame de 

Diques da Serra do Mar. A referida modelagem revelou que a suíte 8 não pode ser 

associada à mesma fonte mantélica geradora das demais suítes. Já as suítes 7 e 6 foram 

associadas à diferentes quantidades de fusão parcial (respectivamente, 25% e 33%) de uma 

mesma fonte. As suítes 5, 4 e 3 foram correlacionadas a mesma fonte, geradas a  graus de 

fusão parcial distintos, respectivamente 25%, 33% e 45%. Já as suítes 2 e 1 também foram 

correlacionadas a uma mesma fonte mantélica por diferentes porcentagem de fusão parcial: 

25% e 41%, respectivamente.  
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