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Ouro Preto, 19 de Outubro de 2009 

                                                        Mudanças Climáticas 

Há vinte anos, a ONU criou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC – na sigla 
em inglês, e divulgou notícias alarmantes sobre o “efeito estufa” que disse ser uma ameaça à  vida na 
Terra motivada pelo aumento da concentração do CO² na atmosfera. Talvez por não existir relação 

com o que ocorre numa estufa para plantas, que se aquece devido à ausência de convecção, mudou 
o nome para “Aquecimento Global Antropogênico”, AGW na sigla em Inglês.  Mas nem este nome é 
adequado por não ter sentido falar em “temperatura da Terra”: ela varia de lugar para lugar e em um 

mesmo lugar e carece de significado (1)  falar em “temperatura média”.  

O nome atual, “Mudanças Climáticas”, também não tem sentido na medida em que queiram indicá‐
las como um fato novo e catastrófico; elas são comuns desde a formação da Terra e basta mencionar 

(2) as ocorridas nos 20 mil anos anteriores ao início da era industrial: Platão (427/347 a.C.) revelou 
no TIMEU que o aquecimento e o resfriamento ocorrem em intervalos regulares e que Theophrastus 
(374/287 a. C.) discípulo de Aristóteles (382/322 a.C.) escreveu sobre isso no livro METEOROLOGICA.  

Limitando‐me  aos  últimos  20.000  anos  antes  da  Era  Industrial,  do  uso  de  combustíveis  fósseis:  o 

aquecimento  no    Holoceno  (9.600  a  9.500  a.C.);  o  resfriamento  Egípcio  (6.500  a  6.000  a.C.);  o 
resfriamento  no  Holoceno  (6.000  a  3.600  a.C.);  o  resfriamento  Acadiano  (3.600  a  1.500  a.C.);  o 
aquecimento Minoano (1.500 a 1.200 a.C.); o Resfriamento na Idade do Bronze (1.200 a 500  a.C. ); o  

aquecimento  Romano  (500  a  535  D.C.)  e  na  Idade  das  Trevas    (535  a  900  d.C.);  o    aquecimento  
Medieval (900 d.C. a 1.300 d.C.); a Pequena Idade do Gelo (1.300 a 1.850 d.C.). Várias civilizações na 
Mesoamérica,  Maia,  Moche,  Tiwanaku  desapareceram  (3,4)  com  as  mudanças  no  clima;  há  2,6 

milhões de anos o Saara era verdejante e lá havia rios, lagos e vida animal. As mudanças são normais, 
sempre  existiram  e  não  há  como  alterá‐las,  pois  envolvem  quantidades  fantásticas  de  energia, 
acompanham  ciclos  astronômicos  e  sofrem  influência  das  radiações  cósmicas.  (5,6).  Cinco  vezes, 

mais de 70% de todas as espécies foram extintas e ressurgiram de novo, desde o aparecimento das 
primeiras formas de vida.  

Qualquer    ramo  do  conhecimento  que  pretenda  ser  científico    e    prever  o  futuro  deve  explicar  o 
passado, o que não faz o IPCC; sua melhor tentativa foi o trabalho de M.Mann, hoje sem valor. Mas 
os geólogos têm registros de temperaturas e de níveis de carbono na Terra ao  longo de bilhões de 
anos (6,7,8,9 ) que  contradizem o IPCC: sempre houve variações no clima e na concentração de CO² 
antes da Era  Indusrial e não há correlação   entre as variações da temperatura e as do   CO², exceto 
quanto ao seguinte: a concentração de CO² sempre aumentou depois de a temperatura aumentar e 
há milhões de anos houve concentrações de CO²  superiores à atual: 
 
1)      A  atual  concentração  é  de  380  ppm  (0.38%)    menor  que  a  existente  no  final  do  Período 
Carbonífero  
2)   Nos últimos 600 milhões de anos, excetuado o final dos Períodos Carbonífero e  Quaternário,  os 
níveis  foram superiores, de  400 ppm. 
3)   No início do Carbonífero foi  1.500 ppm; no meio desse Período caiu para  350 ppm. 
4)   Há 200 milhões de anos, no Jurássico, a concentração foi de  1.800 ppm, cerca 4.7 vezes a atual; 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5)   No  fim do Cambriano,  foi  de 4.400 ppm,  cerca de 18  vezes  a  atual  e,  no Paleozóico,  chegou a 
7.000 ppm. 
6)   No final do Ordoviciano, que foi um Período Glacial, o nível de CO² no ar foi 12 vezes maior que a 
atual e o nível dos mares foi uns 50 metros mais  baixo.  
 
 
Há  15.000  anos  a   Terra  começou  a  aquecer  após  permanecer  100.000  anos  em uma 
“ idade  do  gelo”,   quando  camadas  de  gelo  com  cerca  de  2  km  de  a ltura  cobriram 
grandes  extensões  da  América  do  Norte  e   da  Europa.   Há  cerca  de  12.800  anos  e la  
voltou  à   condição  anterior   abruptamente,   permaneceu  ass im  por  1.200  anos  e  
terminou  400  anos  depois .   Isso  ser ia   conseqüência   da  vasão  de  9.500  km³  da  água 
doce  do  lago  então  existente  na  fronteira   dos  EUA  e  Canadá,   o   Lago  Agassiz ,   que 
f lu ía   para  os  vales   do  Miss iss ip i   –   Missouri   e   desviou‐se  para  o  do  São  Lourenço.  
Por  isso,   a   corrente  termohal ina,   de  água  salgada  e  mais   densa,   afundou  e  a   de 
água doce do  lago  f lu iu   na  superf íc ie   e   interrompeu  a  transferência   de  calor   para  o 
Norte;   a   temperatura  na  Groenlândia  caiu   ao  nível   g lac ia l   e   subiu  10°C  em  10  anos 
ao cabo desse período.  As mudanças abruptas  também  indicam a  inconsistência  das 
previsões c l imáticas.    
 

.      

Figure 1: The Younger Dryas event as an example of abrupt cl imate change. Source: 
Abrupt Climate Change; Inevitable Surprises  

(Lamont Doherty Earth Observatory, The Earth Institute, Columbia University) 

A Terra se encontra em um período interglacial e nos últimos 10.000  anos o clima foi ameno; esses períodos 
ocorreram cada 100.000 anos e duraram entre 15.000 a 20.000 anosl.   Há 18.000 anos a Terra está em um 
interglacial.  O  gráfico abaixo mostra a fraca correlação entre temperatura e concentração  de CO²; o seguinte 
mostra  a periodicidade das glaciações a cada 100 mil anos aproximadamente. 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L    L  ate Carboniferous to Early Permian time (315 mya ‐‐ 270 mya) is the only time p   period in thr 
first 600 million years when both atmospheric CO2 and temperatures wwere as low as they are to      
day (Quaternary Period ). 

T Temperature after C.R. Scotese http://www.scotese.com/climate.htm 
C CO2 after R.A. Berner, 2001 (GEOCARB III) 

 

 
 OOver the past 750,000 years of Earth's history, Ice Ages have occurred at regular intervals, of 

approximately 100,000 years each. 
Courtesy of Illinois State Museum 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O  IPCC  e  seguidores    querem  substituir  os  combustíveis  fósseis  por  fontes  de  “energias 
renováveis” e “novas tecnologias”.   Do total de 12 trilhões de Watt‐hora de energia usados na 
Terra por ano, 85% são de origem fóssil e a previsão é de acréscimo de 10 trilhões até 2052; a 
área a ser plantada para garantir apenas esses 10 TW é estimada em 15 milhões de KM²   que 
correspondem a mais do dobro da brasileira. Para prover toda a energia, será de 22 milhões de 
KM², maior  que  a  da  China  (10 milhões  de  KM²)  e  comparável  à  da América  Latina. O  estudo 

(10)  mostra  a  inviabilidade  das  “novas  tecnologias”  “renováveis”,  no  estágio  atual    de 

conhecimentos.  

É razoável dizer que a compreensão física dos efeitos meteorológicos e climáticos começou com 
W. F. Herschel  (1738‐1822) que, em 1801, mostrou a anticorrelação que há entre o número de 
manchas solares e o preço do trigo e assim mostrou, pela primeira vez, a influência de radiações 
no clima. As manchas foram observadas pela primeira vez por Galileo em 1610; quase 150 anos 
depois, em 1752,  B. Franklin provou que as nuvens são carregadas de eletricidade e hoje se sabe 
que as correntes nelas existentes atingem 1500 A. , a potência vai 400 MW e a voltagem a  250 
KV.  Uma descoberta importante foi a de C. T. R. Wilson,  inventor da câmara de Wilson, ou de 
nuvens, que comprova a ionização causada no vapor de água por partículas elementares.   

Em  1998,  H.  Svensmark  e  outros  cientistas  do  Instituto  de  Pesquisas  Espaciais  da  Dinamarca 

(11,12,13,14) provaram a  influência da  radiação  cósmica no  clima da Terra,    causada pela 

ionização em nuvens baixas. Ao interagir na estratosfera, a radiação cria partículas que ionizam a 
atmosfera e formam núcleos de condensação em nuvens baixas.  Por fim,  N. Shaviv e J.  Veizer, 

(15) analisaram a trajetória do Sistema Solar na Via Láctea e mostraram que ela se relaciona aos 

períodos  geológicos da  Terra,  em particular  às  glaciações,  que    coincidiram com passagens do 

Sistema  Solar  por  braços  da  e  regiões  da  Galáxia. 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Figure 1 ‐ The cosmic  ray link between solar activity and the terrestrial climate. The changing solar activity is responsible 

for a varying solar  wind strength. A stronger  wind will reduce the flux of cosmic ray reaching Earth, since a larger amount 
of energy  is  lost as they propagate up the solar wind. The cosmic rays themselves come from outside the solar system. 

Since cosmic rays dominate the troposphere ionization, an increased solar activity will translate into a reduced ionization, 
and empirically, also to a reduced low altitude cloud cover. Since low altitude clouds have a net cooling effect  

(Science Bits N.Shaviv) 

 

 

Figure 4 ‐ The top panel describes our passages through galactic spiral arms. The second panel describes the 

predicted cosmic ray flux and the predicted occurrence of ice‐age epochs. The third panel describes the actual 
occurrence of ice‐age epochs. The fourth panel indirectly describes the variable cosmic ray flux. Due to the fact 
that the cosmic ray flux is the "clock" used to exposure date meteorites, the meteoritic ages are predicted to 

cluster around periods when the "clock" ticks slower, which is when the cosmic ray flux was lowest, as is seen 

in the data. (Science Bits N. Shaviv) 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Figure  5:  Comparison  between  the  reconstructed  cosmic  ray  flux  and  the  quantitative  temperature 
reconstruction  over  the  Phanerozoic:  The  top  panel  describes  the  reconstructed  Cosmic  Ray  Flux 
variations over the past 500 Million years using the exposure ages Iron Meteorites. The bottom panel 
depicts  in  black,  the  reconstructed  tropical  ocean  temperature  variations  using  isotope  data  from 
fossils. The red  line  is  the  fit  to the temperature using the cosmic ray  flux variations. The notable  fit 
implies that most of the temperature variations can be explained using the cosmic ray flux, and not a 
lot is left to be explained by other climate factors, including CO2. This implies that cosmic rays are the 

dominant (tropical) climate driver over the many million year time scale (Shaviv & Veizer 15) 

 

O  CERN  ‐  Conseil  Éuropéen  pour  la  Recherche Nucléaire,  o maior  laboratório  de  pesquisas 
nucleares  existente,  criou  um  consórcio  de    universidades  e  de  cientistas  para  estudar  a 
influência  da  radiação  cósmica  no  clima  e  na  atmosfera  da  Terra;  dele  participam  as 
universidades  Aarhus  (Dinamarca);  Bergen,  (Noruega);  CalTech  (EUA)  Helsinki  (Finlândia); 
Kuopio (Finlândia), Mainz (Alemanha); Tampere de Tecnologia (Finlândia); a  Vienna (Áustria) 
e Leeds e Reading (Inglaterra), além do Danish National Space Center (Dinamarca); o Finnish 
Meteorological  Institute  (Finlândia); o  Lebedev Physical  Institute  (Rússia); o  Leibniz  Institute 
for  Tropospheric  Research  (Alemanha);  o Max‐Planck  Institute  for  Chemistry  (Alemanha);  o 
Max‐Planck  Institute  for  Nuclear  Physics  (Alemanha);  o  Paul  Scherrer  Institut  (Suíça);  o  
Rutherford Appleton Laboratory (Inglaterra); o Departmento de Química da Universidade de 
Copenhagen (Dinamarca);   o  Institute for Physics and Astronomy da Universidade de Aarhus 
(Dinamarca); o Niels Bohr  Institute  for Astronomy, Physics, and Geophysics da Universidade 
Copenhagen (Dinamarca); o  Space and Atmospheric Physics ‐ Blackett Laboratory do Imperial 
College  (Inglaterra)  e  o  Swedish  Institute  of  Space  Physics  (Suécia).  O  início  das  operações 
desse  Laboratório,  que  tem  o  nome  sugestivo  de  CLOUD  –  Cosmic  Rays  Leaving  Outdoor 
Droplets    usará    câmara  de  nuvens  (Wilson)  para  estudar  a  possível  conexão  entre  raios 
cósmicos galáticos e a formação de nuvens; pela primeira vez, a física de altas energias servirá 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para  estudos  atmosféricos,  o  que  mudará    radicalmente  a  compreensão  da  natureza  das 
nuvens e do clima O laboratório reune especialistas em física da atmosfera, do Sol, dos raios 

cósmicos e de altas energias e é coordenado pelo físico Jasper Kirkby (6).  

Em bilhões de anos, a Terra, passou por vários períodos glaciais e foi  uma bola de gelo entre 
790 e 670 milhões de anos antes da Era Cristã.  Parte  da Europa, da Ásia e dos EUA esteve sob 
uma enorme camada de gelo que chegou a dois quilômetros de espessura, degelou há uns 20 
mil anos e fez subir o nível dos mares  mais de cem metros.  O Saara foi fértil, a Groelândia foi 
verde,  havia  vinhedos  na  Inglaterra  e  no  Labrador,  mas  nesses  períodos  não  havia  o  “C0² 
antropogênico".   

São  inconsistentes,  e  falhos do ponto de vista matemático (16), os   modelos do  IPCC que 

nem conseguem registrar as mudanças climáticas recentes que deixaram muitos vestígios: o 
Período Medieval Morno e a Pequena Idade do Gelo.   No primeiro houve um a créscimo de 
temperatura de 2°C a 4°C e durou entre os anos 900 D.C. até 1.300 D.C.;   nessa ocasião, os 
Vikings chegaram à verde Groelândia e à América, na Terranova e Labrador, que chamavam 
Vinland, terra dos vinhedos que, nessa época, também existiam na Inglaterra. Nesse período 
surgiram  as  grandes  descobertas,  as  grandes  construções,  a  abundância  de  alimentos,  o 
progresso  da  ciência  e  o  aumento  da  população.    No  período  seguinte,  a  variação  de 
temperatura foi no sentido oposto e foi marcado pela fome e proliferação de doenças. O IPCC 
ocultou esses dois períodos de seus registros porque eles contradizem o que ele afirma: que o 
clima na Terra foi constante por mil anos e a temperatura só aumentou com o advento do CO² 
da  Era Industrial, o que é  falso.  Os GCM, Modelos Climáticos de Circulação Geral são os mais 
complexos modelos de cálculo  existentes, mas não conseguem registrar esses períodos.  

 

(Roy Spencer Page, Agosto 2009) 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(Roy Spencer Page, Agosto 2009) 

Ninguém sabe ainda provar se começou ou não um novo periodo de aquecimento ou de 
esfriamento da Terra; o que se sabe é que a Terra esfria hà cerca de dez anos, que 2008 
foi  o  período mais  inativo  do  Sol  no  último meio  século,  com 266  dias  sem uma única 
mancha visível desde a Terra.  Isso talvez indique que ele iniciou um ciclo semelhante ao 
ocorrido  nos  séculos  17  e  18,  os  citados  Mínimos  de  Dalton  e  Maunder,  que  durou 
decênios, teve poucas manchas solares e coincidiu com um período de frio intenso. 

A  carta  de  fundação  do  IPCC  definiu  assim  o  que  é mudança  climática:    “a  change  of 
climate  which  is  attributed  directly  or  indirectly  to  human  activity  that  alters  the 
composition  of  the  global  atmosphere  and  which  is  in  addition  to  natural  climate 
variability observed over comparable time periods’  As projeções climáticas não merecem 
credibilidade, o que reconhece o próprio IPCC ao afirmar no Relatório de 2007 “Climate 
Changes, Synthesis Report Summary for Policy Makers”, pág. 5:   “Most of the observed 
increase  in global average  temperatures  since  the mid‐20th century  is very  likely due  to 
the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations.”  

Outros estudos (16) apontam graves erros nesses modelos e o próprio IPCC faz o alerta  

no  Third  Assessment  Report,  pág.774:  “In  climate  research  and  modelling,  we  should 
recognize  that we are dealing with a  coupled    non‐linear  chaotic  system, and  therefore 
that long term prediction of future climate states is not possible”.  K. Trenberth, membro  

do  IPCC,   afirmou (10) “There are no  (climate) predictions by  IPCC at all. And here has 

never  been”...”none  of  the models  used  by  IPCC  is  initialized  to  the  observed  state  and 
none  of  the  climate  states  in  the  models  correspond  even  remotely  to  the  observed 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climate”...  GCM “do not consider many things ... ozone layer... state of the oceans... sea 
ices...”. 

De acordo com o Consenso de Copenhagen, a  redução do uso dos combustíveis  fósseis 
para limitar o aumento de temperatura em 2,5°C  até o final deste século custará U$ 15,8 
trilhões, mas não provam que ela irá ocorrer se houver;  mas o IPCC não diz por que esse 
aumento será maléfico, se poderá ser evitado ou se existem procedimentos mais seguros 
e mais baratos de chegar ao mesmo resultado.  Mas esse  aumento não causará dano à 

saúde  (17,18)  e,  para  limitar  o  aumento  da  concentração  de  CO²,  há    métodos  nais 

eficazes, mais baratos e benéficos à vida na Terra.  A recuperação de florestas é um deles, 
a absorção do CO² por ervas daninhas é outro, os melhores projetos de engenharia etc... 

 Após  tantas  previsões  e  projeções  climáticas  por  computador,  tantos  alarmes  falsos, 
tantas  reuniões  em  locais  aprazíveis  –  verdadeiros  Woodstocks  Climáticos  ‐  tantos 
cientistas  ‐  artistas  de  Hollywood  falando  sobre  clima,  tantos  discursos  e  artigos  ocos; 
após tantas ameaças de burocratas sem qualquer preparo científico (Yvo de Boer e Ban Ki 
Moon entre elestros) e tantas dezenas de bilhões de dólares criminosamente gastos que 
deveriam  ter  sido  usados  para  solucionar  problemas  importantes  para  a  humanidade, 
quase  nada  restou  do  assunto  das  mudanças  e  as  afirmações  do  IPCC  acima  (“very 
likely”…)  transcritas  são  prova  disso.    Querem  agora  resolver  um  problema  inexistente 
com  argumentos  políticos  e  diplomáticos.  Mas  a  questão  é  outra:  é  de  natureza 
estritamente científica e técinica e esta ainda não foi satisfatoriamente equacionada. 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ABSTRACT 
 
Medical Geology has grown rapidly in ten years. It brings together geoscientists and 
medical/public health researchers to address health problems caused by geological materials 
and  processes. In January 2006 the International Medical Geology Association (IMGA) was 
established. Information can be found on the website http://www.medicalgeology.org. IMGA 
has organized itself in regional divisions all over the world and also chapters in several 
countries. Regular conferences have started, e.g. hemispheric conferences in South-Central 
America. Medical Geology Association is also involved in promoting medical geology at 
meetings around the world by organizing and/or sponsoring special sessions or symposia on 
medical geology. Short courses have been presented in 40 countries and have been 
attended by thousands of students and professionals with backgrounds in geosciences, 
biomedical/public health science, environmental science, geography, engineering, chemistry, 
etc.  
 
KEYWORDS: Medical geology, environmental health, metals, diseases. 
 
As far back as 5 thousand years, written records in many ancient civilizations link geologic 
materials to human health. In the 18th and 19th centuries medical scientists in Europe and the 
U.S. were instrumental in establishing the field of geology. Nevertheless, interest in and 
research on, the geologic impacts on human health has waxed and waned over the years 
largely driven by individual initiatives.  
 
During the 1960s through the early 1980s there were a number of success stories but the 
period was also marked by false starts and missed opportunities. In the past decade there 
has been a resurgence of interest in the relationship between geology and health that differs 
from previous upturns in that there is now organizational involvement and encouragement. 
The International Medical Geology Association has emerged and grown to almost 300 
members from more than 50 countries.  
 
It is generally risky to predict what the future holds, nevertheless, there are certain trends 
emerging that may allow us to forecast what medical geology would look like 10 years from 
now. Clearly, a major focus will be on anticipating the potential health impacts of climate 
change. Another issue that will be receiving greater attention will be the health legacy of 
natural disasters such as volcanic eruptions, earthquakes, hurricanes, tsunamis, landslides, 
and perhaps even bolides impacts. Other issues that will demand attention are urban 
medical geology, veterinary geology, geology and mental health, occupational health, the 
interaction of microbes and minerals, and the mechanisms of interaction of minerals, trace 
elements, and the human body. Restoring the links between geosciences and the medical 
sciences will allow us to realize the potential of this important inter-disciplinary field of 
science. 
 
Where will medical geology be flourishing? The level of interest in medical geology and the 
enthusiastic response from students appears to be a function of the prevalence and severity 
of local and regional medical geology issues. In many developing countries mining activities 
are leaving, or have left, a legacy of environmental degradation and concomitant health 
problems due to poor water and air quality. However, experiencing these problems does not 
appear to be a sufficient stimulus to medical geology activities. To actively pursue medical 
geology issues the country must have a robust geosciences community, a conscientious 



public health community, a political atmosphere tolerant to environmental issues, and a 
reasonably sound economy. The most critical and unpredictable aspect is the need for a 
catalyst, an individual or group willing to take on the mantle of leadership. Where will these 
factors merge? Perhaps, Brazil, China, India, Poland, Romania, South Africa and Turkey. 
These countries may create centers dedicated to regional medical geology issues and 
universities offering courses culminating in medical geology degrees.  There will be at least 
one journal dedicated to medical geology as well as regular regional and international 
medical geology conferences. Geoscientists will still dominate the field but there will be 
greater networking and collaboration with public health and biomedical scientists. Finally, 
funding for medical geology research will materialize followed by jobs in government 
agencies, universities, and mining companies. 
 
There are also new plans for a big program on Urban areas and health which will be 
presented, involving six international unions, ICSU and WHO where a core activity in this 
rapidly growing field will be geosciences and medical geology as a base for work in urban 
areas all over the world. 
 
The lecture will also bring to attention other activities going on now, e.g. local offices, new 
books and publications, international activities, education activities, new activities with ICSU 
etc 
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ABSTRACT  

Arsenic has long been listed among the most hazardous substances for human health. 

Integrated studies of the environment and human exposure to arsenic are scarce in Brazil 

but some information is available for some areas. Studies for arsenic have been reported 

from the State of Minas Gerais (Iron Quadrangle), States of Paraná and São Paulo (Ribeira 

Valley) and from the State of Amapá (Santana). Non-elevated levels of human exposure to 

arsenic were found which is consistent with low arsenic contents in water although elevated 

As concentrations may be found in soil, river sediments and industry wastes. To date any 

non-point source contaminated areas for arsenic such as those indicated in Argentina and 

Chile have never been reported in Brazil. However, analytical data for arsenic is still very 

scarce for surface water and groundwater in Brazil. 

 

KEYWORDS arsenic, human health, Brazil 

 

Human exposure to arsenic is a serious problem worldwide due to the elevated number of 

regions where arsenic contaminated water is being consumed by the people. This problem is 

estimated to affect more than 100 million people worldwide (WHO, 2001). 

Long-term ingestion of water with arsenic can lead to many health problems such as 

keratosis, hyperkeratosis, damage to the central nervous system and lever, loss of hair, 

incidence of different types of cancer such as skin cancer and cancer of internal organs 

(lung, kidney and bladder). The presence of arsenic in water and soil comes from 

anthropogenic causes (mining, metal smelting and refining, use of pesticides, etc) as well as 

natural processes. Considering the World Health Organization guideline of 10 µg/L As for 

drinking water, around 14 million people in Latin America are exposed to prolonged 

consumption of arsenic contaminated water and threaten by serious health problems 

(Bundschuh et al., 2008). Potentially dangerous situations in South America have been 

known for decades, especially in Argentina, Chile and Peru. In these countries arsenic is 

found mainly in groundwater associated with Andean volcanism.  

In Brazil significant arsenic dispersion into the environment has been reported in connection 

with mining and metallurgical activities. Integrated studies on the environment and human 

exposure have been carried out in few areas of Brazil: (i) the Iron Quadrangle where large 

amounts of As have been released into drainage, soil and the atmosphere as a result of gold 



mining over the last 300 years; (ii) the Ribeira Valley in the S-SE region where As was 

dispersed as a byproduct of Pb-Zn mining for the last century and also as result of 

weathering of natural Au-sulfide deposits; and (iii) the Santana district in the Amazon region 

where As occurs in association with manganese ore processed locally in the last 50 years. 

To date, no diffuse pollution sources (geological formations, rivers and major aquifers) such 

as those described in Andean countries have been reported in Brazil. 

The Iron Quadrangle 

The Iron Quadrangle in the State of Minas Gerais has been the most famous gold-producing 

area in Brazil since colonial times. Arsenopyrite is commonly associated with gold ores 

hosted in metamorphosed BIF, schist, meta-basalts and meta-sedimentary rocks. These 

terrains of the Archean and Paleoproterozoic ages define an important geochemical As 

anomaly in the southern portion of the San Francisco Craton. During the last 300 years, most 

of the As-rich waste has been discarded into drainage or stored in tailing piles along river 

banks and until the seventies was also used for arsenic oxide production. Arsenic contents in 

stream sediments (<63 µm) are at very high levels throughout the entire region and 

concentrations up to 4,000 mg/kg are common. On the other hand, high arsenic contents of 

up to 350 µg/L in surface water were only found near mines and tailing piles whereas 

exceptionally high As contents were observed for runoff water from some old gold mines 

(Borba et al., 2003). In general, arsenic contents in surface water rarely exceeded the 

threshold of 50 µg/L established by former Brazilian regulations for non-treated water. Low 

As values, rarely exceeding the limit of 10 µg/L, were also found in spring water and 

residential tap water.  

The Ribeira Valley 

The Ribeira Valley extends for about 500 Km in territories of the State of Parana and State of 

São Paulo. Pb-Zn ore production and smelting operations during the last century led to metal 

and arsenic contamination in the Upper Ribeira River. In addition, in the Middle Valle, a 

number of non-economic gold-sulfide deposits occur, forming a NE-trending natural As-

anomaly, locally known as the Piririca belt (CPRM, 1982). Most of Pb-Zn ore in the Upper 

Valley originated from lode ore-deposits found in metamorphosed carbonate rocks and schist 

whereas the Piririca gold deposits are associated with metapelites and basic intrusions. In 

the Middle Valley weathering of mineralized rocks gave rise to soils with high arsenic 

contents of up to 764 mg/kg As. In this area, stream sediments with more than 300 mg/kg As 

can be found in contrast with low arsenic concentrations in surface water lesser than 10 µg/L. 

The Santana district 

The Santana district is located on the margin of Amazon River, in the State of Amapa. 

Arsenic dispersion originated from beneficiation of arsenopyrite-bearing manganese ore of 

the Precambrian Serra do Navio deposit that has been mined for more than 50 years. At 



Santana wastes contain up to 1,700 mg/kg As and some wells close to the facility were 

shown to contain extremely high As contents, as much as 2,000 µg/L. According to Lima 

(2003) and Santos et al. (2003) arsenic concentrations in surface water range from 5 to 231 

µg/L, but most of the As values fell below 50 µg/L or even below 10 µg/L. Arsenic contents 

did not exceed 0.5 µg/L in residential tap water. Stream sediments and suspended 

particulate were particularly rich for arsenic and yielded maximum values of 1,600 and 696 

mg/kg As, respectively. 

Data from human monitoring 

In the period from 1998 and 2003, human exposure to arsenic was assessed in these three 

areas. In the Iron Quadrangle, human screening was carried out among school children (7–

12 years) in two municipalities in 1998 (Matschullat et al., 2000). The mean value of 

inorganic As content in urine was 25.7 µg/L (n=126) with 20% of samples above 40 µg/L As, 

for which adverse health effects cannot be excluded on a long-term basis. The probable 

route of exposure was contact with contaminated soil and dust since As content in the 

domestic water supply did not exceeded 10 µg/L. During the following monitoring campaigns 

the percentage of individuals in this class (> 40 µg/L As) decreased consistently down to 3% 

in 2003. A comprehensive study of this area is found in Deschamps & Matschullat (2007). 

In the period 1999–2003, human exposure to arsenic was assessed for the populations of all 

municipalities affected by mining and metal refining activities in the Upper Ribeira Valley and 

also for several communities in the Middle Valley (De Capitani et al., 2006). The population 

of Cerro Azul village, which is located far from the mining district, was chosen as a reference 

group. This community yielded, as expected, the lowest As mean level in urine (3.60 µg/L for 

children, n = 73; 3.87 µg/L for adults, n = 83). The highest As contents in urine for the Upper 

Valley were found in Serra district, municipality of Iporanga (8.94 µg/L for children, n = 89; 

8.54 µg/L for adults, n = 86). That may be explained by the fact that the environment at Serra 

district has been affected by mining activities in the vicinity. Arsenic contents in urine found 

for the Middle Valley communities were also low. However, the communities with highest As 

levels in urine are those living near the Piririca belt which indicates that the quality of the 

environment is an important determining factor for human As exposure level.  

Arsenic content in hair was determined for a population of 512 people of a total population of 

around 2,000 residents at Santana. According to Santos et al. (2003), As mean value in hair 

lay at 0.2 µg/g with maximum concentrations lower than 2 µg/g As. According to several 

authors, As concentrations in hair and nails of 1 µg/g or less should be considered to be 

normal which was also sustained by ATSDR (2000). 

These recurrent observations of low exposure levels for arsenic and low arsenic contents in 

natural water in different places in Brazil were interpreted by Figueiredo et al. (2007) in terms 

of relative immobility of arsenic in soil and derived sediments under the influence of strong 



chemical weathering processes of tropical and sub-tropical regions. In addition, they 

observed that the communities investigated were less dependent of groundwater 

consumption and mostly made domestic use of treated surface water. 

Additional arsenic cases in Brazil 

Other point-source contaminated areas for arsenic are known in Brazil. Also related to gold 

mining, arsenic occurs in several places, such as northern Bahia, Goiás and northern Minas 

Gerais states but no human monitoring has been reported for these places. Coal formations 

in southern Brazil are known to contain significant concentrations of sulfur and arsenic too. In 

Brazil 50% of municipalities are known to have some degree of dependence on groundwater 

usage for agriculture, industry and domestic use. However, analytical data for arsenic is still 

very scarce for groundwater in Brazil. To date the arsenic content of major Brazilian aquifers 

remains unknown and any probable non-point-source contaminated areas for arsenic such 

as those identified in Argentina and Chile have never been revealed in Brazil. 
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Toxicological significance of  fluoride in Indian groundwater 
 

S.K. Sharma, India 

 
Fluoride problems are wide spread in India especially in nine States covering almost the entire 
country. In order to assess the  water quality and the related health problems due to high fluoride 
content, water samples from nine  States across India have been collected and analyzed. Analyses 
from  surface, subsurface and thermal water samples had  fluoride concentration that range from 
< 0.2 to 13 ppm.  Concentration of fluoride below 1.5 ppm are helpful in prevention of tooth 
decay, and such level of fluoride also assists in the development of perfect bone structure in 
human and animals. Long term ingestion of drinking water having fluoride above a concentration 
of 1.5 ppm leads to dental and skeletal fluorosis as well as non skeletal manifestations. High 
fluoride consumption leads to the fluorosis of the bones which is generally found in Asian region 
but it is particularly  acute in India. Reducing the  high fluorine content of groundwater may be 
done by dilution or by defluorination process.  Dilution  with the surface water is one very simple 
technique but not very practical in water scarce India  where high fluoride concentration are 
found.  Also the addition of Ca++- ions during experiments to solutions  in contact with fluorite 
in distilled water caused an  appreciable decrease in fluoride concentration which appears to be a 
potential solution to high fluoride problem in an otherwise water scarce India. 
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RESUMO  
Estudos geológicos, hidrogeológicos e epidemiológicos em 25 municípios do Norte de Minas 
Gerais (39.000 Km2) investigaram as causas das anomalias de fluoreto nas águas 
subterrâneas e a relação dessas anomalias com a incidência de fluorose dentária. A zona 
rural capta água subterrânea por meio de poços tubulares, muitos dos quais apresentam 
concentrações de fluoreto (F-) acima do limite de potabilidade (1,5mg/L). Aqüíferos cársticos 
e cárstico-fissurais em rochas do Grupo Bambuí (Sistema Aquífero Bambuí/SAB) são os de 
maior abrangência em área, seguindo-se os granulares em arenitos do Grupo Urucuia e 
sedimentos cenozóicos. Os principais meios de circulação nos aqüíferos cársticos do SAB 
são as cavidades de dissolução em camadas e lentes de calcário fraturado/dobrado das 
formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré. Nestas ocorre fluorita disseminada em veios 
calcíticos e aloquímicos/cimento. Endemia de fluorose foi diagnosticada em dois municípios 
cuja população consumiu, durante a fase de formação da dentição permanente, água 
proveniente do SAB com concentrações de fluoreto superiores a 1,5mg/L. Em outros quatro 
municípios há predisposição ao desenvolvimento de fluorose devido ao elevado consumo de 
água com mais de 0,8mg/LF-.  
Palavras-chave: água subterrânea e saúde humana, fluorose dentária, aqüífero cárstico. 
 
ABSTRACT 
Geological, hydrogeological and epidemiological studies in 25 municipal districts of the North 
of Minas Gerais state (39.000 Km2) investigated the causes of the anomalous concentrations 
of fluoride in the groundwater and the relationship with the dental fluorosis. The rural zone 
catches the supplying water by means of tubular wells, many of which present 
concentrations of fluoride(F-) beyond the limit of potability (1,5mg/L). The karst and fissure-
karst aquifers in rocks of the Bambui Group(SAB) are the bigger range in area. Following the 
granular aquifer in Group Urucuia and in cenozoic sediments. The karst aquifers of SAB 
have as a main way of circulation the cavities of dissolution in layers and lenses from 
limestone of the Sete Lagoas and Lagoa do Jacare formations. Fluorite occurs preferentially 
spread in calcite veins, allochemicals or cement. Fluorosis endemic was diagnosised in two 
districts where the population consumed, during the phase of the permanent teething 
formation, water originating from the SAB with concentrations of F- >1,5mg/L. In other four 
districts there is predisposition to the development of fluorosis due to the consumption of 
water with F- >0,8mg /LF-. 
Keywords: groundwater and human health, dental fluorosis, karst aquifer. 

 
INTRODUÇÃO 

São apresentados a trajetória e principais resultados de pesquisas no campo de Geologia 

Médica realizadas na região Norte de Minas Gerais, na bacia do Médio São Francisco, 

englobando 25 municípios. A maior parte da área situa-se em região semi-árida e conta com 

limitada disponibilidade de recursos hídricos superficiais, o que agrava o quadro sócio-



econômico, principalmente da população rural. Por outro lado, a predominância de 

seqüências carbonáticas e pelíticas do Grupo Bambuí, recobertas em discordância por 

arenitos do Grupo Urucuia e por sedimentos cenozóicos, favorece a infiltração da água e 

sua circulação nas rochas calcárias carstificadas. Assim, na zona rural, os aqüíferos 

cársticos e cársticos-fissurais do Grupo Bambuí constituem as principais fontes de água 

para o abastecimento humano e animal e para as atividades produtivas. A gestão integrada 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos pressupõe, contudo, a avaliação não 

apenas da disponibilidade, mas também da qualidade das águas, em especial daquelas 

destinadas ao consumo humano. A equipe tem realizado pesquisas envolvendo as áreas de 

Geociências e Odontologia para a determinação das características da água subterrânea, 

especialmente, dos fatores geológicos e hidrogeológicos que condicionam a distribuição de 

fluoretos nos mananciais subterrâneos e sua relação com a saúde humana. 

 

METODOLOGIA 
A interdisciplinaridade norteia as pesquisas e os procedimentos metodológicos incluem 

métodos das áreas das geociências (geologia/hidrogeologia/hidrogeoquímica) e da saúde 

(odontologia clínica/social/preventiva).  

Para a caracterização composicional, faciológica e da deformação das unidades 

aflorantes, foram realizados mapeamento geológico regional e de semidetalhe, 

levantamento de seções de detalhe, descrição das litofácies, petrografia macro e 

microscópica, identificação mineralógica complementar por DRX, além de análise químicas 

e de fraturas e fotolineamentos. Os estudos hidrogeológicos incluíram a análise de 

cadastros de informações de 342 poços profundos e cisternas e a análise de 145 amostras 

de águas profundas, além de freáticas. In situ foram determinados os parâmetros físicos e, 

em laboratório, os íons majoritários, alcalinidades, F-, e os metais traço totais As, Ba, Zn, Cd 

e Pb (todos os procedimentos de acordo com o Standard Methods, 1998). Estudos 

isotópicos (18O, 3H e 2H) foram realizados em São Francisco e Verdelândia/Jaíba. Para 

investigar as direções mais promissoras para o fluxo da água subterrânea, foram analisados 

os lineamentos estruturais delineados sobre o MDT gerado a partir dos dados SRTM. 

Para os estudos epidemiológicos, foi selecionada uma população composta por 

indivíduos com idade entre 6 anos (início da erupção de dentes permanentes) e 22 anos 

(em função da época da abertura dos poços e possibilidade de ingestão da água durante a 

formação do esmalte dentário). Entre 2002 e 2006, foram realizados os exames clínicos em 

escolas ou postos de saúde de 11 municípios selecionados a partir dos resultados 

hidrogeológicos. Os exames foram precedidos de esclarecimentos e assinatura, pelos 

responsáveis, do termo de consentimento livre e informado. Para o diagnóstico da fluorose, 



foi empregado o índice TF - Thylstrup e Fejerskov (Fejerskov et al. 1994), que apresenta 

uma classificação de 0 a 9, de acordo com o aspecto clínico da manifestação fluorótica.  

Em SãoFrancisco, foi realizado um estudo das alternativas de abastecimento com o 

desenvolvimento de cenários de simulação de quantidade e qualidade da água pelo sistema 

de suporte à decisão WEAP (Water Evaluation and Planning System, Sieber et al. 2005). 

 
PESQUISAS REALIZADAS 

A equipe tem pesquisado a região desde o ano de 2002, quando tomou conhecimento, 

por técnicos da FUNASA, da ocorrência de fluorose dentária no distrito de Mocambo, em 

São Francisco. Executou, então, projeto incluindo estudo epidemiológico em cinco distritos e 

mapeamento geológico/hidrogeológico para investigar a distribuição do flúor nas rochas e 

nas águas subterrâneas (Fapemig CRA 294/99). O projeto desenvolveu metodologia 

interdisciplinar, realizou o mapeamento (1.831km2) e traçou o quadro clínico/epidemiológico 

da fluorose naqueles distritos. Endemia de fluorose foi diagnosticada em 4 dos distritos 

analisados. Os estudos hidrogeológicos indicaram outras localidades com excesso de F- na 

água subterrânea de abastecimento, o que levou ao desenvolvimento de novo projeto.  

O segundo projeto em São Francisco ocorreu no período entre 2004 e 2007 (Fapemig 

CRA 1110/03) e incluiu: geoquímica para definir a distribuição do flúor nas diferentes 

litofácies; análise isotópica da água (18O, 2H e 3H) para determinar a origem da água de 

recarga e a relação do F- e íons maiores com o tempo de trânsito da água subterrânea; 

análise de detalhe da relação entre as estruturas rúpteis, as direções de fluxo e as 

ocorrências de fluoreto; construção de cenários WEAP para planejamento do uso da água e, 

por fim, a epidemiologia da fluorose nas localidades indicadas pelo projeto anterior. 

Pesquisa em escala regional foi realizada no período de dezembro/2004 a janeiro/2006 

em 25 municípios do Norte de MG, região com predominância de unidades do Grupo 

Bambuí (CNPq/CT HIDRO 503.146/2003-0, Velásquez et al 2007). Anomalias de F- foram 

detectadas em nove municípios e severa endemia de fluorose foi diagnosticada no 

município de Verdelândia. Neste, a pesquisa de semidetalhe foi realizada entre 2006 e 

2008, sendo calcada, também, em metodologia interdisciplinar (Fapemig 83032/06).  

 

RESULTADOS 
As rochas calcárias do Grupo Bambuí constituem a principal unidade aqüífera da região. 

Nessas rochas, especialmente nas fácies calcarenito e calcirrudito, fluorita disseminada em 

veios calcíticos ou em substituição de aloquímicos/cimento, constitui importante fonte de F-. 

Os calcarenitos da Fm. Lagoa do Jacaré contêm os teores médios mais elevados de F-, com 

488ppm em Verdelândia e 293ppm, em São Francisco. Estudo regional mostrou tendência 

de maiores concentrações de F- nos aqüíferos calcários do topo da Fm. Sete Lagoas, 



seguidos pelos aqüíferos da Fm. Lagoa do Jacaré. Predominam águas bicarbonatadas 

cálcicas e/ou magnesianas (70% amostras), mas as maiores concentrações de F- ocorrem 

em águas bicarbonatadas e ou cloretadas sódicas e/ou cálcicas (22% das amostras). Cerca 

de 8,5% das amostras dos poços tubulares têm F->1,5mg/L, com máximo de 11mg/L. Nas 

águas freáticas, os máximos são de 0,8mg/LF- e 0,7mg/LF- em São Francisco e 

Verdelândia, respectivamente. O F- tem correlação positiva com o pH, CE, STD, cloreto e 

sódio; e negativa com Eh e cálcio, indicando enriquecimento em F- com a profundidade. As 

idades das águas têm correlação negativa com a concentração de F- (datadas com trítio 

apenas em São Francisco) e diretamente com a salinidade, evidenciando a concentração 

por dissolução, quanto maior o tempo de contato água-rocha. 

Endemia de fluorose dentária foi diagnosticada em São Francisco e Verdelândia com 

prevalência de 80,4% (222 indivíduos), sendo 48,9% portadores de TF≥5 (fluorose grave). 

Trata-se de população de baixo poder aquisitivo e limitado acesso a produtos acrescidos de 

F-. Em todos os casos, os portadores consumiram, durante a fase de formação da dentição 

permanente, água subterrânea com mais de 1,5 mg/LF- (3,0mg/L a 4,2 mg/L), o que 

estabelece a relação causal da doença com a ingestão dessas águas. Outros 4 municípios 

têm predisposição à ocorrência de fluorose, pois foram identificados poços tubulares em que 

a água possui concentrações de F- > 1,5mg/L.  

Em São Francisco, a equipe está desenvolvendo projetos de correção estética dos 

dentes (Fapemig) e de desenvolvimento de tecnologia para o tratamento da água com base 

em microesferas adsorventes ocas de alumina e outros compostos, além de qualificação 

técnica e epidemiológica para o combate à fluorose (MCT/CNPq/CT-Hidro/CT-Saúde 

45/2008). Em Verdelândia, há dois projetos objetivando a análise da recarga do aqüífero 

cárstico-fissural (Fapemig PPM 00070-08) e o desenvolvimento de ações preventivas e 

corretivas por meio de extensão em interface com a pesquisa (Fapemig 12/2008).  

Com a execução desses projetos, a equipe entende contribuir para o exercício do papel 

social da Pesquisa por meio da geração de conhecimento científico, da articulação das 

atividades de pesquisa com as atividades de ensino e extensão e, por fim, da apresentação 

à sociedade de propostas advindas desses estudos.  
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With the exception of gravel mining, surface mining is conducted mostly for extraction of 

base and precious metals and coal (hard coal and lignite). The metal ore deposits are hosted 

in predominantly igneous and metamorphic silicate rocks with naturally elevated 

concentrations of the target metals. Base metals typically found as metal sulphides (e.g. 

CuS, PbS, NiS, ZnS), precious metals (e.g. Ag, Au) as sulphide minerals (Ag2S) or as native 

metals in association with iron sulphides. Since the formation conditions for hard coal and 

lignite in a reducing environment favours the precipitation of iron sulphides coal seams are 

often accompanied by iron sulphide minerals (e.g. pyrite, marcasite) in the surrounding strata 

or in the seams itself. 

 

The ubiquitous presence of iron sulphides leads to acid rock drainage and acid mine 

drainage, respectively as the main factor for degradation of water quality in metal mine as 

well as in coal mine pit lakes. In most cases there is a wider range of metals and metal 

concentrations in hardrock metal-mines available for dissolution and release to surface and 

groundwater systems compared to hard coal and lignite pit lakes. 

 

Remediation measures, mostly neutralisation tasks range from simple liming and base 

additions to complex flooding scenarios or sophisticated bacterial neutralisation. 

 

The key-note lecture will present various examples form metal-mine and coal-mine pit lakes 

in the context of their geological formation and mining situation from South America and 

Europe. Different options for remediation measures including advantages and disadvantages 

are discussed. 
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Arsenic speciation is a widspread issue in environmental research. Beside the usual arsenite 

and arsenate, numerous species have been identified especially in plants (e.g. methylated 

species) and in marine organisms (arsenobetain etc.). Additionally, antropogenic arsenic 

contamination may be caused by compounds which do not occure naturally. Two examples 

will be discussed where such arsenic species cause serious environmental problems.  

Example one is an abandoned open-cast mining pit which had been used to dump waste 

water from a crystal glass factory containing high levels of arsenic, lead, sulphates, and 

fluorides, at a site in Eastern Germany. A few years ago, remediation of the lake water 

became necessary due to the groundwater level rise. Neutralisation was carried out using a 

carbonate solution followed by flocculation with iron chloride. This resulted in water with a 

neutral pH value and a very low concentration of heavy metals. However, arsenic was the 

only remaining contaminant of concern in the water.  

The arsenic compound present in the lake water is significantly different from arsenite and 

arsenate which are the common arsenic species in natural waters. The compound is anionic 

and does not form hydrides, when using the common procedure for determining arsenic- the 

HG-AAS method based on reduction of As by using sodium borohydride. Only through the 

utilisation of ICP-AES or ICP-MS, the detection of As was successful, and it resulted in a 

concentration of about 1 mg/l. By application of suitable chromatographic separation in 

combination with an ICP-MS, the arsenic compound in the lake could be identified as 

hexafluoroarsenate (AsF6
-), which is neither a common contaminant in surface waters, nor in 

environmental analysis, nor in the focus of treatment research. It is used as an electrolyte in 

gel batteries, as a super acid system for organic synthesis (e.g. HF/AsF5), and seems to be 

formed during glass production if arsenic and fluoride are in the smelt. A polishing process 

with fluoric acid follows the smelting process for production of crystal glass. 

Hexafluoroarsenate is leached from the glass in this step and becomes a water contaminant.  
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Data in the literature regarding environmental behaviour or remediation technologies for this 

compound were lacking in the beginning of the project, which was aimed at developing a 

simple, inexpensive, easy to handle and achievable technology for removal of the arsenic 

compound from the lake water (about 90,000 m³). Consequently, sorption techniques were 

the main focus of the investigations (Daus et al. 2007, Daus et al. 2008). An ecotoxicological 

screening was also performed to evaluate its evironmental risk. 

 

The second example deals with phenylic arsenic compounds which are the main 

contaminants in groundwater at abandoned sites with a chemical warfare history. A fast and 

sensitive HPCL-ICP-MS method was developed and employed to analyze inorganic arsenic 

compounds like arsenite and arsenate as well as the degradation products of the arsenic 

containing warfare agents (phenylarsonic acid, phenylarsine oxide, diphenylarsinic acid) 

(Daus et al. 2008b). The optimized method (one run: 30 min) accomplishable without any 

sample preparation such as derivatization, allows a sensitive detection of the arsenicals 

under investigation. Some of the peaks were identified using HPLC-ESI-MS. 

The analytical method was applied to groundwater samples taken from different depth at a 

polluted site where chemical warfare agents were treated more than 60 years ago. More than 

80 % of the species in groundwater samples were identified and quantified. The total arsenic 

concentrations were up to a few mg L-1. The main contaminants in the water samples were 

phenylarsonic acid (up to 4 mg L-1) and diphenylarsinic acid (up to 2 mg L-1), but also 

elevated concentrations of inorganic arsenic (up to 240 µg L-1) were found. The 

ecotoxicological screening demonstrated the high relevance of speciation analysis. One of 

the compounds (phenylarsine oxid) have a factor of 20.000 lower EC50 values as its oxidised 

form (phenylarsonic acid).  

Microbial investigations showed a natural attenuation potential for this compounds, which 

seemed to be recalcitrant (Hempel et al., 2009). A clear reduction of the phenyl arsenicals 

from the groundwater can be observed under sulphate reducing conditions which can even 

be stimulated by addition of an electron donor (e.g. lactate).  
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RESUMO 
A geoquímica orgânica sempre desempenhou um papel fundamental na exploração 

de petróleo. A caracterização de rochas geradoras e de petróleo é uma etapa essencial de 
qualquer programa exploratório. Enquanto em bacias maduras bases de dados detalhadas 
permitem correlações geoquímicas precisas, áreas de fronteira necessitam de informações 
mais preditivas, combinadas com modelagens de bacias. Nas bacias marginais brasileiras, a 
expansão da exploração de bacias terrestres para áreas em águas profundas foram 
acompanhadas por uma mudança no contexto geológico, refletida pelos sistemas 
petrolíferos. Províncias dominadas por acumulações de óleos lacustres mudam lateralmente 
para áreas com campos contendo óleos marinhos, refletindo modificações no sistema 
deposicional das rochas geradoras, regimes térmicos e diferentes rotas de migração. Estes 
dois tipos de óleo são bem caracterizados, mas misturas de óleos derivados de mais de 
uma rocha geradora demandam técnicas analíticas mais detalhadas e interpretações mais 
integradas de indicadores de origem.  A origem e a evolução térmica de gases são 
investigadas através da interpretação de análises composicionais e isotópicas. A 
impregnação de betume imaturo e a contaminação por aditivos de lama podem interferir nas 
interpretações geoquímicas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: rochas geradoras, óleo, gás, correlações geoquímicas 
 
ABSTRACT 
Organic geochemistry has always played a critical role in petroleum exploration. 

Source rocks characterization and oil typing are essential parts of any exploratory project. 
Whereas in mature basins large databases allow well refined geochemical correlations, 
exploration frontiers require more predictive information, combined with basin modeling. In 
Brazilian marginal basins, the expansion of exploration from onshore basins to offshore 
areas and deep to ultradeep water areas, has provided a change in geological context, which 
is reflected in different petroleum systems. Provinces where lacustrine oil accumulations 
dominate change laterally to marine-sourced oil fields, reflecting changes in the depositional 
system of petroleum source rocks, thermal regimes and different migration pathways. Typical 
end-members are well characterized, but mixing in varying proportions of oils from two or 
more source rocks require more refined analytical techniques and interpretation of source-
related parameters. Gas origin can be assessed not only by thermal evolution parameters, 
but also by source input parameters. Impregnation of immature bitumen and mud additives 
may interfere in geochemical interpretations. 

 
KEYWORDS: source rocks, oil, gas, geochemical correlations 
 
INTRODUÇÃO 
A geoquímica, integrada às demais tecnologias aplicadas à exploração do petróleo, 

desempenha um papel fundamental na avaliação de sistemas petrolíferos. A caracterização 
de rochas geradoras, óleo e gás, bem como as correlações petróleo/rocha geradora e 
estimativa da datação dos processos de geração, migração e acumulação de petróleo 
dependem essencialmente da interpretação e modelagem de dados geoquímicos. O 
processo exploratório nas bacias sedimentares brasileiras, desde a fase pioneira em bacias 
terrestres até as mais recentes descobertas em águas ultra-profundas contou com 
correlações moleculares e isotópicas detalhadas de rochas geradoras e de fluidos. A 



evolução das técnicas analíticas foi acompanhada por um refinamento nas interpretações, 
contribuindo para o sucesso exploratório. 

 
RESULTADOS 
A identificação de rochas geradoras de petróleo baseia-se na caracterização do teor 

e tipo de matéria orgânica e na estimativa da sua maturação. Uma vez identificadas, as 
rochas geradoras são mapeadas e sua evolução térmica é medida ou modelada, permitindo 
uma reconstituição dos processos de geração e expulsão durante o soterramento da bacia 
sedimentar. Os hidrocarbonetos líquidos são rotineiramente correlacionados às rochas 
geradoras através de sua caracterização molecular e isotópica.  

Nas bacias marginais terrestres predominam óleos lacustres gerados por folhelhos 
depositados na seção rift, ocorrendo também contribuições de óleos migrados a partir de 
rochas geradoras transicionais do Aptiano localizadas em áreas offshore, Em águas rasas 
também predominam óleos lacustres. Já em águas profundas, principalmente nas regiões 
de ocorrência de domos de sal, rochas geradoras marinhas do Albiano e do Cretáceo 
Superior atingiram evolução térmica adequada para a geração de óleo. 

Resumidamente, óleos lacustres gerados pela seção rift do cretáceo inferior são 
caracterizados por razão altas razões hopanos/esteranos, e altas proporções relativas de 
TPPs; óleos lacustres de água doce distinguem-se de óleos lacustres de água salgada por 
razões isotópicas mais negativas. Além da presença de C30 esteranos, os óleos marinhos 
são caracterizados por baixas razões hopanos/esteranos e baixas proporções relativas de 
TPPs. Abundância de gamacerano é típica de óleos gerados pela seção evaporítica 
enquanto que altas razões C35/C34 homohopanos caracterizam ambientes carbonáticos. A 
influência de rochas geradoras depositadas sob influência deltaica no Terciário pode ser 
inferida pela presença de oleanano em altas proporções. 

Misturas de óleos entre estes dois extremos em várias proporções ocorrem. Em 
geral, as misturas são caracterizadas pela ocorrência simultânea de parâmetros indicadores 
de óleos lacustres e marinhos. A presença de parâmetros ou compostos típicos de elevada 
maturação térmica como diamantóides, juntamente com parâmetros indicadores de 
evolução térmica moderada também são diagnósticos de misturas de óleos. 

A origem e a evolução térmica de gases são investigadas através de análises 
composicionais e isotópicas. Enquanto o processo de formação de gases (craqueamento 
primário, secundário ou terciário) pode ser deduzido a partir da análise integrada de sua 
composição e por razões isotópicas de carbono, a interpretação da sua origem é inferida a 
partir de resultados de análises de deutério de gases individuais. Misturas de gases 
lacustres altamente evoluídos com gases gerados pela seção marinha são observadas 

Nos últimos anos, as correlações geoquímicas têm sido prejudicadas pela presença 
de aditivos de lama. Compostos orgânicos adicionados à lama de perfuração com a 
finalidade de manter a estabilidade das paredes dos poços interferem nas análises 
geoquímicas. Sua composição, portanto, deve ser conhecida para que os resultados sejam 
avaliados com cautela e as interpretações sejam precisas. 

Em áreas de fronteira exploratória há carência de dados devido ao baixo número de 
poços. Portanto, a geoquímica deve ter um caráter mais preditivo. Este papel é 
desempenhado através da modelagem de sistemas petrolíferos. Na seleção de blocos e 
prospectos são modelados em 3D a história evolutiva da bacia e os processos de geração, 
migração e acumulação de petróleo. As fácies orgânicas são simuladas em áreas não 
exploradas e o risco de biodegradação é simulado em reservatórios rasos. 

 
CONCLUSÕES 
A definição das áreas de geração e classificação de famílias de óleo e gás são 

contribuições fundamentais da geoquímica para a exploração de petróleo nas bacias 
sedimentares brasileiras. Em bacias maduras o refinamento de dados permite uma 
abordagem em escala de reservatório. Já em áreas de fronteira exploratória, é necessária 
uma abordagem mais preditiva, a qual envolve modelagem de sistemas petrolíferos, 
incluindo modelagem termomecânica e dos processos de geração, migração e acumulação. 
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Acid Mine Drainage (AMD) water and trace metals derived from mining activities can be 
hazardous to humans, animals, and most plant species, and a great deal of public concern 
revolves around their impact on ecosystems and their potential effects on human health. 
Concern triggers remediation, but expensive remediation and rehabilitation procedures are often 
perceived as failures, and large resources are often invested in strategies that may be 
unnecessary and/or ineffective. All too often remediation and treatment strategies are chosen 
without a sufficient knowledge of the basic geological parameters that control AMD water 
production and flow, and the range of chemical and physical processes involved with 
contaminant transport at mine sites. 
 
This presentation will focus on what can (and should!) be done in the early stages of exploration 
to identify the potential for AMD water generation and minimize the associated hazards. I will 
briefly outline the main geological, mineralogical, and geochemical parameters that control 
AMD water generation and flow. I will then discuss some specific “what went wrong?” 
scenarios at two currently abandoned sites in Queensland, Australia, and suggest some cost-
effective and environmentally sound remediation solutions. The presentation will conclude with 
some examples of how mine waste can be transformed into a resource 
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INTRODUCTION 
      The Neoproterozoic Era is characterized by inter-related environmental, climatic 

and biological events, probably associated with fluctuations in atmospheric 

concentrations of oxygen, carbon dioxide and methane. Major orogenic and 

hydrothermal events had important impact on ocean chemistry and significant 

reorganization of the carbon and sulfur cycles, as revealed by isotopic studies across 

this era. Stratigraphic studies, in particular, point to a close association of the 

biogeochemical and climatic events with the rise and fall of atmospheric oxygen 

(Kaufman, 2008a). 

     Neoproterozoic glacial deposits of the 750 to 635 Ma interval overlain by 

carbonates (“cap carbonates”) exhibit some features that are apparently 

contradictory to Phanerozoic glaciations. The most striking of these features are 

palaeomagnetic data that point to marine-terminating glaciers at low latitudes and 

marked depletion in 13C in carbonates above, and locally below, the glacial 

successions across the globe (Hoffman et al, 1998; Schrag et al., 2002; Halverson et 

al., 2004; Etienne et al., 2008 and references therein). Among the proposed models 

to explain such an intriguing observation, the “Snowball Earth” hypothesis 

(Kirschvink, 1992; Hoffman et al., 1998, Hoffman and Schrag, 2002), although 

seriously questioned (e.g., Eyles and Januszczak, 2004), still fascinates geologists 

with the possibility that in the Cryogenian Period a totally ice-armoured Earth might 

have flown through space. An alternative “Slushball Earth” model proposed by Hyde 

et al. (2000) and Peltier et al. (2007) predicts that open glacial oceans would have 

constrained runaway refrigeration by allowing sunlight to warm the Earth´s surface, 

driving an active hydrological cycle and photosynthesis in exposed seas. It has left 

unanswered several questions, however, as pointed out by Kaufman (2008b) in an 

overview of this alternative hypothesis. 

     The”Zipper Rift” model of Eyles and Januszczak (2004) and the “Snowball Earth” 

hypothesis advocate a genetic nature of diamictite facies and their palaeoclimatic 



significance. They agree on at least local glacial activity, temporally subdivided into 

the Sturtian (c. 710 Ma), Marinoan (c. 635 Ma) and Gaskiers (c. 580 Ma) glacial 

epochs.  

    The possibility of the marine biosphere being a driving factor of Neoproterozoic 

climate change has been suggested by Brasier (1992), Kaufman et al. (1997) and 

Gaucher (2000, 2007). The latter author observed that the low diversity and high 

abundance of pre-glacial assemblages are good indicators of eutrophication of large 

areas of the Neoproterozoic oceans. In addition, Gaucher (2007) has postulated that 

“the Neoproterozoic blooms exported huge amounts of 12C-enriched organic matter 

to the sediments, which resulted in positive δ13C values of coeval carbonates. The 

proportion of carbon deposited as organic matter was two/three times larger than in 

the present oceans. The net effect of the cyanobacterial blooms plus concomitant 

carbonate deposition was the drawdown of atmospheric CO2, leading to glaciation”.   

     Evidence of a glacial event around the Mesozoic-Neoproterozoic transition has 

been reported from units of the Macaúbas Group (1.05 to 0.95 Ga) that overlies the 

Espinhaço Supergroup rocks in Minas Gerais and central Bahia (D´Agrella-Filho et 

al., 1990; Almeida-Abreu and Renger, 2002). This glacial event, if confirmed, would 

constitute the oldest among the glacial records in the Neoproterozioc of southwestern 

Gondwana. The possibility of the occurrence of an early Cryogenian glaciation (ca. 

800 Ma) has been raised by Jacobsen and Kaufman (1999) although a c. 800 Ma 

negative carbon isotope interval in northeastern Svalbard has received a different 

explanation by Halverson et al. (2007). Evidence from the Arroyo del Soldado Group 

(570-540 Ma; Gaucher et al., 2004; 2007), Uruguay, and in the Nama Group (550-

535 Ma), Namibia, strongly suggest the occurrence of non-global post-Gaskiers, 

Phanerozoic-type glacial events (Gaucher et al., 2008) in southwestern Gondwana.   

     Broadly equivalent carbonate successions that post-date known Marinoan glacial 

deposits and pre-date the Precambrian-Cambrian boundary in Oman, India, South 

China, Australia, Namibia, Mexico, and the western USA, exhibit a remarkable 

negative carbon isotope anomaly (Le Guerroué et al., 2006a,b,c; Kaufman, 2008a, 

Boggiani et a., 2009). This anomaly (Shuram-Wonoka) accompanies a rise in 

oceanic sulfate abundance and fall of δ34S values in carbonate-associated sulphate 

(CAS) and sulphides according to Kaufman (2008a). He has proposed that 12C-rich 

alkalinity delivered to the oceans was probably associated with a dramatic rise in 



atmospheric O2, and resulted in the oxidation of exposed continental-shelf sediments 

rich in fossil organic matter and sulphides, and in the ventilation of the oceans. 

         In this talk, we will discuss the evidence of Neoproterozoic glaciations in 

northeastern Brazil, examining the isotope stratigraphy (C and Sr) of carbonates of 

the Rio Pardo Basin (Bahia), Rio Preto Belt (Bahia), Sergipano Belt (Sergipe and 

Bahia) and Seridó Belt (Paraíba and Rio Grande do Norte).  

   

RIO PARDO BASIN AND RIO PRETO BELT 
     

    The Rio Pardo Basin is located in the southeastern border of the São Francisco 

craton, between São João do Panelinha and Itapebi villages in Bahia, northeastern 

Brazil. It is divided into two sub-basins, separated by a reverse fault: the 

southwestern sub-basin was involved in the folding of the Araçuaí Belt; sedimentary 

rocks of the northeastern sub-basin have been deposited on the foreland of this belt 

on the São Francisco craton. 

      The Rio Pardo Group comprehends, from base to top, the following 

lithostratigraphic units (Pedreira, 1999): (1) Panelinha Formation underlies the other 

formations of this Group and consists of conglomerates, breccias, graywackes and 

arkoses. Diamictites with clasts of granulites and dacites/andesites are, perhaps, 

glacial in origin; (2) Itaimbé Sub-group that encompasses the intermediate formations 

of the Rio Pardo Group, from north to south: (a) Camacan Formation (pelites, siltites 

and carbonates), (b)  Água Preta Formation (phylites, sandstones, siltites, slates and 

carbonates; (c) Serra do Paraíso Formation (carbonates, locally with stromatolites, 

and quartzites), (d) Santa Maria Eterna Formation (quartzites, conglomerates and 

carbonatic intercalations with tepee structures; and (3) Salobro Formation (polymitic 

conglomerates, graywackes and sandstones); the Salobro Formation overly 

discordantly the Camacan Formation and is in tectonic contact with the Água Preta 

Formation. Sedimentary rocks of the Rio Pardo Group have been metamorphosed in 

the greenschist facies.  
     The Rio Preto Belt, located at the northwestern border of the São Francisco 

craton, is an example of an intracontinental belt (Trompette, 1994) and is considered 

a marginal belt forming an extension, to the west, of the Riacho do Pontal and 

Sergipano belts. The sedimentary sequences are an equivalent to the São Francisco 

Supergroup, in Bahia (Sial et al., 2009b). 



      From south to north, the Rio Preto belt can be subdivided into three structural 

units: (a) southern unit, region of São Desidério, in which the sequence begins with 

limestone with argillaceous intercalations (50m thick, horizontal layers) and shows no 

sign of metamorphism or deformation (cratonic domain). This unit was called São 

Desidério Formation (Egydio-Silva et al., 1989) and is probably equivalent to the Sete 

Lagoas Formation of the Bambuí Group, Minas Gerais; (b) to the north, inwards the 

belt, limestones are overlain by clastic rocks that show intercalations of marls and 

limestones (Serra da Mamona Formation), a sequence probably correlated with the 

Santa Helena Formation (Egydio-Silva et al., 1989); (c) north of Barreiras village, 

limestones are overlain by arkoses, quartzites (locally feldspathic), graywackes and 

rare carbonate intercalations (Riachão das Neves Formation). This sequence is 

considered partially equivalent to the Três Marias Formation of the Bambuí Group 

(Trompette, 1994). In the central portion of the belt, the Canabravinha Formation is 

represented by diamictites with pebbles, cobbles and boulders (up to 0.5 m) of 

gneisses, quartzites, siltstones, marbles and schists. This unit has been correlated to 

the Jequitaí/Bebedouro Formation, probably deposited in a glacial marine 

environment. 

      Carbonates of the Serra do Paraíso Formation (Rio Pardo Basin) have never 

been seen in sharp contact with diamictites/arkoses of the Panelinha Formation and 

same with respect to the São Desiderio carbonates (Rio Preto Belt) in relation to the 

Canabravinha diamictites. It is hypothesized that, in both cases, they are cap 

carbonates. 

     Carbon isotope stratigraphy of the Serra do Paraíso and São Desiderio 

Formations could be useful tool to reinforce this hypothesis. Only a preliminary C-

isotope survey was done by Costa Pinto (1977) but the lack of stratigraphic control 

on the analyzed samples preclude further stratigraphic interpretation. Sial et al. 

(2009b; this congress) have analyzed C and O isotopes in a total of 173 carbonate 

samples from the Serra do Paraíso and São Desidério formations aiming at a high-

resolution isotope stratigraphy. 

They found that at the eastern portion of the Agua Branca Range, a section (17m) on 

buff dolostones displays δ13C values around -2‰. At the western side of the Agua 

Branca Range, a section (12 m) of gray limestones in a folded sequence of 

rhythmites exhibit δ13C values from +3.5 to +6‰ and  a section to the north of Pau 



Brasil village (12 m) shows values from +7 to +9 ‰. A composite carbon isotope 

section shows that δ13C pathway resembles those for cap carbonates. 

      In the Rio Preto Belt, continuous sections at representative sequences of the São 

Desiderio Formation were made at: (a) Derocal locality about 20 km from São 

Desiderio (6 m), (b) the Mineração do Oeste quarry (37 m) at São Desiderio village, 

(c) Sítio Rio Grande about 50 Km from São Desiderio (45m) and (d) Penedo quarry 

(10m).      

     At Derocal locality, reddish dolomitic argillites display δ13C values from +2.5 to 

+5‰, where at Mineração do Oeste quarry, limestones show δ13C values from +1.2 

to + 2.2‰ in the first 16m changing abruptly upsection to values in the +10 to +12‰ 

interval in dark, organic matter-rich limestones. At Sítio Rio Grande, 45 m of 

limestone were sampled and δ13C values vary from +13.5 to +15‰ in the first 30m 

and from +14 to +16‰ in the upper 15 m, organic matter-rich dark limestones. No 

negative δ13C value has been recorded in these sections, but the composite δ13C 

pathway resembles the isotopic behavior of cap carbonate sequences. The carbon 

isotope stratigrahy of the São Desiderio Formation is likewise that of the top of the 

Sete Lagoas and Lagoa do Jacaré formations. 

 
SERGIPANO BELT 
 

      Two cap carbonates overlying glaciogenic diamictites have been identified in the 

eastern Vaza Barris Domain of the Sergipano Belt. They are represented by the 

Jacoca Formation mostly composed of carbonates resting on diamictites of the 

Ribeiropolis and the Olhos D’Agua Formation (carbonates, organic matter-rich 

towards the top) which overlies diamictites of the Palestina Formation. These two 

sequences have been deformed and metamorphosed in sub-greenschist facies 

during the Brasiliano cycle (650-600 Ma).  In the western Vaza Barris Domain, 

dolostones of the Acauã Formation rest, in sharp contact, on diamictites of the Juetê 

Formation and are much less deformed than the Olhos D´Agua Formation. Values of 

δ13C for the Jacoca and Acauã Formations cluster around -4 to -5‰. In the Olhos 

D’Agua Formation, however, negative values (~ -5‰) in the shallow-marine base of 

the sequence are replaced up section by values close to zero and, abruptly, by 

positive values between + 8 and + 10‰. Strontium-isotope ratios for carbonates of 



these three Fomations are within the range for Late Neoproterozoic seawater. The 

Acauã Formation displays 87Sr/86Sr ratios from 0.7072 to 0.7073, while the Jacoca 

and Olhos D’Agua Formations display values from 0.7077 to 0.7081. Strontium-

isotopes coupled with available C-isotopes, geochronological and structural data 

suggest that the Jacoca Formation is Cryogenian and Olhos D´ Água and Acauã 

Formations  are Ediacaran (Sial et al., 2009c). 

       These authors have found that mercury concentrations in carbonates of the 

Jacoca, Olhos D´Água and Acauã Formations are usually much higher than those 

observed in carbonates deposited not concomitantly with volcanic activities (< 3 ng.g-

1). They are, in fact, similar to those in carbonates deposited during volcanic activity 

(e.g. Tertiary Punta Rocallosa carbonates in Chile), with concentration values 

between 20 and 80 ng.g-1 suggesting that CO2 in the basal portion of these 

carbonate formations is mostly mantle-derived, accumulated in the atmosphere 

during one glacial event. 

SERIDÓ BELT 
    The Seridó Belt has been the target of several studies for several decades. This 

belt encompasses a volcanosedimentary sequence that was deposited discordantly 

on Paleoproterozoic basement. Intense deformation obscures original stratigraphic 

relationships and has led to divergent interpretations of the sedimentation age, 

stratigraphy and evolution of the supracrustal rocks (e.g., Jardim de Sá et al., 1988; 

Archanjo and Legrand, 1997; Van Schmus et al., 2003). Tectonics, metamorphism, 

and nature of the supracrustal rocks make it difficult to date rocks in this belt by 

radiogenic methods.  C and Sr stratigraphy can assist in resolving issues such as 

stratigraphy and sedimentation age and in this regard  a first attempt in was done by 

Nascimento et al. (2007) who proposed a depositional age interval of 590–570 Ma for 

carbonates of the Jucurutu and Seridó Formations. 

     Iron formations are associated with Neoproterozoic glaciations and are an 

important pillar of the Snowball Earth hypothesis (Hoffman et al., 1998; Canfield et 

al.,2008). These formations are thought to represent the accumulation of Fe+2 in an 

ice-capped anoxic ocean. Banded iron formations of the Ferro do Bonito Mine 

(Jucurutu village), Serra da Formiga (Florânea village) and Riacho Fundo (São 

Mamede village) in the Neoproterozoic Seridó Belt (itabirite and iron ores, actinolite- 

or cummingtonite-itabirite, and tremolite schist), Rio Grande do Norte, are overlain by 

marbles of the Jucurutu Formation under which glacial diamictites have never been 



observed. It is likely that these iron formations have been deposited in glacial 

environment and that carbonates of the Jucurutu Formation have been deposited in 

the aftermath of one of the Neoproterozoic glaciations. 

        Iron oxides in the Fe-rich schists suggest a stratified water column with a lower 

anoxic layer and an upper oxic layer, apart from low sulphide concentrations one 

seen in the limestone overlying the Fe-rich schists.  The sulphides in the limestones 

are indicative of anoxic conditions with high H2S oncentration, that is, euxinic. The 

problem here is to demonstrate whether this is a local, basinal or global trend.  As 

most cap carbonates are sulphide-rich, this could be due to a change from 

"ferruginous" to euxinic conditions right after the ice ages. 

         Diamictites at Ouro Branco and Serra dos Quintos exhibit clasts up to 0.6 m 

long (augen-gneisses, quartzites and bi-gneisses) in a fine-grained clay matrix. Some 

authors maintain that these diamictites are stratigraphically situated between 

Jucurutu and Seridó Formations, although this interpretation is not consensual. At 

Cruzeiro da Maniçoba locality (near Currais Novos village), relatively pure pink 

dolostones of the Seridó Formation with fining- and thinning upward succession 

probably represent a second, younger, cap carbonate.   

      Micro-drilled carbonate samples from two drill holes (34 and 78) of the Jucurutu 
Formation at the Ferro do Bonito Mine exhibit δ13C values from -12 to -5‰ in the first 
20 m. A shift to positive values (+4 to +10‰) is seen upsection as in typical pathways 
for cap carbonates. Surprisingly, δ13C values for carbonates that overlain itabirites at 
Riacho Fundo and at Cabeço da Mina (Florânea village) are all positive. Perhaps, the 
difference of C isotope behavior between basal carbonates at Mina do Bonito 
(negative) and Riacho Fundo and Cabeço da Mina (positive) reflects the topographic 
control during deposition of these carbonates. At Cruzeiro da Maniçoba, pink 
dolostones show δ13C values around -4‰. Positive δ13C values (~ +9‰) in marbles 
of the Seridó Formation have been observed elsewhere.   
Therefore, C isotope stratigraphy for carbonates of the Jucurutu and Seridó 

formations support their deposition as cap carbonates. In both cases, negative δ13C 

values are followed upsection by positive values.  

      Kaufman et al. (2009) mentioned that Sr isotope ratios in limestones in cap 

lithofacies across southwestern Gondwana fall consistently within three modes with 

values near 0.7066, 0.7073 and 0.7081 represented by Rasthof, Maieberg and 

Bildah in Namibia. Strontium isotope ratios found for Jucurutu carbonates approach 

Sr isotope ratios for Sturtian II cap carbonates (e.g. Maiberg, Pedro Leopoldo, 

Mirassol D´Oeste among others) between 740 and 635 Ma.  



       Strontium isotope ratios for carbonates of the Jucurutu Formation display 

consistent ratios around 0.7074 and for the Seridó Formation, between 0.7074 and 

0.7076. These values suggest deposition of these two Formations in the Sturtian II 

interval. However, similar values also occur in Ediacaran, Cloudina-bearing 

limestones in Uruguay (Gaskiers Ice Age, 580 Ma, to which ferruginous deep-waters 

were also associated; Canfield et al., 2008).  

      Highly metamorphosed carbonates may have C and Sr isotope patterns severely 

complicated by the level of recrystallization. Seridó belt marbles, however, seem to 

make a case where it was possible to obtain near primary C and Sr isotope data. 

Carbon-isotope chemostratigraphy suggests Neoproterozoic age for Seridó Belt 

carbonates (635–580 Ma interval).   
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Abstract 

Disequilibrium crystallization from undercooled, flux–bearing granitic melts (London’s 
constitutional zone refining model) now appears to best explain pegmatitic textures and 
flux enrichment (London, 2005, 2008). Experimental results demonstrate that the initial 
melts are not necessarily flux rich and the presence of an aqueous vapor phase is not 
required. Disequilibrium boundary layer oscillatory crystallization and nucleation has been 
proposed to explain layered aplite-pegmatite bodies (Webber et al.,1997, 1999). Modelled 
cooling rates of rare element pegmatites demonstrate that pegmatites crystallize much 
more rapidly than previously believed (Webber et al.,1997, 1999; Simmons et al., 2003) 
Advances by Černý (1991) and Černý & Ercit (2005) in pegmatite classification are widely 
used and the fractionation trends of Nb, Ta and other HFSE and K, Rb, Cs, Li, Ga and Tl 
are now well constrained (Černý, 2005; Linnen & Cuney, 2005). Experimental studies of 
volatile- and flux-rich melts and fluid inclusion studies suggest that volatile-rich silicate 
melts may persist to temperatures well below 500 °C (Simmons et al., 1987; Morgan & 
London, 1999) and even down to 350 °C (Sirbescu & Nabelek, 2003a). 

 
Keywords: pegmatite genesis, rapid cooling, disequilibrium crystallization, undercooling 

 
Pegmatites are intrusive igneous rocks characterized by extremely large crystals but 

also by the largest range of crystal sizes of any igneous rock type. They typically exhibit 
strongly oriented crystals and textures. Pegmatites are most commonly granitic in 
composition and some are exceptionally enriched in elements that are exceedingly rare or in 
trace amounts in most other igneous rocks. Numerous models of pegmatite genesis were 
advanced over the last century, but the model proposed by Jahns & Burnham (1969) 
invoking fractional crystallization of a granitic melt in the presence of an aqueous vapour 
phase was widely accepted until recently. New field, analytical and experimental results over 
the last few decades have resulted in new interpretations and insights into pegmatite 
genesis. However, no universally accepted model of pegmatite genesis has yet emerged 
that satisfactorily explains all the diverse features of granitic pegmatites. 

Most workers now agree that pegmatites form from residual melts derived from the 
crystallization of granitic plutons. Incompatible components, fluxes, volatiles and rare 
elements, are enriched in the residual melts. The presence of fluxes and volatiles, are 
considered to be essential to the development of large crystals.  

The role of fluxes in the crystallization of pegmatites has been demonstrated by 
London’s experimental work which has shown that water saturation is neither necessary nor 
likely in the early crystallization of pegmatites (London, 2005). Other fluxes such as B, F, P 
and Li in addition to H2O play a critical role in the formation of rare element pegmatites by 
lowering the crystallization temperature, decreasing nucleation rates, melt polymerization, 
and viscosity; and increasing diffusion rates, and solubility (Simmons et al., 2003; London, 
2005). The fluxes act as network modifiers that prevent or hinder the formation of nuclei and 
increase the diffusion rates of ions to the few nuclei that do survive and begin to grow. These 
two effects combine to facilitate ion migration over greater distances and promote the growth 
of the few nuclei that do manage to form, resulting in fewer, much larger crystals.  

Until recently, pegmatites were widely thought to be products of extremely slow 
cooling. But, conductive cooling studies of the Harding pegmatite, New Mexico, by 
Chakoumakos & Lumpkin (1990), the Himalaya–San Diego pegmatite dike system and other 
pegmatite-aplite dikes in San Diego, Co., CA by Webber et al. (1997; 1999) and the Little 
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Three dike, Ramona, CA, by Morgan & London (1999) all show that these pegmatite bodies 
must have cooled to their solidus in days to months. Even the very large, 100 m thick Tanco 
pegmatite appears to have cooled quite rapidly. ˇCalculations by Simmons & Webber (2008) 
using Černý’s (2005)  parameters (thickness of 100 m; emplacement temperature of 700 °C; 
emplacement depth of 10 km; and country rock temperatures of 250 °C to 300 °C, show that 
the Tanco pegmatite cooled to ∼ 450 °C in ∼ 700–1000 years. These proposed cooling rates 
of rare element pegmatites are radically more rapid than previously believed and represent 
an extraordinary contradiction of the paradigm that large crystal size requires long cooling 
times.  

Textural evidence in both pegmatites and aplites also points to rapid crystal growth 
rates in pegmatites. The experimental studies of Swanson & Fenn (1986) and Fenn (1986) 
on quartz crystallization in granitic melts demonstrate that skeletal and graphic quartz 
morphologies reflect rapid crystal growth from a highly undercooled melt. Webber et al. 
(1997) found that many quartz grains in the George Ashley layered aplite have a skeletal 
morphology. Grains are elongated parallel to c and oriented perpendicular to the layering, 
and poikilitically include albite and garnet. Graphically intergrown K-feldspar and quartz is 
present in all San Diego County pegmatite-aplite dikes, principally in the hanging wall. Many 
of the K-feldspar grains are wedge-shaped and flare toward the core. Comb-structure of 
wedge-shaped tourmaline is strongly indicative of undercooling and rapid growth and is 
observed at the country rock-pegmatite contact in numerous pegmatites such as the 
Himalaya dike in San Diego Co., CA  and in the Emmons and Mt Mica pegmatites in Maine. 
Foord (1976) reports plumose and dendritic albite, as well as skeletal and elongated garnet 
in the hanging wall of the upper Himalaya dike. 

Our understanding of the origin of fine–grained layered aplite (line rock), in composite 
aplite–pegmatites has also advanced. These pegmatites are typically thin, low–angle to 
subhorizontal, sheet-like dikes with aplitic portions mainly in the foot wall that display 
pronounced mineralogical layering characterized by fine-grained, garnet- or tourmaline–rich 
bands alternating with albite- and quartz-rich bands. The contrast in crystal size between the 
coarse-grained pegmatite and fine-grained aplite has been the subject of numerous 
investigations (Jahns, 1955; Jahns & Tuttle, 1963). Until recently, the most widely accepted 
model was that of Jahns & Tuttle (1963) which involved the periodic loss of water vapor as a 
mechanism for quenching by relief of pressure. London proposed that significant 
undercooling could also produce layering and he was able to experimentally produce 
rhythmic layering of quartz and alkali feldspar in experiments with no fluctuations in pressure 
(London, 2005). Webber et al. (1997) quantitatively modeled the cooling history of the 
George Ashley and other San Diego Co., CA composite pegmatite–aplite dikes and found 
that the pegmatites cooled below their solidus extremely rapidly. They proposed a 
mechanism of diffusion controlled oscillatory nucleation and crystallization from a strongly 
undercooled melt for the formation of line rock in pegmatite–aplite dikes. They suggested 
that the initiation of line–rock formation could be caused by a number of “triggers”, including 
thermal, chemical or pressure quench.  

Experimental evidence also suggests that undercooling and disequilibrium 
crystallization dominate pegmatite crystallization. The new constitutional zone refining model 
of pegmatite evolution involves disequilibrium crystallization from a flux–bearing granitic melt 
that is undercooled by about 100–300°C (London, 2005; 2008). The melt is not necessarily 
flux rich and the presence or absence of an aqueous vapor phase is not required (London, 
2005). A lag time between cooling and the initiation of crystallization produces a 
supersaturated melt. When nucleation and crystallization commence, excluded fluxes 
accumulate in a boundary layer ahead of the crystallization front. The solidus of the 
boundary layer is lowered by the fluxes and, as crystallization continues, this boundary layer 
liquid becomes progressively enriched in fluxes, water and other incompatible elements 
relative to the bulk melt composition. Boundary layers advancing from the wall zones inward 
may merge, especially in thin dikes. In the final stages of crystallization an aqueous vapor 
phase may evolve, giving rise to the formation of miarolitic cavities and evolved suites of 
pegmatitic minerals (London, 2005). 



The proposed temperatures of the final stages of pegmatite crystallization have 
declined over the last few decades. The Jahns & Burnham model suggested that pegmatites 
crystallize at or near the hydrous minimum melt temperatures of about 600 °C (Jahns & 
Burnham, 1969). Based on stable isotopic studies, Taylor et al. (1979) proposed 
temperatures of emplacement of pegmatite melts at about 700 °C to final temperatures of 
525 °C in the pockets in San Diego Co., CA pegmatites. 

Two-feldspar thermometry using reintegrated perthite compositions from the 
intermediate zones of pegmatites in the South Platte, CO NYF district gave temperatures of 
500–550 °C (Simmons et al., 1987). Two-feldspar thermometry of feldspars showing no 
evidence of exsolution from the Little Three pegmatite, CA (Morgan & London, 1999) gave 
temperatures of ∼ 400–435 °C near the margins to 350–390 °C near the pegmatite pocket 
zone and a sharp decrease to 240–275 °C in the pockets where K-feldspar is perthitic. 
Nabelek et al. (1992) reported equilibration temperatures of about 350 °C for coexisting 
quartz and K-feldspar in the cores of several Black Hills, SD, pegmatites. Sirbescu & 
Nabelek (2003b) suggest that the Li-bearing Tin Mountain pegmatite, Black Hills, SD, 
crystallized from fluid-rich, compositionally complex melts at ∼ 350–400 °C  the low 
crystallization temperatures resulting from the combined fluxing effects of Li, B, P, H2O and 
carbonate anions. Their determinations are based on microthermometric data on primary 
fluid inclusions cogenetic with crystallized-melt inclusions. 

A number of new modifications to Černý’s (1991) classification, which was based on 
a combination of depth of emplacement, metamorphic grade and minor element content 
have been proposed over the last few years. Černý’s (1991) classification has 4 main 
categories or Classes. These are Abyssal (high grade, high to low pressure), Muscovite 
(high pressure, lower temperature), Rare-Element (low temperature and pressure), and 
Miarolitic (shallow level). The Rare-Element Classes are subdivided based on composition 
into LCT and NYF families: LCT for Lithium, Cesium, and Tantalum enrichment and NYF for 
Niobium, Yttrium, and Fluorine enrichment. The Rare-Element Class is further subdivided 
into types and subtypes according to the mineralogical / geochemical characteristics. This 
scheme has been used in most modern pegmatite studies. Černý & Ercit (2005) introduce a 
new petrogenetic classification in which three families are distinguished: “an NYF family with 
progressive accumulation of Nb, Y and F (besides Be, REE, Sc, Ti, Zr, Th and U), 
fractionated from subaluminous to metaluminous A- and I-granites that are generated by a 
variety of processes involving depleted crust and/or mantle contribution; a peraluminous LCT 
family marked by prominent accumulation of Li, Cs and Ta (besides Rb, Be, Sn, B, P and F) 
derived mainly from S-granites, less commonly from I-granites; and a mixed NYF + LCT 
family of diverse origins (e.g., NYF plutons contaminated by digestion of undepleted 
supracrustals)”. 

The fractionation patterns of Nb, Ta and other HFS elements in numerous pegmatite 
systems are well documented, especially in LCT pegmatites (Černý, 1989; 2005). The 
fractionation patterns of K, Rb, Cs, Li, Ga and Tl in feldspars, micas, beryl and other 
minerals have also been described by Černý (2005). The enrichment trends of alkali 
elements in feldspars and micas have proven valuable in understanding pegmatite 
petrogenesis and the internal fractionation of pegmatites. In general, in columbite group 
minerals Mn/Fe and Ta/ Nb increase with fractionation, but patterns are strongly related to 
the composition of the pegmatite and fluorine also plays an important role in the shape of the 
trends for Nb and Ta. Rb and Cs increase with fractionation in feldspars, micas and other 
minerals. The trends are apparent in minerals between groups of pegmatites and within 
individual pegmatites from margins toward cores, with the most fractionated portions of 
pegmatites containing the greatest enrichments. In complex pegmatites with replacement 
units, enrichments generally reach their highest levels in minerals within the replacement 
units. Linnen (2005) has shown experimentally that manganotantalite is more soluble in 
granitic melts than manganocolumbite and that the addition of Li and F enhances the 
solubility of manganotantalite in the melts, which helps explain the tendency of Ta-rich 
phases to occur in the most highly fractionated assemblages (Linnen & Cuney, 2005). 



How pegmatitic melts are produced, the types of source rocks involved and how melt 
generation relates to plate tectonic models are challenging areas for future investigations. 
The roles of regional zoning, anatexis, and chemical quenching in pegmatite genesis are 
areas for future pegmatite research. 
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RESUMO (máximo de 180 palavras) 
As minas abandonadas constituem uma importante preocupação a nível mundial porque 
continuam a representar reais ou potenciais um risco real ou potencial para a saúde humana 
e para os ecossitemas. Estes problemas resultam do facto de muito poucos países 
possuírem políticas de recuperação das zonas mineiras quando do seu encerramento. Para 
caracterizar o número das antigas minas sem proprietário ou direitos de propriedade, o 
Governo Português assumiu a responsabilidade de efectuar o inventário e a avaliação das 
minas abandonadas. Os resultados deste programa conduziram à identificação e 
hierarquização de mais de 100 minas, de acordo com sua perigosidade. Neste estudo, são 
apresentados os resultados do programa de monitorização realizado nas minas do Lousal e 
Aljustrel. Os resultados mostram que a drenagem ácida afecta significativamente as zonas 
estudadas: concentrações extremamente elevadas de elementos vestigiais nos sedimentos 
e águas; diminuição da diversidade nas comunidades de diatomáceas; eliminação de taxas 
sensíveis e mudanças na composição taxonômica. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Minas abandonadas, monitorização; Faixa Piritosa Ibérica; Minas de Aljustrel e Lousal 
 
ABSTRACT 
Abandoned mines are an important global concern and continue to pose real or potential 
threats to human safety and health including environmental damages. Very few countries 
had government mine regulation and reclamation policies until the latter part of the century 
where legal, financial and technical procedures were required for existing mining operations 
(Maramba et al., 2006). In order to characterize the number of old mines without owner or 
property rights, the Portuguese Government has taken the responsibility to carry out an 
inventory and a assessment program of abandoned mine sites. The results of this program 
led to the identification and hierarchical organization of more than 100 mine sites according 
to their hazardousness. In this study the results of the monitoring program carried out in the 
Lousal and Aljustrel area are presented. The results shows that acid mine drainage is 
affecting, in several ways, the Lousal and Aljustrel mining area: extremely high 
concentrations of trace elements in stream sediments and waters, very different from 
background values; decrease of diversity in diatom communities; elimination of sensitive 
taxa; and shifts in taxonomic composition. 
 
KEYWORDS: 
Old mining areas; monitoring program; Iberian Pyrite Belt; Aljustrel and Lousal mines 
 
INTRODUCTION 
Sulphide mine waste disposal may constitute an important environmental threat, either in 
extensively mineralized areas or in localized spot sites. At most mines, some of the metals 
existing in the mined materials cannot be recovered during mill operations and are 
discharged into a tailing disposal facility. Due to some chemical and geotechnical instability 
of the mining wastes as other potential environmental constraints, this sort of problem can 
represent long-term public concern. The fragmentation and incoherence of the waste 
material promote chemical (oxidation) reactions, particularly when iron sulphides are present, 
producing acid mine drainage (AMD). The AMD is a result of the oxidation of sulphide 
bearing minerals in rocks [pyrite or its polymorph, marcasite, pyrrhotite, galena, sphalerite, 
chalcopyrite] when they are exposed to atmospheric, hydrological or biological weathering 
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(oxygen, water and chemoautotrophic bacteria) becoming oxidised and resulting in sulphuric 
acid (low pH), dissolved metal ions, elevated sulphate contents, low alkalinity and high 
conductivity. High concentrations of Fe and Al are typical in acid sulphate waters. Under 
typical soil conditions, Al activity appears to be controlled by the solubility of gibbsite or 
kaolinite, while Fe activity is controlled by goethite or amorphous Fe(OH)3. However, in areas 
of sulphide oxidation, high concentrations of sulphate modify the aqueous geochemistry of Al 
and Fe. In acid sulphate drainage waters and leachate solutions from soils, solubility appears 
to be controlled by a variety of basic Al/Fe oxides, oxyhydroxides and sulphate phases 
(goethite, gibbsite, alunite, jurbanite). Arsenic, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn and sulphates are also 
frequently found in high concentrations, as their solubility increases with acidity. One of the 
most important problems associated with AMD is water quality degradation, by water 
acidification due to blow-outs, surface water runoff over tailing piles or erosion of acidic bank 
side tailings into the creek during thunderstorms (Ferreira da Silva et al, 2005). 
The AMD effects on aquatic ecosystems are twofold: (a) impacted communities experience 
lethal levels of pH and metals, which lead to a decrease in algal species richness and 
diversity (Verb and Vis 2000); (b) communities are restricted to tolerant organisms, which are 
able to survive in these conditions. Alterations in nutrient cycles and abiotic changes are 
supported by these communities with large impact in biotic relations, including extinction and 
succession of species and groups of sensitive taxa (Kwandrans, 2007). Diatom’s metal 
response models are difficult to establish because metal contamination is frequently 
associated with acidic environments (Dixit et al. 1991). Several studies in metal-polluted 
rivers have shown that diatoms respond to perturbation not only at the community level 
through shifts in dominant taxa (Hirst et al. 2004) as also with changes in diversity (Medley 
and Clements 1998). 
The Portuguese government adopted the EU standards of protection and control of the 
environment, which imposes rules on the rehabilitation of areas degraded by past mining, 
that in most cases are abandoned. High priority was given to any environmental action, 
especially to research and engineering projects of environmental assessment, rehabilitation 
ans land reclamation. 
The aim of this work is to present the results obtained by a monitoring program developed in 
the Lousal and Aljustrel areas in order to: (a) characterize and identify the generated 
impacts; (b) characterize the water and stream sediments chemistry of the AMD impacted 
streams, identifying the sources and describing the dominant geochemical processes 
occurring in the area, in order to access their impact on diatom communities and (c) promote 
measures that best fit the rehabilitation of the environmentally affected sites. 
 
DESCRIPTION OF THE CASE STUDIES 
Lousal case-study - the Lousalmine, a polymetallic massive sulphide deposit, is located in 
the NW region of the Iberian Pyrite Belt (IPB). The mineralization is dominated by pyrite, with 
variable amounts of chalcopyrite, galena, sphalerite, pyrrhotite, marcasite, bournonite, 
tetrahedrite, arsenopyrite, cobaltite, magnetite and native gold (Strauss, 1970 in Ferreira da 
Silva et al., 2005). 
The Lousal mine was surface and underground exploited, primarily for pyrite, between 1900 
and 1988. The mining legacy has resulted in a large volume of wastes (estimated to be 
greater than 1 Mt), ranging from barren overburden and barren rocks to various types of 
waste and tailings impoundments. At the Lousal mining site two tailings impoundments could 
be identified, one related to the mine shafts and ore mill plant (surface area of about 23,907 
m2), the other close to the railway station were the mine ore was deposited and then 
transported (surface area of about 59,542 m2). These tailing impoundments have high 
concentrations of Cu, Pb, Zn, As, Cd, Sb, S and Fe. In the tailing, materials are weakly 
cemented and locally exposed to weathering, promoting the production of AMD. Fieldwork 
carried out in the area revealed that no effective environmental measures were undertaken 
to constrain tailings erosion or to avoid the generation of AMD.  
Aljustrel case study - the Aljustrel mine, another polymetallic massive sulphide deposit, is 
located in the Alentejo province in the south of Portugal. Aljustrel mine is one of bigger within 



IPB, a world class metalogenetic province. As a result of thousand of years of pyrite ores 
exploitation, large areas are occupied by waste tailings composed by Roman slag, pyrite ore 
(blocks and brittle massive pyrite ore) and barren host rocks. Algares industrial area and São 
João sector show the highest volumes of mine waste. The small Mn-Fe exploitations are 
represented by small open pits and associated tailings, usually with less than 1 m thickness. 
Part of these small mines is now used for illegal waste disposals. The pyrite ore has high 
concentrations of Fe, Cu, Pb, Zn, Ag, Sb, Hg, Se, Co, Au and Cd while the roasted pyrite ore 
shows high concentrations of Au, Pb, Ag, Fe, Sb, Bi, Se, Cu, Zn and Mo. Roman wastes are 
represented by in situ and reworked slags, which are located in the upper stream sector of 
Água Forte stream. The Roman slag had high concentrations of Pb, Cu, Zn, Fe, As and Sb. 
Other wastes of minor hazardousness are also present at Aljustrel, including host rocks, 
represented by felsic well cleaved and coherent volcanics, siliceous, purple and black shales, 
jaspers and cherts (volcano– sedimentary complex host rocks). Some of the mining 
infrastructures are unsafe and potentially dangerous, like open pits, quarries, galleries and 
mining shafts. Presently, the EDM public company (the owner of the Portuguese mines 
rehabilitation program) has ongoing rehabilitation programs for the impacted areas (Nero 
2005; Matos and Martins 2006). 
 
RESULTS 
Lousal Case Study - during the last 10 years the monitoring survey at the Lousal area 
included the sampling of tailings, stream sediments, stream waters, benthic communities 
(diatoms) and various acid soluble metal phases that precipitate during the dry season. The 
results show that the Lousal tailings have high concentrations of Cu, Pb, Zn, As, Cd, Sb, S 
and Fe indicating that abundant sulphidic material remains at the tailing deposits. 
The stream sediments immediately downstream of the AMD sources show also high metal 
concentrations. These increase several orders of magnitude relative to the background 
values measured upstream from the mine. This increase is related to the mechanical 
dispersion of the pyritic material from the tailings. Also, the exposure of this material to air 
and water promotes acid generation and metal mobility through surface runoff. The PEC-Q 
predicted, at the Corona River, an average incidence of toxicity of 89%, meaning that the 
exposure to faunal species is a possibility. For water samples, the study allowed the 
identification of 4 major AMD inputs into the Corona stream: two flowing channels emerging 
from the waste piles, the mine lagoon and the ephemeral spring. Waters from the flooded 
adits and wells (due to fluctuations of the water table) has been accumulated in the quarry 
and became a open-pit lake. Values for pH, EC and trace metal concentrations vary 
significantly in the surface water of the Corona stream since season and surface water 
conditions are important controlling factors for these parameters. During spring, the major 
AMD input to the Corona stream is the flowing channels emanating from the waste piles and 
during summer the leaky dam. The acidity of the AMD is buffered to a greater or lesser 
degree by dilution in the drainage network of the Corona stream; yet, the water still contains 
considerable amounts of metals (approximately 4 km downstream). To understand the 
processes occurring at the sediment– water interface, we performed a chemical and 
mineralogical characterization of the acid soluble metalphases that precipitate during the dry 
season. The results show that such phases are mostly acid inorganic metal bearing phases 
as melanterite, rozenite, hexahydrite, epsomite and gypsum, secondary Al/Fe oxides, 
oxyhydroxides and sulphates (ochre precipitates). The dissolution of these secondary 
minerals during storm events can dramatically alter the chemistry of surface water with 
significant short-term effects. Yet, during the dry season, the precipitation of secondary 
minerals and sorption of metals onto ochre minerals improves water quality by removing 
heavy metals from the solution. However, these minerals become part of the sediment where 
they impact benthic organisms since sediment samples in the studied area exceed threshold 
quality guidelines for aquatic systems (Ferreira da Silva et al., 2006). 
Aljustrel case study - the monitoring survey at the Aljustrel area during the last 5 years 
included the sampling of tailings, stream sediments, stream waters and benthic communities 
(diatoms). This study showed that chemical characteristics of Aljustrel stream systems are 



influenced by geology and AMD: (a) extremely high concentrations of trace elements in 
stream sediments and waters; pH, conductivity and sulphate concentrations were very high 
in surface waters; (b) there was an increase in drainage waters acidity and trace metal 
concentrations coincident with strong rainfall during winter, spring and autumn, which can be 
explained by dissolution processes; (d) decrease of diversity in diatom communities; 
elimination of sensitive taxa; and shifts in taxonomic composition. Surface waters and stream 
sediments analyses showed a geochemical gradient from high metal concentrations and low 
pH at the sites surrounding the mining area, those most impacted by AMD, to low metal 
concentrations and circumneutral environment far from the mine. A lack of seasonal variation 
was noticed in the chemistry of surface waters, probably due to the atypical climatic years 
during the sampling, with registered high temperatures and weak rainfall.  The severity of 
AMD is related with the tailings and waste rocks mineralogy. Some of the AMD elements 
may be transported downstream as dissolved free ions, but others, especially Fe and Al, can 
be quickly removed from the water by precipitation as solid phases, depending on the 
physicochemical conditions along their migration path. These precipitates play an important 
role in heavy metals removal by mechanisms of adsorption and coprecipitation. 
Understanding the ecology of diatoms is not straightforward. The media under study have a 
very complex geochemistry, making difficult the interpretation of the species’ ecological 
behavior and the multiple parameters isolation. Diatom communities of contaminated 
habitats can differ from a community of a non-polluted habitat not only in species 
composition but also on the tolerance degree developed by species. The conjugation of 
geochemical and diatomic data highlights the fact that diatoms were strongly influenced by 
variations in pH and metal contents. In this study, substantial reduction on diatom diversity 
and species richness was found in acidic environments with high metal concentrations (Luís 
et al., 2009). 
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RESUMO 
 

O nitrogênio é um elemento essencial aos organismos vivos, entretanto, desde 

meados do século XIX, a produção de espécies reativas de nitrogênio vem 

aumentando e progressivamente influenciando processos químicos e físicos da 

atmosfera, provocando impactos negativos em ecossistemas aquáticos e 

terrestres.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Ciclo do nitrogênio, nitrogênio antropogênico, nitrogênio 

reativo, poluição da atmosfera. 
 

ABSTRACT 
 

Nitrogen is an essential element to living organisms, however, since the middle 

of XIX century, the production of reactive nitrogen species is increasing and 

progressively influencing the physics and chemistry of the atmosphere and 

leading to negative impacts on aquatic and terrestrial ecosystems.  

 

KEY-WORDS: Nitrogen cycle, anthropogenic nitrogen, reactive nitrogen, 

atmosphere. 

 

O nitrogênio (N) é um elemento essencial a todas as formas de vida em 

nosso planeta. Apesar de sua abundância na atmosfera sob a forma de 

nitrogênio molecular (N2) (3,8 x 1021 g N), o N2 é acessível somente a um 

número muito limitado de organismos capazes de transformá-lo em N 

biologicamente assimilável. O homem vem influenciando de forma significativa 

no ciclo biogeoquímico do N, provocando um aumento acentuado de seu 



aporte, sob a forma de espécies biologicamente assimiláveis (ex.: NH4
+ e NO3

-

), aos sistemas naturais terrestres e aquáticos. A contribuição das atividades 

humanas capazes de transformar N2 em formas reativas de N vêm crescendo 

nos últimos 150 anos e mais acentuadamente nos últimos 50 anos. O N reativo 

(abrev.: Nr) engloba formas de N biologicamente ativas e fotoquimicamente 

reativas, quimicamente classificadas como inorgânicas reduzidas (ex.: NH3 e 

NH4
+), inorgânicas oxidadas (ex.: NO, NO2, HNO3, N2O5, N2O, NO2

- e NO3
-) e 

orgânicas (ex.: uréia, aminas, proteínas e nitratos orgânicos). Em 2005, o 

homem produziu cerca de 187 Tg N de Nr (T = 1012), valor superior a uma 

ordem de grandeza em relação ao que foi produzido na metade do século XIX 

(~15 Tg N) (Galloway et al., 2008). De 1995 a 2005 o crescimento da produção 

de Nr foi de 20%, atribuído principalmente ao crescimento, nesse período, de 

20% na produção de cereais e 26% na produção de carne. Do montante de Nr 

produzido em 2005, 65% são atribuídos à produção de amônia (NH3) pelo 

processo Haber-Bosch (destinada principalmente à produção de fertilizantes), 

22% ao cultivo induzido através da fixação biológica de N (bactérias do gênero 

Rhizobium em simbiose com raízes de leguminosas) e 13% à produção de 

óxidos de nitrogênio (NOx) pela queima de combustíveis fósseis (Galloway et 

al., 2008). Essa considerável produção Nr influencia direta ou indiretamente 

vários processos químicos e físicos da atmosfera, considerados fundamentais 

para conservação da vida, em geral, no planeta. Os potenciais impactos na 

atmosfera provocados pela influência humana no ciclo biogeoquímico do N 

são: 1) aumento do consumo do ozônio (O3) estratosférico; 2) influência no 

balanço energético do sistema Terra-atmosfera; 3) aumento da transferência 

de Nr da atmosfera para ecossistemas terrestres e aquáticos; e 4) aumento das 

concentrações de oxidantes fotoquímicos e partículas finas em suspensão na 

atmosfera urbana. 

O óxido nitroso (N2O) é o segundo composto de N mais abundante na 

atmosfera terrestre (1.580 Tg N). O N2O é naturalmente produzido pelos 

processos microbiológicos de nitrificação e desnitrificação em sistemas 

continentais e marinhos (solo, água e sedimentos). Por ser um gás pouco 

reativo na troposfera, seu tempo de residência na atmosfera é de 

aproximadamente 125 anos. O N2O exerce importante papel no controle do 

ozônio (O3) estratosférico bem como na temperatura da superfície da Terra. A 



estratosfera detém cerca de 90% do O3 atmosférico. O restante encontra-se na 

troposfera. Por ser a principal fonte estratosférica de óxido nítrico (NO), o N2O 

contribui, portanto, para o consumo do O3 estratosférico [NO + O3  NO2 + O2] 

que protege a superfície do planeta de uma maior incidência de radiação UV-B 

(280-320 nm). Na troposfera, o N2O absorve a radiação infravermelha (IV) 

emitida pela superfície da Terra e é responsável por 5-6% do efeito estufa 

(IPCC, 2007). Desde meados do século XVIII até o presente, a concentração 

de N2O na atmosfera superficial aumentou de 270 ppb para 320 ppbv (parte 

por bilhão em volume), um crescimento de quase 20%. Nos últimos 25 anos, a 

taxa de crescimento tem sido linear e de 0,8 ppb ano-1 (0,25% ano-1), 

representando um acúmulo anual de 4 Tg N. A emissão global de N2O é de 

aproximadamente 15 Tg N ano-1, dos quais cerca de 20% são atribuídos às 

atividades humanas (Olivier et al., 1998). 

Duce et al. (2008) sugerem que o aumento do aporte atmosférico de N 

sobre os oceanos nos últimos 150 anos deva ter estimulado uma maior fixação 

de CO2 nesse compartimento, mas, por outro lado, aumentou em uma ordem 

de grandeza a emissão de N2O. O resultado disso é que a redução da forçante 

radiativa em decorrência do aumento da entrada de CO2 nos oceanos foi 

compensada pelo aumento da forçante radiativa provocada pelo aumento da 

emissão de N2O, cujo potencial de aquecimento global por molécula é 300 

vezes superior ao do CO2. 

Outras duas formas de Nr cujas emissões vem aumentando 

significativamente desde meados do século XIX são os óxidos de N (NOx) e a 

amônia (NH3). Em 2000, as emissões globais de origem antrópica de NOx e 

NH3 foram respectivamente 38 e 53 Tg N ano-1 (Dentener et al., 2006). As 

emissões globais naturais de NH3 e NOx são estimadas em 19 e 11 Tg N ano-1, 

respectivamente (Olivier et al., 1998). Estes compostos (NOx e a NH3) possuem 

tempos de residência na atmosfera curtos, variando de poucas horas até 

alguns dias. A queima de combustíveis fosseis é a principal fonte antrópica de 

NOx, enquanto que no caso da NH3 são as atividades agropecuárias. Os 

principais impactos na atmosfera provocados pelo aumento das emissões de 

NOx e NH3 são: 1) aumento da produção de O3 na troposfera (contribui para o 

aumento da forçante radiativa); 2) deterioração da qualidade do ar atribuída ao 

aumento das concentrações de NO2, O3 (além de outros oxidantes 



fotoquímicos) e partículas finas suspensão (e.g., sulfato de amônio e nitrato de 

amônio); e 3) aumento do aporte atmosférico de Nr. Nos ecossistemas 

terrestres, as principais implicações associadas a este último são: a 

acidificação do solo podendo acarretar em perda de nutrientes, imobilização do 

fósforo e aumento da solubilidade de alumínio e outros metais tóxicos; aumento 

das concentrações de nitrito e nitrato nas águas subterrâneas e fluviais; 

aumento da taxa de decomposição da matéria orgânica do solo, estimulando a 

produção de CO2; e aumento da produção e emissão N2O (Matson et al., 

1999). 

A substituição dos combustíveis fósseis pelos biocombustíveis traz 

benefícios significativos no que tange aos impactos atmosféricos provocados 

pelo uso do carvão, dos derivados de petróleo e do gás natural, tais como 

tendência a estabilização dos níveis de CO2 àqueles do período pré-industrial, 

redução das emissões de dióxido de enxofre (SO2) e redução das emissões de 

alguns compostos orgânicos voláteis. Por outro lado, o cultivo das plantas que 

se destinam à produção dos biocombustíveis requer o uso do N como 

fertilizante, além de outros elementos essenciais. Atualmente, a atividade 

agrícola é a principal fonte antrópica emissora de N2O para a atmosfera e 

responde também por cerca de um terço das emissões antrópicas de NH3 

(Olivier et al., 1998). Crutzen et al. (2008) mostraram que 3-5% do N utilizado 

(como fertilizante) no cultivo da matéria prima (cana-de-açúcar, milho etc) 

destinada à produção de biocombustíveis são convertidos a N2O e que uma 

substituição integral dos combustíveis fosseis pelos biocombustíveis deve 

resultar em emissões de N2O suficientemente altas para provocar um 

aquecimento climático equivalente ao que seria provocado pelo CO2 resultante 

da queima de combustíveis fósseis se não houvesse seu abatimento.  
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RESUMO 
As técnicas de geoquímica de superfície, aplicada à prospecção de óleo e gás em 
bacias sedimentares, abrangem as áreas onshore e offshore . Além das técnicas 
tradicionais como headspace, probe, blender e adsorvidos, comumente empregadas 
em levantamentos de superfície, a equipe de geoquímica de superfície do Centro de 
Excelência em Geoquímica do CENPES / PETROBRAS, vem empregando, bem como 
inovando e adequando, novas técnicas e equipamentos visando aumentar a 
probabilidade de novas descobertas e assim diminuir o risco exploratório. Neste 
trabalho são apresentados os medidores diretos de gases em especial o sniffer, as 
medidas em campo de Eh e pH, os elementos químicos, as técnicas radiométricas e 
bactérias estudadas a nível de DNA. 
 
Palavras-chave: óleo e gás, prospecção geoquímica, equipamento, inovação. 

 
 

ABSTRACT  
Surface geochemistry techniques are used for prospecting hydrocarbon in 
onshore and offshore sedimentary basins. Apart from the commonly used 
headspace, probe, blender and adsorbed techniques, the Surface 
Geochemistry Group at PETROBRAS Research and Development Center 
(CENPES) has been employing, adapting and innovating new techniques and 
equipment with the purpose of reducing exploratory risk. In this paper, direct 
gas measuring devices (along with a sniffer method), DNA microbial 
sequencing and Eh/pH, chemical elements and radiometric field 
measurements are presented. 

 
Keywords: Surface geochemistry, innovating, oil and gas. 

 
 

METODOLOGIA TRADICIONAIS 
As metodologias de investigação em geoquímica de superfície visam quantificar os microseeps, 
ou seja, os hidrocarbonetos que se deslocam, geralmente em partes por bilhão, num meio 
geológico partindo da fonte, seja óleo ou gás, até a superfície. Em condições normais de 
temperatura e pressão, os chamados hidrocarbonetos leves, a saber: metano (CH4), etano 
(C2H6), propano (C3H8), isobutano (i-C4H10) e n-butano (n-C4H10), são encontrados  em superfície 
sob a forma de gás, enquanto os hidrocarbonetos de pesos moleculares ligeiramente maiores 
como n-pentano (nC5) e o n-hexano (nC6), encontram-se sob a forma líquida.  
Em solo, o modo de residência dos hidrocarbonetos leves pode ser: (1) gás livre na porosidade 
efetiva, (2) hidrocarboneto intersticial, ou ocluso no espaço poroso entre os grãos e, ainda (3), 
adsorvido nas partículas de sedimentos ou em cimentos dos carbonatos (Schumacher & 
Abrams 1996, Bandeira de Mello et al., 2007). Estes diferentes modos de ocorrência dos 



hidrocarbonetos em solos necessitam de técnicas distintas de amostragem que podem ser 
diretas ou indiretas.  
As técnicas tradicionais de amostragem direta de hidrocarbonetos incluem probe, headspace, 
blender e adsorvidos. Os dois primeiros destinam-se a gases livre do solo. O probe consiste 
numa pequena sonda que retira os gases diretamente do solo através de uma bomba de 
sucção. O headspace é um recipiente onde o solo é imerso em água com solução 
bacteriostática tendo um espaço vazio destinado à retenção dos gases de hidrocarbonetos. O 
blender destina-se a gases intersticiais. É um recipiente semelhante ao headspace, porém com 
lâminas internas que ao girar, com o auxílio de um motor elétrico, desagregam o particulado de 
modo a desprender os hidrocarbonetos oclusos. A técnica para obtenção de hidrocarbonetos 
adsorvidos é feita através de extração ácida á vácuo a partir de sedimentos finos ou inclusões 
de carbonatos autigênicos (Horvitz, 1985, Abrams, 2004). A exceção do probe que é restrito as 
área onshore, todas as técnicas podem ser empregadas tanto offshore como onshore. 
 
NOVAS TECNOLOGIAS 
Dentre as novas técnicas de leitura diretas citam-se (a) medidores de gases em campo e (b) as 
leituras de Eh e pH. Nas técnicas indiretas destacam-se (a) os elementos químicos, (b) as 
técnicas radiométricas e (c) os microorganismos através de leitura de DNA (SARD).  
 
Medidores de gases. Os medidores de gases atuais podem ser totais e específicos. A 
vantagem destes equipamentos é que além de serem portáteis, permitem medidas na água e 
em terra desde que sejam feitas as adaptações cabíveis. Os medidores específicos, em geral, 
incluem grupos de gases como CO2,  O2,  H2S, NH3 e combustíveis. Mesmo nos chamados 
medidores totais é possível limitar-se a gases de interesse, como por exemplo, metano e 
outros. Em geral esses equipamentos consistem de um aparelho detector, uma mangueira 
conectora e um dispositivo coletor que pode ser um probe ou funil, no caso de água conforme 
pode ser visto nas Figs. 1(a) e 1(b). A leitura direta dos gases permite uma rápida tomada de 
decisões numa pesquisa de campo. 
 

       
                            (a)                                                              (b) 

Fig. 1 Detecção de gases em água.  
Em (a), operação em campo. Em (b) detalhe do equipamento. 

 
O sniffer, desenvolvido no Cenpes é um equipamento de coleta e medição de gás em que o 
dispositivo coletor é um tubo metálico trifurcado que é arrastado no terreno. Tem sido usado 
principalmente em levantamentos onshore ao longo de trilhas e picadas conforme Figs. 2(a) e 2 
(b).  



        
                                                         (a)                        (b) 

Fig. 2. Sniffer em campo. 
Em (a), operação em campo. Em (b) detalhe do equipamento. 

 
Eh e pH. A medição de Eh e pH (Fig. 3) está baseada na existência de fluxos elétricos, 
oriundos de um campo de petróleo ou gás que funciona como uma célula redox que ao migrar 
para cima, cria um ambiente redutor ou de Eh baixo próximo à superfície. Este tipo de situação 
redutora embora não sendo norma para rochas sedimentares, é encontrado em associação 
com os campos de óleo, em algumas zonas de fraturas, e em certas interfaces com água 
salina. Os trabalhos de campo mostram que a zona redox baixa é formada diretamente acima 
do campo, servindo assim para limitar as zonas de existência de hidrocarbonetos. 

 

 
Fig. 3. Leitura de Eh e pH em campo. 

 
Elementos químicos. As zonas redutoras e a variação de pH, originadas a partir do campo de 
hidrocarbonetos, podem provocar a lixiviação e/ou precipitação de elementos químicos, tanto 
nos limites dos campos em superfície, como ao longo de falhamentos. São particularmente 
sensíveis a essas mudanças os elementos Fe, V, Sr, Na, Mg, Ca, U, Zn, Cu, Mo e V. Estes 
elementos podem formar compostos organometálicos com ácidos húmicos e fúlvicos e o 
transporte deles pode ocorrer tanto sob a forma coloidal como através de microbolhas de 
geogás principalmente de CO2, N2, CH4 e H2 ou ainda, em menor quantidade,  microbolhas de 
He, Ar, Rn, Hg, H2S, SO2, I, Br e Cl. Tais gases teriam a propriedade de encapsular e carrear 
até a superfície elementos como As, Ag, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, La, Li, Mn, Mo, Nd, Ni, 
Pb, Pr, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ti, Th, W, Y e Zn (Sikka & Shives, 2002, Etiope & Lombardi, 
1996). Cada elemento ou grupo de elementos distribuem-se de acordo com o grau de afinidade, 
assim, uns se dispõem sobre a forma de halos , contornando o campo de óleo e gás, enquanto 
outros tendem a formar anomalias apicais ou ainda disporem-se ao longo de linhas de falhas 
relacionadas ao campo. Em geral as amostras para análise de elementos são coletadas no 
horizonte B inferior dos solos, a exceção do iodo que é colhido na porção superficial do terreno. 
Na interpretação dos resultados costuma-se agrupar os elementos em categorias mediante o 



somatório em unidades reduzidas (Clark & Tompkins, 2003), conforme pode ser visto na 
figura 4 onde os elementos Zn, Cd, As e Mn enquadram-se na categoria de halo.  
 
 

Soma de teores de Zn, Cd, As e Mn em escores reduzidos.
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Fig 4. Halo de dispersão dos elementos Zn, Cd, As e Mn em torno de um campo de petróleo 
 
Técnicas radiométricas. Os realces radiométricos de U, e em alguns casos Th e K podem 
derivar-se da influência do fluxo de eletricidade dos campos de petróleo e gás. A detecção 
destes elementos radioativos é feita através da Espectrometria de radiação gama – ERG que é 
um método não destrutivo. Em geral as anomalias de U formam-se ao redor dos campos 
enquanto acima dos campos os valores costumam ser mais baixos. 
 
Microorganismos (método SARD). Os microorganismos  vêm a longo tempo sendo usados na 
prospecção de óleo e gás, no entanto o processo é restrito a apenas 1% dos microorganismos 
que se pode estudar através de cultivo, ficando assim de fora 99% do total. O método SARD 
(Serial Analysis of Ribosomal DNA) vem sendo empregado em campos de petróleo do mundo. 
Na Califórnia, Texas e Wyoming (Ashby and Denk, 2008), foram detectadas mais de 2000 
espécies de microorganismos, das quais algumas associações correlacionaram-se com 
exsudações de propano e butano. 
 
CONCLUSÕES 
As novas técnicas geoquímicas complementam as mais tradicionais aumentando a 
probabilidade de detecção de hidrocarbonetos em bacias sedimentares diminuindo assim o 
risco exploratório.  

 
REFERÊNCIAS 

 
Abrams, M.A. (2004) Significance of Gas Extracted from Marine Sediments to Evaluate Subsurface 
Hydrocarbon Generation and Charge. Bulletin Vol. 88. AAPG Annual Meeting Dallas, Texas, April 18-21. 
http://www.searchanddiscovery.net/documents/abstracts/annual2004/Dallas/ 
 
Ashby, M. N. & Denk, D. D., 2008. DNA -Based Molecular Surveys of Oilfield Bacterial Communities. 
http://www.searchanddiscovery.net/documents/abstracts/2005annual_calgary/abstracts/ashby.htm 
 
Bandeira de Mello et al. 2007, Principais Metodologias de Prospecção Geoquímica de Hidrocarbonetos 
em Superfície. Prospecção Geoquímica Depósitos Minerais Metálicos, não Metálicos, ÓIeo e Gás. 788 p. 



Clark, J. R., Tompkins, R., 2003. Mapping of Reservoirs and Subsurface Structures Using Selective 
Analysis of the Surface Geochemistry of Soil Particles. AAPG Annual Convention Salt Lake City, Utah, 
May 11-14, 2003. 
 
Etiope, G. & Lombardi, S. 1996. Laboratory simulation of geogas microbuble flow. Journal of 
Environmental Geology. Vol. 27, No 3. April. P.p., 226-232. 
 
Horvitz, L. 1985. Geochemical exploration for petroleum, Science 229 (1985) (4716): 821–827. 
 
Schumacher, D. & Abrams. 1996. AAPG Memoir 66. AAPG Memoir 66. Tulsa USA. 
 
Sikka, D.B. & Shives, R.B.K. 2002. Radiometric surveys of the Redwater oil Field, Alberta. AAPG Studies 
in Geology No.48 and SEG Geophysical References Series No.11, p.243-297. 



Geochemical Prospection – Scale Matters 

Jörg Matschullat1, Silke Höfle1, Anne Schucknecht1, Pauline Geier1, Germano Melo Jr2, Jaime W.V. de 
Mello3, Juscimar da Silva3, Alexander Pleßow1, and Clemens Reimann4 

1TU Bergakademie Freiberg, Interdisziplinäres Ökologisches Zentrum, Brennhausgasse 14,  
D-09599 Freiberg; joerg.matschullat@ioez.tu-freiberg.de 

2Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Department of Geology, Natal, RN 59078-580 
3Universidade Federal de Viçosa, Department of Soil Science, Viçosa, MG 36570-000 

4Norwegian Geological Survey, N-7491 Trondheim 

Abstract. As of the late 20th century major and large-scale multi-media, multi-element geo-
chemical mapping projects reveal surprising element distribution patterns. Previously un-
known signals become visible and demand interpretation. This works reviews some of the 
progress in modern geochemical prospection and its implications in global change issues. 
The likely bias related to single-aim mapping endeavours is discussed and argued that map-
ping scale needs more attention for various reasons. To illustrate the above with a very re-
cent contribution to the soil geochemistry of Brazil, the Brazilian-German project BraSol-2010 
is presented with first results and their implications. 

Keywords: soil geochemistry; anomaly; major, minor, and trace elements; BraSol-2010 

Introduction.  A growing world population increasingly demands agricultural produce, de-
manding more arable land surface and yield increases. The same population has insatiable 
appetite for ever higher amounts of raw materials – impossible to provide through even the 
most efficient (and as yet non-existent) recycling technologies, thus demanding further min-
ing and processing activities. As a result, mining and agricultural activities often compete for 
the same resource: soils.  

At the same time, current land-use practices and related planning rely on spatial information 
that is often either outdated, incomplete or not available. With additional challenges, such as 
other global change issues, the resulting pressure on the resources at large may be overbur-
dening. 

In consequence, and as one contribution to these challenges, soil geochemical information is 
needed that delivers reliable and robust data to decision makers. In the past, the primary 
focus was laid on geochemical mapping of smaller areas, usually motivated by either promis-
ing geological settings (to find mineral resources) or potentially contaminated land (to dem-
onstrate pollution and contamination). Both options may lead to a distortion in perception.  

On the one hand, mankind needs to explore as yet unknown or neglected areas, while 
watching to establish “sustainable mining” practises, and on the other hand, even agricultural 
practises have to adapt more environmentally friendly approaches if related production is to 
be available for future generations, too. 

This work shall elucidate a) the bias that comes from targeting specific aims in geochemical 
mapping without taking a systems approach, and b) deliver first results of a Brazilian-German 
large-scale, low-resolution soil geochemical mapping initiative, the BraSol-2010 project. 

Geochemical mapping – scale matters.  Larger-scale, so-called regional geochemical 
mapping is a relatively young endeavour. Initially started in the former Soviet-Union (e.g., 
Fersman 1939), Great Britain was the first European country to enhance knowledge on as 
yet unbeknownst mineral resources (The Wolfson Geochemical Atlas by Webb et al., 1978; 
and others). A major thrust to push related activities dates back to 1990, when Arthur G. 
Darnley published his vision on international geochemical mapping as a new global project. 
Darnley et al. (1995) pointed out that geochemical mapping can be carried out at a large va-
riety of scales – from a single mineral grain to the globe. Bølviken et al. (1992) have provided 
an interesting discussion on the fractal nature of geochemical patterns, which is quite impor-
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tant for choosing the correct sample density at any one scale. Xie and Yin (1993) tried to 
classify geochemical patterns from local to global according to size. In this paper data from 
geochemical surveys, covering areas from 5,000,000 km2 down to 1 km2 will be presented 
and compared. For that purpose a clear terminology of scales was needed (Table 1). 

Garrett et al. (2008) describe the historical development well. These activities – primarily in 
Europe – evolved to multi-media, multi-element mapping projects, such as the recent 
FOREGS (Salminen ) and GEMAS (EuroGeoSurveys Geochemistry Working Group 2008) 
projects in the European Union. Engagement is not restricted to Europe, however, as the 
large efforts, e.g., in China (Xie et al. 1997), Japan (Imai et al. 2004), the United States 
(Smith and Reimann 2008), and also in Brazil (PGAGEM by CPRM), demonstrate. 

Two aspects deserve attention; a) the attempt to map various environmental media at the 
same time, such as different soil horizons, plants, water, sediments, etc., and b) the rather 
broad bandwidth of mapping scales and resulting resolution. 

Serious misperceptions seem to exist in both respects. Since element behaviour depends 
not only on thermodynamic conditions in the broadest sense, but is strongly influenced by 
interaction with biota and by the exposure time available (which may reach over many orders 
of magnitude), the multimedia approach enables researchers to truly interpret the obtained 
results in a meaningful and holistic manner. Seeing for instance, how an anomaly behaves 
from an organic litter layer down to lower soil horizons immediately permits to assess the 
dimension of biogeochemical interaction, and of time frames involved – thus being able to 
differentiate, e.g., between airborne material and in-situ genesis of that soil. Pollution-related 
question may be assessed in a similar way.  

This approach is incomplete, however, if spatial dimensions are neglected in the sense that 
the observations focus on a certain spatial “window” only (Table 1). Apart from the above 
mentioned regional and continental geochemical mapping projects, two recent papers clearly 
demonstrate the necessity to assess geochemical anomalies from a broader perspective 
Reimann et al. 2009a, b). The authors demonstrate that, depending on scale and resolution 
of the mapping exercise, rather different processes prevail in their visibility – and that it be-
comes possible only through the large-scale mapping to truly interpret the data obtained on a 
specific local or small regional area. Examples presented here most likely relate to the ef-
fects of glaciation, mantle degassing, and also human-induced contamination. 

Table 1.  Classification of geochemical surveys according to scale 

Unit Sub-unit Dimension (area) 
Global Supra-continental 50—500 Mio. km2 
   
Continental   

0,5—50 Mio km2 Continental 5—50 Mio km2 
 Sub-continental 0,5—5 Mio km2 
   
Regional Large regional 50.000—500.000 km2 

500-500,000 km2 Regional 5.000—50.000 km2 
 Small regional 500—5.000 km2 
   
Local Large local 50—500 km2 

0,5—500 km2 Local 5—50 km2 
 Small local 0,5—5 km2 
   
Spot Large spot 50—500 m2 

0,5—500 m2 Spot 5—50 m2 
 Small spot 0,5—5 m2 



The BraSol-2010 project.  In 1998 already, an engaged group of mainly Brazilian earth sci-
entists met at a workshop on environmental geochemistry at UNICAMP, Campinas, SP. 
Given the then limited experience on countrywide distribution of elements, plans were made 
to work on the establishment of a related national effort, coined PGAGEM (Pesquisa em 
Geoquímica Ambiental e Geologia Médica / Research on Environmental Geochemistry and 
Medical Geology). While the Brazilian Geological Survey (CPRM) has adopted the idea, pro-
gress has been slow for various reasons. Since the lead author was part of that engaged 
group of dedicated colleagues, back in 1998, the motivation was seeded to support this idea 
and to contribute with creative methods to get ahead in delivering at least large-scale soil 
geochemical data.  

After more than 18 months of intense preparation, 14 people, students and experienced sci-
entists from Freiberg, Germany, met with Brazilian colleagues and students from the two 
Federal universities in Natal and Viçosa on the campus of the UFRN. Following a few days of 
preparations, the team set out with two small buses and in two groups (A and B) to cover the 
1.7 Mio. km2 of north-eastern Brazil and some slices of northern Brazil (Tocantins and parts 
of Pará) in a very low-density soil sampling campaign (http://tu-freiberg.de/ioez/brasol/), cov-
ering the region from about 2°S to 12°S, and from 34°W to 49°W. Every 50 to 100 km air 
distance along major east-west and north-south transects, representative areas of about 
10,000 m2 were selected. Another, higher-resolution transect (C, with 30 sites) was sampled 
with a site distance of ca. 10 km from the Atlantic coast (Cabo Branco) near João Pessoa, 
the capital of Paraíba, over 327 km west towards the interior of Paraíba, near the city of Pa-
tos. All sites had been chosen prior to the field work, based on available soil, geological, and 
vegetation maps, generously provided by the Brazilian government. It was one aim to repre-
sentatively cover each of the predominating biomes, namely “Atlantic Rainforest”, “Caatinga” 
and “Cerrado” (figure 1). The few stretches of “Amazon Rainforest” in SE-Pará – which was 
no longer present in those locations anyway – cannot be evaluated properly, and will have to 
be part of the ongoing project. 

 
Figure 1. Sample locations in NE-Brazil 

http://tu-freiberg.de/ioez/brasol/


Following the usual procedures and a very tight quality control in all steps, fine ground sam-
ples were measured as glass fusion discs and pressed powder pellets by WD-XRF, as pow-
der for CNS-analysis, and after acid digestions by ICP-OES (Matschullat et al. (2009). Fur-
ther work is underway. 

The most prominent results so far can be qualitatively summarized as follows: 

 Distinct geochemical signatures occur that are not necessarily in agreement with 
other larger scale experience (such as lateritic soils from Australia) 

 While generally rather very low trace element concentrations prevail, some REE 
show unusual patterns 

 Hydrological gradients (climatological conditions) and related biome development 
seem to have more of an impact on the soil chemistry than the underlying lithology 

 Soil-plant interaction at large appears as a key to properly interpret the encountered 
evidence. 
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Resumo. A geoquímica de paisagem é um ramo das ciências da terra, criado e 
desenvolvido na Rússia no século XX, que estuda a paisagem no nível dos elementos 
químicos. Possui sua classificação hierárquica que inclui parâmetros biogênicos e 
abiogênicos de paisagem. O mapeamento geoquímico de paisagens serve para fins 
aplicativos na proteção do meio ambiente, geologia médica, prospecção de minérios entre 
outros. A aplicação deste método de análise em áreas tropicais e subtropicais tem sido 
restrita. Será então relevante o desenvolvimento de estudos geoquímicos de paisagens 
nessas áreas, que paralelamente terá grande valor teórico e aplicativo para a geoquímica de 
superfície. 
 
Palavras-chaves: geoquímica de paisagem, classificação, mapeamento, aplicação prática. 

 
 

Abstract. The geochemistry of landscape is an area within the gesciences that was created 
in Russia on the 20th century. It investigates the landscape at the atom level and has its own 
classification of landscapes based on both biotic and abiotic parameters. Geochemical 
mapping of landscapes has applications in agriculture, environmental protection, medical 
geography and ore prospecting. The application of this method in tropical zone has not been 
propagated yet. The development of landscape-geochemical studies in these zones will have 
significant theoretical and applied value for the modern geochemistry. 
 
Key words: landscape geochemistry, classification, mapping, practical application. 
 
INTRODUÇÃO  

 A percepção da paisagem como uma unidade estrutural da superfície da terra e da 
complexidade do funcionamento dos sistemas ecológicos configurou-se no final do século 
XIX e, por direito, pode ser considerada como um avanço significativo das ciência da terra 
do século XX. 

O grau de complexidade de uma paisagem é dado pelo nível de organização da 
matéria. Nela destacam-se vários níveis de sistemas, de tal forma que os níveis mais baixos 
constituem subsistemas da paisagem como: a baixa atmosfera, as águas superficiais, o solo, 
a crosta de intemperismo, as águas subterrâneas, sendo cada um desses subsistemas 
objeto de estudo de uma ciência específica (meteorologia, geologia, pedologia, etc). A 
interação entre cada um desses subsistemas origina novos atributos, novos sistemas 
formando um complexo natural denominado paisagem e para seu estudo surgiu a Ciência da 
Paisagem. 

O início do Século XX é marcado pelo rápido desenvolvimento do conhecimento 
científico sobre o átomo, simultaneamente, surgem a Geografia da Paisagem e a 
Geoquímica de Paisagem.  A Geografia da Paisagem focava seus estudos na fisiografia das 
paisagens existentes na superfície da Terra, enquanto que a Geoquímica da Paisagem 
visava compreendê-la no nível atômico, ou seja, a geoquímica de paisagem incorporou o 
objeto de estudo da Geografia Física e o método de estudo da Geoquímica. 

A Geoquímica de Paisagem como ciência independente surgiu na Rússia na década 
de 20 do século XX, sendo hoje uma das áreas que se desenvolve progressivamente na 
Geoquimica Russa. O Centro de Estudos Geoquímicos de Paisagem situa-se na 
Universidade Estatal de Moscou. Durante os últimos 50 anos foram publicados vários 
manuais e livros sobre a geoquímica de paisagem; existem cursos e disciplinas de 
Geoquímica de Paisagem com laboratórios e departamentos em várias outras Universidades  



  

da Rússia e outros países da Europa Oriental. Os estudos de geoquímica de paisagem 
encontram sua aplicação prática em prospecção de jazidas em geologia, em estudos 
ambientais, em geologia médica, etc. 

Nosso objetivo é ampliar a divulgação entre os geólogos das bases conceituais e 
avanços do conhecimento da paisagem sob o prisma geoquímico, bem como, despertar o 
interesse sobre a geoquímica de paisagem no Brasil. 

 
AS IDÉIAS BÁSICAS DA GEOQUÍMICA DE PAISAGEM 

A primeira definição de paisagem geoquímica é de B.B. Polynov  em 1915. Ele 
formulou a idéia de paisagem elementar, que é uma área da superfície da terra 
representada por um determinado tipo de relevo, composta por um tipo de rocha ou 
sedimento e coberta em cada momento de sua existência por uma comunidade 
vegetal. Em áreas em que ocorre escoamento superficial de água, o conjunto de interflúvios, 
encostas, vales e bacias de drenagem, formam uma unidade de elementos intrinsecamente 
relacionados, a que Polynov (1956) denominou Paisagem Geoquímica. “Paisagem 
Geoquímica é uma associação paragênica das paisagens elementares em interação 
que se apresentam ligadas entre si por migração dos elementos químicos” (Perelman, 
1975).  

A cada combinação resultante (em conformidade com as leis da natureza) de uma 
ordem natural de paisagens elementares chama-se conjunção geoquímica de paisagem 
geoquímica (Figura 1). 

  

 
 

Fig.1 Paisagem Geoquímica (Perelman, 1975): 1 – biocenose terrestre; 2 – solo eluvial 
(sobre-aquático) ; 3 - solo sobre aquático; 4 – crosta intemperizada; 5 – aqüífero; 6 – 
sedimentos de fundo; 7 - água superficial; 8 – depósitos continentais; 9 – rocha-mãe; 10 – 
ligações diretas; 11 – ligações de trocas; 12 - fronteira inferior da paisagem; 13 – centro da 
paisagem geoquímica. 

 
CLASSIFICAÇÃO GEOQUÍMICA DAS PAISAGENS 

A classificação hierárquica detalhada das paisagens geoquímicas foi elaborada por 
A.I. Perelman nos anos 60-70 (Perelman, 1961, 1975). A classificação está baseada nas 
idéias sobre os processos principais de migração de matéria na superfície da terra e no 
papel fundamental da matéria viva na transformação da superfície da Terra.  

Segundo as formas de migração da matéria, Perelman reuniu todas as paisagens em 
três categorias: abiogênicas, biogênicas e antropogênicas. A caracterização das duas 
últimas foi elaborada mais detalhadamente. 



  

 
Paisagens biogênicas 

Na hierarquia dos processos em paisagens, segundo as idéias de V.I. Vernadski 
(1954) e A.I. Perelman (1961), os processos de síntese e de destruição da matéria orgânica 
têm o papel principal. Por isso a biomassa e a produção biológica (Tabela 1) anual são 
alguns dos principais parâmetros geoquímicos da paisagem.  

 
Tabela 1. Táxons de classificação geoquímica das paisagens e seus parâmetros (segundo 
Perelman, 1975). 

 
Nível 
Taxonô
mico 

Táxon Parâmetros 
determinantes 

Número 
de 
divisões 

Grupo Tipo de vegetação, 
biomassa e 
produtividade 

7 

Tipo J= log P/logB*  62 

Superior 

Família Variação de P e B (J – 
constante). 

3 

Médio Classe Conjunto de elementos 
químicos líderes e 
nutrientes 

21 

Gênero Gradiente de 
diferenciação do relevo 

3 Inferior 

Espécie Litologia n/l 
 

* B – biomassa t/ha, P – produtividade anual t/ha ano; - n/l - número não limitado. 
  
 

Paisagens Antropogênicas 
A classificação geoquímica das paisagens antropogênicas foi proposta bem 

posteriormente à classificação das paisagens biogênicas por Perelman e Mirlean (1984). 
Essa classificação reúne os índices classificatórios da geoquímica das paisagens e os 
índices que são utilizados em ciência de paisagens antropogênicas (Saouchkine, 1946; 
Issatchenko, 1976). Além disso, os índices que caracterizam a antropogênese ocupam nesta 
classificação a posição superior. Na mais alta unidade do táxon destacam-se sete principais 
ordens de paisagens: urbano-industriais, agrícolas, pastoris, explorações florestais, 
mineração, de tráfego e de recreação. Visto que, a antropogênese diferencia-se não 
somente em sua espacialização, mas pela intensidade, o próximo táxon de classificação 
categoria inclui as características quantitativas do impacto antropogênico sobre o meio 
ambiente. Assim, são destacadas três categorias que correspondem a níveis de impacto: 
fraca - I, média - II, e forte - III. Os parâmetros quantitativos de impactos antropogênicos são 
diferentes em cada ordem de paisagem antropogênica. Para as paisagens urbanas é o 
número de habitantes e o nível de urbanização; para paisagens industriais - o tipo e o 
volume de produção; para paisagens agrícolas - o nível de tratamento do solo e a aplicação 
de agroquímicos entre outros (Perelman e Mirlean, 1984, Mirlean, 1989). Os táxons 
inferiores dessa classificação correspondem aos táxons da classificação geoquímica das 
paisagens biogênicas (naturais), pois é claro que nas paisagens antropogênicas, a migração 
dos poluentes depende dos fatores naturais.  
 
MAPEAMENTO GEOQUÍMICO DAS PAISAGENS  

A metodologia para a composição de mapas geoquímicos das paisagens foi 
desenvolvida com base em dois tipos de mapeamento: de paisagens e geoquímicos. Os 
diferentes problemas de mapeamento geoquímico foram discutidos em trabalhos de 
geologos soviéticos (Bazilevitch, 1965; Gedymin, 1970; Glazovskaia, 1967; Perelman, 1964). 



  

Dependendo do objeto de estudo os mapas geoquímicos de paisagens podem ser 
divididos em mapas tipológicos e de regiões; os primeiros mapas por sua vez podem ser 
divididos em mapas de paisagens elementares e de paisagens geoquímicas. 

A importância das paisagens elementares e geoquímicas está baseada em princípios 
gerais da ciência da paisagem, nas idéias sobre as inter-relações entre clima, rochas, relevo, 
solo, vegetação e águas. Por isso as paisagens elementares e as paisagens geoquímicas 
podem ser identificadas com base em dados físico-geográficos e geológicos sem o 
recrutamento de dados geoquímicos específicos. Isso se refere especialmente a grandes 
táxons, mas em parte também a gêneros e espécies. Por isso as fronteiras das paisagens 
elementares e geoquímicas podem coincidir com várias fronteiras físico-geográficas e 
geológicas. 

Na geoquímica de paisagem foram elaboradas duas principais metodologias de 
composição de mapas. A primeira metodologia foi proposta por M.A. Glazovskaia. 
Fundamenta-se na importância das paisagens elementares pelas peculiaridades da 
migração e dos níveis de concentração dos elementos químicos nas mesmas. Estes mapas 
também incluem a informação sobre composição geológica, idade da paisagem, tipo 
geomorfológico da paisagem, posição das águas subterrâneas relativamente ao horizonte do 
solo, entre outros. A metodologia de M.A. Glazovskaia tem como principal aplicação a 
composição detalhada dos campos de minérios (Glazovskaia, et al., 1961). 

A segunda metodologia proposta por A.I. Perelman está fundamentada na 
importância das paisagens elementares e geoquímicas para fins aplicativos da classificação 
hierárquica descrita acima.  Essa metodologia foi utilizada na composição de centenas de 
mapas de paisagens geoquímicas em diferentes escalas em vários países. 

A característica detalhada das paisagens geoquímicas requer estudos geoquímicos 
adicionais. A informação geoquímica colocada no mapa deverá estar em consonância com 
os objetivos do estudo. Para fins agrícolas os mapas apresentam índices de elementos 
químicos em excesso e em déficit, para fins ambientais e de prospecção de jazidas são 
representadas no mapa as barreiras geoquímicas, para tarefas médico-geologicas os 
parâmetros biogeoquímicos são adicionados ao mapa. No entanto a significação 
fundamental dos mapas tem seus princípios na classificação das paisagens que determinam 
a diferença desses mapas dos mapas físico-geográficos de paisagens. 

De acordo com a escala os mapas podem ser enquadrados em três níveis. Mapas de 
grande escala - mapas detalhados (1:50000 – 1:5000) contêm a informação sobre as 
condições da migração dos elementos químicos em paisagens elementares, a estrutura 
radial e lateral dos mesmos, o sistema das barreiras geoquímicas, e informações sobre a 
composição dos diferentes horizontes dos solos, sobre a composição das plantas, crosta 
intemperizada e águas. Mapas dessa escala são elaborados principalmente para locais de 
minérios ou zonas urbanas. Mapas de escala média (1:500000 – 1: 1000000) são 
elaborados para regiões ou províncias, junto com informações sobre as condições de 
migração dos elementos químicos. Nos mapas desta escala estão apresentadas as 
informações sobre o background geoquímico e sobre a estrutura geoquímica de paisagem. 
Estes mapas servem como base para a regionalização da situação ecológica, ou para a 
resolução de problemas regionais: de agricultura, medicina, entre outros. Mapas de escala 
pequena (> 1:1000000) refletem a informação geral sobre as condições de migração em 
zona de supergênese em regiões grandes, países ou no mundo. Cada contorno desse mapa 
representa uma unicidade de condições climáticas zonais, de tipo de solo, de cobertura 
vegetal, do tipo de relevo e das águas com pequena amplitude de classes. Os mapas desta 
escala têm significação estratégica, eles são destinados para uso em órgãos de 
administração, para fins científicos e para o ensino.  

O aumento do interesse sobre os problemas da qualidade do meio ambiente nas 
últimas décadas serviu como base para o desenvolvimento de mapeamento ecológico-
geoquímico que apresenta a caracterização da distribuição espacial da poluição e da 
avaliação de risco para homens, plantas e animais. As bases teóricas e metodológicas 
desse tipo de mapeamento são a geoquímica de paisagem e a geoquímica ambiental. Os 



  

mapas ecológico-geoquímicos são construídos atendendo objetivos específicos de cada 
mapeamento: 

 inventariar as de fontes de poluição; 
 espacializar o complexo de paisagens geoquímicas e/ou de propriedades 

geoquímicas da paisagem (mapas bio-, geo-, hidro-geoquímicos); 
 identificar áreas contaminadas e/ou poluídas (mapas de monitoramento de poluição 

de vários componentes da paisagem); 
 apreciar e prever riscos ecológicos com base em parâmetros geoquímicos e de 

biotecnogeomas (como exemplo os mapas médico-geográficos);  
 
Um dos exemplos de mapeamento geoquímico voltado a apreciação e a previsão das 
condições geoquímicas das paisagens, foi o mapeamento realizado por A.I. Perelman e 
colaboradores (Perelman e Kasimov, 1999), na Rússia, das condições para a migração de 
elementos radioativos. Este tipo de mapeamento permitiu selecionar áreas de menor risco 
para alocação de indústrias e usinas nucleares. Este trabalho foi iniciado por ocasião do 
acidente na usina nuclear em Chernobyl. O mapeamento prognóstico permitiu delinear as 
conseqüências de possíveis acidentes em usinas nucleares, assim como subsidiar a 
alocação de novas usinas nucleares. Este tipo de mapa também permite avaliar a 
capacidade (ou potencial) da paisagem em reduzir os impactos e as conseqüências 
negativas da poluição por elementos radioativos, isto é, sua capacidade de auto-depuração. 

 
AS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO DA GEOQUÍMICA DE PAISAGENS NO 
BRASIL 

A geoquímica de paisagens logrou sucesso em seu significado teórico para a 
geoquímica e em sua aplicação para diferentes setores da atividade humana. No entanto, o 
desenvolvimento teórico e a aplicação prática ficaram limitados ao hemisfério norte, 
principalmente nas regiões de latitude superior a 30o N. 

No hemisfério sul ainda não foram realizados estudos geoquímicos de paisagem, 
porém tais estudos seriam de grande valia para o aprimoramento da base teórica da 
geoquímica de paisagem como também para fins científicos e práticos nestas regiões.  

Ainda que a classificação geoquímica de paisagens criada por A.I. Perelman, no seu 
nível superior de táxons, inclua todos os grupos de paisagens tropicais e subtropicais, 
estudos tipológicos mais detalhados dessas paisagens ainda não foram realizados. A 
ausência de dados quantitativos sobre biomassa e produtividade, dificulta a identificação de 
famílias nos grupos de florestas tropicais e de savanas, nos limites da classificação 
geoquímica de paisagens. O mesmo ocorre no que se refere às classes de paisagens 
tropicais e subtropicais, identificadas apenas para florestas equatoriais.  

O desenvolvimento da geoquímica de paisagens no Brasil, onde as zonas tropical e 
subtropical estão representadas plenamente nos limites de um mesmo país, sem dúvidas, 
vai enriquecer a contemporânea classificação geoquímica das paisagens.  

O mapeamento das grandes paisagens geoquímicas do Brasil pode tornar-se uma A 
prática de prospecções geoquímicas no continente euro-asiático demonstrou a necessidade 
de conjunção deste procedimento com estudos geoquímicos de paisagens, permitindo assim, 
a identificação de anomalias sem mineralizações. Mapas geoquímicos dessa ordem terão 
importante aplicação no território brasileiro, como ferramenta facilitadora nas prospecções 
geoquímicas de minérios. 

As paisagens tropicais e subtropicais são paisagens que apresentam déficit de vários 
macro e microelementos importantes para o desenvolvimento normal dos organismos, 
incluindo o homem. As paisagens, ainda que do mesmo grupo, apresentam distinto espectro 
de elementos em déficit. A composição deste espectro depende dos fatores que compõem a 
base de táxons inferiores da classificação geoquímica das paisagens, sendo, portanto, de 
extrema importância à identificação de paisagens geoquímicas com base em todos os 
critérios tipológicos. Esse nível de detalhe permite proceder à regionalização médico-
geoloca, além da identificação das províncias biogeoquímicas de déficit ou de excesso em 
determinados elementos.  



  

Outra perspectiva muito importante no sentido do desenvolvimento da geoquímica de 
paisagem é o mapeamento ambiental, considerando-se a urbanização acelerada e a 
ausência de um planejamento ecologicamente balanceado. A elaboração de mapas das 
paisagens geoquímicas urbanas podem ser de grande valia para a qualidade da vida de 
grande parte de população brasileira. 

Assim, as condições de desenvolvimento econômico e demográfico no Brasil 
evidenciam problemas que podem ser solucionados por novas abordagens científicas, e a 
Geoquímica de Paisagem é uma destas abordagens, demonstrando um novo alcance da 
geoquímica em seu desenvolvimento teórico e aplicado. 
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ABSTRACT  
Platinum-group elements (PGE) are rare and therefore economic at values of a few 1000 parts 
per billion (ppb). These precious metals are concentrated by igneous processes in mafic and 
ultramafic rocks associated with chromitite and base metal sulphides. They are far from inert. 
This is illustrated by the study of platinum-group minerals (PGM) which are altered during low 
grade metamorphism to form PGE alloys and during weathering to produce PGE oxides. 
Subsequently these minerals break down to release PGE into the surface environment. For the 
last 3 decades anthropogenic platinum (Pt), palladium (Pd) and rhodium (Rh) have been emitted 
into the environment from catalytic converters fitted to vehicle exhausts. These precious metals 
have been accumulating at levels well above natural background values in our cities world wide, 
as they are dispersed from roads into the urban environment. Knowledge of the processes of 
concentration and dispersion of naturally occurring PGE can be used to understand the 
processes that mobilise anthropogenic PGE. 
 
 
KEYWORDS Platinum-group elements, base metal sulphides, placers, urban waste.  
 
  
The six PGE, osmium (Os), iridium (Ir), ruthenium (Ru), Rh, Pt, and Pd all tend to occur together 
naturally as they share affinities with Fe and sulphur. Os, Ir and Ru are particularly concentrated 
with chromitites whereas Pt and Pd are associated with Ni-Cu-Fe-sulphides. PGE are located in 
igneous complexes as a result of their extraction from the Earth’s mantle during periods of 
extensive melting such as produced the two major economic geological PGE deposits in the 
world. These are the Bushveld Complex, a giant layered intrusion in the Republic of South Africa 
and the Noril’sk deposit in feeder sills to flood basalts in northern Siberia. In both these cases 
the PGE-enriched magma crystallised to concentrate the PGE into the Ni- and Cu-sulphide-
bearing Merensky reef and UG2 chromitite in the Bushveld and massive Ni-Cu-Fe sulphide ores 
in Noril’sk (Cabri 2002). The crystallisation from magma of base metal sulphides that host PGE 
is caused by cooling, magma fractionation, crystallisation of chromite or magnetite (Sá et al. 
2005) and by contamination or mixing of magmas (Naldrett 2004). Os-, Ir- and Ru-bearing  

 
Figure 1 Sketch (not to scale) showing locations of Pt and Pd concentrations from Prichard et al. (2006). 
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minerals are usually enclosed in chromite as they crystallise early whereas Pt-, Pd- and Rh-
bearing minerals are often associated with base metal sulphides that crystallise late, interstitial 
to the chromite (Prichard & Tarkian 1988). In Ni-Cu-Fe-sulphide-rich magmas PGE are 
concentrated in immiscible sulphide-rich liquids which fractionate resulting in early Ni-Fe-rich 
Os-, Ir- and Ru-bearing minerals (mono sulphide solid solution, MSS) followed by later Cu-Fe-
rich Pt- and Pd-bearing minerals (intermediate solid solution, ISS). Volatile elements such as Bi, 
Te, Sb and As tend to concentrate in the last sulphide liquid (Prichard et al. 2004a). Sometimes, 
as in the Merensky Reef, Pt- and Pd-bismuth tellurides occur interstitially with minerals such as 
quartz that crystallised late (Prichard et al. 2004b). Pt, Pd and Rh tend to be concentrated in the 
upper chromitites in a layered complex as in the Bushveld and in Campo Formosa in Bahia 
(Lord et al. 2004). 
 
Smaller intrusions can also host economic PGE as for example the Lac des Isles deposit in 
Canada, the Stillwater complex in Montana, USA, the Great Dyke in Zimbabwe and the Sudbury 
igneous complex in Canada. Pt and Pd also are concentrated in ultramafic lava flows that 
assimilated sulphides from the adjacent sediments including Kambalda in Western Australia and 
Raglan in Canada. There are many minor occurrences of Pt and Pd that are not economic 
including in layered complexes such as at Penikat in Finland, Skaergaard in Greenland and 
Rum in Scotland (Cabri 2002 and references therein). PGE concentrations often occur in 
ophiolites (Prichard et al. 2008a) and Alaskan complexes.   
 
PGE form a great variety of PGM which are often produced by different processes. Therefore 
the type of PGM may indicate its origin, as for example formation of PGM during early or late 
magmatic crystallisation. Often PGM crystallise as PGE are expelled from base metal sulphides 
on cooling and these PGM frequently are replaced by later PGM formed during several stages of 
low temperature alteration and/or surface weathering. The alteration of PGM sulphides, 
bismuthides, tellurides, arsenides and antimonides to PGE-alloys occurs during serpentinisation 
where PGM are in contact with secondary minerals such as amphibole or serpentine. PGE are 
mobile during alteration and may occur in low temperature hosts, for example in carbonate 
(Seabrook et al. 2004). In Jinchuan, a major nickel deposit in China, Se has been introduced 
during low temperature alteration to replace palladium-bismuthides by palladium selenides 
(Prichard et al. 2004c). The Bacuri complex in the Amazon is deformed, altered and has been 
exposed to tropical weathering. PGE were initially concentrated into Ni-Cu-Fe sulphides with 
chromite during magmatic crystallisation. They were then exsolved to form PGM and often occur 
in veins. In the tropically weathered lateritic soils overlying the complex Pd has been removed 
but Pt remains (Prichard et al. 2001).    
 
Where surface weathering is more dominant than erosion, for example in areas of high rainfall 
and low relief, PGE-oxides are formed in laterites and gossans. Weathering of gossans 
disperses PGE from PGE-oxides into solid solution in Fe-oxides and PGE concentrate along 
vein edges. Where erosion is more rapid than weathering, in mountains or deserts, where rock 
is exposed, PGE alloys in placers may derive directly from erosion of PGE-bearing rocks. These 
may form fossil placers derived from sources long since completely eroded away. As for 
example in the Espinhaço quartzites, where the PGE are likely to have been derived from older 
greenstone belts that contained PGE in mafic and ultramafic igneous complexes that have been 
eroded. Some of these placer grains are well rounded and located in conglomerate suggesting 
mechanical transport of the grains and collection in traps as a consequence of their very high 
density. In contrast delicate dendritic and botryoidal shaped grains suggest that other PGM may, 
at least in part, have grown in situ by precipitation of the PGE from solution (Bowles 1986). 
These PGE may have been derived from the dissolution of PGE-oxides formed in weathered 
material. Thus the balance of weathering versus erosion of the land’s surface determines the 
way PGE are mobilised in the surface environment from natural geological sources. 



 

Figure 2. Magmatic composite PGM consisting of laurite and a tiny irarsite (left) and a secondary 
inhomogeneous unstable easily weathered Pt-Pd-Fe-Cu-oxide (right). Scale bar represents 10 microns 

Away from rare PGE concentrations Pt and Pd values are very low. Barnes et al. (1988) 
suggested that an average modern mantle value of 9.2 parts per billion (ppb or µg/kg or 
mg/tonne) Pt and 4.4 ppb Pd. The Pt and Pd content of igneous rocks decreases sharply as the 
silicate content increases. Pt ranges from 10-20 ppb for ultramafic rocks and 5-10 ppb for mafic 
rocks (Crocket 1981). A study of sediments gave average values of 2.7 ppb Pt and 1.9 ppb Pd 

(Terashima et al. 2002). 
 
Currently almost half the world’s annual production of Pt and Pd and more than 80% of the 
world’s Rh production is being used in catalytic converters to reduce the emissions of poisonous 
gasses from car exhaust systems (Jollie 2009). Particles of Pt, Pd and Rh, are detached from 
these catalytic converters and fall onto roads. These precious metals are present in road dust 
(Prichard et al. 2008b). They are then washed from the roads into drains or gullies, artificial 
drainage and sewage, natural drainage (Jackson et al. 2007, Prichard et al. 2008c), and into the 
world’s oceans (Helmers & Kummerer, 1999). Today, peak Pt values as high as 2252 ppb 
(Gomez et al., 2001), Pd values of 1000+ ppb (Schafer & Puchelt, 1998) and Rh values of 113 
ppb (Prichard et al. 2008a) are being recorded in road dust, while lower values, still well above 
natural background, are widespread (Jackson et al. 2007). Concentrations in road dust 
approach values economic to mine of a few thousand ppb. Traces of Pt and Pd contamination 
have been recorded even in the Greenland ice sheet (Barbante et al. 2001). Rarely after 
dispersal from the roads, the PGE are reconcentrated in both sewage incinerator ash and also in 
acid mine drainage where streams cross low pH mine discharge waters (Prichard et al. 2008c).  
Therefore today we are redistributing Pt, Pd and Rh from the rare geological sources into the 
urban environment worldwide through emissions from catalytic converters fitted to vehicles.        
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RESUMO 
As substâncias húmicas (SH) desempenham papel fundamental no ambiente sendo 
capazes de influenciar a disponibilidade de metais no solo, interagir com compostos 
orgânicos antrópicos, governar a produção primária de ambientes aquáticos e realizar 
sequestro de carbono. Em função de sua relevância ambiental, o presente estudo teve por 
objetivo caracterizar química, morfológica e espectroscopicamente frações de AH extraídas 
de quatro amostras de sedimento coletadas na Microbacia do Arroio Marrecas (Caxias do 
Sul / RS), através da análise elementar (CHNS-O), termogravimetria (TG), microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopias de infravermelho (IV) e de absorção 
molecular na região do ultravioleta e visível (UV-Vis).  
 

PALAVRAS-CHAVE: sedimentos, ácidos húmicos, análises espectroscópicas, 

microscopia eletrônica de varredura. 
 

ABSTRACT 
Humic substances (HS) perform a fundamental role in the environment, being able to 
influence the availability of metals in the soil, interact with anthropogenic organic compounds, 
govern the primary production of aquatic environments and carry out carbon sequestering.  
Due to their environmental importance, the present study aimed to chemically, 
morphologically and spectroscopically characterize the humic acid (HA) fractions extracted 
from four sediment samples collected from the Arroio Marrecas microbasin (Caxias do Sul, 
Rio Grande do Sul), through elemental analysis (CHNS-O), thermogravimetry (TG), scanning 
electron microscopy (SEM) and infrared (IV) and UV-Vis molecular absorption 
spectroscopies.  
 

KEYWORDS: sediments, humic acids, spectroscopic analyses, scanning electron 

microscopy. 
 

INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Piccolo (2002), as substâncias húmicas (SH) são associações 
supramoleculares de moléculas heterogêneas relativamente pequenas denominadas 
“building blocks”. Sua estrutura contém cadeias alifáticas estáveis, grupos carboxílicos, 
carbonílicos, fenólicos, alcoólicos, hidroquinonas, entre outras. Estes “blocos” não estão 
associados por ligações covalentes, mas por interações mais fracas como as de Van der 
Waals, π-π, CH-π e ligações de hidrogênio.  

Essas substâncias são usualmente fracionadas com base nas suas características 
de solubilidade e as frações obtidas fazem parte de uma mistura heterogênea de moléculas 
polidispersas com diferentes massas molares e propriedades físico-químicas distintas (Silva 
Filho & Silva, 2009), sendo usualmente classificadas em ácidos húmicos (AH), ácidos 
fúlvicos e huminas.  

Devido a sua estrutura complexa e variável, as SH desempenham importante papel 
ambiental no transporte, acúmulo e concentração de espécies metálicas (Sargentini et al., 
2001); na interação com compostos orgânicos antropogênicos; e como fonte de carbono 
para a cadeia alimentar (Rosa et al., 2000). As SH também atuam em situações de 
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sequestro de carbono ao transformar o CO2, presente na atmosfera, em carbono estocado 
pelas plantas através da fotossíntese e, finalmente, nos solos pela decomposição destas 
plantas compondo a matéria orgânica (MO) deste meio (Guimarães, 2006).  

Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo caracterizar química, morfológica 
e espectroscopicamente frações de AH extraídas de quatro amostras de sedimento que 
foram coletadas na Microbacia do Arroio Marrecas (distrito de Vila Seca, Caxias do Sul – 
RS), visto que a mesma está para se tornar o mais novo complexo de represamento e 
tratamento de águas para o abastecimento público do referido município. As técnicas de 
caracterização incluíram a análise elementar (CHNS-O), a termogravimetria (TG), a 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), e as espectroscopias de infravermelho (IV) e de 
absorção molecular na região do ultravioleta e visível (UV-Vis). 
 

METODOLOGIA 
 
Coleta dos Sedimentos 
 

As quatro amostras de sedimento foram coletadas no balneário da Microbacia do 
Arroio Marrecas, com o auxílio de uma draga de Petersen. Após a coleta, as amostras de 
sedimento foram mantidas sob refrigeração até a realização da extração das frações de AH. 
 

Extração e Purificação dos Ácidos Húmicos 
 

A extração dos AH foi realizada mediante a agitação mecânica da amostra de 
sedimento com uma solução de NaOH 1 M por 1 h. O extrato alcalino obtido foi centrifugado 
e acidificado com um solução de HCl 6 M até pH 1,0, sendo o precipitado purificado por 
diálise contra água desionizada. Ao término desse procedimento, os AH foram liofilizados e 
acondicionados em um dessecador até o momento das análises (Giovanela et al., 2009). 

  

Análise Elementar, Térmica, Morfológica e Espectroscópica dos Ácidos 
Húmicos 
 

Os AH foram caracterizados de acordo com as análises sumarizadas na Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Análises realizadas com as frações de AH. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Composição Elementar dos Ácidos Húmicos 
 

As frações de AH apresentaram composições similares sendo que, em média, os 
maiores percentuais correspondem ao C (48,20 %) e ao O (40,88 %). Os valores associados 



 

às razões atômicas H/C (em média de 1,44), N/C (em média de 0,063) e O/C (em média de 
0,637), por outro lado, parecem indicar a presença de estruturas mais alifáticas e de 
compostos menos humificados, como aminoácidos e proteínas, na estrutura das amostras 
analisadas (Fernandes, 2007). 

 

Análise Termogravimétrica dos Ácidos Húmicos 
 

Os termogramas evidenciaram duas perdas de massa: a primeira, por volta de 80°C, 
relacionada à evaporação de água adsorvida à estrutura dos AH; e a segunda, por volta de 
300°C, associada à perda de grupos funcionais oxigenados. A ausência de picos de 
decomposição entre 400 e 500°C, geralmente atribuídos à decomposição térmica de grupos 
aromáticos (Sparks, 1999), implica que o conteúdo de estruturas desta natureza é 
relativamente baixo, o que corrobora os resultados obtidos a partir da análise elementar. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura dos Ácidos Húmicos 
 

As MEV foram semelhantes para todas as amostras e mostraram que, após a 
liofilização, os AH tendem a se aglomerar em microporções compactas, com formas e 
tamanhos heterogêneos, predominando os formatos de lâminas e folhas com tamanhos da 
ordem de micrômetros (µm). Segundo Chen (1994), o aspecto de microporções compactas 
com formas variadas é utilizado para descrever a aparência morfológica de preparados de 
SH para a MEV e, provavelmente, diferem da estrutura original nas amostras de solos e 
sedimentos, devido à agregação e à interação com a porção mineral dessas matrizes. 
 

Espectroscopia de Infravermelho dos Ácidos Húmicos 
  

Os espectros de IV apresentaram bandas características de estruturas oxigenadas 
(3400, 1380 e 1260 cm-1), nitrogenadas (3400 e 1640 cm-1), alifáticas (2940 e 2840 cm-1) e 
aromáticas (1500 e 1400 cm-1), e evidenciaram ainda a possível presença de metais nas 
amostras, visto a pequena intensidade da banda de absorção por volta de 1720 cm-1. 
Segundo Barriquello (2005), tal comportamento pode ser explicado devido à reação de 
grupos funcionais carbonilas com íons metálicos, o que ocasiona diminuição da intensidade 
ou desaparecimento da banda.  
 

Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta e Visível 
 

Os espectros na região do UV-Vis das frações de AH se caracterizam por não 
apresentarem máximos definidos. Entretanto, um “ombro” de absorção centrado por volta de 
280 nm ficou evidenciado em todas as amostras. Segundo Bloom & Leenheer (1989), os 
principais cromóforos responsáveis pela absorção nessa região são anéis de benzeno, 
substituídos com grupos COOH e OH (bandas benzenóides de fenóis carboxílicos) de 
ligninas.  

Além disso, os AH apresentaram altas razões para o parâmetro E4/E6 (em média de 
6,75), o que pode indicar um baixo grau de condensação aromática. De acordo com a 
literatura (Uyguner & Bekbolet, 2005), a razão E4/E6 para AH é usualmente menor do que 5. 
No entanto, Fong & Mohamed (2007) verificaram que a faixa de valores para esse 
parâmetro pode variar de 2,4 a 9,5, dependendo das diferentes fontes do material de origem 
e das condições a que este material está sendo submetido. 
 

CONCLUSÃO 
 
Os procedimentos adotados na extração e purificação das frações de AH deste 

trabalho produziram um conjunto homogêneo de amostras, sendo que a uniformidade de 
tais procedimentos foi essencial como suporte para a discussão dos resultados. De um 



 

modo geral, o conjunto de dados refletiu a influência das fontes de MO na composição das 
frações de AH e, conseqüentemente, nas suas características químicas e espectroscópicas.  

Os AH estudados caracterizam-se por apresentar um baixo grau de humificação, 
devido ao seu caráter mais alifático evidenciado pela alta razão atômica H/C, pela 
inexistência de picos de degradação acima de 400°C nos termogramas das amostras, pela 
pequena intensidade das bandas relacionadas às estruturas aromáticas nos espectros de IV 
(1500-1400 cm-1), e pelos altos valores associadas à razão E4/E6. O baixo grau de 
humificação apresentado pode estar atrelado ao contínuo depósito de MO na região da 
coleta e à pouca aeração do meio, que acabam dificultando a estabilização e, 
consequentemente, o processo de humificação desses materiais naquele local. 

Por fim, os AH analisados podem estar influenciando a biodisponibilidade de metais 
no arroio Marrecas, devido a sua propriedade de agregação, visualizada nas micrografias 
das amostras, e à baixa intensidade da banda por volta de 1700 cm-1, o que sugere a 
possível interação destes com espécies metálicas. 
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RESUMO 
Altas concentrações de arsênio em valores superior dos limites toleráveis foram 
encontradas em sedimentos marinhos e de praias ao longo da linha da costa do estado do 
Espírito Santo. Arsênio em sedimentos esta associado com partículas da alga calcária, 
Corallina Pamizzoi.  Os testes experimentais demonstraram a habilidade do material 
detritico da C. Pamizzoi absorver arsênico nos intervalos do pH da água marinha. A 
quantidade de arsênio absorvido aumentou com a diminuição do tamanho das partículas, 
coincidindo com a distribuição “in situ” do arsênio em material calcário de diferente tamanho 
de partículas. Concreções de ferro de rochas sedimentares continentais são consideradas 
como a fonte inicial do arsênio em ambiente local marinho. Supõe-se que a liberação do 
arsênio de hidróxidos de ferro e sua sorção pelas partículas calcárias ocorrem em 
condições redutoras em camada subsuperficial dos sedimentos. As anomalias do arsênio 
provavelmente podem ser encontradas em outros segmentos da costa tropical e subtropical 
do Brazsil devido a similaridade das condições ambientais e características geológicas 
encontrados no estado Espírito Santo. 
 

 PALAVRAS–CHAVES: arsênio; algas cacarias; sedimentos; contaminação. 
 
 
ABSTRACT 
High concentrations of arsenic in excess of the environmentally acceptable threshold were 
found on the beach and near shore sediments in over 50 km of coastline in the Brazilian 
state of Espirito Santo. Arsenic in sediments binds to particles of the calcareous algae, 
Corallina Pamizzoi. Experimental tests confirmed the ability of C. Pamizzoi detritus to absorb 
arsenic in pH intervals characteristic of marine water. The quantity of arsenic absorbed 
increased with decreasing particle size, a result that coincides well with arsenic’s “in situ” 
distribution in calcareous material of different particle sizes. Ferrous concretions from coastal 
sedimentary rocks are proposed as an initial source of arsenic in local marine environments. 
Arsenic release from iron hydroxides and its sorption on calcareous particles presumably 
occurs in anoxic conditions of subsurface sedimentary strata. The anomalous concentrations 
of arsenic probably may occur in other segments of the Brazilian tropical and subtropical 
coastline given similarities to geological and environmental conditions found in Espirito 
Santo State. 
 
KEYWORDS: arsenic; calcareous algae; sediment; contamination. 
 
 INTRODUCTION 

The recent Brazilian environmental act on marine sediment quality control (CONAMA, 
2004) has increased interest in arsenic distributions in the coastal zone, principally due to 
environmental limitations on dredging operations in port areas. Recent studies (unpublished 



data) of marine sediments in Espirito Santo State revealed high to very high concentrations 
of arsenic (up to 130 mg kg-1 dry weight) that were several times in excess of the legislative 
thresholds for salt water sediment (1st level=8.2 mg kg-1; 2nd level=70 mg kg-1). In contrast 
to the previously studied Patos Lagoon (Mirlean et al, 2003) and Paranagua Bay (Sá et al, 
2006), the Espirito Santo region also demonstrated high arsenic concentrations in beach 
sediment. Given the absence of anthropogenic sources in this region, the local continental 
geological formations are presumed to be the principal source of arsenic for marine 
sediments. However the direct redeposition of weathered continental rocks in the marine 
environment can not explain the degree of arsenic enrichment in surficial sediment layers 
and beach sands. The supposition that marine algae play an intermediary role in arsenic 
redistribution and accumulation is therefore conceivable. 

This study aimed to evaluate the capacity of marine algae, especially carbonaceous 
algae, to contribute to arsenic accumulation in sediments. The laboratory simulations were 
paralleled with data received “in situ.” 

 
 STUDY AREA 

The study area – the coastline of Espirito Santo State between 19o50´ S and 20o12´ S 
– consists of a continuous string of beach resorts without significant human occupancy or 
industrial activities, with the exceptions of a cellulose manufacturer and a specialized 
maritime terminal in the north (Fig.1).  The continental geology of the coastline is composed 
of Tertiary sediments of the Barreras Group (BG) in contact with the Quaternary sediments 
of the beach. The BG sediments correspond to terragenic material of the continental shelf 
originating when sea level was lower than it is today (Bigarella, 1975). The subsequent rise 
in sea level and wave action created, through abrasion, the cliffs and terraces that now 
provide the setting for bodies of biogenic carbonates. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

The total As concentration in studied algae samples varied depending on the species. 
The live brown algae, Sargassum vulgare and Sargassum ramifolium, contained maximal 
concentrations of As close to 60 mg kg-1. The other brown algae, Dictyopteus polypodioides 
and Padina gymnospora, exhibited concentrations of As about 3 times lower than live 
Sargassum species. The calcareous algae, Corallina pamizzoi, both alive and nonliving (but 
not fragmented by wave action on a beach), contain significantly lower (close to As 
background for calcareous rocks) concentrations of As than brown algae, an indication that 
this type of algae does not concentrate As during its lifetime. 

Arsenic concentrations in the beach sand of Espirito Santo State averaged about 30 
times higher than the background value for sandy sediments (1 mg kg -1) and about 18 times 
the background value for calcareous rocks ( 1.7 mg kg -1) ( Beus et al, 1976). In local marine 
sediments, the average As concentration is 10 times greater than the background value for 
near shore mud (5 mg kg -1) (Chester, 1990). This study has demonstrated that the elevated 
concentrations of As in beach and marine sediments are related to carbonate material, 
chiefly the particulate remnants of Corallina pamizzoi. As C. pamizzoi does not concentrate 
arsenic during its lifetime, we have cause to suggest that As accumulation in calcareous 
algae material occurs due to chemical processes in sediments after the death of the algae.  

Anion sorption occurs when the pH of a solution is below the Point of Zero Charge 
(PZC) of the surface of the sorbent. The PZC of Corallina pamizzoi materialestablished in 
this study varied between pH 8.7 and 9.5, and demonstrated a potential for arsenic retention 
in natural marine water conditions with pH 8.4. In terms of the PZC value, carbonate material 
appears to be more preferable for the retention of arsenic anions in marine water than are 
iron hydroxides, whose PZC, according to different studies, varies between 7.3 and 9.0 but 
is principally less than 8.5 (Davis and Kent, 1990; Gaboriaud and Ehrhardt, 2003). 

Current experiments show that calcareous material from Corallina pamizzoi absorbs 
arsenate anions at the pH of seawater (Fig. 1). 

 



 
Fig. 1 Arsenic retention for Corallina pamizzoi material: (fraction size <0.063 mm), ionic 

strength 0.1M (NaNO3), solid-liquid ratio 1:100, As initial concentration 0.1 mg L-1. 
 
 The amount of arsenic absorbed in C. pamizzoi material during the experiment is 

close to that found in fine particles from the beaches (Fig. 2). 
 

 

 
 

Fig. 2 Arsenic distribution in calcareous particles of different sizes from beach sand. 
 
Arsenic retention by calcareous algae material strongly depends on particle size. The 

well-known effect of increasing active surface resulting from decreasing particle size leads to 
a significant increase in As concentrations from coarse to fine algae material. The 
experimental and “in situ” data on As distribution in material of different particle sizes are 
very similar (Fig. 2 and Fig. 3). 

The initial origin of arsenic in the environment of the coastal zone of Espirito Santo 
State remains debatable. However, an anthropogenic origin of arsenic in the area should be 
excluded from consideration since: i) no significant arsenic concentrations were found in the 
effluents of the local cellulose manufacturing industry (unpublished data), ii) the total amount 
of arsenic retained in calcareous particles in sand from Espirito Santo beaches is hundreds 
of thousands of tons, a quantity that is unlikely for any artificial source. Thus, the initial 
source of arsenic is likely of natural origin. 

A geological source for As and sorption process below the surface of sediment seems 
more believable. The BG formation that predominates in the coastal zone of Espirito Santo 
contains a large lens of coarse quartz sand cemented by iron hydroxides. This lens 
represents the only rock material in BG containing significant bulk concentrations of As (up 
to 23 mg kg-1). The iron hydroxides themselves contain up to 300 mg kg -1 of As. Coastal 
erosion leads to the disintegration of ferrous concretions and their deposition in near shore 
sediments that also contain large quantities of calcareous material. Anoxic conditions in 



subsurface sediments promote iron reduction and consequential arsenic mobilization. 
Elevated concentrations of As anions in interstitial solution and the absence of competitors 
favor arsenic sorption on the surface of Corallina pamizzoi detritus.  

 

 
 

Fig. 3 Arsenic retention by different size fractions of Corallina pamizzoi material: ionic 
strength 0.1M (NaNO3), solid-liquid ratio 1:100, initial As concentration 0.1 mg L-1. 

 
The environmental and geological circumstances in the coastal zone of Espirito Santo 

are similar to those northward up to the equatorial zone; i.e., we may suppose the existence 
of anomalous distributions of As in beach and near shore sediments along the more than 
2000 km of Brazil’s Atlantic coast.  
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RESUMO 
A Formação Corumbataí, unidade permiana da Bacia do Paraná, é uma importante 

fonte de matéria-prima cerâmica para o Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes (região 

de Rio Claro, SP). Esta unidade apresenta uma variação textural e composicional 

tanto lateral (num mesmo pacote ou camada) como vertical, relacionada 

principalmente à diagênese e percolação de fluidos nestes materiais. Com o intuito 

de fomentar a interpretação da diagênese e hidrotermalismo e relacioná-los com a 

qualidade da matéria-prima cerâmica, foram analisados dados geoquímicos de 

elementos maiores e traços em amostras que contemplam as principais litologias 

encontradas na Formação Corumbataí. 

 
PALAVRAS-CHAVE: geoquímica, Formação Corumbataí, cerâmica 

 
ABSTRACT  

The Corumbataí Formation, Permian unit of the Paraná Basin, is an important 
raw material source for the Santa Gertrudes Ceramic Pole (around Rio Claro, 
SP). This unit presents lateral and vertical variation, in texture and composition 
(in one same package or layer), mainly related to diagenesis and fluid 
percolating in these materials. For foment the interpretation of diagenesis and 



hidrotermalism and to relate them with the quality of the ceramic raw material, 
geochemical data of major and traces elements had been analyzed in samples 
that contemplate the main lithologies found in the Corumbataí Formation. 
 
KEYWORDS: geochemistry, Corumbataí Formation, ceramics 

 
INTRODUÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

O Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes, que em 2008 fabricou cerca de 340 milhões de 

m2 de placas, é o maior produtor de pisos e revestimentos do Brasil e das Américas. O 

surgimento e desenvolvimento do Pólo se deram pelo fato de ocorrer na região de Rio Claro 

(SP) matéria-prima cerâmica, com qualidade excepcional e em grande quantidade, 

proveniente da Formação Corumbataí, unidade permiana da Bacia do Paraná. Esta unidade 

aflora no Estado de São Paulo com espessura máxima da ordem de 130 metros, e é 

correlata as formações Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro, unidades que ocorrem numa 

faixa contínua, desde o extremo sul brasileiro até a região centro-oeste do país. Está 

assentada em concordância sobre a Formação Irati, sobreposta em discordância erosiva 

pelas formações Pirambóia, Rio Claro e sedimentos recentes e é cortada por rochas 

magmáticas da Formação Serra Geral (ALMEIDA & BARBOSA, 1953).  É constituída 

essencialmente por argilitos/siltitos illíticos intercalados com siltitos feldspáticos e 

subordinadamente, bone bed, calcário, coquina e veios/vênulas de quartzo e/ou carbonato, 

rochas que apresentam coloração avermelhada a arroxeada, excetuando os estratos basais, 

que normalmente apresentam cores cinza esverdeado (ZANARDO, 2003 e 

CHRISTOFOLLETI, 2003). Com o objetivo de fomentar a interpretação da diagênese e 

hidrotermalismo e relacioná-los com a qualidade da matéria-prima cerâmica, foram 

realizadas análises geoquímicas de elementos maiores e traços em diversos materiais. Para 

a caracterização geoquímica preliminar foram escolhidas amostras representativas de 

diferentes bancos da Formação Corumbataí, que pudessem trazer informações acerca da 

natureza química destes, quanto aos elementos maiores. Numa segunda etapa, amostras 

direcionadas de rochas de interesse foram analisadas quanto a elementos maiores e traços. 

 

MÉTODOS 
 

As análises geoquímicas de elementos maiores foram realizadas por fluorescência de 

raios X, em aparelho Phillips modelo PW 2510, usando pastilhas vitrificadas, seguindo os 

métodos de Nardy et al. (1997). As análises químicas de elementos traço foram realizadas 

pelo Laboratório Acme Labs, no Canadá, pelo método 4B Full Suite, por ICP-MS. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na figura 1 se pode verificar a tendência geral quando se observa a variação dos 

elementos (na forma de óxidos) com o teor de SiO2, em diversos materiais da Formação 

Corumbataí na região do pólo cerâmico, utilizando cerca de 150 análises em amostras 

diferentes. 

 

 
Figura 1: Distribuição geral de elementos maiores na Formação Corumbataí na região de Rio Claro – 

SP. 

 

Pôde-se verificar que as amostras geralmente apresentam teores de sílica que variam de 52 

a 72%, que estes diminuem quando há alto teor de carbonatos ou lixiviação, em amostras 

superficiais. Os óxidos de ferro são distribuídos de maneira bastante homogênea por toda a 

unidade, sendo que os picos de concentrações são verificados em leitos avermelhados a 

marrons, ricos em hematita, possivelmente provenientes da alteração de sulfetos como a 

pirita e carbonatos com ferro (ankerita e siderita). O óxido de cálcio está diretamente 

associado à presença de carbonatos, seja formando bancos calcários ou veios. Os mais 

altos teores de perda ao fogo são também associados à presença de carbonatos. O óxido 



de magnésio pode estar associado à formação de dolomita, assim como de cloritas. Os 

álcalis estão associados à presença de albita neoformada e illita, respectivamente, estando 

presentes, nestas amostras, em teores superiores a 2%. Óxidos como os de titânio, 

manganês e fósforo são encontrados em baixos teores, associados com minerais detríticos 

e também restos fósseis. Na figura 2 se pode observar os resultados de elementos maiores 

para 14 amostras com coleta direcionada, representativas de diversos estratos da unidade. 

 

 
 

Figura 2: Diagrama de Variação de Elementos Maiores para amostras direcionadas. 

 

A amostra que apresenta mais baixo teor de sílica é rica em carbonatos, tendo teor de 

CaO alto e alto teor de Perda ao Fogo (LOI). Os teores de álcalis giram em torno de 3,5% e 

estão relacionados à presença de feldspatos neoformados e illita. A amostra 14, que se trata 

de um dique clástico, apresenta cerca de 5% de Na2O, em função de ser formada por 



grande quantidade de albita neoformada. Os teores de manganês estão ligados à formação 

de películas superficiais e os de óxido de fósforo, a presença de coquinas e bone beds. 

Pode-se verificar o enriquecimento em elementos de terras raras leves (Figura 3A), em 

especial o lantânio. São observadas anomalias negativas discretas de Európio, o que condiz 

com o comportamento observado para rochas da crosta superior. Observando-se, inclusive, 

que os valores plotados para a crosta superior normalizados pelo condrito são praticamente 

a média dos valores das demais amostras. Isto comprova que a proveniência dos minerais 

que formam estas rochas é realmente a crosta superior e que na maioria das amostras 

ocorre um enriquecimento proporcional para todos os elementos analisados em relação à 

crosta superior. Os elevados teores de Ce estão relacionados ao ambiente de deposição 

destas rochas (ambiente oceânico), assim como à circulação de fluidos. O diagrama Spider 

(Figura 3B) gerado com os dados referentes a estas amostras mostra que os teores de 

potássio e rubídio apresentam correlação, seguindo o comportamento normal para este tipo 

de rocha. De maneira geral, as terras raras, bem como os valores de urânio e tório são 

fornecidas pelos argilominerais e minerais detríticos pesados a exemplo do zircão. 

 

 
Figura 3: (A) Elementos de Terras Raras normalizados segundo condrito de WAKITA et al 

(1971); (B) Diagrama Spider referentes às amostras segundo condrito de WAKITA et al (1971). 

 

Os elevados teores de Ba e Ce, principalmente relacionados aos leitos ricos em albita, 

apóiam a sugestão de que houve a franca deposição de leitos salinos, em mar 

epicontinental e que ocorreu circulação de fluídos durante a diagênese (hidrotermalismo). 

 
 
COLOCAÇÕES FINAIS 

 



De maneira geral as análises realizadas contribuíram para a compreensão de como é 

o comportamento dos materiais da Formação Corumbataí tanto lateralmente, como 

verticalmente. A diversidade química encontrada nestas rochas pode influenciar diretamente 

a fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos, uma vez que está diretamente relacionada 

às reações que ocorrem durante a secagem e queima das peças. Estudos mais detalhados 

serão realizados, buscando a correlação entre a geoquímica e os processos de diagênese e 

hidrotermalismo destas rochas, uma vez que os resultados iniciais corroboram a 

interpretação regional. 
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ABSTRACT 
Adsorption of copper and lead by synthetic iron minerals was studied as function of 

pH and organic ligands concentrations. The sorption of the trace elements strongly 

increased by increasing pH. The pH50 was 4.90 and 5.90 for copper and 5.20 and 

4.40 for lead on goethite and ferrihydrite respectively. In the presence of oxalic, citric 

and glutamic acids an adsorption of the metals by iron minerals increased to 

compare binary systems consisting of metal and mineral only. However, greater 

amounts of organic ligands may inhibit adsorption of the heavy metals. The effect of 

oxalic and citric acids on the adsorption of copper and lead at all studied pH values 

was similar. Glutamic acid had lowest effect on the sorption of the elements by the 

minerals. The two heavy metals strongly competed each other for sorption sites on 

the surfaces of the oxides. The addition of oxalate to goethite one hour before that of 

the metals did not change Pb adsorption and increased Cu adsorption, but the 

amount of the adsorbed metal was less than at the simultaneous addition. 

 

KEYWORDS: Adsorption, heavy metals, organic acids, iron minerals  

 
INTRODUCTION 
The chemical nature and high specific surface area of iron oxides and hydroxides as discrete 

particles and coatings on other minerals make these minerals efficient sinks for heavy metals 

in soils (Perelomov and Kandeler, 2006; Perelomov and Yoshida, 2008). Many attempts 

have been made towards an investigation of heavy metals adsorption by iron minerals using 

binary sorbent–sorbate systems (Kinniburgh and Jackson, 1976, Stahl and James, 1991, 

etc.). However, the fate of metals in soils may differ from that predicted by such relatively 

simple laboratory experiments because of the presence of a variety of inorganic and organic 

ions in soil solution.  

Low molecular mass organic acids occur widely in soils; they are secreted from plant roots 

and are released by soil microorganisms and fungi. As demonstrated by Naidu and Harter 

(1998), these organics can be a very important factor in metal sorption by the soil also.  

 



OBJECTIVES 
The objectives of our work were: 

- to investigate the sorption of copper and lead added alone or together onto synthetic 

goethite and ferrihydrite as affected by pH; 

- to study effect of increasing concentrations of oxalic, citric and glutamic acid on the 

sorption of copper and lead by the iron minerals; 

- to research the sequence of addition of the trace elements and organic acid on the 

sorption of the metals by the iron minerals. 

 
METHODS 
Goethite was synthesized according to the method described by Atkinson et al. (1967) and 

ferrihydrite in accordance with the method of Schwertmann et al. (1995). The sorbents was 

suspended in 0.02 M KNO3 background electrolyte for 2 hours, and then adjusted to required 

pH (ranging from 3 to 6) by addition of NaOH or HNO3 diluted solutions. After additions of 

the metal(s) and acids the solutions were vigorously stirred for 4 hours at constant pH. Initial 

metals and ligand concentrations were 25 µmol g-1. Studied acid/metal(s) molar ratios were 

of 0, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1 and 10/1. The adsorbed amounts of metals were calculated by the 

difference between initial and equilibrium concentrations in the solutions and metals 

concentrations were determined by atomic adsorption spectrometry with flame atomization of 

samples. 

 

RESULTS 
At pH 4.5-5.0 the sorption isotherms of these two heavy metals fitted the Langmuir equation 

(L-type) and showed a higher affinity of copper for goethite, but a much greater affinity of 

lead for ferrihydrite. The plots of the cations sorption versus pH were sigmoidal. The sorption 

of both the trace elements strongly increased by increasing pH. In particular, the pH50 (the 

pH value at which 50% of the total sorption of the elements has occurred) was 4.90 and 5.90 

for copper and 5.20 and 4.40 for lead on goethite and ferrihydrite respectively. 

In the presence of oxalic, citric and glutamic acids an adsorption of the metals by iron 

minerals increased to compare binary systems consisting of metal and mineral only. At pH 

4.5 in the presence of oxalic acid an adsorption of Cu on the surfaces of goethite increased 

by increasing oxalate/metal molar ratio up to 2 or 4 and then slowly decreased (Fig. 1). Vice 

versa, adsorption of Pb on the mineral increased up to an oxalate/Pb molar ratio of 4-6 and 

then slightly decreased by further increasing oxalate concentration (Fig. 1). So, at ratio 

acid/metal 4/1 the pH50 for Cu shifted to 3,85 and at ratio 6/1 pH50 for Pb decreased to 4.80. 

Clearly, organic ligands adsorbed on the surfaces of metal oxides decrease their point of 

zero charge (Huang and Violante, 1986) enhancing at certain concentration the adsorption of 



Cu and Pb or may facilitate the formation of ternary complexes (oxide-oxalate-metal). 

However, greater amounts of organic ligands may inhibit adsorption of the heavy metals by 

occupying many adsorption sites on the mineral, which are then not available for Cu and Pb 

or favoring metal desorption relative to ternary complex formation. 

The effect of oxalic and citric acids on the adsorption of copper and lead (ratio acid/metal as 

1/1) at all studied pH values was similar. There was same character of effect of citric acid 

increasing concentration on adsorption of Cu and Pb by goethite; however amount of 

adsorbed Pb in the presence of citric acid from the ratio acid/metal 2/1 was increased 

sufficiently. Glutamic acid had lowest effect on the sorption of the elements by the minerals. 

The sorption of copper and lead sharply increased up to ratio 1/1 and then grew very slowly 

(Fig. 1) 

The two heavy metals strongly competed each other for sorption sites on the surfaces of the 

oxides. At pH 4.5-5.0 the sorption of a given metal onto ferrihydrite and goethite was 

inhibited in the presence of increasing concentrations of the other element.  

Organic acids added together with the mixture of the metals sufficiently increased the 

adsorption of Cu and poorly affected the adsorption of Pb compared to the metals without 

organic substance. Finally, we found that the addition of oxalate to goethite one hour before 

that of the metals also did not change Pb adsorption and increased Cu adsorption but the 

amount of the adsorbed metal was less than at the simultaneous addition. 

 

 
 

Figure 1. Adsorption of copper and lead by goethite in the presence of increasing 

concentrations of organic acids 
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CONCLUSIONS 
Organic ligands may affect the sorption processes of heavy metals modifying the surface 

properties of the minerals, complexing heavy metals in solution and forming many species 

with different affinity for the surfaces of the sorbents and, finally, competing with heavy 

metals for sorption sites. 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 
The research was supported by Russian Foundation for Basic Research (Project N 08-05-

00419) and INTAS (Project N 06-1000014-6126). 

 
REFERENCES  

Atkinson R., Posner A., Quirk J. 1967. Adsorption of potential determining ions on the ferric oxide-

aqueous electrolyte interface. Journal of Physical Chemistry, 71: 550-558. 

Huang P. & Violante A. 1986. Influence of organic acids on crystallization and surface properties of 

precipitation products of aluminum. In Huang PM and Schnitzer M (eds.) Interactions of soil minerals 

with natural organics and microbes. SSSA Spec.Publ. N 17, SSSA, Madison, WI, 159-221. 

Kinniburgh D. & Jackson M. 1976. Adsorption of alkaline earth, transition and heavy metal cations 

by hydrous oxides gels of iron and aluminum. Soil Science Society of America Journal, 40: 796-799. 

McKenzie R. 1980. The adsorption of lead and other heavy metals on oxides of manganese and 

iron. Australian Journal of Soil Research, 18: 61-73. 

Naidu R. & Harter R. 1998. Effect of different organic ligands on cadmium sorption by and 

extractability from soils. Soil Science Society of America Journal, 62: 644–650. 

Perelomov L. & Kandeler E. 2006. Role of Soil Microorganisms in the Sorption of Zn and Pb 

Compounds by Goethite. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 169: 95-100.  

Perelomov L. & Yoshida S. 2008. Effect of Microorganisms on the Sorption of Lanthanides by 

Quartz and Goethite at the Different pH Values. Water, Air and Soil Pollution, 194: 217-225. 

Stahl R. and James B. 1991. Zink Sorption by Iron-Oxide-Coated Sand as a Function of pH. Soil 

Science Society of America Journal, 55: 1287-1290. 

 



COMPOSIÇÃO QUÍMICO-MINERALÓGICO E COMPORTAMENTO AMBIENTAL DAS PARTÍCULAS 
MINERÁLICAS DA FUMAÇA PRODUZIDA POR SI AND SI-FE INDUSTRY LOCALIZADO EM 

PIRAPORA, MINAS GERAIS, BRASIL. - INVESTIGAÇÕES COM MEV AMBIENTAL. 
 

Horn, H. A. - NGqA-CPMTC-IGC-UFMG hahorn@ufmg.br 
Baggio, H. - Unimontes-Pirapora herandonbaggio@yahoo.com.br 

Rodet J. - Université Rouen joelrodet@univ-rouen.fr 
Fuchs, Y. - Université Marne-la-Vallée yafuchs@yahoo.fr 

Trindade, M. W. -  Pós-Graduação IGC-UFMG wallace@ufmg.br 
 
 
RESUMO:  
Na região de Pirapora existem seis fábricas de uma empresa de beneficiamento de Si e Si-
Fe que produz estes materiais a partir de quartzo e por redução em forno de fusão. 
Neste processo estão sendo liberadas partículas de tamanho e composição diversas,as 
quais são emitidas pelas chaminés para a atmosfera. Os filtros interpostos não conseguem 
reter com eficiência este material. 
Este estudo tenta mostrar, usando investigações com REM ambiental, micros-sonda e laser 
detector de granulometria o comportamento mineralógico, cristalino e químico desta poeira e 
o seu papel como carregador de metais pesados, líquidos e gases no ambiente. 
 
PALAVRES CHAVE:, poeira minerálica, metais pesados Si e Si-Fe indústria 
 
 
ABSTRACT:  
In the area of Pirapora were founded six units of an industry of production of Si and Si-Fe 
compounds, which produces these materials starting from quartz and scrap material by 
reduction in reaction oven. 
In this process particles of several size and composition are being liberated and emitted by 
the chimneys to the atmosphere. The filters interposed are not able to retain with efficiency 
this material.  
This study try to show, using investigations methods like environmental TEM, microprobe, 
grain size laser detector, the mineralogical, crystalline and chemical behavior of this dust and 
their role as a substrate for heavy metals, liquids and gases in the environment. 
 
KEY WORDS: mineral dust, heavy metals, Si and Si-Fe industry 
 
 
INTRODUÇÃO 
A área de estudo, o município de Pirapora, encontra-se regionalmente inserida na bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco, mais especificamente no segmento mineiro alto/médio 
curso Rio São Francisco (Baggio, 2002). 
As fábricas, objeto deste trabalho, estão localizadas na área industrial de Pirapora, na parte 
Norte da cidade (figura 1). 
CAMPO 
A seleção dos pontos de amostragem na região de Pirapora considerou as variações na 
direção do vento, a insolação, aspectos geomórfologicos e a distribuição da população. 
Todos os pontos amostrados foram georeferenciados. Coletou-se um total de 246 amostras 
em 10 pontos num período de dois anos, além de amostras coletadas na chaminé da fábrica, 
obtidas no seu entrono,por meio de duas metodologias distintas: partículas >150µm com 
folha colante coletora (figura 3a) e partículas <10 µm com coletor Laser para a determinação 
de PM10, 5 e 2,5 (figura 3b; Braga, 2007). 



 
Fig 1: Localização das fábricas em Pirapora. Bem visível à direção da poeira orientada pelos 

ventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Fotografias dos diversos aparelhos para a amostragem 
a. Coletor com folha adesiva e b. Coletor Laser 

LABORATÓRIO 
Foram feitas microfotografias de todas as amostras para possibilitar uma avaliação 
estatística da quantidade, morfologia, tamanho e outras propriedades das partículas, usando 
o programa ENVI. 
Das folhas e dos filtros coletores foram recortados pedaços de 2x2cm para a avaliação em 
imagem TEM e análise semi-quantitativa com micros-sonda eletrônica (Laboratórios da 
Université Marne-la-Vallée e Rouen, França cerca de 500 pontos totais). 
Do material da fumaça foram feitas análises químicas (ICP-MS; Actlab - Goiânia) e 
distribuição granulométrica (Laboratório da empresa Alpha). 
Também foram executadas avaliações da cristalinidade com DRX (CPMTC-IGC). 
RESULTADOS 
Obteve-se os seguintes resultados: 
a. Notou-se a emissão de dois tipos de fumaça, sendo: uma branca formada principalmente 
por SiO2 amorfa e uma cinza-escura, formada por SiO2 cristalina e ca. 10% de Magnetita 
cristalina (figura 4). 
b. A distribuição granulométrica tem um aumento de contribuição para partículas menores, 
que pode causar vários problemas respiratórios e de pele e permite uma maior adsorção de 
compostos químicos e um a maior distância de transporte. Na fotografia satélite (Cyber Sat) 
pode-se observar distâncias de transporte de mais de 40km (figura 5). 
c. A investigação com MEV ambiental mostra claramente o espectro largo das diferentes 
partículas e uma correlação clara com a matéria-prima e as condições do processo (figura 6). 
d. Dependente da distância da fonte a relação de partículas normais/partícula da fumaça 
reduzem-se de 95:5 (Pirapora perto da chaminé- direção do vento) para 15:85 (Buritizeiros a 
3-5km) (figura 7). 

a b



 
Fig. 4: A figura da esquerda mostra os dois tipos de fumaça saindo das chaminés. A figura a 

direita tem os diagramas de DRX dos dois em superposição. 

 
Fig. 5: Distribuição granulométrica da poeira. O diagrama a é referente à poeira escura, o b 

da poeira branca. Vê-se uma leve diferença de distribuição entre os dois tipos. 

 
Fig. 6: Microfotografias das partículas encontradas nos coletores (abaixo) colantes e laser 

(acima). Os primeiros três, são microfotografias de um filtro para capturar partículas <10μm 
e os outros,são de folhas colantes (>10 μm). As marcas verdes indicam pontos de análises 

de MEB ambiental e micros-sonda. 

e. Descontando o material de partículas da poeira normal obteve-se uma distribuição 
aproximada das outras partículas (tabelas 2 e 3). 

f. A presença de bolinhas de espinélio de cromo é significativa para a determinação da 
temperatura na chaminé (formação de compostos orgânicos danosos ou não). 
g. A tabela 1 traz uma comparação de concentração de elementos traços para os dois tipos 
de fumaça. 

a 

b 



 
Fig. 7: Relação entre distância e distribuição das partículas. 

 
Tabela 2 a, b: Nesta tabela mostra-se uma primeira avaliação grosseira da distribuição das 

partículas sólidas na fumaça branca e cinza-escuro em Pirapora perto da fábrica (1500 
pontos contados; OM=Compostos organometálicos não diferenciados). 

Partículas SiO2 
amorfo 

Fe3O
4 

SiO2 
crist 

Esp. Cr 
bolas 

C BaSO4 SiFe OM nd 

F. branca (%) 86,5 0,5 1,0 0,1 5.0 1,0 0,5 6,5 0,3 
F. preta (%) 0,4 13,8 65,0 0,2 4,7 nd 6,5 7,2 0,2 

f. A presença de bolinhas de espinélio de cromo é significativa para a determinação da 
temperatura na chaminé (formação de compostos orgânicos danosos ou não). 
g. A tabela 1 traz uma comparação de concentração de elementos traços para os dois tipos 
de fumaça. 

Tab. 4: Composição química da fumaça produzida em fábricas de Pirapora. A amostra 
Inonibras 1(IB1) é de fumaça branca e Inonibras 2(IB2) de fumaça cinza-escuro. O material 

de referência usada é STD DS7, STD SO-18 e BLK. 

 
DISCUSSÃO 
Os resultados mostram claramente que a composição mineral da fumaça é formada por 
minerais cristalinos danosos como também por partículas propícias a carrear metais 
pesados, organo-compostos e material biológico, o que pode causar danos à saúde da 
população, especialmente no aparelho respiratório e na pele. 
Sugere-se um controle permanente da composição mineral e químico como também da 
cristalinidade e granulometria da fumaça emitida. 
Filtros mais finos, ciclones ou a utilização de lavadores de gases poderiam melhorar a 
situação. 
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Abstract 

The chemical dynamics at Meio Stream basin, São Paulo State, Brazil, were 
evaluated using major elements as natural tracers. The surface water samples were 
collected near the mouth of Meio Stream at the confluence with the Mogi-Guaçu 
River in 02/25/2005, 04/20/2005 and 07/08/2005. Rainwater samples were collected 
(using a “bulk” collector) during one year at one sampling point located about 4 km 
distant from the downtown Leme city and other possible sources of contamination. 
The analyses were performed by pH, temperature, dissolved oxygen (DO), electrical 
conductivity (EC), total solids (TS), sulfate, nitrate, phosphate, alkalinity, chloride, 
sodium, calcium, potassium and magnesium. This basin has serious environmental 
problems in terms of surface`s quality and rainwater, which results in the negative 
annual balance of cations and anions at Meio Stream basin, with exception of 
chloride. The Meio Stream, downstream from Leme city, receives several 
compounds through anthropogenic activities mainly related to the discharge of 
domestic effluents. Anthropogenic inputs (miner, industries, fossil fuel burning and 
agricultural activities) are responsible for higher concentrations of cations and anions 
in the rainwater from this basin. 
 
Keywords: weathering rate, major ions, chemical dynamics, anthropogenic 
influences. 

 
INTRODUCTION 
  
The current paper reports a geochemical balance using measurements of Na+, Ca2+, K+ and 
Mg2+ contents in rainwater and surface waters at Meio Stream watershed, São Paulo State, 
Brazil, in order to evaluate annual flux of cations and anions within the system. The Meio 
Stream watershed is inhabited and affected by domestic and industrial wastes, agricultural 
processes and wastes derived from sugar cane crops. Herewith, this research also describes 
the results obtained with the purpose of identifying possible anthropogenic inputs caused by 
human activities developed in it, which may affect the annual flux of cations and anions. 
 
OVERVIEW OF THE MEIO STREAM WATERSHED 
 
The Meio Stream and tributaries (Constantino, Invernada, Jequitibá and Taquari creeks) 
extend over an area of about 252 km2 in the middle-east of the São Paulo State. It lies 
between 22º04’24” and 22º15’46” S and 47º15’18” and 47º27’32”' W, being about 300 km 
west of the Atlantic Ocean coast. In the area predominate tropical and equatorial air masses 
at least during 6 months each year and the winds predominantly have S-SE direction. The 
mean annual rainfall has been 1,321 mm over the last 60 years (DAEE, 2005).  



The Meio Stream watershed occurs in an eroded belt in the cuestas zone of the “Depressão 
Periférica” geomorphological province (Penteado, 1976). This province delimits the 
northeastern edge of the basaltic flows in the Paraná sedimentary basin and the crystalline 
plateau. Several stratigraphic units of the intercratonic Paraná sedimentary basin crop-out in 
the Meio Stream watershed, including (IPT, 1981): Tubarão Group (Mean Permian to Upper 
Carboniferous): composed by arkosian sandstones, conglomerates, diamictites, tillites, 
siltstones, shales and rythmites; Passa Dois Group (Upper Permian): gray/fawnish/reddish 
mudstones, shales, siltstones with interbedded layers of fine sandstones and layers of oolitic 
limestones; São Bento Group (Lower Cretaceous to Triassic): Pirambóia (reddish fine fluvial 
silt/clayey sandstones, layers of shales and variegated coloured clayey sandstones) and 
Serra Geral formations (gray to black basalts with interbedded fine sandstones and diabases 
sills); Different types of recent deposits composed by fine to medium unconsolidated 
sandstones and mudstones. 
 
METHODOLOGY 
 
The surface water samples from Meio Stream were collected near the mouth of Meio Stream 
at the confluence with the Mogi-Guaçu River for hydrochemistry analyses in 25th February 
2005, 20th April 2005 and 08th July 2005.  
Rainwater samples were collected during one year at one sampling point located (at 22º08' S 
and 47º21' W) about 4 km distant from the downtown of Leme and other possible sources of 
contamination. A "bulk" type collector (dry and wet deposition) was used. A total of 16 
samples were obtained between January 2006 and December 2006. 
The surface water and rainwater samples were collected for hydrochemical analyses and 
each one was divided into three aliquots and stored in polyethylene bottles under different 
conditions: Raw surface water and rainwater were used to pH, temperature, dissolved 
oxygen (DO) and electrical conductivity (EC). These parameters were measured in the field 
through the potentiometry methods. Total solids (TD) were measured in the surface water 
through the gravimetric method (APHA, 1995); Filtered surface water and rainwater (0.45 µm 
Millipore membrane) were used to sulfate, nitrate, phosphate, alkalinity and chloride 
determinations. Sulfate (barium sulfate colorimetric method; range: 0 to 70 ± 0.9 mg/L), 
phosphate (cadmium reduction method; range: 0 to 3 ± 0.01 mg/L) and nitrate (cadmium 
reduction method; range: 0 to 20 ± 0.4 mg/L) were measured by a Hach DR 2000 
spectrophotometer (Hach, 1992). Alkalinity was measured by titration with 0.02 N sulfuric 
acid (Hach, 1992) in the range of 1 to 500 ± 0.2 mg/L and chloride (0.1 to 100 ± 0.02 mg/L) 
was evaluated by potentiometry; Filtered and acidified surface water and rainwater (HNO3, 
pH<2) was used to dissolved sodium, calcium, potassium and magnesium determinations, 
being these analyses made by atomic absorption spectrometry (AAS). 
 
ANTHROPOGENIC INPUTS IN MEIO STREAM 
 
After passing Leme city, the Meio Stream, suffers severe environmental impact which alters 
its water quality (Conceição et al., 2007). This can be verified from data in Table 1, that 
shows the values of discharge during the sampling period and the weighted average element 
concentration obtained by Conceição et al. (2007) to the main tributaries of the Meio Stream 
(Constantino Creek; Invernada Creek; Jequitiba Creek and Taquari Creek) and to the Meio 
Stream upstream from Leme city, sites where anthropogenic inputs are less pronounced. 
The surface waters from Meio Stream near the mouth have no dominant cation or anion, due 
to anthropogenic activities, and, consequently, it is necessary to correct them. A mass-
balance among tributaries and the Meio Stream upstream from Leme city can be used for 
this purpose, i. e.: 
 

QMSC . CMSC = QMS  .CMS + QCC . CCC + QIC . CIC + QJC . CJC + QTC . CTC              (1) 
 
 



Where: QMSC = sum of the tributaries discharge (m3/s); CMSC = corrected concentration at 
Meio Stream near the mouth (mg/L); QMS = discharge at Meio Stream upstream from Leme 
city (m3/s); CMS = corrected concentration at Meio Stream upstream from Leme city (mg/L); 
QCC = discharge at Constantino Creek (m3/s);  CCC = element concentration at Constantino 
creek (mg/L); QIC = discharge at Invernada creek (m3/s); CIC = element concentration at 
Invernada creek (mg/L); QCS = discharge at Jequitiba creek (m3/s); CCS = element 
concentration at Jequitiba creek (mg/L); QTC = discharge at Taquari creek (m3/s); CTC = 
element concentration at Taquari creek (mg/L). 
 
The corrected values obtained by application of equation 1 are shown in Table 1, and they 
are significantly lower than the measured ones for all cations and anions evaluated at Meio 
Stream near the mouth. This is because the Meio Stream downstream of Leme city receives 
large quantities of various elements/compounds through anthropogenic activities such as 
domestic waste (Na+, PO4

3- and NO3
-), agro-industrials activities (Ca2+, Na+ and Mg2+) and 

agricultural activities utilizing fertilizers in sugar cane crops (PO4
3-, NO3

- and K+). 
 

Table 1 - Area, discharge and weighted average concentration of principal cations and 
anions in surface waters from Meio Stream basin. 

Ca Mg Na K PO4
3- SO4

2- NO3
- Cl- HCO3

-
Sampling point Area 

km2 
Q1 

m3/s mg/L 
*MS2 1.58 0.01 6.03 0.47 2.76 2.78 0.45 2.09 2.15 8.02 11.74 
*CC3 6.59 0.03 15.50 4.38 11.26 6.48 0.39 8.68 3.27 22.55 57.73 
*IC4 14.54 0.07 12.56 3.94 6.21 3.60 0.31 5.45 2.57 17.65 48.61 
*JC5 9.97 0.05 7.70 1.49 2.97 0.54 0.20 0.42 0.62 10.56 27.40 
*TC6 51.14 0.26 4.12 1.41 3.08 1.55 0.06 0.00 0.96 2.47 15.09 

MSC7/corrected   6.93 2.05 4.22 2.19 0.16 1.71 1.41 7.76 25.45 
* Data reported by Conceição et al., 2007; 1 Discharge; 2 Meio Stream upstream from Leme city; 3 
Constantino Creek; 4 Invernada Creek; 5 Jequitibá Creek; 6 Taquari Creek; 7  Meio Stream near mouth.  
 
CHEMICAL DYNAMICS 
 
The net flux from exchange processes in the Meio Stream basin may be considerably less 
significant than the removal of Na+, K+, Ca2+ and Mg2+ by possible weathering reaction 
occurring in this basin, i.e. predominance of monosiallitization, with some of the Si remaining 
in the profile and Na+, Ca2+, K+ and Mg2+ being removed (Conceição et al., 2007). Grasby 
and Hutcheon (2000), suggested that if net biomass in a basin has remained relatively 
constant through time, then the change in biomass flux should be minimal. Under these 
hypothesis, can be simplified the equation 2: 

 
FW = Friver - Fwetfall - Fdryfall         (2) 

 
The flux of an element in the river was calculated utilizing the average discharge of 1.29 m3s-

1 obtained during the sampling period (February 2005 - July 2005). The rainfall from January 
2006 to December 2006 was 1,330 mm, which was the value utilized in this research to 
calculate the atmospheric input. Table 2 presents the results obtained. Only chloride yield 
positive values. A negative mass-balance was found for other ions, representing their large 
inputs into the atmosphere at Meio Stream basin, as demonstrated by the annual deposition 
rate reported in Table 3.   

 
Table 2 - The annual flux (ton/km2/yr) of anions and cations at Meio Stream watershed. 
Species Ca2+ Mg2+ Na+ K+ PO4

3- SO4
2- NO3

- Cl- HCO3
- 

Friver 1.13 0.33 0.69 0.36 0.03 0.28 0.23 1.26 4.15 
Fwetfall + dryfall 3.71 0.92 1.32 0.88 0.77 1.07 0.98 0.89 18.40 

Fw -2,58 -0.59 -0.63 -0.52 -0.75 -0.79 -0.75 1.17 -14.25 



Table 3 - Annual deposition rate of ions (ton/km2/ yr) in some Brazilian regions. 
Parameter Manausa Rio Clarob Piracicabac Campo Granded Ibiúnae Lemef 

Na+ 0.15 1.52 0.07 0.60 2.14 1.32 
Ca2+ 0.13 10.42 0.12 0.13 5.20 3.71 
K+ 0.90 0.41 0.13 0.11 1.07 0.88 

Mg2+ 0.03 1.12 0.03 0.02 0.25 0.92 
HCO3

- ---- 2.24 ---- ---- 5.50 18.40 
SO4

2- 0.26 3.46 0.99 0.38 6.17 1.07 
NO3

- 0.72 7.09 1.11 0.60 2.20 0.98 
Cl- 0.45 3.46 0.28 0.51 0.98 0.89 

PO4
3- 0.01 0.55 ---- ---- 0.24 0.77 

a Williams et al. (1997); b Conceição & Bonotto (2004); c Lara et al. (2001); d Moreira-Nordemann et al. 
(1997); e Angelucci et al. (2008); f This work. 
 
CONCLUSION 
 
Unfortunately, several environmental problems affect the Meio Stream basin, modifying the 
surface water and rainwater quality, indicating negative values to the annual flux of cations 
and anions. The annual deposition rates of Ca2+ and Mg2+ are given by existence of many 
mining activities exploring calcareous rocks and cements factories. The annual deposition 
rates of NO3

-, SO4
2- and Cl- are associated with fossil fuel and sugar cane (NO3

-) burning and 
vehicle traffic.  
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RESUMO 

As taxas de desnitrificação no sedimento e seus principais fatores reguladores foram mensurados 
durante um ano em duas lagoas costeiras tropicais submetidas a diferentes pressões antrópicas, utilizando a 
técnica de pareamento isotópico (15N). As taxas foram baixas e constantes com médias mensais entre 0,15 e 
2,06 µmol N2.m

-2.h-1. O consumo de oxigênio no sedimento foi elevado (até 1294,0 e 4248,0 µmol O2 m
-2 h-1 nas 

lagoas preservada e alterada respectivamente) e as concentrações de nitrato na água foram extremamente 
baixas nos dois ambientes, com valores máximos <2,0 µM. As concentrações máximas de amônia foram 2,7 e 
46,8 µM nos ambientes preservado e alterado respectivamente. A baixa disponibilidade de nitrato pode ser o 
fator limitante à atividade desnitrificante nestes ambientes tropicais que apresentam concentração de nitrato duas 
ordens de magnitude menores do que ambientes temperados eutrofizados. Os resultados apontam para uma 
forte dependência da atividade nitrificante sobre o processo de desnitrificação, embora a regulação do processo 
pareça se dar de maneira diferenciada nos dois ambientes.  

 
Palavras-chave: Desnitrificação; sedimento; regulação; lagos tropicais. 

 
 

ABSTRACT  

Sediment denitrification rates were monthly measured during a year in two tropical lakes with different 
anthropic pressure using the 15N isotope pairing technique, as well as the main regulating factors. Denitrification 
rates were very low and constant in the studied period with monthly means between 0.15 and 2.06 µmol N2.m

-2.h-

1. Both lakes showed high sediment O2 consumption (until 1294.0 and 4248.0 µmol O2 m
-2 h-1 in the preserved 

and changed lagoon respectively) and very low water NO3
- concentration, with maximum values <2.0 µM. The 

maximum water NH4
+ concentrations was 2.71 and 46.78 µM in the preserved and changed environments 

respectively. The low nitrate availability could be the limiting factor of denitrification activity in these tropical lakes 
that shows NO3

- concentration two orders of magnitude below than eutrophic temperate ecosystems. The results 
point to a strong dependence of nitrification activity on denitrification precesses, though the regulation seem occur 
in a different way in each ecosystem.  

 
Key words: Denitrification rates; sediment; regulation; tropical lakes. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A importância do processo de desnitrificação para a ciclagem do nitrogênio em 
ecossistemas aquáticos é um tópico em expansão dentro das ciências aquáticas nos últimos 
25 anos (Galloway et al., 2004). Dentre os fatores capazes de regular a atividade 
desnitrificante em ambientes aquáticos, a disponibilidade de nitrato e a concentração de 
oxigênio são de extrema importância (Golterman, 2004).  

Segundo Piña-Ochoa & Álvarez-Cobelas (2006) a grande maioria dos estudos relativos 
às taxas de desnitrificação em ambientes aquáticos estão restritos às zonas temperadas do 
Hemisfério Norte, havendo na região tropical poucos dados relacionados a este processo, a 
ciclagens do nitrogênio como um todo e seus fatores reguladores. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar os principais fatores reguladores do processo de desnitrificação no sedimento em 
duas lagoas costeiras tropicais submetidas a diferentes pressões antropogênicas.  

 
 



ÁREA DE ESTUDO 
 

O presente estudo foi realizado nas Lagoas Cabiúnas (22°30’S e 42°W) e Imboassica 
(22°21’S e 41°46’W), situadas no município de Macaé , 190 Km a nordeste da cidade do Rio 
de Janeiro. São ecossistemas costeiros rasos, com profundidades de 1 a 4m. A primeira 
localiza-se na planície de Restinga do PARNA Jurubatiba e a segunda é uma lagoa urbana 
que sofre forte pressão antrópica, recebendo grande aporte de esgoto doméstico. 

 
METODOLOGIA 
 

Os processos foram avaliados através da metodologia de incubação da interface 
sedimento-água conforme descrito por Dalsgaard et al. (2000). Foram realizadas coletas 
mensais do sedimento de novembro de 2000 a outubro de 2001. Cinco perfis de sedimento 
foram coletados na região limnética de cada um dos ambientes, além de amostras de água 
para a incubação e análise de nutrientes. 

Em laboratório, após um período de estabilização os testemunhos foram incubados 
para determinação das taxas de consumo de O2 pelo sedimento através da diferença de 
concentração deste gás ao longo da incubação de cerca de 3 horas. A homogeneização e 
mistura da coluna d’água foi garantida por um sistema magneto-imãs giratórios. Após este 
primeiro “set” de incubação, um segundo foi realizado para determinação das taxas de 
desnitrificação no sedimento. Para isso, após novo período de estabilização 1ml de 15 NO3

- 5 
mM foi adicionado em cada um dos testemunhos. O tempo de incubação foi calculado 
segundo o tempo necessário para o consumo de aproximadamente 25% da concentração 
O2 dissolvido presente no início da incubação, garantindo a ocorrência dos processos óxicos 
durante todo o experimento.   

As taxas de desnitrificação foram obtidas através do método de pareamento isotópico 
utilizado por Nielsen (1992), resultando na formação dos isótopos 28N2, 

29N2 e 30N2. As 
concentrações dos diferentes isótopos do N2 foram mensurados com o auxílio de um 
espectômetro de massa e a partir da metodologia proposta por Nielsen (1992) calculou-se a 
fração da desnitrificação oriunda do nitrato disponível na coluna d’água (Dw) e proveniente 
da atividade nitrificante (Dn).  

 
RESULTADOS 
 

As médias mensais das taxas de desnitrificação variaram entre 0,15 e 2,0 µmol N2 m
-2 

h-1 na lagoa Cabiúnas e 0,28 e 1,13 µmol N2 m
-2 h-1 na lagoa Imboassica, apresentando 

baixa amplitude de variação ao longo dos meses estudados. Os dois ambientes 
apresentaram baixas concentrações de nitrato (0,00 – 1,028 µM NO3

-) e amônia (0,53 – 
46,78 µM) na água, além de alto consumo de oxigênio pelo sedimento (494,0 - 4486,0 µmol 
O2.m

-2.h-1).  
 As taxas de consumo de O2 no sedimento e as concentrações in situ de nitrato e 
amônia na água foram utilizadas numa análise de componentes principais para a construção 
dos planos fatoriais ilustrados na figura1.  As taxas de desnitrificação foram posicionadas 
nos planos como variáveis complementares. Uma proximidade maior ou menor entre dois 
pontos-variáveis no plano traduz uma maior ou menor correlação entre essas variáveis, 
principalmente quando elas são afastadas do centro do plano (Valentin, 2000).  

É possível observar através da análise dos 3 planos gerados, que juntos explicam 
90,46 % da variância dos dados, que a taxa de desnitrificação da lagoa Cabiúnas se 
correlacionou mais fortemente com o consumo de O2 no sedimento, enquanto na lagoa 
Imboassica a concentração de nitrato foi a variável que mais se correlacionou com o 
processo (Fig1). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Embora com variações dentro de uma escala muito restrita, a figura 2 mostra a 

importância da nitrificação como processo provedor de substrato nos dois ambientes, já que 
de modo geral a fração Dn foi sempre maior que a Dw. No entanto, a lagoa Cabiúnas 
apresenta valores de Dn maiores que a lagoa Imboassica (Fig2), mesmo com menor 
disponibilidade de NH4

+ .   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 
 

Neste presente são apresentadas taxas de desnitrificação no sedimento muito abaixo 
da média estimada para ambientes lagunares e concentrações de NO3

-  muito menores que 
ambientes temperados considerados pobres deste substrato (Piña-Ochoa & Álvarez-
Cobelas, 2006). Especialmente em ambientes com baixa disponibilidade de nitrato o 
processo de nitrificação pode subsidiar até 75% do N2 produzido, regulando diretamente a 
desnitrificação (Dong et al., 2006). No entanto, mesmo a lagoa Imboassica, que recebe 
aporte de esgoto doméstico e apresentou valores mais elevados de NH4

+, as concentrações 
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de nitrato se mantiveram baixas durante todo o período, indicando forte limitação do 
processo de nitrificação. A limitação deste processo que se mostrou importante mesmo em 
proporções reduzidas (Fig.2) parece ser o fator limitante da atividade desnitrificante em 
lagos tropicais, modificando toda a dinâmica do ciclo do nitrogênio nestes ecossistemas.  

O consumo de oxigênio pelo sedimento, por afetar diretamente na concentração de 
O2 e na espessura da camada óxica, pode regular de diferentes formas o processo de 
desnitrificação, diretamente ou indiretamente através da nitrificação (Jensen et al., 1994). Os 
dados evidenciaram esta regulação diferenciada entre os dois ambientes estudados (Fig1). 
A regulação direta pôde ser observada na lagoa Cabiúnas onde as maiores taxas de 
desnitrificação coincidiram com os eventos de maior consumo de O2 (Fig1), que propiciavam 
a anoxia necessária ou a extensão da faixa anóxica. Já a atividade desnitrificante na lagoa 
Imboassica mostrou-se regulada mais fortemente pela disponibilidade de nitrato (Fig1), uma 
vez que o alto consumo de O2 pelo sedimento não limita diretamente o processo, mas sim a 
produção do seu substrato pelo processo de nitrificação.   
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RESUMO 
Os ácidos naftênicos (NAs), presentes em óleos da sub-Bacia Alagoas, foram separados por 
extração em fase sólida (SPE) em gel de sílica (Si) impregnada com hidróxido de potássio 
(KOH) e analisados por CG-EM como derivados trimetilsilanos (TMS). O CG-EM operou no 
modo SCAN e SIM com ionização por impacto de eletros (EI). Os compostos foram 
monitorados pelos fragmentos específicos das classes dos NAs mais comuns em petróleos 
como: monociclicos (Z= -2), biciclicos (Z= -4), triciclicos (Z= -6), monocíclico aromático (Z= -
8), tetraciclico (Z= -8), pentaciclico (Z= -10) e cadeia linear (Z= 0).  Os espectros de massas 
apresentam os fragmentos característicos m/z 73 [Si(CH3)2]+, m/z [M+57]+ com intensidades 
relativas altas confirmando a formação dos ésteres TMS. Os óleos apresentam na Fração 
F3 séries homólogas para NAs do tipo monociclicos (Z= -2), biciclicos (Z= -4), monocíclico 
aromático (Z= -8) e ácidos de cadeia linear (Z= 0). A Fração F1 apresenta serie homologa 
para compostos do tipo alkyl-ciclohexanos (m/z 83) em abundância relativa alta, nos óleos 
estudados.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: petróleo; sub-bacia Alagoas, ácidos naftênicos; trimetilsilano. 
 
 
ABSTRACT 
The naphthenic acids (NAs) presents in oils from Alagoas sub-Basin were separated by solid 
phase extraction (SPE) impregnated with potassium hydroxyl (KOH) and analyzed by CG-
EM as trimethylsilane derivates (TMS). The CG-EM worked in mode SCAN and SIM with 
electron impact ionization (EI). The compounds were monitored by specifics fragments of the 
more common classes of compounds NAs present in petroleum: monocyclic (Z= -2), bicyclic 
(Z= -4), tricyclic (Z= -6), monocyclic aromatic (Z= -8), tetracyclic (Z= -8), pentacyclic (Z= -10) 
e long chain (Z= 0). The mass spectrum shows characteristics ions as m/z 73 [Si(CH3)2]+ and 
m/z [M+57]+ with high intensity to confirm the TMS derivates. The oils show the presence of 
monocyclic (Z= -2), bicyclic (Z= -4), monocyclic aromatic (Z= -8) and long chain (Z= 0). The 
homologue series of alkyl-cyclohexans (m/z 83) are present in all the oils studied. 
 
 
KEYWORDS: petroleum, Alagoas sub-basin, naphthenic acids, trimethylsilane 
 
 
INTRODUÇÃO 
Ácidos naftênicos (NAs) são compostos orgânicos constituídos predominantemente por 
ácidos carboxílicos cíclicos com substituinte alquila e grupo carboxílico ligado normalmente 
na cadeia lateral (Hsu et al., 2000). Estes compostos são formados nos óleos crus por 
degradação bacteriana, e quase sempre, são responsáveis pela acidez total do petróleo e 
pela corrosão do óleo. A formula geral CnH2n + zO2, onde n é igual ao número de átomos de 
carbonos, e z o número de átomos de hidrogênio removidos, como conseqüência da 
formação de anéis ou insaturações, pode levar as diferentes classes de ácidos carboxílicos: 
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monocíclico Z= -2; bicíclico Z= -4;  tricíclico Z= - 6; tetracíclico ou monocíclico aromático Z= - 
8; pentacíclico Z= -10 e linear Z= 0 (Campos et al., 2006). A separação da fração rica dos 
NAs a partir do petróleo, é registrada na literatura por varias técnicas destacando-se a 
partição e/ou cromatografia liquida (CL) (Nascimento et al., 1999) e a extração em fase 
sólida (solid-phase extraction - SPE) com colunas de troca iônica (Jones et al. 2001). A 
caracterização dos NAs pela técnica cromatografia gasosa (CG) acoplada a espectrometria 
de massas (CG-EM), requer a derivatização dos ácidos, sendo os ésteres metílicos os 
derivados mais usados. Os derivados TMS dos ácidos carboxílicos e/ou álcoois de maneira 
geral no espectrômetro de massas, produzem íons característicos e estáveis, permitindo a 
identificação destes compostos com facilidade. Este trabalho descreve a separação dos 
NAs, de óleos da sub-Bacia Alagoas, por SPE em gel de sílica impregnada com hidróxido de 
potássio 6% (SPE/KOH) e discute a identificação dos derivados trimetilsilanos (NAs-TMS) 
por CG-EM. 
 
 
METODOLOGIA 
Amostras: Os óleos foram coletados na sub-Bacia Alagoas e fornecidos pela Petrobras UN-
SEAL/ATP-ALA-Alagoas. 
Mistura de padrões de ácidos lineares C11-C24: A mistura C11-C24 foi preparada a partir 
de 5 uL de uma solução, na concentração de 1mg/1mL, para cada ácido carboxílico, de n-
C11 a n-C24. 100 uL desta mistura reagiu com 100 uL de BSTFA (1% TMS - Supelco). 
Preparação da coluna: Hidróxido de Potássio (KOH) 3g foi dissolvido em 50 mL de 
isopropanol (ISOL). O adsorvente gel de sílica (2,5g), na granulométrica de cromatografia 
em camada delgada (CCD), foi adicionada a 15 mL de diclorometano (DCM) e 5 mL da 
solução KOH/ISOL, a suspensão agitada e mantida na geladeira. No cartucho SPE/3mL foi 
adicionado 2 mL de DCM, e a suspensão Si-KOH/DCM preparada acima. Com pressão 
positiva o solvente foi removido e mais suspensão Si-KOH foi adicionada. Quando a fase 
estacionaria atingiu 2 cm a coluna foi eluida com 6 mL de DCM e 6 mL de hexano.  
Separação dos compostos: O óleo (~70-80 mg), dissolvido em hexano (2 x 100 uL), foi 
adicionado a coluna SPE/KOH, e a coluna eluída com 4 mL de hexano (F1), 5 mL DCM (F2) 
e 5 mL DCM: ac. Fórmico 10% (F3). As frações foram concentradas com nitrogênio gasoso 
(N2) até 1 mL, 200 uL e 200 uL respectivamente. As frações foram mantidas em refrigeração 
até a analise por CG-EM.  
Derivatização: Na fração F3 foi adicionado 100 uL de BSTFA com 1 % TMCS (Supelco), o 
frasco fechado e a reação aquecida a 600C por 1 hora. A fração F3-TMS foi analisada por 
CG-EM no modo SCAN. 
Análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM): A 
analise foi realizada em CG-EM Shimadzu (SH) QP5050A, coluna capilar fundida SB 5 (25 
m × 0.25 mm i.d. × 0.25 m filme), no modo SCAN e SIM. O EM operou com programação 
de temperatura: 90 oC, 5 oC / min, 160 oC, (1min), 6 oC / min, 280 oC, 5 oC / min, 300 oC (14 
min). Injetor modo splitless, 280 oC, e  linha de transferência 290 oC.   
 
 
RESULTADOS 
 Os ácidos naftênicos (NAs) foram analisados pelas classes Z= 0, Z= -2, Z= -4, Z= -6, 
Z= -8, Z= -10. Os espectros de massas para os derivados trimetilsilanos ácidos alcanóicos 
lineares, aqui representados pelo ácido n-C16, apresentam os fragmentos m/z 73 [Si(CH3)2]+, 
m/z 117 [COOSi(CH3)2]+ e m/z [M+57]+ confirmando a formação dos derivados ésteres 
trimetilsilanos (Fig. 1). Compostos do tipo monocíclicos aromáticos Z= -8 (Fig. 1) com 
fragmentos de massas m/z 207 [M+57]+, m/z 163 [m/z 207-44]+ e m/z 133 [C6H5(CH2)2CO]+ 

foram identificados. O espectro de massas para Z= -8, (Fig. 1), é compatível com a estrutura 
do ácido 3-fenilpropanóico (C9). O ácido benzóico com fragmentos m/z 179 [M+57]+, m/z 105 
[C6H5CO]+ e m/z 135 [m/z179-44]+ foi também identificado nos óleos estudados. 
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Figura 1. Espectro de massas para os ácidos lineares (Z= 0) n-C16 e n-C18 e ácidos 
monocíclicos aromáticos Z= -8 identificado nos óleos. 

 
 

 Espectro com fragmento de massas intenso em m/z 295 [M+57]+, (Fig. 2), foi 
atribuído a estruturas com 15 átomos de carbonos do tipo NAs bicíclico (Z= -4).  Os 
compostos biciclicos com 15 átomos de carbonos, com estruturas do tipo drimano C15 e 
drimano rearranjado, são comuns em petróleos. Porém estes compostos apresentam íons 
característicos m/z 123, m/z 109 ou m/z 193 respectivamente (Peters, et al. 2005). A 
ausência destes fragmentos nos espectros analisados sugere bicíclico do tipo ácido 
decahidronaftaleno-pentanôico (Fig. 2).  Espectro de massas (Fig. 2) com fragmentos m/z 
339 [M+15]+, m/z 117 [COOSi(Me)2]+ e m/z 73 [Si(Me)2]+ foi identificado como NAs 
monocíclicos (Z= -2) com 18 átomos de carbonos C18, ciclohexil-dodecanoico. Ácidos 
monocíclicos alcanóicos do tipo ω-ciclohexil-hexanóico foi citado por Rodriques et al (2005) 
em óleos da bacia Sergipe-Alagoas e na bactéria Alicyclobacillus spp.  O ácido ciclohexil-
dodecanôico identificado nos óleos estudados (fração F3, Fig. 2) pode ser uma indicação da 
presença de bactérias nos reservatórios. Em todos os óleos na fração dos hidrocarbonetos 
saturados, fração F1, foi identificada a série homóloga dos alquil-ciclohexanos, como mostra 
o fragmentograma m/z 83 (Fig. 3).  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2. Espectro de massas ilustrando as classes de compostos bicíclico C15 (Z= -4) 
e monocíclico C18 (Z= -2) identificados nos óleos. 
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Figura 3. Fragmentograma m/z 83 apresenta a serie homologa de monocíclico (*) 
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RESUMO 
O magmatismo da Formação Acampamento Velho (573-549 Ma) tem sido descrito como 
uma associação bimodal representada por termos ácidos e subordinadamente básicos. A 
recente descoberta, por meio de técnicas de sensoriamento remoto, de uma intrusão de 
composição intermediária no Platô da Ramada, permitiu a reinterpretação deste 
magmatismo como um trend básico até ácido. Esta intrusão localiza-se na porção SW do 
Platô da Ramada, 20 km ao sul da cidade de Vila Nova do Sul – RS. Sua dimensão é de 5 
km E-W por 2 km N-S. Apresenta composição média diorítica, com texturas anti-rapakivi e 
micrográfica na parte central e textura porfirítica nas suas bordas. O conteúdo de SiO2 varia 
de 56% a 63%. Quando plotadas juntamente com as analises químicas das rochas ácidas e 
básicas do platô, obtidas por outros autores, no diagrama TAS para rochas vulcânicas, estas 
preenchem o gap composicional entre os dois termos, evidenciando que este magmatismo 
evoluiu desde composições básicas até ácidas. Testes de balanço de massa dão 
sustentação à hipótese de cristalização fracionada na evolução magmática das 
composições básicas até traquíticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Acampamento Velho - bimodal - Platô da Ramada - 
intrusão diorítica 
 
 
 
ABSTRACT 
The magmatism of the Acampamento Velho Formation (573-549 Ma) has been described 
as an association bimodal acted by acid terms and basic subordinately. The recent 
discovery, through techniques of remote sensing, of an intrusion of intermediate composition 
in the Ramada Plateau, allowed the reinterpretation of this magmatism as a basic trend even 
acid. This intrusion is located in the portion SW of the Ramada Plateau, 20 km to the south of 
the city of Vila Nova do Sul - RS. Her dimension is of 5 km E-W x 2 km N-S. Presents 
composition medium dioritic, with anti-rapakivi and micrographic textures in the central part 
and porfiritic texture in their borders. The SiO2 content varies of 56% to 63%. When ploted 
together with chemistry analyze them of the rocks acid and basic of the plateau, obtained by 
other authors, in the diagram TAS for volcanic rocks, these fill out the gap compositional 
among the two terms, evidencing that this magmatismo developed from basic compositions 
to acid. Tests of mass balance give sustentation to the fractional crystallization hypothesis in 
the magmatic evolution of the basic compositions to traquitic. 
 
KEYWORDS: Acampamento Velho Formation - bimodal - Ramada Plateau - dioritic intrusion 

 
 

 
 



INTRODUÇÃO E  
GEOLOGIA DA ÁREA 

 
A Formação Acampamento 

Velho (573-549 Ma) é referida em 
diversos trabalhos como sendo uma 
associação vulcânica bimodal alcalina 
sódica e saturada em sílica com 
rochas ácidas e termos básicos 
subordinados, (e. g. Sommer, 2003; 
Wildner et al., 1997). Corresponde à 
porção superior do Grupo Bom Jardim 
(Ribeiro & Fantinel, 1978), posterior as 
vulcânicas shoshoníticas da Formação 
Hilário (592 Ma) (Nardi & Lima, 2000). 
No Platô da Ramada (Fig. 1), a 
Formação Acampamento Velho tem 
expressividade em volume e 
exposições, tendo como unidades 
basais depósitos piroclásticos de fluxo, 
principalmente ignimbritos que são 
sucedidos por depósitos efusivos 
riolíticos. Os termos básicos são 
representados principalmente por 
corpos hipabissais (Sommer, 2003). 

 
 
 
 
 

Figura 1 – Mapa de localização do Platô da Ramada e as 
principais ocorrências do vulcanismo neoproterozócio na 

Bacia do Camaquã. (modificado de Sommer, 2003). 
INTRUSÃO DIORÍTICA 
 

Estudos utilizando técnicas de sensoriamento remoto (Pinheiro-Sommer, 2005) 
permitiram identificar uma intrusão intermediária, dominantemente diorítica, nas unidades 
ácidas da Formação Acampamento Velho na porção sul do Platô da Ramada. Considerou-
se a hipótese deste corpo representar um estágio magmático vinculado a Formação 
Acampamento Velho, ocupando, portanto, o intervalo ou gap composicional que 
originalmente definiu a bimodalidade do platô. 
 
Petrografia 

A intrusão tem forma elíptica com dimensões em torno de 5 km E-W x 2 km N-S  
(Fig. 2), tendo no contato com os vulcanitos bordas finas com fenocristais de plagioclásio em 
uma matriz fanerítica fina, definindo uma textura porfirítica. A borda é transicional para uma 
matriz média, com texturas micrográfica e anti-rapakivi (Fig. 3a) que predominam na parte 
central do corpo. A cristalização inicial foi plagioclásio + augita, sendo esta última substituída 
por hornblenda, indicando um aumento no conteúdo de voláteis com a diferenciação. A 
etapa final de cristalização gerou um arranjo micrográfico (quartzo + feldspato alcalino). 
Zircão, apatita e minerais opacos ocorrem como fases acessórias. Feições de zonações e 
reabsorções observadas nos fenocristais de plagioclásio (Fig. 3b) são indicativas de uma 
taxa de resfriamento compatível com rochas hipabissais.  
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Figura 2 – Mapa da intrusão diorítica na porção sul do Platô da Ramada. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3a - Fenocristal de plagioclásio (PL) envolto por crescimento de feldspato potássico 
(F-K) marcando a textura anti-rapakivi. Intercrescimento de quartzo (QZO) + feldspato 
potássico formando textura micrográfica (luz polarizada). 
Figura 3b - Zonação em fenocristal de plagioclásio (luz polarizada). 
 
Litoquímica 

A litoquímica de elementos maiores indica valores de SiO2 variando entre 56% e 
63%, TiO2 de 0,85% a 1,51% e CaO de 2,63% a 4,90%. As rochas apresentam elevados 
valores de Fe2O3t (6,97% a 8,96%) em relação à MgO (0,96% a 1,53%) e conteúdos 
elevados de álcalis (6,82% a 8,22%). No diagrama TAS para rochas plutônicas as amostras 
ocupam o campo sienodiorito a quartzo diorito. Os dados litoquímicos indicam a afinidade 
alcalina sódica dessa intrusão, como realçado no diagrama de Peacock onde as rochas 
ocupam o campo álcali-cálcico.  
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RELAÇÃO COM O 
MAGMATISMO DA 
FORMAÇÃO 
ACAMPAMENTO VELHO 
 
Adicionando-se os dados 
geoquímicos das rochas 
dioríticas aos das rochas 
básicas e ácidas do Platô da 
Ramada, obtidos por Sommer 
(2003) no diagrama TAS para 
rochas vulcânicas constata-se 
um trend magmático (Fig. 4).  
 
Figura 4 - Diagrama TAS para 
rochas vulcânicas. (dioritos 
representados por losângos 
verde). 

 
Nos diagramas binários de Harker os dados químicos das rochas dioríticas colocam-

se entre os termos mais básicos e ácidos do Platô, definindo, em geral, trends hiperbólicos 
regulares e contínuos, sugestivos de processos de cristalização fracionada. Os resultados 
de cálculos de balanço de massa são coerentes com esta hipótese, sugerindo a evolução de 
um líquido básico até a composição diorítica (fracionamento de 56% de olivina +  
clinopiroxênio + plagioclásio + titanomagnetita) e desta para uma composição traquítica 
(fracionamento de 25% de piroxênio + titanomagnetita + albita + anortita). Em ambos os 
testes a soma do quadrado dos resíduos foi inferior a 1. 
 
Conclusões 

Estudos recentes identificaram um corpo diorítico intrusivo nas rochas ácidas da 
seqüência vulcânica da Formação Acampamento Velho. Dados litoquímicos expõem a 
afinidade alcalina sódica destas rochas hipabissais intermediárias que podem representar 
estágios de diferenciação entre os termos básicos e ácidos na evolução do magmatismo 
desta formação. A identificação de rochas com estas características indica, portanto, que a 
Formação Acampamento Velho evoluiu desde composições básicas até ácidas. Trabalhos 
em curso considerando o comportamento dos elementos traços e ETR na avaliação da 
hipótese de fracionamento poderão dar maior sustentabilidade à hipótese. 
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RESUMO  
O 210Pb é um radionuclídeo intermediário na série natural de decaimento do 238U, que 
finaliza no 206Pb estável. O 210Pb é um radionuclídeo que origina o 210Bi por decaimento 
beta, o qual forma o 210Po, também por decaimento beta. Por sua vez, o 210Po é um 
radionuclídeo emissor alfa, cuja detecção tem contribuído para a determinação de taxas de 
sedimentação em bacias hidrográficas a partir do método do 210Pb. A técnica tem se 
constituído em importante ferramenta na avaliação dos processos intempéricos, os quais 
dependem de vários fatores, principalmente o clima. Neste trabalho, o método cronológico 
do 210Pb baseado no 210Po foi empregado no estudo de sedimentos coletados na foz do Rio 
Amazonas em Macapá, estado do Amapá, Brasil. Um testemunho de 1 m de profundidade 
foi coletado e seccionado em porções de 10 cm de espessura cada para as análises 
radioquímicas. A aplicação do modelo de taxa de acumulação constante mostrou-se viável, 
tendo sido possível a otimização dos resultados para a fração granulométrica 
correspondente a areia fina/muito fina, que forneceu um valor correspondente a 610 
mg/cm2ano (8 mm/ano).   
PALAVRAS-CHAVE: radioatividade, 210Pb e 210Po, sedimentos, Rio Amazonas 
 
ABSTRACT  
210Pb is an intermediary member of the natural 238U decay series that finishes at the stable 
206Pb. 210Pb is a radionuclide that generates 210Bi by beta decay, which forms 210Po, as well 
by beta decay. On the other hand, 210Po is an alpha-emitter radionuclide, whose detection 
has allowed the evaluation of weathering rates in hydrographic basins by the 210Pb-method. 
The technique has been an important tool in the study of weathering processes, which 
depend of several factors, mainly climate. In this work, the 210Pb chronological method based 
on 210Po was utilized for studying sediments collected at the mouth of Amazonas River in 
Macapá city, Amapá State, Brazil. One sediments profile 1-m deep was sampled and cut in 
slices 10-cm thick for the radiochemical analyzes. The application of the constant 
accumulation rate model was succesfull, which was optimized for the grain size fraction 
corresponding to fine/very fine sand and yielded a value of 610 mg/cm2year (8 mm/year).   
KEYWORDS: radioactivity, 210Pb and 210Po, sediments, Amazonas River 
 
INTRODUÇÃO 

Além dos radionuclídeos cosmogênicos, contribuem como fonte natural de radioatividade 

elementos que estão presentes na Terra desde a sua formação, inserindo-se nesse 

contexto aqueles que possuem isótopos radioativos cuja meia-vida é suficientemente longa 

para permitir que a atividade permaneça existindo mesmo nos dias de hoje. Os mais 

importantes elementos primordiais são o urânio, tório e potássio, que são litófilos e se 

concentram preferencialmente nas rochas ígneas ácidas ao invés das básicas e 

ultrabásicas. A abundância crustal média do urânio corresponde a 2,5 µg/g (Bowie & Plant, 



1983), possuindo esse elemento dois isótopos primários, o 238U e o 235U, os quais ocorrem 

atualmente na proporção de 99,3% de 238U para 0,7% de 235U. Ambos são geradores de 

séries de decaimento radioativo, possuindo o 238U um número maior de produtos de 

decaimento, dentre os quais o 210Pb  e o 210Po, segundo se constata na seguinte seqüência 

de decaimento: 238U (4.49 Ga, α) → 234Th (24.1 d, β-) → 234Pa (1.18 min, β- ) → 234U (0.248 

Ma, α) → 230Th (75.2 ka, α) → 226Ra (1622  a, α) → 222Rn (3.83 d, α) → 218Po (3.05 min, α) 

→ 214Pb (26.8 min, β-) →  214Bi (19.7 min, β-) → 214Po (0.16 ms, α) → 210Pb (22.26 a, β-) →  

210Bi (5 d, β-) →  210Po (138 d, α) →  206Pb.  

Uma vez que ocorre escape de 222Rn a partir de rochas e solos para a fase fluida 

circundante como ar, a sua emanação é responsável pela presença de 210Pb na atmosfera, 

o qual é removido por precipitação. O 210Pb atmosférico retornando à superfície terrestre é 

geralmente  designado como “não-produzido” (em excesso), enquanto que o 210Pb 

resultante do decaimento de  238U  nas rochas, solos, minerais e sedimentos é referido 

como “produzido” (in situ) (Eakins & Morrison, 1978; Joshi et al., 1992; Baskaran & Naidu 

1995; Turner & Delorme 1996). 

Numerosos estudos têm sido realizados empregando dados de 210Pb como 

cronômetros para a acumulação e mistura de sedimentos em lagos, estuários e áreas 

costeiras, uma vez que fornecem um método conveniente de datação na escala de tempo 

dos últimos 100-150 anos (ver, por exemplo, Baskaran & Naidu 1995; Carroll et al. 1995; 

Ravichandran et al. 1995;  Baskaran et al. 1996). No Brasil, que possui extensa área 

costeira e rede de drenagem, alguns estudos foram realizados por Godoy et al. (1998a, 

1998b) e Bonotto & Lima (2006), dentre outros, que utilizaram a cronologia derivada do 

210Pb em diferentes contextos hidrológicos. Neste trabalho, a técnica foi aplicada na 

determinação da taxa de sedimentação na foz do Rio Amazonas a partir de análises 

conduzidas em testemunho coletado na cidade de Macapá, capital do estado de Amapá.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
As análises de 210Pb a partir do 210Po foram conduzidas em sedimentos coletados na foz do 

Rio Amazonas por intermédio de um tubo de PVC com diâmetro de 75 mm. A coluna 

sedimentar possuiu 1 m de comprimento e foi fatiada em amostras de 10 cm de espesura 

cada. O ponto de amostragem situou-se na orla da cidade de Macapá (AP), em um local 

onde não há circulação de banhistas e onde o fluxo do Rio Amazonas não é turbulento. As 

coordenadas do ponto de amostragem correspondem à latitude de 0°0’6,4”S e longitude de 

51°3’36,9”W. 

Alíquotas de cada amostra (0,5 g) foram submetidas a digestão com água régia (7 

mL) a 80°C durante 5-10 minutos. Após resfriamento e filtragem, a solução foi transferida a 



béquer de teflon ao qual se adicionou água deionizada e o spike 209Po (energia = 4,98 

MeV), cuja atividade correspondeu a 8 dpm/mL. Depois, adicionou-se hidróxido de amônio, 

até elevar o pH da solução entre 7 e 8. Neste pH, o hidróxido férrico flocula rapidamente de 

uma solução supersaturada, “arrastando” o polônio e outros elementos em sua precipitação. 

Após a deposição do precipitado, retirou-se o líquido sobrenadante, tendo sido a fase sólida 

recuperada por centrifugação e dissolvida em HCl 8M. O Fe(III) adicionado a cada amostra 

de água foi separado do polônio através de extração com solvente orgânico, adicionado em 

quantidade igual ao volume de solução existente. O método empregado para esta 

separação envolveu a extração do ferro diluído em HCl 8 M com éter (di)isopropílico. Após 

redução de volume da solução contendo polônio em meio de ácido clorídrico 8M, 

acrescentaram-se hidroxilamina cloridrato, citrato de sódio e um disco metálico à solução. 

Então, efetuou-se a deposição do polônio em chapa aquecedora, a qual foi mantida sob 

agitação constante numa temperatura entre 85-90 ºC, durante 90 minutos. Depois, 

procedeu-se a sua lavagem com água destilada e secagem sob lâmpada infra-vermelho. A 

quantificação do 210Po foi realizada a partir da caracterização de sua emissão alfa de 5,3 

MeV de energia, em espectrômetro empregando um detector semicondutor de Si(Au). A 

técnica de determinação do 210Pb (“não-produzido”) foi indireta, mediante a medida do 

210Po. A quantificação do 210Pb “produzido” (in situ) foi efetuada mediante o emprego de 

espectrometria gama que possibilitou determinar o seu antecessor na série do urânio, o 

226Ra. O 210Pb foi, então, estimado depois de se proceder a correção dos dados em virtude 

das perdas do gás radônio. Maiores detalhes sobre o método podem ser encontrados em 

Bonotto & Lima (2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atividade total de 210Po (=210Pb) nas amostras de sedimentos, obtida por espectrometria 

alfa, variou de 0,54 a 4,55 dpm/g. O tempo transcorrido entre a preparação dos discos e a 

finalização das medidas foi no máximo de 3 dias, de maneira que foram pequenas as 

correções devido o decaimento radioativo do 210Po (meia-vida de 138 dias). A atividade de 

210Pb “produzido” (in situ) determinada por espectrometria gama variou de 3,25 a 11,82 

dpm/g, a qual, após correções devido perdas do gás radônio, diminuiu para valores entre 

0,52 e 1,89 dpm/g.  Portanto, a atividade de 210Pb “não-produzido” (em excesso) 

correspondeu à diferença entre o 210Pb total e o 210Pb “produzido”, tendo variado de 0,01 a 

2,87 dpm/g nas amostras analisadas. Os dados obtidos possibilitaram encontrar 

inicialmente uma taxa de sedimentação que correspondeu a 2190 mg/cm2ano, ou então, 17 

mm/ano. Contudo, a análise granulométrica do material revelou que até a profundidade de 

40 cm ocorre dominância de areia grossa/média/fina na coluna sedimentar. Este material 



não é tão adequado para as análises radiométricas como aquele ocorrendo a partir de 40 

cm que consiste predominantemente de areia fina/muito fina. A curva obtida foi, então, 

refeita de maneira a levar em conta este material, tendo sido possível determinar uma taxa 

de sedimentação de 610 mg/cm2ano (8 mm/ano). Este novo valor mostrou-se mais 

realístico quando comparado com outros dados disponíveis na literatura, que foram gerados 

a partir do emprego da mesma técnica. A partir da reta obtida, foi possível retornar no 

passado até o ano de deposição de 1877, compatível com o período de utilização do 

método. As informações são, assim, potencialmente úteis para resgatar informações 

históricas sobre as mudanças temporais relacionadas com o crescimento populacional e 

desenvolvimento industrial ocorrendo na região. Análises futuras de metais pesados ou 

outros constituintes podem fornecer registros valiosos dos impactos ambientais ocorridos 

em decorrência da ocupação humana na região.  
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RESUMO
O objetivo desse estudo é caracterizar as camadas de carvão coletadas no poço CBM 001-
ST-RS, jazida Santa Terezinha, química e petrograficamente e relacionar os resultados com
o gás natural (CBM) associado com as camadas de carvão. As amostras foram coletadas
usando “wireline core retrieval”, seguido de medidas de desorção de gás e determinação da
composição do gás. Os resultados mostraram que as variações no conteúdo de gás
associadas com as camadas de carvão são principalmente relacionadas ao conteúdo de
cinza do carvão. Quanto a influência do conteúdo maceral, a vitrinita apresentou correlação
positiva com o conteúdo de gás total.

PALAVRAS-CHAVE: carvão, gás natural, Bacia do Paraná

ABSTRACT
The objective of this study is to characterize the coal seams collected from well CBM 001-
ST-RS, Santa Terezinha Coalfield by chemical and petrographical methods and relate the
results to the natural gas (CBM) associated with the coal seams. The samples were
collected using wireline core retrieval, followed by gas desorption measurements and gas de
composition determinations. The results show that the variations in the gas content
associated with the coal seams are mainly related to the ash content of the coal. In respect
to the influence of maceral content, vitrinite showed a positive correlation with the total gas
content.

KEYWORDS: Coal, natural gas, Paraná Basin

INTRODUÇÃO
O recurso coal bed methane (CBM), até o presente, é produzido principalmente nos Estados

Unidos, com 70% da produção mundial e o restante na Austrália, Índia, Canadá, China,

Inglaterra, Colômbia, Rússia, Ucrânia e Áustria (Flores, 2008) enquanto que em muitos

outros países (China, Índia, Austrália, Polônia, Alemanha), as bacias de carvão são

avaliadas pelo seu potencial de CBM. No Brasil, a principal e mais importante sucessão

sedimentar portadora de carvão e gás natural ocorre na Bacia do Paraná.

OBJETIVO
O objetivo do estudo é a caracterização petrológica e geoquímica das camadas de carvão

na jazida Santa Terezinha e sua relação com o gás natural determinado no poço de

exploração CBM 001-ST-RS.

LOCALIZAÇÃO E GEOLOGIA DA ÁREA

janalevandowski@yahoo.com.br


A área de estudo está localizada no nordeste do estado do Rio Grande do Sul, na Jazida

Santa Terezinha próximo ás cidades de Tramandaí e Osório. O carvão em estudo pertence

à Formação Rio Bonito, Grupo Guatá, seqüência carbonífera-eotriássica da Bacia do

Paraná. Holz (1998) estudou o pacote sedimentar do Permiano da Bacia do Paraná e

encontrou 6 parasseqüências, com as melhores formações de carvão nas parasseqüências

2 e 3.

METODOLOGIA
Para a coleta das amostras de carvão e metano foi construído um laboratório móvel,

adaptado para esse tipo de estudo, o qual foi levado até o local de execução da sondagem.

A sondagem realizada foi do tipo wireline core retrieval, onde todo o processo de coleta de

amostras foi feito o mais rápido possível (em média 6 minutos para chegar a superficie em

uma profundidade de 600m). Posteriormente os testemunhos de carvão e folhelhos

carbonosos foram armazenados em cilindros especiais, os quais foram fechados

imediatamente à sua colocação, com o objetivo de avaliar corretamente a quantidade de gás

metano liberado nos carvões. Em seguida, iniciaram as medidas de desorção do gás. As

amostras, após a coleta, permaneceram por um período de 40 a 85 dias encubadas nos

cilindros enquanto todo gás foi desorvido. A próxima etapa envolveu o processamento das

amostras o qual envolveu a limpeza, secagem, homogeinização, corte, britagem, seguido do

quarteamento, onde cada amostra foi subdividida para as análises petrográficas e químicas.

Análises Petrográficas:

Foi realizada análise quantitativa dos grupos de macerais e macerais individuais (análise de

macerais) e determinação do grau de carbonificação (rank) utilizando a técnica da

reflectância da vitrinita.

Análises Químicas/Físicas:

Foram realizadas análise imediata (porcentagem de umidade, porcentagem de cinzas,

porcentagem de matéria volátil e carbono fixo), poder calorífico, teor de enxofre, medidas de

desorção do gás e análise de composição do gás.

RESULTADOS
Os valores da reflectância da vitrinita mostram uma grande variação (tabela 1), desde 0.65 até

2.61 Ro%, indicando um rank de betuminoso alto volátil C até semi-antracita. As amostras com

valores mais elevados foram afetadas por intrusões vulcânicas que causaram um aumento no

nível de maturação. A composição petrográfica das amostras é variável. O range da vitrinita

varia de 1 até 53%, liptinita 0 até 12% e inertinita 31,2 até 66,2% (tabela 1). A matéria mineral

mostra um range de 6,6 até 55% (tabela 1). Nesta, ocorre mais abundantemente pirita seguida



de argilas. Quanto ao percentual de umidade das amostras, este varia de 0,71 a 1,71% em

peso, já o percentual de cinzas mostrou valores de 34,43 até 92,7% em peso (tabela 1). Os

demais resultados da análise imediata são detalhados na tabela 1. O poder calorífico obteve

resultados variando de 170 a 6265 Kcal/Kg. Quanto ao teor de enxofre, os valores variaram

entre 0,12 e 7,68% em peso (tabela 1). O conteúdo de gás total no carvão mostra uma

variação de 0,32 até 2,18 cm3/g carvão. Os valores de gás perdido são pequenos variando de

0 a 0,18 cm3/g. Os valores de gás residual variam de 0,01 a 0,09 cm3/g. A figura 1 mostra a

desorção comparada com outros parâmetros como reflectância da vitrinita, e conteúdo de

cinzas e conclue-se que as amostras com menores quantidades de gás contêm em geral

valores maiores de cinzas. Já os resultados da análise da composição do gás mostraram que

o gás é composto predominantemente por metano, com as amostras apresentando um range

de 94,26 até 99,47%. A quantidade dos outros hidrocarbonetos e CO2 e N2 é pequena.
Tabela 1. Resultados de análises químicas e petrográficas (U, umidade %; Cz, cinza (base seca) %;
MV, matéria volátil, d.a.f.: dry ash free; CF, carbono fixo; St:, enxofre total (b.s.)%; PC, poder
calorífico (b.s.)% kcal/kg. MM (matéria mineral), vitrinita, liptinita e inertinita em Vol%.

Cilindros  Camada U Cz MV CF MV (d.a.f) St PC
Ro
(%) Vitrinita Liptinita Inertinita MM

1 A 0,71 53,64 29,58 16,07 64,80 7,68 6265 0,65 46,6 3,4 38,6 11,4

2 L1 1,00 92,7 5,0 1,3 79,37 0,15 170 2,61 4,4 0,0 40,6 55,0

3 L2 1,71 73,43 9,94 14,92 39,99 6,88 1490 1,50 35,0 0,4 48,0 16,6

4 B 1,36 62,17 15,02 21,45 41,18 2,58 2900 0,88 37,0 0,0 36,8 26,2

5 L3 1,61 83,98 10,36 4,05 71,89 0,12 565 1,44 1,0 0,0 44,0 55,0

6 C 1,41 68,07 14,65 15,87 48,00 2,06 2035 0,76 31,0 11,0 39,0 19,0

7 C 1,53 46,39 19,73 32,35 37,88 0,41 4110 0,82 42,4 5,4 44,4 7,8

8 C 1,5 35,4 22,73 40,37 36,02 0,7 5180 0,79 42,0 8,0 38,0 12,0

9 C 1,33 37,09 24,82 36,76 40,31 0,48 5855 0,77 46,8 9,4 35,0 8,8

10 C 1,08 34,43 29,03 35,46 45,01 0,31 5095 0,94 46,6 5,8 34,0 13,6

C total 1,39 43,74 22,44 32,46 41,45 0,77 4499 0,82 42,0 7,9 37,9 12,3

11 D 1,44 49,34 21,26 27,96 43,19 0,31 4555 0,92 47,4 8,0 34,0 10,6

12 D 1,13 36,03 27,57 35,27 43,87 0,68 5345 0,83 45,4 10,0 33,2 11,4

D total 1,27 42,08 24,70 31,95 43,56 0,51 4986 0,87 46,3 9,1 33,6 11,0

13 E 1,59 55,45 17,32 25,64 40,32 0,22 3750 0,93 42,8 7,4 40,8 10,0

14 E 1,2 35,2 22,05 41,55 34,67 1,34 5295 0,97 40,0 7,0 42,0 11,0

15 E 1,56 40,34 24,35 33,75 41,91 1,18 5730 0,71 46,0 5,8 31,2 17,0

E total 1,43 42,23 21,72 34,62 38,80 1,00 5067 0,85 42,9 6,7 37,7 12,7

16 F 1,41 52,15 18,45 27,99 39,73 0,27 3495 0,91 32,6 5,0 55,8 6,6

17 G 1,31 61,93 13,76 23 37,43 0,22 2500 1,19 17,6 1,0 66,2 15,2

18 G 1,28 45,63 17,3 35,79 32,59 0,19 4150 1,11 14,6 10,0 59,4 16,0

19 G 1,24 53,89 16,64 28,23 37,08 0,2 3660 0,95 18,0 12,0 60,0 10,0

20 G 1,28 62,75 15,2 20,77 42,26 0,21 2800 0,94 16,4 5,0 60,0 18,6

21 G 1,17 53,92 16,75 28,16 37,30 0,28 3565 1,02 20,4 9,6 58,0 12,0

G total 1,26 55,76 15,89 27,10 37,36 0,22 3321 1,04 17,3 7,4 60,8 14,4

22 H 0,98 46,39 22,72 29,91 43,17 1,14 4290 0,88 53,0 0,0 34,0 13,0

23 H 0,92 63,35 17,71 18,02 49,57 1,66 2550 0,83 44,0 0,0 38,2 17,8

H total 0,95 54,63 20,28 24,13 49,57 1,39 2550 0,95 48,6 0,0 36,0 15,3

24 I 1,32 79,55 10,1 9,03 52,80 1,11 1055 1,05 8,0 2,0 36,8 53,2



Figura 1. Distribuição das camadas de carvão no poço CBM 001-ST-RS, mostrando limite de
parasseqüências, espessura das camadas, conteúdo de cinzas, reflectância da vitrinita e volume de

gás natural determinado. PS: parasseqüência.(modificada de Kalkreuth et al., 2008).

REFERÊNCIAS
Flores, R. M. 2008. Methanogenic pathways of coal bed gas in the Powder River Basin, United
States:The geologic factor. International Journal of Coal Geology, 76: 46-51.

Holz, M. 1998. The Eo-Permian coal seams of the Paraná Basin in southernmost Brazil: An analysis
of the depositional conditions using sequence stratigraphic concepts. International Journal of Coal
Geology, 36: 141-163.

Kalkreuth, W., Holz, M., Casagrande, J., Cruz, R., Oliveira, T., Kern, M., Levandowski, J., Rolim, S. O
Potencial de Coalbed Methane (CBM) na jazida de Santa Terezinha – resultados preliminares da
modelagem 3D da jazida e do poço de exploração CBM001-ST-RS, Revista Brasileira de
Geociências, v. 38, n. 2, p. 1-15, 2008.



HIDROGEOQUÍMICA E GEOLOGIA MÉDICA DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 
PÚBLICO DAS CIDADES NAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA E CUIABÁ-

SANTARÉM: PROJETO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DA BR-163 
 

Edesio Maria Buenano Macambira – CPRM-Belém 
emacambira@be.cprm.gov.br 

Eduardo Paim Viglio – CPRM-Belo Horizonte 
eviglio@bh.cprm.gov.br 

 
 

RESUMO 
O Projeto ZEE da BR-163 (Cuiabá-Santarém) abrange uma área de 340.000 km² no Estado do 
Pará, tendo entre seus objetivos o estudo hidrogeoquímico das águas de abastecimento público 
e sua relação com a saúde da população, em 48 localidades principalmente ao longo das 
rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Transgarimpeira. As 48 amostras coletadas 
foram analisadas para 35 elementos/compostos. O As B, Ba, Be, Cl, Co, Cr, F, K, Li, Mn, Mo, 
Na, Ni, NO2, Sc, V e W não apresentaram valores nocivos à saúde humana (CONAMA 357; 
MS, 518 e WHO 1993). Entretanto, o Al, Br, Ca, Cu, Cd, Fe, Mg, NO3, Pb, PO4 , Se, Si, Sn, 
SO4, Sr, Ti, e Zn apresentaram conteúdos nocivos. Em mais de 95% das comunidades 
amostradas constatou-se elemento(s) com teores impróprios para consumo nas águas servidas 
à população.  
PALAVRAS-CHAVE: Hidrogeoquimica, água de abastecimento, geologia médica 
 
ABSTRACT 
The ZEE da BR-163 Project (Cuiabá-Santarém Road) comprehends an area with 340.000 km2 in 
Pará State.  Among its aims, the hydro geochemistry study of water public supply and its relation 
to health of population were emphasized, mainly, at Tranzamazônica, Cuiabá-Santarém and 
Transgarimpeira roads. Forty eight samples were collected and analyzed to 35 chemical 
elements/composts. The As B, Ba, Be, Cl, Co, Cr, F, K, Li, Mn, Mo, Na, Ni, NO2, Sc, V and W 
did not present harmful contents to human health (CONAMA 357; MS, 518 e WHO 1993). 
However, the Al, Br, Ca, Cu, Cd, Fe, Mg, NO3, Pb, PO4, Se, Si, Sn, SO4, Sr, Ti, and Zn showed 
harmful contents. In more than 95% of the sampled locations were testified chemical 
elements/composts with harmful contents in the water used by population.  
KEYWORDS: Hydrogeochemical, drinkable water, medical geology 
 
INTRODUÇÃO 
 O Projeto Zoneamento Ecológico-Econômico da Área de Influência da Rodovia BR-163 

(Cuiabá-Santarém) – ZEE da BR 163 foi executado pela CPRM – Belém em convênio com 

vários outros órgãos (EMBRAPA, MPEG, DNPM, SIPAM e UFPA). Este empreendimento de 

natureza regional e multidisciplinar foi patrocinado pela ADA tendo como objetivo subsidiar o 

ordenamento territorial, o monitoramento e controle ambiental e o fomento às atividades 

produtivas sustentáveis. A Geoquímica Ambiental e a Geologia Médica compuseram parte 

destes estudos em especial ao estudo hidrogeoquímico das águas de abastecimento público e 

sua relação com a saúde da população ao longo das rodovias Transamazônica (BR-230), 

Cuiabá-Santarém (BR-163) e Transgarimpeira. Este zoneamento ocupa uma área de cerca de 



340.000 km² (Fig. 1) abrangendo 

inteira ou parcialmente os 

municípios de Altamira, Anapú, 

Aveiro, Belterra, Brasil Novo, 

Itaituba, Jacareacanga, Juruti, 

Medicilândia, Novo Progresso, 

Placas, Porto de Moz, Prainha, 

Rurópolis Presidente Médici, 

Santarém, Senador José Porfírio, 

Trairão, Uruará e Vitória do 

Xingu. 

 
ASPECTOS FISIOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS E SOCIO-ECONÔMICOS  
A região apresenta um padrão de drenagem dendrítico, bem desenvolvido, perene, com 

grandes rios, limitada aproximadamente pelos rios Xingú e Tapajós. Sob o aspecto 

geomorfológico há uma continua diminuição das altitudes, de sul para norte, com o relevo, 

gradando das serras e chapada do Cachimbo, para o Planalto Xingu-Tapajós, em seguida para 

o Planalto Rebaixado da Amazônia e, no extremo norte, para a Planície Amazônica (Ventura et 

al. 1975). Predomina na região uma extensa e bem desenvolvida cobertura vegetal, de aspecto 

homogêneo, com grande número de espécies, muitas de grande porte, típica de uma floresta 

tropical úmida que está sendo gradativamente substituída, principalmente ao longo das 

estradas, por pastagens, culturas e “capoeiras”. No contexto geológico (Vasquez & Rosa Costa 

2008), a área localiza-se no Cráton Amazônico, abrangendo a borda norte do Escudo Brasil 

Central e a porção sul da Bacia do Amazonas. O traçado da Rodovia Transamazônica coincide 

aproximadamente com o limite destas unidades. A região cratônica é de idade 

arqueoproterozóica, constituída pelos domínios tectônicos do Bacajá, Iriri-Xingu, Tapajós e 

Bacia do Alto Tapajós no extremo sul. O contexto sedimentar da Bacia Intracratônica do 

Amazonas está representado por sequências paleozóicas e mesozóicas. As regiões mais 

populosas estão situadas ao longo das rodovias e grandes rios, com presença das seguintes 

atividades econômicas: pecuária e atividades afins (laticínios e frigoríficos), indústria madeireira 

(extração e beneficiamento), agricultura (cacau, arroz, mandioca, etc.), pesca e comércio. Na 

região do Tapajós a mineração tem um papel importante como consequência da produção de 

ouro e de calcário (cimento). A área de trabalho apresenta um precário sistema de saneamento 

básico, inclusive nas grandes cidades. A malária, a hanseníase e a leichimaniose são 



endêmicas na região e numerosas doenças de veiculação hídrica e/ou alimentar (verminose, 

hepatite, diarréia, etc.) atingem altos índices (DATASUS).  

METODOLOGIA DE TRABALHO 
Foram coletadas 48 amostras de água de sistema de abastecimento público das sedes 

municipais e principais vilas ocorrentes ao longo das rodovias Transamazônica, Cuiabá-

Santarém e Transgarimpeira. A amostra foi coletada na fonte de abastecimento e representa a 

água que está sendo consumida pela população. Em cada ponto de amostragem foi coletado 

cerca de 1 litro de água, e através de um sistema de seringas e filtros, separou-se duas 

amostras, com cerca de 50ml, para análise de ânions e de cátions. Na ocasião da amostragem 

utilizou-se o aparelho Multiline PL4 para a medida das seguintes propriedades: pH, oxigênio 

dissolvido, condutividade e temperatura. As amostras foram acondicionadas em caixa de isopor 

com gelo a uma temperatura média de 4º C e enviadas para análise de 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) 

por ICP-MS na UCB e outra para análise de 7 ânions (F, Cl, NO2, NO3, Br, SO4 e PO4) via 

cromatografia na UFPA. Os resultados foram interpretados com base em parâmetros 

geoambientais e nos valores permitidos para água de consumo humano, segundo os padrões 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005), 

do Ministério da Saúde (Portaria 518 de 29 de março de 2004) ou dos valores recomendados 

pela Organização Mundial da Saúde – OMS (WHO, 1993). 

RESULTADOS OBTIDOS  

Dos 35 elementos e compostos químicos analisados, o As B, Ba, Be, Cl, Co, Cr, F, K, Li, Mn, 

Mo, Na, Ni, NO2, Sc, V e W não apresentaram valores nocivos à saúde humana segundo os 

padrões adotados neste 

estudo (CONAMA 357; MS, 

518 e WHO 1993). Entretanto, 

o Al, Br, Ca, Cu, Cd, Fe, Mg, 

NO3, Pb, PO4 , Se, Si, Sn, SO4, 

Sr, Ti, e Zn apresentaram 

conteúdos nocivos a saúde 

humana, como pode ser visto 

na tabela ao lado. Destes 

elementos nocivos, destacam-

se pela sua frequência o Pb 

(34 localidades), o Cu (31 

ELEMENTOS / 
COMPOSTOS 

RESULTADOS 
OBTIDOS (mg/L) 

TEOR MAX. 
PERMITIDO (mg/L) 

LIMITE INFER. 
 ANALÍTICO 

Al 0,185 – 0,610 0,1 0,001 mg/L 
Br- 0,06 0,025 7,8 µg/L 
Ca <0,01 - 268 10 - 100 0,01 mg/L 
Cd <0,001 – 0,003 0,001 0,001 mg/L 
Cu <0,001 – 0,025 0,009 0,001 mg/L 
Fe <0,001 – 0,67 0,3 0,001 mg/L 
Mg <0,001 – 52,14 1 - 40 0,001 mg/L 

NO-3 0,1 - 360 10 7,8 µg/L 
Pb <0,001 – 0,80 0,01 0,001 mg/L 

PO-4 0,2 0,1 20,2 µg/L  
Se 0,001 – 0,02 0,01 0,001 mg/L 
Si <0,001 – 26,06 10 0,001 mg/L 
Sn <0,001 – 0,10 0,001 0,001 mg/L 

SO-4 0,2 – 1.260 250 8,2 µg/L 
Sr <0,001 – 3,306 1 0,001 mg/L 
Ti <0,001 – 0,05 0,02 0,001 mg/L 
Zn <0,001 – 1,22 0,18 0,001 mg/L 



localidades), NO3 (22 localidades), Sn (9 localidades), Zn (8 localidades), Al (6 localidades), Mg 

(6 localidades) e Ca (5 localidades). O Si e o Cd apresentaram teores nocivos em 2 localidades, 

e o Fe, Sr, Ti, Se, Br, PO4 e SO4 em uma localidade. Das 48 localidades amostradas apenas 2 

não apresentaram teores nocivos ao consumo humano.  

CONCLUSÕES  
Nas localidades situadas no domínio das rochas sedimentares da Bacia Amazônica os 

aqüíferos são de grandes dimensões, embora, na área de ocorrência da Formação Alter do 

Chão estejam à grande profundidade (>150 m). Entretanto, no domínio das rochas cratônicas, 

os aqüíferos são fraturados, de pouca vazão e, nestas condições, predomina a recarga por 

água superficial. Os sistemas de abastecimento público amostrados geralmente são 

constituídos de poços tubulares rasos (<100 m) ou são superficiais (rios, igarapés e barragens). 

Na maioria dos sistemas, a água é fornecida sem qualquer tratamento e em poucos é realizada 

uma cloração. Algumas localidades não possuem sistema de abastecimento, como a cidade de 

Uruará. Outras, como Itaituba e Medicilândia, possuem mas a água servida à população é 

bombeada diretamente do rio Tapajós e de uma barragem, respectivamente, sem qualquer 

tratamento. Em mais de 95% dos resultados constatou-se elemento(s) com teores impróprios 

para consumo nas águas servidas à população com o número de elementos nocivos variando  

de 2 a 4, chegando a 6 elementos / compostos químicos. Outro fator preocupante foi o elevado 

teor em que estes elementos ocorrem, principalmente, aqueles mais nocivos à saúde humana 

(Al, Pb. NO3 e Cu). No atual estágio da pesquisa, acredita-se que algumas das doenças 

endêmicas da região (verminose, hepatite, diarréia, etc), e certas doenças do aparelho digestivo 

estão relacionadas à baixa qualidade da água consumida pela população. A contribuição deste 

estudo em termos de Geologia Médica é no sentido de alertar as autoridades governamentais e 

a população em geral, para o conteúdo superior ao permitido, de vários elementos, nas águas 

de sistema de abastecimento. São necessários estudos complementares e multidisciplinares 

para verificar a real influência destes teores anômalos na saúde da população, bem como 

adotar medidas preventivas para evitar futuras doenças. 
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RESUMO 
A presença de elevadas concentrações de arsénio (As) nas águas subterrâneas nas 
imediações de Vila Flor (NE de Portugal) levou à concretização deste estudo. Em termos 
hidrogeológicos, a zona de estudo caracteriza-se por pertencer ao Maciço Antigo 
Indiferenciado, unidade onde o fluxo de água subterrânea é realizado em meio fracturado. A 
litologia amostrada foi a Formação Filito-Quartzítica e no total foram colhidas 14 amostras 
de rocha e 6 amostras de água subterrânea (pertencentes a furos domésticos). 
Relativamente às amostras de rocha, os resultados indicam a presença de sulfuretos 
(arsenopirite) bem como As associado a óxidos de Fe. O As encontra-se associado a uma 
diversidade de fases-suporte, incluindo fases lábeis (hidrossolúveis e catiões de troca). A 
mobilização do As para a água subterrânea é facilmente realizada e depende da velocidade 
de fluxo (como demonstrado pelos ensaios de coluna). Quanto às amostras de água 
subterrânea, por vezes os teores de As superam entre 6 e 63 vezes o teor máximo admitido 
por lei para águas de consumo humano (10 µg.l-1). 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Arsénio, interacção água/rocha, extracção química selectiva sequencial, ensaios de coluna. 
 
 
ABSTRACT 
The presence of high arsenic (As) concentrations in groundwater in the Vila Flor area (NE 
Portugal) led to the elaboration of this study. Hydrogeologically speaking, Vila Flor belongs to 
the Undifferentiated Old Massif, where groundwater flow is done in a fractured medium. The 
sampled lithology was the “Formação Filito-Quartzítica” and in total 14 rock samples and 6 
groundwater samples (belonging to domestic boreholes) were collected. Regarding rock 
samples the results show the presence of sulphides (arsenopyrite) and As associated to Fe 
oxides. Arsenic is associated to several bearing-phases, including the labile ones 
(hydrosoluble and exchangeable cations). As mobilisation to groundwater easily occurs and 
depends upon the flow velocity (as demonstrated by the column experiments). As grades in 
groundwater samples surpass between 6 and 63 times the maximum allowable value for 
drinking water (10 µg.l-1). 
 
KEYWORDS 
Arsenic, water/rock interaction, sequential selective chemical extraction, column experiments. 
 
INTRODUÇÃO 
Os objectivos deste trabalho estão relacionados com o estudo da mobilização do As das 
rochas para a água subterrânea na zona de Vila Flor, tentando-se perceber quais os 
factores responsáveis pela presença deste elemento naquele tipo de águas. 
A zona de estudo situa-se no NE de Portugal Continental, alguns quilómetros a N de Vila 
Flor, sendo as localidades mais importantes Benlhevai, Vale Frechoso e Santa Comba de 
Vilariça (Fig. 1a). 
No que respeita à geologia, a área em questão situa-se na Zona Centro – Ibérica e a 
litologia amostrada foi a Formação Filito-Quartzítica (Fig. 1b), que se caracteriza pela 
presença de quartzofilitos e xistos com intercalações de quartzitos e intrusões de metavulca- 
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Figura 1 – Localização geográfica (a) e geologia da  zona de estudo (b). 
 
nitos ácidos e básicos. A associação paragenética representativa dos termos pelíticos é 
quartzo + albite + moscovite ± biotite verde ± clorite, e nos termos mais psamíticos a 
associação dominante é quartzo + plagioclase (10% anortite) + moscovite ± clorite ± 
granada. Entre os componentes subordinados mais importantes ocorrem óxidos de ferro e 
titânio, hematite, sulfuretos, limonite, esfena, zircão e turmalina (Pereira et al., 2000). Em 
termos hidrogeológicos, a área de estudo é abrangida pelo Maciço Antigo Indiferenciado, 
correspondendo a rochas cristalinas fracturadas ou fissuradas. Apesar de serem 
consideradas como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, estas rochas 
desempenham um papel importante em termos de abastecimento de água potável para 
consumo humano e para regadio (Almeida et al., 2000). 
 
MÉTODOS, TÉCNICAS E ENSAIOS LABORATORIAIS 
 
Amostras de rocha 
Neste estudo colheram-se 14 amostras de rocha segundo uma malha não regular, havendo 
no entanto a preocupação de realizar uma cobertura homogénea (Fig. 2).  
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Figura 2 – Geologia com os locais de amostragem de rocha e de água subterrânea. 
 
A preparação física das amostras envolveu a sua lavagem, secagem em estufa a 40º C e, 
quando necessário, a remoção da capa de alteração e moagem. Durante a preparação 
química, as amostras sofreram um ataque com água-régia, tendo sido analisados 36 
elementos por ICP-MS. Durante a análise foi utilizado um rigoroso programa de controlo de 
qualidade com amostras duplicadas e uso de material certificado internacionalmente. A 



reprodutibilidade e precisão das análises químicas foram inferiores a 10% para todos os 
elementos analisados. Foram seleccionadas 7 amostras de rocha para serem analisadas 
por difracção de raios X (DRX) e 5 amostras por microssonda electrónica (ME). Essas 
mesmas amostras foram seleccionadas para aplicação da extracção química selectiva 
sequencial (EQSS) de acordo com a metodologia proposta por Cardoso Fonseca (1981). Os 
ensaios de coluna envolveram a circulação de água desmineralizada (fases hidrossolúveis) 
e EDTA 0,05M a pH 7 (fases biodisponíveis) a duas velocidades lineares diferentes (0,019 e 
0,038 cm.s-1). Cada ensaio teve a duração de 4320 minutos e foram analisados os 
elementos As, Fe e Mn. 
 
Amostras de água subterrânea 
Os locais de amostragem das águas subterrâneas foram seleccionados tendo em conta os 
resultados obtidos nas amostras de rocha. Foram amostrados 6 furos de abastecimento 
pertencentes a moradores locais (Fig. 2). Durante a amostragem, numa célula de fluxo 
foram monitorizados os parâmetros pH, temperatura, Eh, condutividade e oxigénio 
dissolvido através de equipamento devidamente calibrado. A amostragem só foi realizada 
após a estabilização dos parâmetros. A medição da alcalinidade (titulação com H2SO4) foi 
realizada no campo. Após filtragem in situ com filtros 0,45 µm, foram colhidas duas amostras 
em frascos de polietileno: uma preservada após acidificação com HNO3 a 65%, e outra sem 
ser acidificada. As amostras foram transportadas em malas térmicas e armazenadas a uma 
temperatura de 4 ºC até serem analisadas. A análise das amostras foi efectuada por ICP-
MS, cromatografia iónica e espectrofotocolorimetria. 
 
RESULTADOS 
 
Geoquímica total 
A tabela 1 apresenta os teores em As para as amostras de rocha e de água subterrânea 
colhidas em Vila Flor, indicando a existência de amostras com elevados teores em As. 
 

Tabela 1 – Teores de As nas amostras de rocha e de água subter rânea de Vila Flor . 
Amostras de rocha – [As] em mg.kg-1  Amostras de água subterrânea – [As] em µg.l-1 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
591 36 23 22 13 103 770 

2 8 203 448 634 60        8 9 10 11 12 13 14 
42 402 9419 803 33 346 88 

 
A amostra VF 10 é a que apresenta concentrações mais elevadas, embora se registem 
teores na ordem das centenas de mg.kg-1 em outras 5 amostras. Nas amostras de água 
subterrânea verifica-se que 4 das 6 amostras estudadas superam entre 6 e 63 vezes o valor 
máximo permitido por lei para água de consumo humano (10 µg.l-1). 
 
Fases-suporte do As 
A figura 3 apresenta os resultados da EQSS referentes à extracção de As em 5 amostras de 
rocha de Vila Flor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 3 – Percentagens de extracção de As para cad a reagente da EQSS. 



Os resultados permitem afirmar que para todas as amostras o As é extraído com a agitação 
com água da chuva. Refira-se também que a agitação com acetato de amónio pode ter um 
papel importante, já que os teores de As extraídos por este reagente variam entre 3 e 11% 
(11 e 400 mg.l-1, respectivamente). Os resultados evidenciam também que a maioria do As 
presente está associado aos óxidos de Fe amorfos (amostras VF 7, VF 10 e VF 11), e/ou 
cristalinos (amostras VF 1 e VF 13). Os teores de As em solução após a agitação com H2O2 
comprovam que os sulfuretos são também uma das fases suporte do As nas amostras 
estudadas. A análise por DRX indicou a presença de arsenopirite na amostra VF 10, 
enquanto os resultados da análise por ME indicaram a presença de arsenopirite com 
alteração para escorodite e de limonite com As associado. Os resultados indicam ainda uma 
percentagem de extracção de As mais ou menos forte na última fase de extracção (triácido), 
no entanto o elemento em questão está associado a fases suporte muito resistentes. 
 
Ensaios de Coluna  
As figuras 4a e 4b apresentam a evolução dos teores de As, Fe e Mn durante os ensaios de 
coluna aplicados à amostra VF 10 com circulação de água desmineralizada e EDTA 0,05M a 
pH 7, respectivamente. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Evolução dos teores de As, Fe e Mn duran te os ensaios de coluna da amostra VF 10 

com circulação de água desmineralizada (a) e EDTA ( b). 
 
Verifica-se que o As é mobilizado para a solução para tempos de contacto muito pequenos, 
quer para a água desmineralizada quer para o EDTA, sendo que as maiores extracções 
estão associadas ao EDTA. É ainda possível constatar que o As está associado a fases 
hidrossolúveis e biodisponíveis. Regra geral, quanto menor for a velocidade de fluxo linear 
nas colunas maior é o teor extraído (maior tempo de contacto com as fases suporte).  
 
CONCLUSÕES 
Este estudo permite concluir que o As presente nas amostras de rocha de Vila Flor está 
associado à presença de arsenopirite (com alteração para escorodite) e/ou adsorvido aos 
óxidos de Fe. A oxidação da arsenopirite parece ser o factor responsável pela presença de 
concentrações elevadas nas amostras de água de Vila Flor. Os resultados da EQSS 
(extracção com água da chuva e com o acetato de amónio), assim como os resultados dos 
ensaios de coluna permitem concluir que o As está associado quer a fases hidrossolúveis 
quer a fases biodisponíveis, sendo facilmente mobilizado, justificando assim as 
concentrações elevadas de As nas águas subterrâneas de Vila Flor.  
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 RESUMO  
O urânio é um elemento litófilo que migra para a crosta com outros silicatos leves. A 
presente investigação avaliou as relações existentes entre as concentrações de 
urânio, dos principais óxidos (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, MnO, TiO2, 
P2O5) e de matéria orgânica nos diferentes horizontes de um perfil de solo localizado 
sobre siltito da Formação Tatuí, na Sub-bacia do Rio Piracicaba, estado de São 
Paulo, Brasil. Diferentes técnicas se prestaram à aquisição dos dados de interesse, 
isto é, espectrometria alfa, espectrometria de fluorescência de raios-X e 
espectrofotômetro. Foram encontradas maiores concentrações de urânio nos 
horizontes ricos em Fe2O3, indicando sua tendência a ser retido (enriquecido) nesse 
óxido.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Tatuí, urânio, radioatividade natural e óxidos de 
ferro 
 
 
ABSTRACT 
Uranium is a litophile element that migrates to crust together witch other light 
silicates. This work evaluated the ralationships among the concentrations of uranium, 
major oxides (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, MnO, TiO2, P2O5) and 
organic matter in different horizons of a soil profile located over siltstone from Tatuí 
Formation, Piracicaba River sub-basin, São Paulo State, Brazil. Different techniques 
were utilized for data acquisition, for instance, alpha spectrometry, X-ray 
fluorescence spectrometry and smectrophotometry. The major U concentrations 
were found in horizons enriched in Fe2O3, indicating its tending to be retained in iron 
oxides. 
 
KEYWORDS: Tatuí Formation, uranium, natural radioactivity, iron oxides 
 
INTRODUÇÃO 

Presente na Terra desde sua formação, o urânio é um elemento litófilo que migra 

para a crosta com outros silicatos leves, devido ao seu grande raio iônico, à sua tendência 

de volatilizar ou formar combinações voláteis a temperaturas menores que de outros metais 

do núcleo, e à forte tendência de se combinar com flúor, cloro e oxigênio (Gabelman, 1977). 

 Moreira- Nordemann (1977) e Pertlik et al. (1974) constataram ocorrência acentuada 

de urânio no quartzo e no feldspato de rochas ígneas, tendo Pertlik et al. (1974) associado o 

fato aos processos de: substituição isomórfica; concentração e adsorção em minerais 



imperfeitos; e inclusão no retículo cristalino e em microcristais. Moreira-Nordemann (1977) 

notou, ainda, que os minerais pesados retêm de 61 a 65% do teor total de urânio, havendo 

menor perda do mesmo no intemperismo. Nas rochas sedimentares, arenitos e folhelhos 

possuem maiores concentrações de urânio (Gabelman, 1977). Em certos sedimentos 

orgânicos (turfa e carvão), o urânio tem sido também encontrado em altas concentrações 

(Breger & Deul, 1956 e Zielinski & Meier, 1988 apud Ivanovich & Harmon, 1992).  

 O presente trabalho busca investigar as variações de concentração de urânio nos 

diferentes horizontes de um perfil de solo, relacionando-as com as concentrações dos 

principais constituintes, de maneira a subsidiar informações acerca da presença de seus 

isótopos U-238 e U-234 que têm sido extensivamente utilizados no estudo de processos 

intempéricos, com finalidades cronológicas. 

  

ÁREA DE ESTUDO 

O perfil estudado se encontra em corte de estrada na rodovia SP-304 (Rod. Luiz de 

Queirós) que liga o município de Piracicaba a Santa Bárbara D’Oeste. Situa-se na sub-bacia 

do Rio Piracicaba, na Depressão Periférica Paulista, porção nordeste da Bacia do Paraná. 

No perfil, os horizontes mais profundos se caracterizam pelos processos de 

latossolização, laterização e plintificação, como também processos de mono e/ou 

bissialitização do siltito Tatuí subjacente. Acima predominam os processos de retrogênese, 

argilização, goethização, ferruginização, caulinização e relaterização.  

 No contexto geológico, os referidos horizontes estão depositados sobre os elementos 

permianos da Formação Tatuí, cuja litologia formou-se no período pós-glaciação (Grupo 

Itararé) e é caracterizada por siltitos (Gimenez 1996).  Fúlfaro et al. (1984) observaram, ao 

sul da cidade de Piracicaba, a parte inferior da Formação Tatuí, caracterizada por siltitos e 

arenitos verde-avermelhados, com estratificação plano-paralela. Sua porção superior 

apresenta arenitos finos avermelhados com estratificações cruzadas, que gradam para 

arenitos cinza-esverdeados e amarelados de granulação média, em contato com siltitos 

argilosos (Fúlfaro et al., 1984). Portanto, parece ter ocorrido evolução de condições 

continentais (discordância pré-Tatuí) para supra-maré (Tatuí inferior), e intermaré (Tatuí 

superior) (Soares & Landim, 1973). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Em campo, foram coletadas amostras de 2 kg de cada horizonte do perfil de 

aproximadamente 15 metros de espessura. Após pulverização, cada amostra passou por 

identificação química feita por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X para os 

principais óxidos (SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO, Fe2O3, MnO, TiO2, P2O5)  no 

Laboratório de Geoquímica do Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de 



Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da UNESP, campus de Rio Claro. A quantificação da 

matéria orgânica foi realizada com o espectrofotômetro da marca Hach, após o acréscimo 

de dicromato de potássio e ácido sulfúrico em cada amostra. Para a obtenção da 

concentração de urânio utilizou-se a metodologia descrita em Bonotto (1996), na qual cada 

1,5g de amostra foi, primeiramente, digerida com a adição de água régia para “lixiviar” o 

urânio retido no solo. Adicionou-se, então, 100µL do traçador (spike) que corresponde ao U-

232 radioativo, com atividade de 3,39 dpm. Então, foi feita a extração do Fe3+, até então 

ligado ao urânio, adicionando-se HCl 8M (para onde vai o urânio) e éter (onde fica retida a 

fase ferrífera). Então, as amostras passaram por coluna contendo resina aniônica 

fortemente básica, onde ocorre a separação entre o urânio na forma de íons complexos 

(UO2Cl4)
2- ou (UO2Cl3)

-  e os elementos alcalino-terrosos e tório. A solução foi então 

submetida a corrente contínua por 3 horas para a eletrodeposição do urânio em disco de 

aço inoxidável. Para a espectrometria alfa dos discos contendo urânio extraído foi utilizado 

detector de barreira de superfície de Si(Au) da Ortec. Dessa maneira, por meio do software 

MAESTRO, foram obtidos três picos de alturas proporcionais às atividades dos dois isótopos 

naturais (U-238 e U-234) e do traçador (U-232). Através das áreas dos picos foi possível 

calcular a concentração de urânio. 

 A concentração de urânio foi determinada em função do isótopo U-238, o qual 

contribui com cerca de 99,3% do urânio existente na natureza. De acordo com o princípio de 

diluição isotópica, quando se mistura átomos de U-232 de atividade conhecida A0, com um 

número de átomos de U-238 de atividade desconhecida A, após completa homogeneização 

dos isótopos, a razão entre a taxa de contagem do U-238 (T8) e do U-232 (T2) é diretamente 

proporcional à razão entre as atividades A e A0, sendo possível calcular a concentração de 

urânio (C) através da fórmula C=(A0*T8)/(0,746*massa*T2), onde a unidade de medida é 

µg/g, ou seja, ppm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Não foram encontradas correlações significativas entre as concentrações de urânio e 

as de Al2O3 (r = -0,03), K2O (r = -0,24), CaO (r = -0,13), MgO (r = -0,18), MnO (r = -0,24), 

TiO2 (r = -0,02) e P2O5 (r = 0,42). O mesmo se deu em relação à matéria orgânica (r = -0,03). 

 É esperado que a presença de K2O esteja relacionada diretamente com a quantidade 

de argila (Jiménez-Rueda & Bonotto, 2001). Tal óxido possui, no presente perfil, correlação 

direta com a profundidade (r = 0,68), havendo aumento na concentração de K2O para os 

horizontes mais profundos. Dessa maneira pode-se inferir que, no presente perfil, os 

horizontes mais profundos possuem maiores quantidades de argila, o que pôde ser notado 

em campo por ocasião de abertura do perfil.  



O urânio não se acumula nos horizontes associados a SiO2 (r = -0,73) e Na2O (r = -

0,77), sendo então a correlação entre esses dois óxidos direta (r = 0,89).  

 O Fe2O3 e o P2O5 foram os únicos óxidos a se relacionarem diretamente com o 

urânio, resultado encontrado também por Fonseca-Filho (2008). O Fe2O3 se mostrou 

importante agente complexante do urânio, sendo elevada a correlação direta entre eles (r = 

0,91). Dessa maneira, o Fe2O3, assim como o urânio, possui significativa correlação inversa 

com SiO2 (r = -0,90) e  Na2O (r = -0,88).  

 Portanto, as correlações obtidas são importantes nos estudos que serão conduzidos 

para avaliar a situação de equilíbrio radioativo entre o U-238 e o U234 na série 4n+2, a qual 

tem implicação no emprego dos modelos a serem adaptados para a estimativa do tempo 

envolvido com a formação dos diferentes horizontes. Análises adicionais estão sendo 

presentemente realizadas com este objetivo. 
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RESUMO 
As principais características dos principais metais pesados Co, Cr, Cu, Zn, Cd, Ni e Pb 

presentes nos sedimentos de fundo do alto rio Tietê, puderam ser avaliados em função das 
concentrações totais ao longo do perfil de profundidade amostrado. Á montante da bacia de 
drenagem as elevadas concentrações verificadas estão associadas com a origem litófila, 
enquanto que a jusante, os metais estudados se mostraram associados principalmente à 
fração orgânica de origem antrópica. 

 
PALAVRAS-CHAVE: fusão alcalina; sedimento de fundo; metal pesado; alto rio Tietê. 
 
ABSTRACT 
 The main characteristics of the main heavy metals Co, Cr, Cu, Zn, Cd, Ni and Pb in 

bottom sediments of the Upper Tietê River, could be evaluated in terms of total concentration 

over the depth profile sampled. Upstream of the drainage basin of the high concentrations 

found are associated with the origin lithophile, while downstream, the metals studied were 

mainly associated with organic fraction of anthropogenic sources 

KEY WORDS: alkaline fusion, bottom sediment, heavy metal, upper Tietê river. 

 

INTRODUÇÃO  
As espécies químicas metálicas presentes em sedimentos fluviais podem apresentar 

diferentes origens sendo associadas principalmente a forma natural com respeito aos 
aspectos geoquímicos das rochas, bem como as possíveis atividades antropogênicas que 
afetam a qualidade das águas, dos solos e nos sedimentos sendo depositados via 
atividades industriais, agriculturais e efluentes domésticos (Elderfield et al., 1990; Mortatti et 
a., 2002). 

As concentrações de metais pesados em solos e sedimentos têm recebido grande 
contribuição antrópica nos últimos tempos através do descarte de resíduos urbanos e 
industriais, afetando de modo significativo a qualidade de vida dos animais e a saúde dos 
seres humanos, promovendo grandes impactos ao meio ambiente e as populações. 

Os sedimentos exercem um papel fundamental nesse processo, devido à capacidade 
de acumulo de metais pesados e que por vezes também atuam como transportadores 
desses elementos (Bevilacqua, 1996). 

 Sendo assim, o seu estudo passa a ser de extrema importância, haja visto, que 
esses elementos não são biodegradáveis, assim constituem uma das grandes ameaças à 
qualidade e preservação do meio ambiente e a saúde humana, pois se acumulam em 
sedimentos em níveis elevados permanecendo nos ciclos hidrogeoquímicos (Xiangdong et 
al., 2001). 

 

mailto:ralopes@cena.usp.br
mailto:jmortatt@cena.usp.br
mailto:gmmoraes@cena.usp.br


AREA DE ESTUDO 
O presente trabalho teve por objetivo caracterizar os principais metais pesados nos 

sedimentos do fundo do alto rio Tietê e sua distribuição em perfis de profundidade. 
A bacia do alto rio Tietê que compreende a área de estudo abrangendo uma área de 

aproximadamente 5.985 Km2, localizada entre as latitudes 23º23’ e 23º33’ S e longitudes 45º 
50’ e 47º01’, com uma extensa área urbanizada, onde foram definidos quatro pontos de 
amostragem (Figura 1). 

A área de estudo se encontra sobre terrenos sedimentares do Cenozóico, 
compreendendo os depósitos terciários da bacia de São Paulo e as coberturas aluviais do 
quaternário, sendo toda essa região contornada por terrenos cristalinos. Em termos de 
vegetação, podem ainda ser observados alguns fragmentos do maciço florestal atlântico e 
em menor escala área de matas ligadas a Serra da Cantareira. Já se tornam marcantes as 
derivações ambientais promovidas pela ação antrópica na região. Os principais solos 
encontrados na bacia de drenagem resumem-se ao Argissolo e o Latossolo (EMBRAPA, 
2006).  
  

 

Figura 1. Localização das estações de amostragem na região do alto Tietê: 1- Ponte Nova 
(nascente do rio Tietê), 2- Biritiba, 3- Mogi das Cruzes e 4- Pirapora (Modificado a partir de 

São Paulo, 2006). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
As amostragens dos sedimentos de fundo no alto rio Tietê, foram realizadas em 

perfis de profundidade, utilizando um amostrador tipo torpedo, o que permitiu coletar perfis 
até cerca de 30 cm de profundidade. As amostras foram congeladas e fatiadas em 
laboratório a cada 1 cm, sendo posteriormente secas ao ar e peneiradas afim de obter a 
fração mais fina (63 µm). 

O protocolo de extração utilizado foi a da fusão alcalina proposto por Samuel et al. 
(1985), sendo que as concentrações dos metais pesados foram determinadas por 
espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 As distribuições das concentrações dos principais metais pesados nos perfis dos 
sedimentos de fundo nos pontos de amostragem do alto rio Tietê podem ser observadas na 
Figura 2. 
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Figura 2. Concentrações dos metais pesados em sedimentos de fundo em perfis de 

profundidade para o alto rio Tietê: (a) Ponte Nova; (b) Bariri; (c) Mogi as Cruzes e (d) 

Pirapora. 

 

  Para o ponto de amostragem em Ponte Nova, o mais a montante da bacia, foi 
possível observar uma distribuição uniforme ao longo do perfil de sedimento amostrado para 
a maioria dos metais pesados, com concentrações médias para Cu, Co, Cd e Ni (5,62±5,83 
µg.g-1; 21,80±2,24 µg.g-1; 4,85±3,64 µg.g-1 e 19,40±2,04 µg.g-1) respectivamente, sendo que 
para Pb, Cr e Zn as concentrações médias foram de 90,22±13,85 µg.g-1; 83,74±7,67 µg.g-1 e 
42,84±7,38 µg.g-1 sendo consideradas elevadas. Tal fato é justificado pela presença de 
cambissolos pouco profundos com minerais primários de fácil intemperização enriquecidos 
em metais pesados. 

  Mais a jusante, no ponto de amostragem em Biritiba, puderam ser observadas 
concentrações médias mais elevadas para os metais pesados estudados, com destaque 
para o Pb, Zn, e Cr com 59,12±29,14 µg.g-1, 49,31±28,54 µg.g-1  e 43,92±32,77 µg.g-1 , 
respectivamente. Cabe ressaltar que as concentrações mais elevadas desses metais 
ocorreram na faixa de 10 a 20 cm de profundidade, diferentemente ao observado para o Cu 
em Ponte Nova, que se mostrou em maior concentração na faixa superficial (0-5 cm).  
 Em Mogi das Cruzes as concentrações dos metais pesados longo do perfil 
amostrado se mostraram superiores aos pontos anteriores, com concentrações mais 
elevadas para os elementos Cr (573,99 µg.g-1 ) à 5 cm e Cu (157,66 µg.g-1) em 13 cm, de 
profundidade. 
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 Essas espécies químicas se mostraram preferencialmente associados à matéria 
orgânica conforme demonstrado por (Mortatti et al., 2007). 
 No ponto mais a jusante da bacia do alto Tietê, em Pirapora as concentrações de Cu, 
Ni, Cd, e Co se apresentaram muito superiores as observadas anteriormente (122,67±14,46 

µg.g
-1

; 109,23±22,78 µg.g
-1

, 38,88±9,28 µg.g
-1

 e 31,68±4,26 µg.g
-1

;). 
 Tais anormalidades estão associadas aos diferentes aportes, quer seja litófila, 
orgânica ou outra associação antropogênica. 
 
CONCLUSÕES 

  Os resultados obtidos a partir da extração total nos sedimentos coletados em perfis 
ao longo da bacia do alto rio Tietê por fusão alcalina demonstraram que para os pontos 
próximos a nascente refletem a geologia local, sendo que para os pontos mais a jusante 
podemos observar uma contribuição nas concentrações dos principais metais em Mogi das 
Cruzes e Pirapora que pode evidenciar uma contribuição antrópica, fato esse que ainda 
deverá ser avaliado em função da variação do fundo geoquímico natural. 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta o estudo geoquímico dos sedimentos de três bacias 
localizadas no alto curso do rio Paracatu (MG), com o objetivo de definir as concentrações 
de metais, determinando suas origens e distribuição. A análise das amostras utilizou 
técnicas de ICP/OES, AAS e DRX e foram interpretadas através da análise de principais 
componentes, índice de geo-acumulação e fator de enriquecimento. O alto curso do córrego 
Rico apresentou acumulação de Al, Fe, Cu, Cr, Co e Mn relacionados, principalmente, a 
minerais provenientes dos processos de oxidação da pirita (goethita e hematita) e do 
intemperismo da muscovita (caolinita e gibbsita), presente nos filitos carbonosos. O baixo 
curso das bacias do rio Escuro e ribeirão Santa Catarina apresentam acumulação de Zn e 
Pb ocasionadas pelas mineralizações de galena, esfarelita, calamina e willemita, situadas a 
montante. Elementos como Ca, Mg e Ba apresentaram baixas concentrações em toda a 
área de estudo devido a elevada solubilidade dos minerais associados a estes elementos. 
Cu apresentou enriquecimento na região situada a jusante da cidade de Paracatu 
comparados com a área background, evidenciando a contaminação por efluentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: enriquecimento, acumulação, sedimento, rio Paracatu 
 
 
ABSTRACT 
This work reports the geochemical study of sediments from three watersheds located in the 
upper course of the Paracatu River (MG), with the objective of defining the concentrations of 
metals and determining their origins and distribution. The sample analyses used ICP/OES, 
AAS and XRD techniques and were interpreted by principal components analysis, the geo-
accumulation index and the enrichment factor. The upper course of the Rico Stream showed 
an accumulation of Al, Fe, Cu, Cr, Co and Mn related primarily to the pyrite oxidation 
minerals (goethite and hematite) and the weathering of muscovite (gibbsite and kaolinite) 
present in carbonaceous phyllites. The lower course of the Escuro River and Santa Catarina 
Stream presented accumulation of Zn and Pb caused by galena, spharelite, calamine e and 
willemite mineralization located upstream. Elements such as Ca, Mg and Ba showed low 
concentrations throughout the study area due to high solubility of the minerals associated 
with these elements. Cu showed enrichment in the region situated downstream from the city 
of Paracatu compared to the background area, indicating contamination by sewage. 
 
KEY-WORDS: enrichment, accumulation, sediment, Paracatu River 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Sedimento é o material geológico não consolidado, distribuído ao longo do sistema 

de drenagem, caracterizado pela contínua e constante interação dos processos de 

intemperismo e erosão situados a montante (Litch, 1998). De acordo com as condições 

físico-químicas da água, os elementos solubilizados podem se precipitar como hidróxidos, 

carbonatos e demais minerais, ser adsorvidos por sólidos finos ou formar complexos com a 

matéria orgânica, incorporando-se ao sedimento. O material particulado suspenso pode ser 



depositado no leito do rio em condições hidráulicas de baixa energia (Drever, 1988). Dessa 

forma, o sedimento carrega informações dos processos naturais e antrópicos contidos 

dentro da bacia hidrográfica, sendo sua análise uma importante ferramenta para  determinar 

a qualidade de um sistema aquático. 

 As bacias hidrográficas do córrego Rico, rio Escuro e ribeirão Santa Catarina, sub-

bacias do alto Paracatu, estão localizadas no extremo oeste do estado de Minas Gerais. 

Pertencem às unidades geológicas do Grupo Vazante e Canastra (Formação Paracatu), 

sendo formadas, basicamente, por uma sequência argilosa e argilo-dolomítica com 

estromatólitos de barreira recifal (Valeriano et al., 2004) e por camadas de filitos 

carbonosos, que cedem lugar a pacotes de quartzitos e filitos cloríticos e sericíticos no topo 

(Fuck, 1994). A mineralização de zinco ocorre como willemita, calamina, galena e esfarelita. 

As mineralizações auríferas estão distribuídas nas estruturas ou microfraturas de sulfetos de 

ferro ou arsênio (Brasil, 1988). Atualmente, encontram-se pequenas cidades (Paracatu, 

Guarda-Mor, Vazante e Lagamar), mineradoras, áreas de agropecuária e garimpo aluvionar. 

 O trabalho tem como objetivo estabelecer as concentrações de metais (Al, Fe, Mn, K, 

Mg, Ca, Ba, Cu, Cr, Co, Zn e Pb) no sedimento; definir suas fontes, distribuição e determinar 

quais regiões apresentam acumulação e enriquecimento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Amostras de sedimento foram coletadas em trinta pontos, distribuídos nas bacias 

estudadas. A decomposição das amostras (fração <63 µm) utilizou fusão com metaborato 

de lítio para elementos maiores e ataque ácido (HNO3, HCl, HF e HClO4) para traços. A 

determinação dos elementos utilizou técnicas de ICP/OES e AAS, ambos validados por 

padrões certificados do NIST (San Joaquin Soil). A determinação dos minerais utilizou 

amostras pulverizadas (fração <63 µm), compactadas a seco em lâminas vazadas e 

analisadas por difratometria de raios X (DRX). A interpretação dos resultados utilizou a APC 

- Análise de Principais Componentes (Davis, 1986); Igeo - Índice de Geo-acumulação 

(adaptado de Förstner, 1983) e FE - Fator de Enriquecimento (Birch et al., 2000). Os valores 

background foram definidos como a média de três pontos, situados no alto curso das bacias 

e em regiões sem atividades humanas e depósitos minerais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A APC foi aplicada nos resultados obtidos nas análises geoquímicas (Tabela 1), 

sendo interpretada juntamente com a análise mineralógica. Este método resumiu todos os 

parâmetros analisados em três principais componentes (PC), representando 78,5% da 



variância total dos dados. A PC1 obteve elevados pesos (> 0,7) de K, Al, Fe, Co, Mn, Cu e 

Cr, representando 47,7% da variância; a PC2 de Zn e Pb, representando 18,1% da variância 

e a PC3 de Ca, Mg e Ba representando 12,7% da variância. 

 

Tabela 1 – Concentração dos metais maiores (%) e traços (ppm) nos sedimentos  

Maiores Al Fe Mg Ca K Mn 
BCR 8,6 ± 2,6 9,8 ± 2,5 0,4 ± 0,05 0,21 ± 0,07 1,6 ± 0,3 0,1 ± 0,06 
BRE 5,5 ± 1,2 3,8 ± 2,0 0,3 ± 0,13 0,3 ± 0,17 1,1 ± 0,2 0,03 ± 0,02 

BRSC 6,1 ± 1,0 5,4 ± 1,2 0,4 ± 0,12 0,4 ± 0,13 1,6 ± 0,3 0,07 ± 0,02 
BG 4,98 4,61 0,3 0,37 1,07 0,05 

Traços Cu Cr Co Zn Pb Ba 
BCR 90,0 ± 20,8 101,2 ± 6,69 31,8 ± 2,8 112,5 ± 34,9 53,1 ± 12,2 584,0 ± 124,8 
BRE 29,6 ± 11,2 57,8 ± 9,2 13,6 ± 8,3 137,1 ± 269,4 38,6 ± 38,7 469,9 ± 193,2 

BRSC 39,4 ± 12,5 71,5 ± 9,8 20,8 ± 8,1 462,9 ± 704,2 64,6 ± 48,5 467,5 ± 130,9 
BG 24,98 53,21 9,92 60,23 22,27 432,2 

BCR – Bacia do córrego Rico; BRE – Bacia do rio Escuro; BRSC – Bacia do ribeirão Santa Catarina e 
BG – Valores background  

  

 Os elementos reunidos na PC1 têm origem em dois grupos distintos de minerais que 

ocorrem conjuntamente no alto curso do córrego Rico (Morro do Ouro – Formação 

Paracatu). O primeiro está relacionado com a hematita e goethita proveniente do processo 

de oxidação dos sulfetos de ferro e o segundo é representado pela illita, caolinita e a 

gibbsita originados da alteração da muscovita presente nos filitos carbonosos. Apresentaram 

Igeo nas classes 1 e 2, consideradas como acumulação moderada,  para os elementos Al, 

Fe e Mn com concentrações máximas de 23%, 20% e 0,24% e para Cu, Cr e Co com 126, 

106 e 33 µg/g, respectivamente. A gibbsita, que ocorre somente nessa área, está associada 

com a aceleração do intemperismo provocado pela constante alteração morfológica 

produzida no leito do rio pelos garimpeiros que acorrem à região, à ausência de mata ciliar e 

à drenagem ácida resultante da oxidação dos sulfetos a montante. 

 A PC2 está relacionada com depósitos minerais de galena, calamina, willemita e 

esfarelita que ocorrem em Morro Agudo e Vazante. No sedimento, o Zn é encontrado na sua 

forma silicatada uma vez que os minerais sulfetados tendem a ser oxidados durante a 

infiltração de águas pluviais. Pode também ocorrer, juntamente com o Pb, na forma de 

carbonatos tendo em vista que o pH  neutro da água dificulta a mobilidade de tais elementos 

fazendo-os precipitarem. O baixo curso do rio Escuro e ribeirão Santa Catarina 

apresentaram Igeo (Zn) nas classes 4 e 5, consideradas como acumulação forte a extrema, 

e Igeo (Pb) nas classes 2 e 3, consideradas como acumulação moderada a forte. 

Apresentaram concentrações máximas de 2084 e 159 µg/g, respectivamente. 

 A PC3 está relacionada a metais típicos de minerais instáveis como a calcita e 

dolomita. A área de estudo apresentou concentrações constantes e relativamente baixas, 



comparadas com o restante dos elementos maiores. Suas baixas concentrações são 

justificadas pela elevada solubilidade destes minerais, estando presente em grandes 

concentrações na água, em pH neutro. 

 O FE foi calculado para Cu, Cr, Mn e Co, sendo normalizados em relação ao Al por 

ser um importante controlador de íons nos sistemas aquáticos e apresentar correlações 

(>0,6) com estes metais. O Cu apresentou FE entre 3 e 5, considerado moderadamente 

enriquecido, no ponto situado a jusante da cidade de Paracatu, evidenciando o início do 

processo de contaminação devido o lançamento de efluentes no córrego Rico. 

 De maneira geral, os principais minerais que formam o sedimento das três bacias 

estudadas são o quartzo, a illita e a caolinita, refletindo ambientes de elevado intemperismo, 

tendo em vista que o quartzo é mineral residual resistente ao intemperismo, seguido de 

filossilicados neoformados, como a illita e caolinita, resultante do intemperismo de minerais 

primários como os feldspatos e micas. 

 Dessa forma, pode-se concluir que a acumulação de metais nos sedimentos deve-

se, principalmente, às condições geológicas naturais da área de estudo, sendo a água de 

pH neutro, o fator determinante que garante a imobilidade dos metais. 
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RESUMO 
A Baia de Sepetiba é uma laguna costeira separada do oceano por uma ilha barreira. 
Localiza-se a 60 km da cidade do Rio de Janeiro, no mais importante entorno 
geoeconômico do Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição espacial da 
contaminação dos metais Cu, Pb, V, Cr, Cd, Co e Ni, nos sedimentos da baia. O mapa 
das concentrações permitiu caracterizar anomalias ao entorno da foz do Rio Guandu, 
Rio Saco do Engenho, na área da Coroa Grande, do Porto de Itaguaí, da Ilha do 
Martins, e anomalias ao longo de faixa com direção NW-SE. Estes resultados apontam 
para duas fontes principais de metais: o rio Guandu e atividades portuárias. As 
comparações com trabalhos anteriores indicaram uma diminuição das concentrações 
desses metais no decorrer do tempo com transporte dos sedimentos por correntes de 
maré. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Baia de Sepetiba, concentrações de metais, sedimentos. 
 

 

ABSTRACT  
The Sepetiba Bay is a coastal lagoon separated from the ocean by beach barrier, 
situated in the most important economic region in Brazil. The aim of this study was to 
constrain the Cu, Pb, V, Cr, Cd, Co and Ni metals concentrations in the sediments of the 
bay. The preliminary analyses showed concentrations around Guandu, São Francisco 
and Engenho Rivers, Coroa Grande area, Itaguaí harbour, Martins Island, and also 
anomalous concentrations along NW-SE belt. The data here reported obtained from 
sediments collected in Sepetiba Bay area are coherent with a hydrodynamic model 
where two active pollutants are responsible for metal anomalous concentrations 
(Guandu River and Sepetiba port). Previous studies indicate decreasing concentrations 
values throughout time due tidal current transportation. 
 
 
KEYWORDS: Sepetiba bay, metal concentrations, sediments. 
 



INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
 
 A Baía de Sepetiba, localizada a 60 km a oeste da cidade do Rio de Janeiro, nas 
coordenadas 23ºS, 44ºW, encontra-se limitada a nordeste pela Serra do Mar, ao norte 
pela Serra de Madureira, a sudeste pelo Maciço da Pedra Branca e ao sul pela 
Restinga da Marambaia (Figura 1).  

Figura 1. Localização da área da Baia de Sepetiba com a localização dos sítios de 
amostragem. 

 
Seu corpo d’água apresenta uma configuração quase elíptica, com um perímetro 

de aproximadamente 130 km, constituindo uma laguna costeira semi confinada com 
cerca de 305 km², em comunicação marinha com o oceano Atlântico por meio de duas 
passagens, na parte Oeste, entre os cordões de ilhas que limitam com a ponta da 
Restinga da Marambaia e na porção Leste, pelo canal que deságua na Barra de 
Guaratiba. Está situada no mais importante entorno geoeconômico do Brasil e vem 
sendo considerada uma área potencialmente catalisadora de desenvolvimento 
despontando como um dos pólos industriais do Rio de Janeiro. 

O objetivo deste trabalho foi quantificar as concentrações de metais nos 
sedimentos da Baía de Sepetiba e comparar com outros trabalhos realizados na área. 
Neste sentido foram quantificados os elementos Cu, Pb, V, Cr, Cd, Co e Ni, metais de 
alto risco de contaminação para seres humanos, animais e plantas. Para atingir tais 
objetivos foram realizadas análises em espectrômetro ótico (ICP-OES) e espectrômetro 
de massa (ICP-MS), propiciando a criação de um mapa georreferenciado com as áreas 
de risco. 

O estudo teve como foco metais pesados cuja exposição no meio ambiente 
resulta em sérios problemas de saúde humana principalmente nos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, pois nos desenvolvidos tem havido uma 



diminuição importante do seu uso, devido a novas legislações. A intoxicação aguda por 
esse metal tem diminuído muito nesses países enquanto a exposição crônica ainda é 
um problema nos países pobres, onde a parcela da população que vive nas margens 
dos corpos d’água afetados tem sido a mais atingida. 

Desta forma o estudo se reveste de grande relevância para a caracterização da 
exposição humana aos metais pesados que aumentou após o processo de 
industrialização e de beneficiamento de minérios. Um exemplo importante é exposição 
de Pb, maior que de outros elementos liberados na natureza, uma vez que cerca de 
300 milhões de toneladas de chumbo já foram expostos no meio ambiente durante os 
últimos cinco milênios, especialmente nos últimos 500 anos.  
 
FONTES 
  
 A Baía de Sepetiba vem enfrentando inúmeros problemas relacionados à 
poluição, causados pelo lançamento de inúmeras substâncias tóxicas nos afluentes que 
deságuam na baía e por deposição atmosférica. Dentre os principais destaca-se (i) uma 
companhia desativada beneficiadora de zinco (entre outras atividades industriais), que 
abandonou em seu terreno uma grande quantidade de rejeitos; (ii) o Porto de Itaguaí, 
que além do grande tráfego de embarcações promove periodicamente dragagens para 
manutenção do canal principal, remobilizando metais depositados no sedimento para a 
coluna d`água; (iii) a transposição de parte das águas do Rio Paraíba do Sul para a 
bacia de Sepetiba na década de 50 para fornecimento de água para os municípios da 
baixada fluminense e parte da cidade do Rio de Janeiro, levando a  construção do canal 
de São Francisco que transporta as águas desviadas para a Baía de Sepetiba, 
aumentando a carga de sólidos para a baía; (iv) a poluição por esgoto doméstico 
também vem crescendo devido à expansão urbana desordenada causada pela 
polarização das atividades econômicas para a região norte da Baía de Sepetiba; (v) e, 
por fim, mas não menos importante, a contribuição natural da  erosão das rochas 
presentes na bacia hidrográfica do Rio Guandu.  
  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores mínimos e máximos e a média, respectivamente, para as 
concentrações nos sedimentos foram: Cobre 0,015 mg.L-¹ e 1,18 mg.L-¹; 0,290 mg.L-¹; 
Chumbo 0,334 mg.L-¹ e 3,611 mg.L-¹; 1,46 mg.L-¹; Vanádio 0,002 mg.L-¹ e 2,06 mg.L-¹; 
0,797 mg.L-¹; Cromo 0,054 mg.L-¹ e 0,851 mg.L-¹; 0,44 mg.L-¹; Cobalto 0,005 mg.L-¹ e 
0,381 mg.L-¹; 0,236 mg.L-¹; Cádmio 0,003 mg.L-¹ e 1,57 mg.L-¹; 0,289 mg.L-¹; Niquel 
0,030 mg.L-¹ e 0,555 mg.L-¹; 0,277 mg.L-¹. 
 O Cobre apresenta concentrações maiores na saída do Rio Guandu, saco do 
Engenho e também no saco da Coroa Grande. O Chumbo mostrou concentrações 
maiores na saída do Rio Guandu e também no saco da Coroa Grande. Notou-se 
também uma concentração com fluxo coerente com a corrente Oeste-Leste que mostra 
o fluxo da corrente transportando o material proveniente do rio Guandu. Para Vanádio 
foram verificadas altas concentrações anômalas entre o Porto de Itaguaí e a Ilha do 
Martins além de uma anomalia pontual a 3,3km distante da linha de costa em frente ao 
Rio Guandu; esta concentração diminui em direção a linha de costa demonstrando que 



a fonte desse metal não é fluvial. No caso do Cromo foi observada concentração na 
saída do Rio Guandu seguindo o fluxo da corrente Oeste-Leste. 

Foi verificada também para Cromo, concentração próxima ao Porto de Itaguaí na 
área de estocagem de containeres do Porto e a nordeste da Ilha do Martins 
coincidentemente com o Cobalto. O Cobalto apresentou concentrações na saída do Rio 
Guandu e Canal de São Francisco além de uma anomalia verificada na parte nordeste 
da Ilha do Martins e na saída do Rio Cação no Saco da Coroa Grande. Nesta mesma 
porção de área, próximo e ao norte da Ilha do Martins ocorreu uma concentração 
máxima de Níquel, e concentrações ao longo de extensa faixa Oeste-Leste, estas 
últimas semelhantes ao caso do Chumbo e do Cromo quanto à deposição destes 
metais. Para o Cádmio foi observada uma concentração maior nas proximidades do 
saco do Engenho, do Rio Guandu, sem anomalias próximas a foz do Canal de São 
Francisco.  
 
CONCLUSÕES  
 
 Os resultados obtidos até o momento na Baia de Sepetiba quando lançados em 
cartografia georreferenciada permitiram a visualização de áreas com anomalias de 
concentrações nos elementos Cu, Pb, V, Cr, Cd, Co e Ni. Estas áreas mais impactadas 
se localizam nos arredores do porto de Sepetiba e na barra do Rio Guandu. Estes 
resultados permitem interpretar a existência de duas fontes poluentes atuantes no 
sistema aquático da baia. A primeira assinatura foi observada nas amostras próximas 
do rio Guandu, correspondente às áreas de maior concentração dos metais; e a 
segunda assinatura indica uma fonte nas águas do oceano ao norte da ilha do Martins, 
no canal por onde entram os navios para o porto de Sepetiba. A comparação das 
análises das amostras coletadas indica uma diminuição com os valores de 
concentração observados na década de 1980 e os valores aqui reportados, sugerindo 
uma permanência das fontes poluidoras na Baia de Sepetiba.  
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RESUMO. Amostras de sedimentos de superfície do Rio Barigui na região metropolitana de 
Curitiba foram caracterizadas segundo a composição granulométrica e geoquímica, assim 
como a presença de compostos policíclicos aromáticos (HPAs).  Os pontos foram 
selecionados de tal forma que representassem situações distintas em relação à poluição, ou 
seja, áreas muito poluídas por efluentes domésticos e industriais e dois pontos com baixa 
poluição (aparente). Os sedimentos tiveram como composição predominante silt e argila, 
com exceção do ponto P1, com areia sendo o componente principal. Já a composição 
geoquímica dos sedimentos mostrou altas concentrações de fósforo e nitrogênio, refletindo 
nas razões molares de Redfield maiores do que o normal.  

A presença de HPAs nos sedimentos também foi investigada, sendo que a 
concentração total variou de 44,6 à 880,2 ng/g. A concentração de HPAs está associada à 
presença de carbono orgânico nos sedimentos. Os sedimentos com maior teor de carbono 
orgânico apresentaram as maiores concentrações de HPAs. 
 
PALAVRAS CHAVE: sedimentos, composição granulométrica, razões de Redfield, HPAs. 
 
ABSTRACT. The presence of polylcyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in surface 
sediments of Barigui River was investigated. The Barigui River crosses the metropolitan 
region of Curitiba, and some regions are highly polluted and located near the possible 
sources of pollution. The results showed that concentrations of total PAHs ranged from 44.6 
to 880.2 ng/g, and the highest values were found at the sites previously investigated and 
identified as critically polluted. At sites located away from the traffic and possible pollution 
sources, the total PAHs was lower, 44.6 ng/g. Due to their hydrophobic character, sediments 
with high silt and clay content retain greater amounts of PAHs. The granulometric 
composition of the sediments revealed that most of them are composed basically by silt and 
clay, and those samples showed high concentration of PAHs. The organic carbon content 
also confirms this observation. The other sites investigated showed a high capacity to adsorb 
hydrophobic compounds mainly due to the granulometric composition and organic matter 
that adsorb poorly water soluble compounds.  

 
KEYWORDS: sediments, granulometric composition, Redfield ratios, PAHs. 

 
INTRODUÇÃO.  
 

Os sedimentos desempenham um papel importante com relação ao destino de 

xenobióticos em ambientes aquáticos, pois refletem a quantidade corrente do sistema 

aquático e podem ser usados para detectar a presença de contaminantes que não 

permanecem solúveis após seu lançamento em águas superficiais. 

Os sedimentos são considerados de grande importância na avaliação do nível de 

contaminação dos ecossistemas aquáticos, devido não só a sua capacidade em acumular 

metais, mas, também, por serem reconhecidos como transportadores e possíveis fontes de 
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contaminação, já que podem liberar espécies poluidoras (compostos orgânicos adsorvidos, 

por exemplo). É sabido que as maiores fontes de matéria orgânica são provenientes de 

plantas terrestres e aquáticas, sendo que as razões entre carbono, nitrogênio e fósforo 

(C:N:P) são distintas. Alterações nestas razões estequiométricas podem representar 

contaminações por esgotos domésticos, por exemplo. As alterações nas concentrações de 

fósforo e nitrogênio e, principalmente, a razão estequiométrica destes nutrientes são 

circunstâncias para alterações nos ciclos químicos e biológicos do sistema aquático. O Rio 

Barigüi atravessa a região metropolitana de Curitiba e é um típico exemplo de 

contaminações provocadas por lançamentos de esgotos domésticos e industriais, sendo os 

sedimentos o compartimento final. Monitoramentos anteriores mostraram a contaminação 

por esgotos domésticos e industriais. Por conseguinte, uma avaliação da composição 

biogênica pode trazer informações quanto à contaminação, da mesma forma que a 

composição granulométrica pode revelar a capacidade de adsorção de contaminantes 

orgânicos hidrofóbicos.  O objetivo principal deste trabalho foi  fazer uma avaliação da 

composição de  sedimentos da Bacia do Rio Barigüi, com  relação à  presença  HPAs  e  às  

razões  de C:N:P.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS. 
 

Área estudada 

 

A Bacia do Rio Barigüi localiza-se no Primeiro Planalto Paranaense, na Região 

Metropolitana de Curitiba, entre as coordenadas 25o 13’ 24” e 25o 38’ 23” Sul e 49o 15’ 00” e 

49o 22’ 29” Oeste, percorrendo no sentido geral norte-sul os municípios de Almirante 

Tamandaré, Curitiba  e Araucária. A Bacia faz divisa com os municípios Rio Branco do Sul, 

Almirante Tamandaré, Campo Largo, Araucária, Fazenda do Rio grande, São José dos 

Pinhais, Pinhais e Colombo (Froehner et al. 2008). O rio Barigui apresenta extensões 

extremamente poluídas e outras aparentemente despoluídas (regiões rurais). 

 

Determinação da composição geoquímica e granulométrica.  

 

 As amostras de sedimento foram tratadas com HCl 0,5 mol/L e então o teor de TOC 

e nitrogênio foi determinado através de análise elementar num equipamento da Carlo Erba 

modelo EA1110 CHNS-O.  O fósforo foi determinado seguindo o procedimento descrito no 

Manual de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes (Silva, 1999). A análise 

granulométrica dos sedimentos foi realizada no Laboratório de Análise de Minerais e Rochas  

(LAMIR-UFPR),  seguindo  a  norma NBR 7181/1982 através da técnica integrada por 



peneiramento e difração a laser (Froehner et al., 2008).  

 

Determinação dos HPAs. 

 

 Para a determinação quantitativa dos HPAs nas amostras de sedimentos seguiu-se a 

metodologia descrita em Froehner et al. (2008) e Carichia et al. (1999). Sucintamente, o 

método consiste na extração por banho ultrassom dos HPAs com diclometano, 

concentração e separação de outros possíveis compostos orgânicos. Finalmente os HPAs 

foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência 

(HPLC Schimadzu LC20A). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
 

A caracterização granulométrica dos sedimentos mostrou que a maioria das 

amostras é composta por silt e argila, com exceção do ponto P1 onde a areia é o 

componente majoritário.  O ponto P1 foi coletado numa área com baixa profundidade, já as 

outras amostras foram coletadas em áreas mais profundas.   

A composição geoquímica dos sedimentos é mostrada na Tabela 1, assim como as 

razões molares COT, N e PT. A razão molar COT/PT variou de 10,4 à 577,5. Segundo a 

literatura (Ruttemberg e Guo, 1997), valores próximos à 100 são considerados como 

normais. Segundo Ruttemberg e Guo (1987) valores menores do que 100 indicam a 

presença de esgotos domésticos. Já a razão entre COT/N variou de 6,7 à 27,5, sendo que 

6,6 até 10 é considerado como uma amostra ausente de poluição.  

 

Tabela 1. Composição geoquímica e concentração de HPAs total nas amostras de 

sedimento. 

Stations 
COT 

(µmol/g) 

N 

(µmol/g) 

TP 

(µmol/g) 

COT /N 

(molar) 

N/TP 

(molar) 

COT/TP 

(molar) 

∑HPAs 

(ng/g) 

P1 1452,1 73,2 14,6 19,8 5,0 99,3 66,4 

P2 297,9 44,6 18,4 6,7 2,4 16,2 44,6 

P3 245,8 33,9 23,6 7,2 1,4 10,4 129,9 

P4 1472,9 66,1 5,2 22,3 12,7 284,0 858,4 

P5 1916,7 175,0 3,3 10,9 52,7 577,5 880,2 

P6 1325,0 48,2 3,3 27,5 14,6 400,5 362,1 



    SD < 3.8 % 

A proposta inicial do trabalho era avaliar a presença de HPAs em duas situações 

distintas com relação à poluição, uma extensão considerada como extremamente poluída e 

outra aparentemente sem poluição. A concentração de HPAs total é mostrada na Tabela 1, 

sendo que no ponto mais poluído a concentração foi de 880,2 ng/g, enquanto que a menor 

concentração encontrada foi de 44,6 ng/g. Compostos hidrofóbicos como HPAs são 

prontamente adsorvidos pelos sedimentos, especialmente aqueles com alto teor de carbono 

orgânico, silt e argila. Claramente, as maiores concentrações de HPAs foram encontradas 

nos sedimentos com maior teor de TOC.  

Razões moleculares entre isômeros tem sido utilizadas para determinar a possível 

origem dos HPAs. De modo geral, compostos como o naftaleno, fluoreno, criseno e 

fenantreno são mais abundantes em misturas cuja origem é petrogênica (vazamentos 

acidentais), enquanto que fluoranteno e pireno são mais abundantes em misturas de HPAs 

cuja origem é pirolítica. 

Uma razão molecular frequentemente utilizada é Criseno/Benzo(a)Antraceno. 

Valores maiores do que 1 apontam para origem petrogênica. Utilizando esta razão, a 

principal origem dos HPAs nas amostras analisadas do Rio Barigui é petrogênica. 

Esta observação é confirmada por outra razão molecular, pireno/Benzo(a)pireno, 

cujos valores ficaram entre 0,12 e 1,08. Valores menores do que 1 indicam que a origem 

dos HPAs é petrogênica.   

 
CONCLUSÕES 
 

A composição geoquímica dos sedimentos mostrou que existe uma forte 

contaminação de esgotos domésticos no Rio Barigui em alguns pontos evidenciado também 

pelas razões moleculares entre C, N e P. Os sedimentos com maiores teores de carbono 

orgânico tiveram as maiores concentrações de HPAs total representando um processo de 

adsorção. A possível fonte de tais HPAs é petrogênica, devido à derramamentos acidentais.  
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RESUMO:  
Apresentam-se resultados de um trabalho realizado em uma área próxima às atividades das 
indústrias de Si e Fe-Si localizadas no Município de Várzea da Palma - MG. O objetivo é 
avaliar o impacto da poeira minerálica da fumaça sobre os solos da região e mostrar a 
correlação com a distribuição e concentração dos elementos analisados no solo superficial 
(<20cm). Os solos investigados desenvolveram-se sobre rochas quaternárias e pelitos da 
Formação Três Marias - Grupo Bambuí. usando Espectrometria de raios-X e ICP-OES. 
Os resultados mostram claramente uma correlação entre a atividade industrial, a liberação 
de fumaça com gases, resíduos sólidos e líquidos e as concentrações dos elementos 
investigados no solo. Uma tendência de aumento das concentrações dos elementos em 
direção N/NW e também na direção NE (direção para as fábricas), indica anomalias próximo 
às áreas das atividades industriais. Estas informações foram comparadas aos dados 
publicados em listas orientadoras de referência. 
 
PALAVRES CHAVE: Poeira minerálica, metais pesados, Si indústria, contaminação de solo 
 
 
ABSTRACT:  
This work presents results of an investigation done near an area of Si and Si-Fe industry in 
the municipal district of Várzea da Palma - MG. The objective is to evaluate the impact of the 
liberated mineral dust on the soils of the area and to show the existence of correlation 
between it and the distribution and concentration of analyzed elements in the superficial soil 
(<20cm). The investigated soils were formed on quaternary rocks and pelites of the Três 
Marias Formation - Bambuí Group by using FRD and ICP-OES. The results show clearly a 
correlation of the industrial activities, the liberation of smoke with gases, solid and liquid 
residues with the element distribution in soil. A tendency of increase of the concentrations of 
the elements in direction N/NW and also in the direction NE (direction of industries) is 
comproved, indicating anomalies close to the industrial activities. These informations were 
compared to data published in reference guiding lists. 
 
PALAVRES CHAVE: Mineral Dust, heavy metals, Si industry, soil contamination 
 
LOCALIZAÇÃO 
A área do estudo localiza-se no município de Várzea da Palma (Figura 1) inserida na 

microrregião Norte do Estado de Minas Gerais, entre a margem direita da zona do Alto 

Médio São Francisco e a margem esquerda do Rio das Velhas, próximo à confluência deste 

dois rios. O acesso à área é feito pelas rodovias federais BR-040, BR135 e BR496 e a partir 

deste trajeto, para ingressar na área, é necessário a utilização de estradas não 

pavimentadas, existentes em todo o entorno da fábrica, que se localiza no KM 103 da BR-

496. 



 
Fig. 1: Mapa de localização da área estudada. A figura mostra também a localização da 

fábrica e a liberação direcionada da fumaça. 

GEOLOGIA 
A área em estudo está inserida em Depósitos Quaternários (~99% da área), com 

sedimentos inconsolidados fluviais e terraços antigos sobre arcóseos e pelitos, pertencentes 

à Formação Três Marias, Grupo Bambuí. 

PROCESSO INDUSTRIAL 
No processo de fabricação de Si e ligas Si-Fe são utilizados como matéria prima, barita, 

quartzo, carepa (resíduos de ferro com teor acima de 90%), calcário e carvão vegetal. 

A reação deste processo se baseia nas seguintes equações químicas e produz >78 tipos de 

resíduos poluidores.: 

Fe2O3+SiO2+7C  2FeSi+7CO - produzindo Fe-Si e SiO2+2C  Si+2CO - produzindo Si 

COMPOSIÇÃO DA FUMAÇA 
A tabela 1 traz a composição de uma amostra de fumaça saindo da fábrica de Várzea da 

Palma. 

Tab. 1: Concentração de elementos traços selecionados da fumaça clara expelida pela 

fábrica (valores em mg/kg). 

V 0,9 Cu 27,3 Hg 0,17 Ag 4,08 
Cr 8,0 Zn 69,2 Pb 14,8 Al 707,1 
Mn 386,0 As 4,5 Sb 1,2 K 1898,5 
Fetot 3143,0 Cd 0,4 Be 0,01 Mg 627,8 
Ni 2,2 Ba 1185,0 Se <0,2   

OS SOLOS 
Os solos da região tem o pH variando de 4,0 a 6,0 log [1/H+] e valor médio de 5,3 log [1/H+] 

e CTC variando entre 3,47 e 10,05 cmolc/dm3, com valor médio de 6,22 cmolc/dm3 de 

acordo com a EMBRAPA. 

Estes dados indicam solos propícios à mobilidade dos metais. Eles são formados 

principalmente por quartzo, hematita e caolinita; sub-ordenadamente, gipsita e moscovita. 

São: principalmente latossolos caracterizados por avançado estágio de intemperização; 



formação de argila de baixa atividade; capacidade de troca catiônica (CTC) baixa; cores 

vivas (ARAÚJO et al., 2009), profundos, bastante porosos e permeáveis, apresentando 

reduzida susceptibilidade à erosão. O horizonte B tem cor avermelhada ou amarelada (Oxi-

hidróxidos de Fe). O horizonte C, de cores variadas, conforme composição da rocha 

sotoposta e abaixo dele a rocha (camada R). 

AMOSTRAGEM 
Quatro coletas de amostras foram feitas em uma malha regular, em um raio de ~4km no 

entorno da fábrica. Retirou-se à parte superficial do solo (plantas, material solto) e coletou-

se a parte na profundidade de 5 - 15cm (~1kg) na metodologia padrão. 

 
Fig. 3: Plano de amostragem no entorno da fábrica. Mostra-se nesta figura a localização dos 

pontos de amostragem, como também a localização da fábricas. 

TRABALHO EM LABORATÓRIO 
As amostras coletadas foram encaminhadas aos seguintes laboratórios: 

Dados dos solos: Embrapa –Sete Lagoas 
Mineralogia: Laboratórios do CPMTC-IGC – Belo Horizonte 

Elementos: ANALITICAL SOLUTIONS –São Paulo (3050B da USEPA SW- 846 e 

6010C da USEPA SW-846) 

TRATAMENTO DOS DADOS 
Os resultados foram tratados estatisticamente, projetados em mapas de isovalores e 

comparados com dados de referência para solo da CETESB. 

RESULTADOS 
A distribuição da concentração (figuras 4, 5) dos elementos pesados nos solos indica em 

geral uma baixa mobilidade e assim maior permanência e disponibilidade para a absorção 

pelas plantas. A distribuição espacial da concentração dos elementos revelou: 

a. Aumento da concentração em direção NE/NW (rodovia, fábrica); 

b. Influência da geomorfologia na distribuição e deposição dos produtos; 

c. Pontos isolados com valores altos (carvoeiras e siderúrgicas abandonadas); 

d. Alguns pontos mostram peculiaridades sedimentares e intempéricas. 

e. A maior parte das amostras tem valores nos limites estabelecidos pela CETESB. 



        
Fig. 4: A figura mostra os mapas de distribuição dos elementos V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn e 

Cd na área. 

 
Fig. 5: A figura mostra os mapas de distribuição dos elementos Ba, Pb, Sb e Be na área. 

DISCUSSÃO 
Claramente observa-se a influência da fumaça na concentração dos metais nos solos, 

influenciada pelas condições metereológicas, (e.g. ventos, que mostram uma direção 

preferencial para norte com variações locais). 

A altura das chaminés influencia na distribuição dos metais, deslocando a fumaça para 

áreas periféricas do entorno da fábrica. 

O relevo interfere na direção do vento e na distribuição da fumaça, formando corredores 

geomórficos. 

O solo da região, teoricamente propício à mobilidade dos metais, mostra entretanto uma 

baixa mobilidade dos metais. 

De todos os compostos inorgânicos analisados, apenas o Ba e o Be mostram concentrações 

excedentes a normas da CETESB-2005, sempre relacionado a direção da pluma. 
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RESUMO 
O uso da calagem para correção de solos ácidos talvez tenha sido o fator mais 

importante para o grande salto no crescimento da agricultura brasileira nas últimas décadas. 
Quando se utiliza o solo para fins agrícolas torna-se indispensável a correção de sua acidez, 
devido a alta atividade de íons Al3+  (tóxico às plantas) mantida na solução do solo em 
valores de pH abaixo de 5. Outro fator a ser considerado é que solos ácidos quase sempre 
são sinônimos de deficiência em Ca2+ e Mg2+, logo a correção da acidez do solo feita com 
sais destes cátions acaba por suprir em maior ou menor grau suas deficiências. O calcário 
(CaCO3), além de ser eficiente na neutralização de íons H+, é encontrado abundantemente 
na crosta terrestre e extraído e moído a custos muito baixos. Por esses motivos, o CaCO3 
vem sendo utilizado como fator de produção de importância primária para a agricultura 
brasileira. A partir das curvas de incubação, podem-se definir as quantidades de calcário 
necessárias para se atingir determinadas concentrações de Ca2+ e Mg2+ e também a 
neutralização do alumínio. 

 

PALAVRAS- CHAVE: calagem; solos ácidos; calcário. 

 

CORPO DO TEXTO 
O conhecimento da reação do solo é de importância ainda maior em solos 

localizados em regiões tropicais, onde se observa a formação de solos ácidos pelo 

acentuado processo de intemperismo, visto que o mesmo gera uma acidificação 

progressiva, pela constante lixiviação de bases trocáveis. Tal fato é fator limitante à 

exploração agrícola para a maioria das culturas conhecidas. Normalmente, solos mais 

ácidos tendem a ter problemas tais como baixa disponibilidade de alguns nutrientes 

essenciais às plantas, toxidez por alumínio (Al3+), menor atividade de microrganismos 

decompositores de matéria orgânica e menor fixação biológica de nitrogênio, entre outros 

(Carvalho, 1989). 

O uso da calagem para correção de solos ácidos talvez tenha sido o fator mais 

importante para o grande salto no crescimento da agricultura brasileira nas últimas décadas. 

Quando se utiliza o solo para fins agrícolas torna-se indispensável a correção da acidez do 

solo, devido a alta atividade de íons Al3+  (tóxico às plantas) mantida na solução do solo em 

valores de pH abaixo de 5. Sendo assim, ter-se-á até certo limite aumento crescentes da 



produtividade com o aumento do pH do solo. Outro fator a ser considerado é que solos 

ácidos quase sempre são sinônimos de deficiência em Ca2+ e Mg2+, logo a correção da 

acidez do solo feita com sais destes cátions acaba por suprir em maior ou menor grau suas 

deficiências. A falta de correção de solos ácidos inviabiliza a utilização dos nutrientes pelas 

plantas, prejudicando, conseqüentemente, as respostas econômicas aos investimentos com 

a adubação mineral (Carvalho, 1989). 

O processo de neutralização da acidez ocorre a partir da dissolução do 

carbonato de cálcio em cálcio e bicarbonato, representado pelas seguintes equações: 

CaCO3 + H2O � Ca2+ + HCO3
- +  OH-       (Equação 1) 

H+ + OH- � H2O                                         (Equação 2) 

H+ + HCO3
-  � H2O + CO2                         (Equação 3) 

Tal esquema destaca que a hidroxila reage com o íon H+ da solução do solo, 

resultando em água, enquanto o bicarbonato reage com H+, originando CO2. Isso indica que 

havendo presença de H+ em solução, a reação tende a deslocar-se para direita. O equilíbrio 

entre a acidez ativa e potencial, permite que a acidez total do solo seja gradativamente 

neutralizada, bem como o íon Al3+, precipitado na forma de Al(OH)3. Para que ocorra a 

neutralização da acidez é necessária a participação dos receptores de prótons, sendo 

representados por OH- e HCO3, na ausência dos quais não seria possível a neutralização da 

acidez (Raij, 1991).  

A necessidade de calagem não está somente relacionada com o pH do solo, mas 

também com a sua capacidade tampão e a sua capacidade de troca de cátions. Solos mais 

tamponados (mais argilosos) necessitam de uma maior dose de calcário para aumentar seu 

pH do que os menos tamponados (mais arenosos). A capacidade tampão relaciona-se 

diretamente com os teores e qualidade da argila, além da quantidade de matéria orgânica 

presente no solo (Raij, 1991).  

Ainda segundo Raij, 1991, os calcários têm baixa solubilidade em água, sendo a taxa 

de solubilidade aumentada com a retirada de OH- da solução pelos íons H+ e Al3+, cuja qual 

promove um aumento nos teores de Ca2+ e HCO3
- resultados da dissociação do carbonato 

(Equação 1). 

O calcário (CaCO3), além de ser eficiente na neutralização de íons H+, é encontrado 

abundantemente na crosta terrestre e extraído e moído a custos muito baixos. Por esses 

motivos, o CaCO3 vem sendo utilizado como fator de produção de importância primária para 

a agricultura brasileira. No entanto, em muitos casos ele ainda é subutilizado, o que acarreta 

produtividade abaixo do potencial de diversas culturas em muitas regiões do país. 

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver curvas de neutralização, através 

dos cálculos da necessidade de calagem de uma classe de solo, utilizando para isso, o 

método das curvas de incubação com CaCO3. 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi analisada uma amostra de Latossolo Amarelo Húmico proveniente do município 

de Lagoa da Prata, MG, coletado na profundidade de 0-30 cm e os resultados da análise 

química realizada para essa amostra de solo coletada foram dispostas na tabela 1. 

  

Tabela 1. Resultados analíticos da análise química da referida amostra de solo 

Atributo Valor 

pH (H2O) 4,04 

Al
3+ 

(cmolcdm
-3

) 2,02 

H + Al (cmolcdm
-3

) 12,2 

Ca
2+

 (cmolcdm
-3

) 0,02 

Mg
2+

 (cmolcdm
-3

) 0,05 

CTC efetiva (cmolcdm
-3

) 2,16 

CTC pH 7,0 (cmolcdm
-3

) 12,34 

V (%) 1,1 

M.O. (dag kg
-1

) 6,07 

Eq. Umidade (kg kg
-1

) 0,313 

P-rem (mg dm
-3

) 11,3 

 

As necessidades de calagem também foram determinadas mediante a utilização do 

método de neutralização do alumínio e da elevação dos teores de Ca2+ + Mg2+ (CFSEMG – 

1999) e as quantidades de CaCO3 correspondendo a 0, 30, 60, 90, 120 e 150% da 

necessidade de calagem (NC)   foram adicionadas a amostras de 250 g de solo (TFSA). 

As quantidades de carbonato de cálcio correspondentes a 0, 30, 60, 90, 120 e 150% 

da necessidade de calagem foram respectivamente: 0; 0,4575; 0,9150; 1,372; 1,830 e 2,288 

gramas.  

Além da análise química, o conhecimento das características físicas do solo é de 

suma importância, especialmente a granulometria, devido à influência desta propriedade no 

poder tamponante do solo. A tabela 3 apresenta os resultados da análise física para o solo 

estudado. 

 

Tabela 3. Análise física dos solos em estudo 

AreiaGrossa Areia Fina Silte Argila 

(dag kg-1) 

Classe Textural 

8 3 6 83 Muito Argilosa 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a amostra do solo estudado foram determinados os valores de pH após 1, 7 e 

14 dias de incubação, em função da quantidade de carbonato de cálcio adicionada. O 

gráfico 1 apresenta os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Curva de Neutralização do solo estudado após 1(�), 7(�) e 14(�) dias. 

 

Analisando o gráfico 1 percebe-se evidentemente um aumento do pH do solo com o 

aumento da quantidade de CaCO3 adicionada. Isso se deve a uma maior quantidade de 

hidroxilas produzidas pelo ânion carbonato quando este está presente na solução do solo. 

Outro fenômeno interessante retratado é a diminuição do pH com o aumento do período de 

incubação. Ao longo deste período, gradativamente, os íons H+ e Al3+ são deslocados do 

complexo de troca pelo Ca2+ e, na solução do solo reagem com o OH- (gerado pelo 

carbonato) diminuindo o pH do meio. 

CONCLUSÃO 
O método das curvas de neutralização não leva em consideração a cultura a ser explorada, 

sendo mais recomendados outros métodos. No entanto esta metodologia é considerada 

padrão e é utilizada para calibrar outros métodos. Dentre outras características, o método 

das curvas de neutralização permite inferir sobre o valor de pH do solo após adições de 

CaCO3 e ajustá-lo conforme o tipo de cultura a ser plantada. 
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RESUMO 
O estuário do rio Potengi está inserido na região metropolitana da Grande Natal (RN, Brasil) 
e por isso é alvo de diferentes oportunidades de alteração em suas condições naturais. Por 
isso, objetivando diagnosticar a distribuição de alguns elementos químicos selecionados, 
foram coletadas amostras de sedimento de fundo em 36 estações de amostragem no rio 
Potengi, agrupadas em 12 seções transversais. A fração granulométrica <0,063 mm dessas 
36 amostras foram analisadas por ICP-OES para os elementos Al, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, 
Fe, Hg, Ni, Pb e Zn, após ataque químico com água régia a quente. As concentrações 
desses elementos mostraram uma distribuição geográfica possivelmente associada ao 
aporte anormal de alguns desses elementos em trechos específicos do rio Potengi, 
particularmente próximo à sua margem direita. De montante para jusante, distinguem-se 
padrões gradativos sistemáticos na variação dos teores, os quais podem estar relacionados 
a processos biogeoquímicos naturais atuando na distribuição dos elementos químicos e com 
a diluição mecânica dos sedimentos. Localmente ocorrem teores elevados de alguns dos 
elementos, até o nível de poder causar danos toxicológicos nos microorganismos aquáticos. 
Palavras-Chave: Estuário; Região urbana; Sedimentos de fundo; Metais. 
 
ABSTRACT 
The estuary of the Potengi river is inserted on the metropolitan area of the Great Natal (RN, 
Brazil), and hence is target of different opportunities of alteration in its natural condition. For 
this reason, in order to characterize the distribution of some selected chemical elements, 
bottom sediments were collected in 36 sampling stations along the Potengi river, grouped 
into 12 transect. The <0,063 mm size fraction of these 36 samples were analyzed by ICP-
OES for tehe elements Al, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb and Zn, after an aqua regia 
chemical extraction. Concentrations of these elements denoted a geographic distribution 
possibily associated to the introduction of some of these elements is specific sectors of the 
Potengi river, particularly close to its right margin. From upstream to downstream, gradual 
systematic pattern in variation of the concentrations are recorded, which may be related to 
natural biogeochemical processes affecting the distribution of the chemical elements and to 
the mechanical dilution of the sediments. High concentrations of some of the elements are 
locally observed, reaching levels that may cause toxicological effects to the aquatic biota. 
Key words: Estuary; Urban region; Bottom sediments; Metals. 
 
INTRODUÇÃO 
O estuário do rio Potengi está inserido na região metropolitana da Grande Natal (RN), que 

possui uma população de aproximadamente 1200.000 habitantes. A ocupação das suas 

margens é caracterizada por uma grande ocupação antropogênica, incluindo diversas 

atividades industriais, tais como carcinicultura, setor têxtil, bebidas, beneficiamento de 

couro, confecções, alimentos e reciclagem de ferro velho. Hospeda também o porto de Natal 



e instalações da Marinha Brasileira e recebe efluentes urbanos, controlados ou não. Com 

vistas a diagnosticar a qualidade químico-ambiental desse estuário, foi realizado um 

levantamento em seus sedimentos de fundo, em um trecho inserido na área urbana da 

região metropolitana da Grande Natal (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Feições geoambientais do estuário do rio Potengi na área urbana da Grande Natal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
As amostras foram coletadas nos dias 19 a 21 de junho e 19 de julho de 2007 (período de 

inverno na região). O desenho amostral consistiu de 12 seções de amostragem (S1 a S12) 

perpendiculares ao eixo do canal, com três estações de coleta em cada travessa: margem 

direita, centro e margem esquerda. Em cada estação, a coleta dos sedimentos de fundo foi 

feita com draga de amostragem pontual, modelo van Veen em aço inoxidável. Após 

secagem (<40oC), a fração <0,063 mm dos sedimentos foi submetida à digestão com água 

régia (HCl:HNO3; 3:1) a uma temperatura de 115ºC. As soluções obtidas foram dosadas por 

ICP-OES para os elementos Al, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb e Zn. A metodologia 

e o controle de qualidade da amostragem e laboratorial são encontrados em Correa (2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O sumário estatístico dos dados revelou que os elementos Al, Ba, Cd, Cr, Fe, Pb e Zn a 

apresentam coeficiente de variação (CV) entre 35 e 50%, ao passo que os elementos As, 



Co, Cu, Hg e Ni apresentam coeficientes de variação entre 50% e 85%. Isso revela que a 

variação dos teores é menos heterogênea para alguns elementos (primeiro grupo) e mais 

irregular para outros (segundo grupo), sendo esse último caso devido à presença de valores 

deslocados. Estes estão situados na faixa superior da distribuição dos dados e são 

atribuídos à ocorrência de fontes pontuais de poluição no sistema estuarino estudado. Como 

exemplos, têm-se o caso de Hg (CV = 83%), que apresenta concentrações destacadas na 

margem direita do rio, ao passo que Pb (CV = 37%) apresenta valores elevados também na 

margem direita, porém menos contrastantes em relação aos seus demais valores (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de símbolos para os elementos Hg e Pb, segundo faixas de seus teores. 

 

A variação dos teores no trecho amostrado mostrou elementos com valores decrescendo de 

montante (S12) para jusante (S1; caso de As) e elementos com padrão oposto a esse (caso 

de Ni; Figura 3), além de elementos sem tendência direcional discernível. Tais 

comportamentos podem estar relacionados a processos de diluição operando no sistema 

água-sedimento do estuário, devido ao aporte de material mais empobrecido vindo do 

oceano (caso de As) ou ao aumento na taxa de fixação do elemento nos sedimentos de 

fundo, causado por mudanças graduais nas condições biogeoquímicas associadas ao fluxo 

de águas oceânicas adentrando o rio. 

Os teores medidos foram comparados com os valores de referência TEL (concentração 

abaixo da qual não são esperados efeitos adversos sobre organismos aquáticos) e PEL 

(concentração acima da qual são geralmente ou sempre observados efeitos adversos nos 

organismos aquáticos) estabelecidos pela National Oceanic & Atmospheric Administration – 

NOAA (Estados Unidos) para ambientes de água doce e salgada. Nessa comparação, os 

elementos Cr e Ni registram concentrações superiores ao PEL, representando um grau de 
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comprometimento toxicológico elevado em alguns trechos dos sedimentos para esses dois 

elementos. Os elementos Cd e Pb têm todos os seus valores abaixo do TEL, sendo portanto 

desprovidos de qualquer preocupação. Os elementos As, Cu, Hg e Zn têm valores abaixo do 

PEL porém acima do TEL, estando portanto em situação intermediária. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Variação dos teores de Ni montante (S12) para jusante (S1). 

 

CONCLUSÕES 
Para os elementos estudados, a localização de teores mais elevados em trechos específicos 

dos sedimentos de fundo pode indicar o aporte de fontes pontuais adicionando quantidades 

anormais de elementos nos sedimentos de fundo ou favorecendo a sua fixação devido a 

mudanças locais nas condições naturais reinantes. É o caso das estações próximas à 

margem direita do rio, onde foram observadas teores elevados de Hg e Pb (Figura 2), além 

de outros. Para Cr e Ni, seus resultados registraram concentrações com chances de causar 

efeitos toxicológicos adversos nos organismos aquáticos. Mesmo com o eventual aporte de 

fontes antropogênicas, a manifestação de processos naturais na distribuição de parte dos 

elementos estudados mantém-se preservada, denotada por uma tendência sistemática 

crescente ou decrescente dos teores de montante para jusante, interpretada como causada 

pela dinâmica do material sedimentar ao longo do estuário ou por mudanças nas condições 

biogeoquímicas na interface entre o ambiente menos salino a montante e o ambiente mais 

salino próximo ao mar. Estudos em curso investigam o papel que a variabilidade na 

concentração de matéria orgânica e de materiais da fração argila (< 0,002 mm) entre as 

diferentes amostras possa exercer na distribuição muitas vezes errática dos elementos nos 

sedimentos de fundo do estuário do rio Potengi. 
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RESUMO 
 Desde o final do século XVII o ouro tem sido explorado em regiões de Ouro Preto e 
Mariana, no estado de Minas Gerais, Brasil. Atualmente os métodos de exploração utilizam 
em algumas regiões, como no rio Gualaxo do Norte, técnicas primitivas, com o uso do Hg 
para separar o ouro de outros minerais. O material que contém ouro nessa região é rico em 
arsênio com relação de As/Au que varia de 300 a 3.000 em vários depósitos. Neste trabalho, 
amostras de água e sedimentos do rio Gualaxo do Norte foram analisadas quanto ao teor de 
mercúrio e arsênio. Os resultados mostram que em água a concentração desses metais é 
baixa, mas as amostras de sedimentos analisadas apresentam teores que apontam para 
certo grau de contaminação. 
 
Palavras chave: mercúrio, arsênio, sedimentos, garimpos de ouro. 
 
 
ABSTRACT  
 Since the end of XVII century gold has been exploited in region of Ouro Preto and 
Mariana, Minas Gerais State, Brazil. Nowadays the exploitation method is carried out in 
some regions, such as the river Gualaxo do Norte, which makes use of primitive techniques, 
employing Hg for the extraction of gold from the ore by amalgamation. The gold ore from 
these region is rich in arsenic with As/Au ratio ranging from 300 to 3000 among the several 
deposits. In this work, mercury and arsenic were analysed in water and sediment samples of 
the river Gualaxo do Norte. Results show that water has low concentration of these metals, 
but some sediments samples present values which suggest a level of contamination 
 
keywords:  Mercury, arsenic, sediments, artisanal gold mining. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O estado de Minas Gerais, principalmente em áreas do Quadrilátero Ferrífero, é 
tradicionalmente caracterizado pela extração de minério e garimpo de ouro. No rio Gualaxo 
do Norte, atividades extrativo-minerais são muito fortes devido às importantes ocorrências 
minerais como minério de ferro, manganês e pedras preciosas, além do próprio ouro. Esta 
última é, até hoje, realizada de forma predatória, extensiva e sem controle de descarte dos 
resíduos. 
 O rio Gualaxo do Norte tem suas nascentes localizadas nas proximidades do distrito 
de Antônio Pereira e Bento Rodrigues, norte - noroeste de Mariana, sudeste do Quadrilátero 
Ferrífero, Minas Gerais. Segue na direção leste, drenando, à jusante da mina de ferro de 
Timbompeba, as localidades de Bento Rodrigues (onde recebe os efluentes das minerações 
Samarco e Vale, através do rio Santarém), Paracatu de Baixo, Gesteira, até desaguar no 
ribeirão do Carmo, no município de Barra Longa. A maior parte da trajetória do rio é 
acompanhada por estradas não pavimentadas. O acesso a esta área, a partir de Ouro Preto, 
faz-se pela MG-129 (Figura 1).  
  
 
 
 



 
Figura 1. Mapa de localização dos pontos amostrados no rio Gualaxo do Norte 

 
O mercúrio, em garimpos de ouro, é utilizado na separação de partículas finas de 

ouro através da amalgação e posterior separação gravimétrica. O amalgama separado é 
queimado, geralmente a céu aberto, liberando grandes quantidades de Hg para a atmosfera. 
Durante o processo, quantidades variáveis de mercúrio são perdidas na forma metálica para 
rios e solos (Lacerda et al. 1995, Lacerda 1997a, Lacerda 1997b). De acordo com a UNEP 
(2008), 650 a 1.000 toneladas de Hg são liberadas anualmente em garimpos, com a 
estimativa de que 350 toneladas são liberadas diretamente na atmosfera e o restante é 
disperso principalmente no sistema aquático. 
 O arsênio é um elemento que ocorre frequentemente em rochas, principalmente 
sulfetadas, e está relacionado às rochas que hospedam depósitos auríferos. No Quadrilátero 
Ferrífero, o As é o elemento que causa o maior problema geoquímico ambiental, não só pela 
toxicidade, mas também pelas concentrações elevadas que se encontram em águas e 
sedimentos dos rios da região. Segundo Borba (2002), foram produzidas no Quadrilátero 
Ferrífero aproximadamente 1.300 toneladas de ouro primário, o que equivale a uma 
quantidade de 390.000 toneladas de As liberadas para o meio ambiente. 
 Essas atividades extrativo-minerais, face às suas peculiaridades, implicam na 
alteração das condições ambientais, com intensidade e diversidade de efeitos, cujos riscos 
nem sempre se restringem aos limites da área de trabalho. Estes riscos são acentuados e 
preocupantes quando a atividade extrativa mineral se insere em áreas povoadas e próximas 
a redes de captação de água para abastecimento. 
 O presente trabalho visa contribuir para a qualificação e quantificação da dispersão 
de Hg e As nas águas e nos sedimentos de parte da bacia hidrográfica do rio Gualaxo do 
Norte, principalmente na região do garimpo de Bento Rodrigues, verificando o impacto 
causado pela atividade de garimpo de ouro. 

 



METODOLOGIA  
 
 Amostras de água e sedimento foram coletadas em Agosto de 2008 em pontos do rio 
Gualaxo do Norte contemplando áreas à jusante e à montante do garimpo de Bento 
Rodrigues, além do próprio garimpo. As amostras de águas requeridas para a determinação 
de Hg e As totais foram coletadas em frasco de vidro âmbar (600 mL), filtradas em 
membrana de 0,45µm e acidificadas com HNO3 concentrado. Todas as amostras foram 
acondicionadas sob refrigeração (4º C) para o transporte até o laboratório onde foram 
conservadas em geladeira até o momento da análise (Greenberg et al. 1992). As amostras 
de sedimentos foram coletadas nas partes do canal em que havia maior acumulação de 
finos. Cerca de 2 kg de amostras de sedimentos superficiais foram coletados com um 
amostrador de polietileno, acondicionados em sacos plásticos virgens, seguindo 
recomendações da EPA (USEPA 2001). Uma vez no laboratório, as amostras foram 
transferidas para recipientes plásticos, revestidos com pacotes de polietileno e deixadas 
secar à temperatura ambiente (cerca de 20ºC), evitando assim a perda de elementos 
voláteis como o mercúrio.  
 O teor de Hg total foi determinado por Espectrometria de Absorção Atômica, técnica 
do vapor frio (CVAAS) utilizando um equipamento FIMS 400 (Flow Injection Mercury 
System), Perkin Elmer.  Para o sedimento foram pesadas em torno de 0,200 g de amostra 
em frascos de teflon com tampa. Inicialmente estas amostras são digeridas por uma mistura 
ácida (2,5 mL de HNO3, 5,0 mL de H2SO4) em temperatura ambiente por 1h e, em seguida 
esta digestão é completada por aquecimento a 75ºC por 4h. Após esta etapa, 3 mL de uma 
mistura oxidante (MnO4- 5% (m/v) e S2O8

2- 5% (m/v)) é utilizada para levar todo o Hg a Hg2+, 
seguido de um novo aquecimento a 75ºC por uma noite. Cloridrato de Hidroxilamina (1,0 
mL) 20% (m/v) é usado para eliminar o excesso de MnO4-. O sobrenadante das amostras é, 
então, transferido para balões volumétricos de 50 mL e em seguida o teor de Hg total é 
determinado por CVAAS – FIMS 400. Em amostras de água, adicionou-se 1,5 mL de uma 
mistura oxidante (MnO4- 5% (m/v) e S2O8

2- 5% (m/v)) deixando-as em repouso por um dia. 
Posteriormente, 1,0 mL de Cloridrato de Hidroxilamina (20% (m/v)) foi usado para eliminar o 
excesso do MnO4- . 
  A análise de As em sedimento foi feita por ICP-OES da Spectro – Ciros CCD. Foram 
pesadas em torno de 0,250 de amostra em frascos de teflon. A digestão da amostra foi feita 
em chapa aquecida em torno de 100ºC utilizando misturas alternadas de ácidos Nítrico, 
Clorídrico e Fluorídrico (Digestão Total). A determinação de As em água foi feita por 
Espectrometria de Absorção Atômica, técnica de Gerador de Hidretos (HGAAS) utilizando 
um equipamento AA-475 Varian. Em 25 mL de amostra adicionou-se 5 mL de HCl 
concentrado e 2 mL da solução de  KI 20% (m/v). Depois de 15 minutos foram adicionados 2 
mL de ácido ascórbico 10% (m/v), utilizado para prevenir a oxidação do iodeto pelo oxigênio 
atmosférico. A leitura das amostras foi feita depois de 60 minutos. Nitrogênio, como gás de 
arraste, 2 mL da solução redutora de NaBH4 (2% (m/v) em NaOH 0,5%(m/v)) e chama ar-
acetileno foram usadas na determinação de As.  
 
 
RESULTADOS  
 
 Os resultados das análises de Hg e As nas amostras de águas e sedimentos 
coletadas em pontos do rio Gualaxo do Norte podem ser visto na tabela 1. 

Os resultados de Hg e As nas amostras de água mostram que a concentração 
desses elementos nas águas está abaixo (exceto para o ponto RGN – 09) do permitido pela 
legislação brasileira (Resolução CONAMA 357 de 17/03/2005) que é de 0,2 µg/L e 10 µg/L, 
respectivamente, para águas Classe I (água doce), destinada ao consumo. A alta 
concentração de Hg no ponto RGN – 09 pode ser atribuída a um fluxo temporário desse 
contaminante, já que nesse local havia presença de garimpeiros trabalhando. 



Os parâmetros físico-químicos analisados nas águas revelaram valores de pH 
variando de 6,6 e 8,1, Eh entre 80mV e 153mV, condutividade elétrica entre 14 µS/cm e 
243,9 µS/cm e sólidos totais dissolvidos entre 9 mg/L e 161,7 mg/L. 

 
 

 
 

Tabela 1 – Teores de Hg e As totais em amostras de água e sedimento em pontos do rio 
Gualaxo do Norte. 

     
Amostra 

 
Concentração 

de Hg 
nas amostras 

de água 
(µg/L) 
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de água 
(µg/L) 

 
Teor de Hg  

nas 
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sedimento 

(mg/kg) 

 
Teor de As 

nas amostras 
de 

sedimento 
(mg/kg) 

   
pH 

     
Eh 

(mV) 

                
Cond. 

Elétrica 
(µS/cm)  

 
STD   
(mg/

L) 

 

RGN-01 < LD (a) < ND (b) 0,26  29,02 6,6 91 177,0 115,0 
RGN-02 < LD < ND 0,08 < LQ (e) 7,4 137 20,1 18,3 

RGN-03(c) < LD < ND ----- ----- 7,8 107 14,0 9,0 
RGN-04 < LD < ND 0,13 < LQ 7,2 133 134,0 89,4 
RGN-05 < LD < ND 0,23 57,60 6,9 119 243,9 161,7 
RGN-06 < LD < ND 0,37 68,60 7,8 153 159,6 103,0 
RGN-07 < LD < ND 0,40 37,24 8,1 80 169,4 109,5 
RGN-08 < LD < ND 0,31 51,50 7,5 98 166,1 107,0 
RGN-09 2,63  < ND 0,28 79,70 7,9 124 159,4 102,4 
RGN-10 < LD < ND < LD (d) < LQ 7,9 88 18,2 11,6 
RGN-11 < LD < ND 0,35 82,40 7,3 138 153,6 98,8 

(a) LD = 0,16 µg/L   

(b) ND = Não detectado por HG-AAS 

(c) No ponto RGN – 03 foram coletadas apenas amostra de água. 
(d) LD = 0,04 mg/Kg 

(e) LQ = 8,4 mg/Kg 

  
 As amostras de sedimentos analisadas apresentaram teores consideráveis de Hg e 
As, tanto em pontos dentro do garimpo (RGN – 04, RGN - 05, RGN - 06) quanto em pontos 
distantes a quase 6 km do local de trabalho (RGN – 11) ficando evidente o quadro de 
contaminação e dispersão desses elementos provocada por esta atividade no rio Gualaxo 
do Norte. Observou-se, em campo, que os garimpeiros estão abandonando a região do 
garimpo de Bento Rodrigues e procurando novos locais à montante (RGN – 01 e RGN – 07) 
e à jusante (RGN – 09) de Bento Rodrigues para a exploração de ouro, justificando assim a 
presença de Hg e As nesses pontos. 
 Os pontos RGN – 02 (Córrego do Bruto), RGN – 03 (Córrego do Macaquinho) e RGN 
– 10 (Córrego Maravilha) são tributários não afetados pela atividade garimpeira, 
considerando como pontos de controle, onde em princípio, os teores de Hg e As devem ser 
mais baixo, o que foi confirmado pelos dados obtidos. Estes pontos também apresentaram 
os valores mais baixos de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. 
 Estudos mais detalhados, tais como amostragem mais densa entre os pontos RGN – 
09 e RGN – 11 e amostragem à jusante do ponto RGN – 11 vão ser realizados para apurar 
a distribuição do Hg e As nesta região. 
  

CONCLUSÃO  

            Os resultados preliminares apresentados neste trabalho mostram que apesar da 
atividade garimpeira ter diminuído na região do rio Gualaxo do Norte, as amostras de 
sedimentos ainda apresentam teores consideráveis de Hg e As. Esta contaminação do 



sedimento deve ser considerada importante, já que a interação do mesmo com a biota pode 
levar a processos de bioacumulação e biomagnificação. 
            No caso da água, com base nos dados preliminares apresentados no presente 
trabalho, não se caracterizou valores consideráveis preocupantes, exceto para o ponto RGN 
– 09 onde novas coletas serão realizadas para estudos mais detalhados. 
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RESUMO 
A análise por ativação com nêutrons, uma técnica analítica que fornece valores de 
concentração total, foi utilizada para a determinação de As, Co, Cr, Fe e Zn em amostras de 
solos da Região Metropolitana de São Paulo, coletadas pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB). A análise por ativação com nêutrons foi 
realizada no IPEN-CNEN/SP (LAN-IPEN). Nos laboratórios da CETESB as amostras foram 
analisadas pelos métodos para ICP OES e GF AAS, após extração ácida parcial. O trabalho 
objetivou uma comparação das duas metodologias analíticas dentro de um contexto de 
avaliação ambiental. Os resultados obtidos mostraram valores concordantes para Co e Fe. 
Já para os elementos As, Cr e Zn, foram encontradas diferenças significativas nas 
concentrações, indicando uma mobilidade parcial desses elementos nesses solos. 
 
PALAVRAS CHAVE: análise por ativação com nêutrons, solos urbanos, metais 
 
ABSTRACT 
Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA), an analytical technique which provides total 
concentration, was employed to determine As, Co, Cr, Fe and Zn in soil samples collected 
from the Metropolitan Region of São Paulo by the Environmental Protection Agency of São 
Paulo (CETESB). The INAA analyses were performed at IPEN-CNEN/SP (LAN-IPEN). The 
soil samples were also analyzed in the laboratories of CETESB by ICP OES and GF AAS 
after a partial acid extraction. The objective of the work was to compare the results obtained 
by both analytical methodologies within the context of an environmental evaluation. The 
results obtained showed values in good agreement for Co and Fe. On the other hand, 
significant differences were obtained for As, Cr and Zn, indicating a partial mobility of these 
elements in these soils.  
 
KEYWORDS: neutron activation analysis, urban soil, metals 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Desde 2001, a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) vem 
estabelecendo valores orientadores para solos e águas subterrâneas no Estado de São 
Paulo. Foram definidos e estabelecidos para solo os Valores Orientadores de Referência de 
Qualidade, Prevenção e Intervenção (CETESB, 2001; CETESB, 2005). Os valores de 
referência de qualidade foram estabelecidos a partir da avaliação da qualidade dos solos 
paulistas em locais sem impactos antrópicos significativos. Com o objetivo de estender o 
conhecimento das características dos solos paulistas, visando ações de controle de 
poluição, atualmente estão em desenvolvimento estudos regionais, sendo o primeiro 
realizado na Unidade de Gerenciamento da Bacia do Alto Tietê (UGRHI 6) e na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), uma das regiões mais impactadas do Estado, devido 
às atividades sócio-econômicas decorrentes do intenso processo de industrialização e 



urbanização por que tem passado desde o início do século XX (CETESB, 2008). Dentre as 
substâncias inorgânicas determinadas no solo, estão os elementos As, Co, Cr, Fe e Zn. As 
análises químicas foram realizadas nos laboratórios da CETESB. A metodologia analítica 
utilizada foi o procedimento de extração com base no método EPA 3051 do SW846 (EPA, 
1994). As determinações foram realizadas por espectrometria ótica de emissão com plasma 
de argônio (ICP OES) para Co, Cr, Fe e Zn e espectrometria de absorção atômica – forno 
de grafite (GF AAS) para As (CETESB, 2008). 

O Laboratório de Análise por Ativação com Nêutrons do IPEN-CNEN/SP (LAN-
IPEN), com o apoio do Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura de São 
Paulo, vem realizando análises de metais em parques municipais da RMSP, utilizando as 
técnicas de Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental (INAA) e Fluorescência de 
Raios X (XRF), visando avaliar as concentrações, comportamento e possíveis origens 
desses metais nos solos dos parques de São Paulo. Deve-se levar em conta que, no caso 
da INAA e da XRF, são obtidos valores da concentração total do metal na amostra, uma vez 
que não há processo de dissolução ou solubilização da amostra. Os valores obtidos pela 
CETESB, entretanto, são baseados em análises realizadas após digestão ácida da amostra, 
segundo protocolo descrito em Quináglia (2001) não sendo extraído o metal ocluso no 
retículo cristalino. 

Em vista disso, no presente trabalho, parcela das amostras que foram utilizadas para 
o estabelecimento dos Valores da Condição de Qualidade dos Solos da UGRHI 6/RMSP 
(CETESB, 2008) foi analisada no LAN-IPEN por INAA. Os resultados obtidos pelas 
diferentes técnicas são apresentados, e a possibilidade de comparação dos resultados é 
discutida. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Amostragem 
 

As amostras de solo foram cedidas pelo Setor de Qualidade do Solo e Vegetação da 
CETESB. As coletas foram realizadas na profundidade de 0-20 cm, utilizando-se de 
metodologia semelhante àquela realizada no trabalho de estabelecimento de valores 
orientadores para o Estado de São Paulo, descritos em CETESB (2001). O procedimento de 
amostragem e os locais de coleta estão descritos em CETESB (2008). 
 
Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental – INAA 
 

Cerca de 100mg de cada amostra foram acondicionadas em envelopes de 
polietileno, limpos previamente por uma solução de ácido nítrico diluído, selados a quente 
posteriormente a pesagem. Como padrões foram utilizados os materiais geológicos de 
referência granito GS-N (IWG-GIT), basalto BE-N e Soil-7 (IAEA), preparados da mesma 
maneira que as amostras. Em um recipiente de alumínio, desenvolvido especialmente para 
uso no reator IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP, foram inseridos as amostras e os materiais de 
referência envolvidos com papel alumínio. As amostras foram irradiadas durante 8 horas, 
em um fluxo de nêutrons térmicos de cerca de 1013 cm-2 s-1. Após cerca de 10 dias de 
decaimento, foram efetuadas as medidas da atividade induzida em um detector de Ge 
hiperpuro GM20190, com resolução de 1,9 keV para o pico de raios gama de 1332 keV do 
60Co. O programa utilizado para o processamento dos espectros de raios gama é o 
VISPECT, que localiza e calcula a área dos picos de energia. 

A precisão e exatidão dos resultados foram verificadas pela análise do material de 
referência Soil-7 (IAEA). Os resultados obtidos apresentaram boa exatidão (erros relativos 
menores que 5% em relação aos valores certificados) e boa precisão (desvios padrão 
relativos menores que 10%). 
 
RESULTADOS 
 



A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para determinação de As, Co, Cr, Fe e 
Zn em 23 amostras de solo da RMSP obtidos pelas duas metodologias analíticas: CETESB 
(extração EPA 3051) e IPEN (INAA).  
 

Tabela 1. Resultados obtidos pelas duas metodologias analíticas nas amostras de solos. 
As (mg kg-1) Co (mg kg-1) Cr (mg kg-1) Fe (%) Zn (mg kg-1) Local 

LAN - 
IPEN 

CETESBa LAN –  
IPEN 

CETESBa LAN -
IPEN 

CETESBa LAN-
IPEN 

CETESBa LAN- 
IPEN 

CETESBa 

Mauá 4,7 2,2 2,30 <6,00 64 49,3 2,65 2,82 59 45,6 
Mauá 3,0 1,89 1,83 <6,00 15 10,3 2,44 2,28 46 27 
Suzano 3,7 2,2 4,3 <6,00 67 35,9 3,41 2,73 50 29,3 
Suzano 21 18,8 2,1 <6,00 102 60,40 4,99 4,35 308 202 
Itaquaque-
cetuba 13 9,48 1,81 <6,00 59 45 4,81 4,07 40 25,9 

Suzano 14 14,9 3,09 <6,00 67 20,20 4,54 2,03 40 7,77 
Suzano 1,9 1,3 2,68 <6,00 6,8 2,20 2,10 1,77 45 15,30 
Suzano 15 7,91 3,03 <6,00 78 48,6 5,43 4,57 137 107,00 
Pirapora do 
Bom Jesus 13 6,96 46,9 40,00 49 18,10 6,28 4,31 97,1 42,80 

Pirapora do 
Bom Jesus 4,1 2,79 13,4 8,97 34 11,3 5,37 3,12 56,3 28,4 

Santana de 
Parnaíba 2,8 1,91 5,39 <6,00 53 15,70 3,26 1,95 31,9 16,20 

Itapevi 1,0 1,13 7,38 <6,00 6,2 2,33 2,31 1,53 38,2 18,30 
Cotia 6,0 3,78 0,25 <6,00 53 30,10 4,31 3,19 29,7 20,10 
Itapecerica 
da Serra 3,2 2,63 3,41 <6,00 37 23,90 1,75 1,34 115 91,20 

Itapevi 1,2 0,95 8,6 <6,00 45 28,50 3,07 1,95 127 89,00 
Caieiras 69 63,9 29 21,30 252 130,00 6,79 4,98 54 37,00 
Franco da 
Rocha 1,1 7,56 4,3 <6,00 45 18,7 2,49 1,74 21 15,10 

Franco da 
Rocha 1,8 1,18 4,9 <6,00 65 34,00 2,82 2,34 49 40,40 

São Paulo 14,7 2,18 4,3 <6,00 107 66,10 7,78 6,29 59 36,90 
Fco. Morato 2,0 6,62 10,0 6,22 41 25,80 3,04 2,66 42 23,50 
Franco da 
Rocha 22,7 3,97 35 20,30 155 97,60 6,95 7,39 96 75,80 

Santana de 
Parnaíba 2,4 3,97 10,00 6,61 43 40,60 3,21 2,80 51 40,80 

Salesópolis 1,3 6,58 3,4 <6,00 17,3 9,11 2,24 1,19 29 21,10 
a Valores da Condição de Qualidade dos Solos (CETESB, 2008) 
 

Observando-se a Tabela 1, vemos que os valores encontrados para o Co e para o Fe 
pelas duas metodologias são, em geral, concordantes. Isso mostra que esses elementos 
devem ser totalmente solubilizados no ataque ácido, demonstrando sua maior 
disponibilidade no solo. Nesses casos, os resultados indicam que pode ser viável uma 
comparação dos resultados obtidos pelas duas metodologias em estudos de poluição 
ambiental.  

Por outro lado, no caso do Cr e Zn, vemos que há diferenças significativas entre os 
valores determinados pelas duas diferentes metodologias analíticas. Pode-se concluir, 
portanto, que a parte solúvel (potencialmente móvel) desses elementos é menor que a 
concentração total, o que é muito significativo em estudos de poluição ambiental. Este fato 
deve ser levado em conta quando se avalia o impacto da presença do metal no solo, uma 
vez que a solubilização desses metais, pode torná-los disponíveis para a biota ou para 
serem lixiviados através do perfil. Esta parcial solubilidade pode indicar maior mobilidade, 
que pode com o tempo acarretar a contaminação das águas subterrâneas. Deve-se levar 
em conta, porém, que, em áreas onde jardins públicos e parques estão expostos a 
significativos níveis de contaminação, a poeira do solo pode ter efeitos tóxicos como 
conseqüência da inalação ou ingestão pelos seres humanos. A ingestão do solo pode 
ocorrer de forma involuntária ou proposital. Inadvertidamente, pode-se ingerir solo aderido à 
pele ou aos dedos e, nesses casos, as crianças são especialmente vulneráveis devido ao 
seu sistema nervoso em desenvolvimento e alta taxa de absorção (Li et al., 2001). Isso 



mostra que o conhecimento da concentração total do metal no solo é informação relevante 
em estudos de contaminação ambiental. 

Já para o As, em várias amostras foram obtidos resultados concordantes entre as 
duas metodologias, chamando a atenção os valores obtidos na amostra de Caieiras, onde a 
concentração de As foi da ordem de 60 mg kg-1, ultrapassando os valores de intervenção 
residencial de 55mg kg-1. Este valor está também muito acima do valor recomendado pela 
EPA região 9 (EPA, 2004), segundo o procedimento de avaliação de risco para área 
residencial, via de exposição por ingestão de solo, que considera um limite de ingestão de 
de 0,4 mg kg-1. Em alguns casos, os valores de As total foram muito diferentes entre as duas 
metodologias. Deve-se considerar que fatores como pH e potencial redox influenciam a 
forma química do metal, e vão ser determinantes na sua mobilidade e biodisponibilidade. As 
condições redutoras do solo facilitam a mobilização e, desta forma, a lixiviação do As (III) no 
perfil, podendo alcançar a água subterrânea. Houve também em 6 casos de 23 amostras em 
que as concentrações de As obtidas pelo EPA 3051 e absorção atômica por forno de grafite 
foram maiores que as obtidas por INAA, o que não seria de se esperar. Essas diferenças 
parecem ser devidas a problemas analíticos. 
 
CONCLUSÕES 
 

A comparação entre os resultados obtidos para As, Co, Cr, Fe e Zn pela técnica de 
INAA (concentração total) e pela metodologia empregada pela CETESB, que é baseada em 
extração parcial (EPA 3051), mostrou que os valores obtidos para Co e Fe foram em geral 
concordantes, indicando que esses metais se encontram em uma forma disponível nos 
solos analisados. Já para os elementos As, Cr e Zn, foram observadas diferenças 
significativas, o que aponta para uma parcial mobilidade desses elementos através do perfil 
do solo. Esses resultados podem, portanto, ser considerados em avaliação ambiental, 
indicando, por exemplo, áreas que necessitam maiores investigações. Entretanto, a 
comparação com os valores orientadores da CETESB em estudos que utilizam métodos 
analíticos que fornecem as concentrações totais dos elementos pode incorrer em erros de 
interpretação, superestimando o risco ambiental. 
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RESUMO 
 Cristais de ilmenita com teores elevados de Zn e Mn são descritos em álcali-feldspato 
granitos peralcalinos do Complexo Morro Redondo, Província Graciosa, região sul/sudeste do Brasil. 
Os cristais ocorrem de forma isolada, intersticial ou ainda em agregados de vários grãos. Associam-
se a minerais máficos e por vezes são manteados por magnetita. Análises químicas (EPMA) revelam 
teores elevados das moléculas MnTiO3 e ZnTiO3, bem como de Nb2O5. Evidências texturais e 
químicas sugerem cristalização em estágios tardi – a pós-magmáticos, a partir de fluidos residuais 
enriquecidos em Mn, Zn e Nb, sob condições oxidantes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: ilmenita, microanálise, granitos peralcalinos, Província Graciosa 

 
ABSTRACT 
 Zn- and Mn-rich ilmenite is described in peralkaline alkali-feldspar granites from the Morro 
Redondo Complex, Graciosa Province, southern Brazil. The ilmenite occurs as isolated or interstitial 
crystals, and also as crystal clusters. They are associated with mafic minerals and are, in many cases, 
mantled by post-magmatic magnetite. EPMA chemical analysis of selected crystals reveal high 
MnTiO3 and ZnTiO3 contents, as well as high Nb2O5. Textural and chemical evidences suggest the 
crystallization of Zn-Mn-rich ilmenite from a Mn-, Zn- and Nb-rich residual fluid during late – to post-
magmatic stages, under an oxidizing environment. 

 
KEYWORDS: Zn-Mn-rich ilmenite, microanalysis, peralkaline granite, Graciosa Province 

 
INTRODUÇÃO 

O Complexo Morro Redondo com cerca de 250 Km2, é uma das maiores ocorrências 
da Província pós-colisional neoproterozoica Graciosa (Gualda & Vlach, 2007), região sul-
sudeste do Brasil. 

O complexo aflora próximo às cidades de Tijucas do Sul (PR) e Garuva (SC) e é 
formado por dois plútons: Quiriri, constituído por granitos moderadamente peraluminosos, e 
Papanduva, com granitos peralcalinos. Estes últimos estão entre as rochas mais evoluídas 
da Província Graciosa (Vlach & Gualda, 2007). A mineralogia inclui egirina e anfibólios 
essencialmente sódicos, chevkinita, titanita, astrofilita e enigmatita, além de ilmenita e 
magnetita pós-magmática. 

Ilmenita ocorre em variedades petrográficas que não apresentam enigmatita, e 
possuem composições químicas muito típicas, as quais são apresentadas neste trabalho. As 
implicações para a evolução petrogenética do complexo são discutidas. 
 
ASPECTOS GEOLÓGICOS E PETROGRÁFICOS 

O Plúton Papanduva aflora ao norte do Complexo Morro Redondo. Constitui-se de 
álcali-feldspato granitos hipersolvus leucocráticos a hololeucocráticos, de granulação média 
a fina. São reconhecidas quatro unidades petrográficas distintas, denominadas A, B, C e D. 
As Unidades A e B apresentam teores mais elevados de quartzo (até 50 % modal) e 
evidências de deformação em estado sólido. A Unidade C agrupa as rochas menos 
evoluídas do plúton. As estruturas são maciças e os teores de quartzo próximos de 20%. A 
Unidade D compreende principalmente diques de álcali-feldspato microgranitos. 
 As texturas são dominadas por uma trama de feldspato alcalino mesopertítico e 
quartzo, com anfibólios sódico-cálcicos e sódicos, egirina e minerais acessórios intersticiais. 
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Os acessórios incluem zircão, astrofilita, ilmenita, magnetita, chevkinita e titanita. Na 
Unidade A, as texturas são marcadas por porfiroclastos de anfibólio sódico e feldspato 
potássico, em matriz granoblástica quartzo-feldspática com egirina, e acessórios raros como 
narsarsukita, neptunita, e astrofilita, que conferem um caráter “agpaítico” às rochas. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Imagens BSE (modo composicional) e análises WDS representativas de cristais de 
ilmenita foram obtidas no Laboratório de Microssonda Eletrônica do IGc-USP, com o 
equipamento JEOL-8600S. As condições analíticas empregadas foram 15 kV, 20 nA, 1-5 µm 
para a voltagem de aceleração, corrente e diâmetro do feixe eletrônico. 

A partição Fe2+/Fe3+ e as proporções catiônicas foram calculadas de acordo com 
Carmichael (1967). As composições obtidas são representadas e discutidas com base nas 
moléculas FeTiO3 (ilmenita), Fe2O3 (magnetita), MnTiO3 (pirofanita), MgTiO3 (geikeleita) e 
ZnTiO3 (ecandrewsita, Birch et al., 1988). 

 
ASPECTOS TEXTURAIS  

A ilmenita é um mineral acessório importante nas Unidades B e D do Plúton 
Papanduva, onde as rochas apresentam graus variáveis de alteração pós-
magmática/hidrotermal e riebeckita como anfibólio sódico principal. 

Na Unidade B, a ilmenita forma cristais euédricos a subédricos de hábitos alongados. 
São relativamente homogêneos em imagens BSE e ocorrem isolados, em meio a quartzo e 
feldspato alcalino, ou em agregados de 2-4 grãos associados a egirina esverdeada, 
riebeckita e astrofilita (Figura 01a). 

Na Unidade D, a ilmenita forma cristais anédricos, intersticiais a quartzo e feldspato 
alcalino (Figura 01b). Também aparece em aglomerados de 3 ou mais cristais, parcialmente 
manteados e substituídos por magnetita. Imagens BSE revelam grãos heterogêneos, 
alterados por outros óxidos (hidróxidos?) de Fe-Ti não identificados, que formam nas 
imagens BSE porções irregulares mais escuras e portanto, com números atômicos médios 
inferiores (Figura 01c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUIMISMO E VARIAÇÕES COMPOSICIONAIS 

 
 
 
A ilmenita da Unidade B possui composição relativamente homogênea. A molécula 

FeTiO3 corresponde a 65,1 – 75,2% mol., enquanto MnTiO3 perfaz 21,6 – 25,8%; as razões 
Mn/(Fe2++Mn) variam entre 0,23 – 0,26. Fe2O3 alcança um máximo de 12,0%. Trata-se de 
um membro intermediário da solução sólida ilmenita-pirofanita, com fórmula mínima (Fe2+

0,73, 
Mn0,24)(Ti0,97, Fe3+

0,06)O3. Elementos menores importantes incluem ZnO (até 0,22% em peso) 
e Nb2O5 (até 0,74%) (Tabela 01). 

Na Unidade D as composições são muito contrastadas. Destacam-se pela presença 
significativa da molécula ZnTiO3 (entre 23,5 – 46,3 % mol.). FeTiO3 e MnTiO3 correspondem 
a 35,5 – 57,5% e 18,1 – 33.4%, respectivamente, com razão Mn/(Fe2++Mn) entre 0,24 – 

 

Figura 01: (a) Cristais subédricos de ilmenita (Ilm) associada a cristais de egirina (Eg) intersticiais a feldspato alcalino (FA) e 
quartzo (Qz) em álcali-feldspato granito da Unidade B. Amostra MR-10, polarizador inferior. (b) Cristal intersticial de ilmenita 
(Ilm) parcialmente alterado por óxidos de Fe-Ti (porções irregulares de coloração mais clara), entre feldspato alcalino (FA), 
quartzo (Qz) e zircão (Zr) de álcali-feldspato microgranito da Unidade D. Amostra MR-129, luz refletida. (c) Imagem BSE-
Compo detalhando o cristal de ilmenita (Ilm) da fotomicrografia anterior (b). As áreas com coloração em tons de cinza-claro são 
mais ricas em Zn e Mn, enquanto as porções mais escuras,de contornos irregulares, representam áreas alteradas por óxidos de 
Fe-Ti, pobres em Zn e Mn. 
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0,47. Fe2O3 está tipicamente ausente e Nb2O5 alcança 1,18% em peso (Tabela 01). A 
fórmula mínina pode ser escrita na forma (Fe2+

0,42, Zn0,30, Mn0,28)(Ti0,99, Nb0,01)O3. Merece ser 
mencionado que a abundância da molécula de ecandrewsita é muito superior às registradas 
por Suwa et al., (1987) em ilmenita do granito peralcalino Kuiqi (2,0 – 14,0% mol.), e por 
Nakashima & Imaoka (1998) em ilmenita de riolitos peralcalinos de Cape Ashizuri (1,0 – 
10,0% mol.) (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCUSSÃO 

Altos conteúdos de Mn em ilmenita têm sido apontados como indicativos de baixas 
temperaturas de cristalização (e.g., Neumann, 1974), em condições de ƒO2 maiores (e.g., 
Czamanske & Mihálik, 1972) e conteúdo de voláteis (Sasaki et al., 2003). Tsusue (1973) 
aponta o enriquecimento em Mn no fluido/magma como fator determinante, enquanto Černý 
et al. (1986) mostram que os conteúdos de Mn (e Ta) tendem a aumentar nos estágios finais 
de cristalização de álcali granitos e pegmatitos. 

Na Unidade B, a ilmenita é subédrica a euédrica e coexiste com egirina de 
pleocroísmo alaranjado, interpretada como de cristalização pós-magmática (Vilalva, 2007), 
sendo caracterizada, entre outros fatores, por teores mais altos de Mn. Assim, parece 
plausível que um relativo enriquecimento em Mn nos fluidos pós-magmáticos, em condições 
mais oxidantes, aliado a baixas T, foi determinante no aparecimento de ilmenita rica em Mn 
nas rochas da Unidade B. A ilmenita da Unidade D aparece, por sua vez, como cristais 
intersticiais e contém, além de alto Mn, teores significativamente altos de Zn e Nb, o que 
pode sugerir condições de cristalização distintas. 

Suwa et al. (1987) sugerem condições relativamente oxidantes para a cristalização 
de ilmenita rica em Mn e Zn. Nakashima & Imaoka (1998), encontram conteúdos relevantes 
de Zn apenas em ilmenita presente em cavidades miarolíticas e interpretam o 
enriquecimento em Zn como um evento tardio, associado a altas quantidades de voláteis. 
Os elevados teores de Nb refletiriam alta atividade de Nb no fluido/magma primário. As 
temperaturas vigentes seriam algo mais elevadas, uma vez que em baixas temperaturas, os 
óxidos portam preferencialmente Ta (Wang et al., 1982). 

Existe uma relação antipatética entre enigmatita e ilmenita (Nicholls & Carmichael, 
1969) em rochas peralcalinas, que define, no espaço T-ƒO2, um campo acima do tampão 
QFM onde enigmatita, egirina e quartzo coexistem na ausência de óxidos de Fe-Ti. Assim, a 
cristalização de ilmenita rica em Zn e Nb nas rochas da Unidade D é interpretada como um 
evento tardi – a pós-magmático, a partir de fluidos residuais enriquecidos em voláteis, Zn e 
Nb, sob condições oxidantes, com temperaturas de cristalização algo superiores quando 
comparadas às da Unidade B. A presença de riebeckita relativamente rica em Zn na 
Unidade D (Vilalva, 2007) reforça essa ideia. 

 

Figura 02: Diagrama FeTiO3  – MnTiO3  – ZnTiO3 (% mol) para ilmenita do Plúton Papanduva e de outras rochas peralcalinas 

(cf. texto). 
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Tabela 01: Análises químicas representativas de cristais de ilmenita do Plúton Papanduva 

Unidade B D

Amostra MR-01A MR-10 MR-47B MR-129

ID 1 - 2,b 2 - 1,i 1 - 1,n 1 - 2,b 1 - 1,n 1 - 2,b 1 - 1,b 1 - 2, i 2 - 1,b 2 - 2, i

SiO2 0,00 0,03 0,02 0,01 0,04 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00

TiO2 52,84 49,72 52,20 51,09 51,88 51,25 50,43 51,27 50,60 51,39

Al2O3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Cr2O3 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02

FeO(T) 34,30 36,88 37,09 36,15 41,52 41,19 18,87 15,31 13,76 14,21

MnO 12,11 10,48 11,01 11,12 3,92 4,30 14,95 8,27 13,94 15,11

MgO 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00

ZnO 0,19 0,22 0,10 0,13 0,46 0,77 12,09 24,19 15,23 15,76

CaO 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Nb2O5 0,18 0,23 0,10 0,21 0,20 0,70 0,67 0,09 0,96 0,57

Total 99,66 97,57 100,55 98,71 98,07 98,26 97,06 99,14 94,53 97,07

Moléculas 

ilm - FeTiO 3 0,74 0,71 0,74 0,73 0,91 0,89 0,43 0,36 0,39 0,37

hem - Fe 2 O 3 0,00 0,06 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pyf - MnTiO 3 0,26 0,22 0,23 0,24 0,08 0,09 0,33 0,18 0,31 0,33

gkl - MgTiO3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ecd -ZnTiO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,24 0,46 0,30 0,30

ilm = ilmenita; hem = hematita; pyf = pirofanita; gkl = geikeleíta; ecd = ecandrewsita  
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RESUMO 

O Brasil possui grandes extensões de áreas montanhosas sujeitas a movimentos de massa, 
principalmente após ações antrópicas como cortes de solos para construção de moradias e 
construção de estradas. Este trabalho teve como objetivo verificar a situação físico-química 
de duas encostas localizadas na BR259 e BR381 em Governador Valadares, MG. Os solos 
foram classificados como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico e Argissolo Vermelho 
amarelo respectivamente. Os taludes foram divididos em partes alta e baixa e retiradas onze 
e seis amostras de cada setor das encostas para avaliação da densidade aparente e oito 
para avaliação da fertilidade. Os resultados mostraram que a densidade do solo da encosta 
da BR381 atingiu valores médios de 1,413g/cm3 e 1,527g/cm3 que caracterizam o 
adensamento do solo. Na BR259 em solo Latossolo os valores foram inferiores não 
caracterizando o adensamento. Em relação à fertilidade, destaque para o solo da BR381 
que apresentou elevados valores de magnésio e potássio, devido provavelmente ao material 
de origem. Na encosta da BR259 apenas o potássio apresentou valores elevados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estradas, fertilidade, densidade aparente 
 
ABSTRACT 

Brazil has large expanses of mountainous areas subject to mass movements, especially 
after human actions such as cutting of land for construction of houses and building roads. 
This study aimed to verify the physical chemistry of two slopes located in the BR259 and 
BR381 in Governador Valadares, MG. The soils were classified as dystrophic Red Yellow 
Latosol and Red yellow Podzolic respectively. The slopes were divided into high and low 
shares and removed eleven and six samples of each sector of the slopes for evaluation of 
apparent density and eight for the assessment of fertility. The results showed that the density 
of the soil of the slope of BR381 reached values of 1,413g/cm3 and 1,527g/cm3 that 
characterize the density of the soil. In BR259 Latosol values in soil were not characterizing 
the lower density. Regarding fertility, emphasis on the soil of the BR381 which showed high 
levels of magnesium and potassium, probably due to the material of origin. In just the slope 
of BR259 showed high potassium. 
 
KEYWORDS: Roads, fertility, bulk density 
 

 

 



INTRODUÇÃO 

O Brasil, por suas condições climáticas e grandes extensões de áreas montanhosas 

está sujeito ao movimento de massa das encostas. Além das movimentações de origem 

natural ocorre no país um grande número de acidentes induzidos pela ação antrópica. 

Convivemos com deslizamentos induzidos por cortes no solo para implantação de moradias, 

desmatamentos, extração de rochas e na construção de estradas. (Guerra & Cunha, 1995). 

A formação de camadas do solo compactadas superficial ou subsuperficialmente, no 

perfil de alguns solos principalmente naqueles que sofreram grande ação antrópica, tem 

sido responsável pelo impedimento ao aprofundamento radicular e considerada causa 

primária da erosão. Em geral, as camadas compactadas do solo apresentam pouca 

quantidade de raízes, baixa atividade biológica e reduzida macroporosidade. (Cardoso et al., 

2003). A porosidade e a aeração do solo são atributos físicos importantes no 

desenvolvimento das raízes (Alvarenga et al.,1996). Segundo Shierlaw & Alston (1984), a 

compactação do solo reduz a quantidade de poros grandes, similares em tamanho e 

diâmetro às raízes das plantas impedindo a sua penetração. 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na região Leste de Minas Gerais às margens da BR 259 

e BR 381 no município de Governador Valadares onde os solos foram classificados como 

Latossolo Vermelho Amarelo distrófico e Argissolo vermelho amarelo, respectivamente. 

Foram utilizados dois cortes de solo as margens das estradas com relação 2:1 

(vertical:horizontal); o primeiro com 19 metros de altura e 75 metros de largura e que 

apresentam exposição do horizonte de transição B/C e C e o segundo com 12 metros de 

altura e 50 metros de largura. As encostas foram divididas em dois setores (parte alta e 

parte baixa). As amostras de solo indeformadas para análise de densidade aparente foram 

coletadas com anel de Kopeck com 6,0 centímetros de altura. O mesmo anel foi utilizado na 

coleta de amostras de solo para determinação de sua fertilidade. Foram retiradas 11 

amostras no solo da BR 381 e seis amostras da BR 259. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se no Quadro 1, na parte alta da encosta da BR 381, mais próxima à 

superfície, que a densidade variou entre 1,158 e 1,544 g/cm3, indicando um solo com 

características de adensamento. Na parte baixa, próximo à estrada e com grande exposição 

do horizonte C, as amostras apresentaram características mais acentuadas de 

adensamento com valores entre 1,368 e 1,847g/cm3.  

Os solos Latossolos, devido a sua estrutura predominantemente em grumos ou 

granular apresentam maior distribuição entre as partículas sólidas e os espaços porosos. Na 

camada superior os valores das amostras para densidade variaram entre 0,87 e 1,30, com 



média de 1,09 g/dm3, caracterizando um solo de boa porosidade e, provavelmente de boa 

estrutura. Apesar dos valores não corresponderem às características de um solo adensado, 

Quadro 1. Densidade das amostras do perfil do solo (g/cm3) localizado em uma encosta as 
margens da BR 381 em Governador Valadares, MG. 

  Setores   
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Média D. Padrão 
Parte 
alta 1,468 1,252 1,458 1,368 1,461 1,474 1,543 1,409 1,41 1,158 1,544 1,413 ±0,1175 
Parte 
baixa 1,356 1,368 1,572 1,389 1,847 1,543 1,455 1,409 1,552 1,781  - 1,527 ±0,1708 

 
a variabilidade dos resultados entre as amostras foi notória com o desvio padrão 

correspondendo a 14,4% da média geral das amostras. Na parte inferior da encosta, os 

solos se mostraram um pouco mais densos com os valores das amostras variando entre 

1,11 e 1,47 g/dm3. Como nesta encosta, tanto a parte superior quanto a inferior 

apresentavam características bastante semelhantes, típicas de horizonte B, provavelmente 

a pressão das camadas superiores aumentou a densidade do solo na camada inferior.  

Quadro 2. Densidade das amostras do perfil do solo (g/cm3) localizado em uma encosta as 
margens da BR 259 em Governador Valadares, MG. 

  Setores   
 1 2 3 4 5 6 Média D. Padrão 

Parte alta 1,30 1,18 0,87 1,16 1,05 0,96 1,09 ±0,1574 

Parte baixa 1,24 1,29 1,11 1,28 1,47 1,30 1,28 ±0,1049 

 
 Na maioria dos aspectos químicos avaliados, as camadas inferiores da encosta 

apresentaram melhores resultados em comparação à camada superior na encosta da 

BR381 (Quadro 3). Resultados esperados considerando-se que os nutrientes minerais do 

solo são, com o tempo, carreados pelas águas das chuvas para as camadas inferiores por 

lixiviação ou por escorrimento. Estes solos, semelhantes à maioria dos solos da região, 

apresentam reduzidos níveis de fósforo e elevados de potássio, devido às rochas de origem. 

Um fato importante notado foram os elevados valores de magnésio, muito superior aos 

valores de cálcio, indicando também uma forte influência da rocha matriz considerando que 

esta encosta nunca foi adubada. Com exceção de um setor da área superior, os demais são 

caracterizados como eutróficos com saturação de bases superior a 50%. A saturação de 

alumínio também se mostrou elevada, com média de aproximadamente 40% na camada 

superior da encosta e 27% na camada inferior, podendo comprometer seriamente o 

desenvolvimento do sistema radicular das plantas. O nível de matéria orgânica foi reduzido 

em todos os setores da encosta. Estes valores eram esperados já que a tendência da 

matéria orgânica é se acumular nas camadas superiores do solo e nas encostas foram 

analisados solos de regiões muito distantes da superfície, correspondendo a profundidades 

de 9 a 20 metros.  

Quadro 3. Análise química das amostras do perfil do solo localizado em uma encosta as 
margens da BR381 em Governador Valadares, MG. 



   pH P K Ca Mg Al H+Al M.O. C Prem S T t V m 

 setor amostra   mg/dm 3 cmolc/dm 3 
dag 
Kg % mg/L cmolc/dm 3 % 

1 4,8 2,2 146,3 0,22 0,34 1,28 1,90 0,54 0,31 35 0,94 2,84 2,22 33,1 57,66 Parte 
Alta 

2 5,6 3,0 154,3 0,22 2,47 0,80 0,90 0,44 0,26 43 3,09 3,99 3,89 77,44 20,54 

  

1 5,9 3,4 103,8 0,45 1,34 1,28 1,70 0,54 0,31 42 2,06 3,76 3,34 54,79 38,32 

BR 
381 

Parte 
Baixa 

2 6,6 1,9 162,3 0,45 2,80 0,64 1,00 0,54 0,31 57 3,67 4,67 4,31 78,58 14,85 
(P= Fósforo; K=Potássio; Ca=Cálcio; Mg=Magnésio; Al=Alumínio, H+Al= Acidez potencial; M.O. = Matéria Orgânica; Prem= Fósforo remanescente; S=Soma 
de bases; T=CTC total; t=CTC efetiva; V= Saturação de bases; m=Saturação de alumínio) 

 A segunda encosta localizada na BR259 apresentou comportamento distinto em 

relação à encosta da BR 381 (Quadro 4). O desempenho da parte superior do barranco foi 

melhor quimicamente quando comparado à parte inferior. Neste perfil, diferente da encosta 

anterior, não há exposição de horizonte C ou rocha, sendo caracterizado apenas o horizonte 

B, existindo pouca influência do material de origem na sua composição química. 

Novamente, observa-se os níveis de pH, fósforo e cálcio baixos e o de potássio elevado, 

características típicas dos solos da região. Como o perfil do solo avalia camadas muito 

inferiores, distantes da superfície, os teores de matéria orgânica novamente se mostraram 

muito reduzidos. A camada superior da encosta apresentou saturação de bases próximo a 

50%, indicando um solo eutrófico, diferente da camada inferior, onde os valores foram, em 

média, de 38% caracterizando um solo pobre em nutrientes.  

Quadro 4. Análise química das amostras do perfil do solo localizado em uma encosta as 
margens da BR259 em Governador Valadares, MG. 

   pH P K Ca Mg Al H+Al M.O. C Prem S T t V m 

 setor amostra   mg/dm 3 cmolc/dm 3 
dag 
Kg % mg/L cmolc/dm 3 % 

1 5,4 2,2 196,8 0,78 0,56 0,12 1,9 0,44 0,26 25 1,84 3,74 1,96 49,20 6,12 Parte 
Alta 

2 5,3 2,8 200,8 0,90 0,44 0,12 1,9 0,44 0,26 22 1,85 3,75 1,97 49,33 6,09 

  

1 5,0 2,2 141,0 0,22 0,68 0,58 1,9 0,54 0,31 25 1,26 3,16 1,84 39,87 31,52 

BR 
259 

Parte 
Baixa 

2 4,9 2,2 138,3 0,45 0,45 0,70 2,1 0,44 0,26 25 1,25 3,35 1,95 37,31 35,90 
(P= Fósforo; K=Potássio; Ca=Cálcio; Mg=Magnésio; Al=Alumínio, H+Al= Acidez potencial; M.O. = Matéria Orgânica; Prem= Fósforo Remanescente; S=Soma 
de bases; T=CTC total; t=CTC efetiva; V= Saturação de bases; m=Saturação de alumínio) 
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RESUMO 
A análise comparativa da presença de matéria orgânica nas águas dos córregos Grota 
Funda e Rio Pequeno foi feita utilizando-se parâmetros indicadores de qualidade das águas, 
como a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), a demanda química de oxigênio (DQO) e o 
carbono orgânico total (COT). Duas campanhas de amostragem de águas superficiais foram 
realizadas no mês de março/2009 nos referidos ambientes, sendo obtidas um total de 16 
amostras em cada córrego. Medições de temperatura, pH, EH, condutividade e oxigênio 
dissolvido das águas superficiais coletadas foram efetuadas em campo. Os dados obtidos 
para as amostras do Córrego Grota Funda indicam um ambiente com elevadas 
concentrações de matéria orgânica (COT= 4,2 a 69 mg/L; DBO= 5,0 a 186 mg/L; DQO= 14 a 
327 mg/L), enquanto que no Córrego do Rio Pequeno, os valores determinados foram muito 
inferiores (COT= 2,4 a 5,6 mg/L; DBO= 1,0 a 3,2 mg/L; DQO= <10 a 12 mg/L). Os 
resultados obtidos em laboratório e em campo evidenciam diferenças na qualidade das 
águas, expondo os impactos da ocupação urbana na região do Grota Funda em relação ao 
Rio Pequeno. 
 
PALAVRAS-CHAVE : água, carbono orgânico, DBO/DQO, Reservatório Billings. 
 
 
ABSTRACT  
Comparative analysis of the presence of organic matter in Grota Funda and Rio Pequeno 
streams was carried out using indicators of water quality, such as biochemical oxygen 
demand (BOD), chemical oxygen demand (COD) and total organic carbon (TOC). Two 
sampling field work of surface water were performed in March, 2009 into these 
environments, and it was obtained a total of 16 samples in each stream. Measurements of 
temperature, pH, EH, conductivity and dissolved oxygen of the collected surface water in the 
field were made. Data for samples from Grota Funda indicated an environment with high 
concentrations of organic matter (TOC = 4.2 to 69 mg/L, BOD = 5.0 to 186 mg/L, COD = 14 
to 327 mg/L), while in the ones from Rio Pequeno; concentration values were much lower 
(COT = 2.4 to 5.6 mg/L, BOD = 1.0 to 3.2 mg/L, COD = <10 to 12 mg/L). The obtained 
results in laboratory and field showed differences on water quality, exposing the impacts of 
urban occupation in the Grota Funda basin in relation to Rio Pequeno. 
 
KEYWORDS: water, organic carbon, BOD/COD, Billings Reservoir. 
 

INTRODUÇÃO 

A matéria orgânica assume um papel central na biogeoquímica de ambientes aquáticos. 

A análise total da matéria orgânica é essencial para compreender o estado completo do 

ciclo de produção-decomposição e sua variabilidade espacial e temporal no ambiente. Altas 
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concentrações de matéria orgânica nas águas superficiais podem resultar na depleção de 

oxigênio dissolvido com subseqüentes efeitos adversos sobre a vida aquática (Robards et 

al., 1994). 

A matéria orgânica pode ocorrer naturalmente nas águas ou ser introduzida a partir de 

diversas fontes nos ambientes urbano e rural, destacando-se os lançamentos de esgotos 

domésticos sem tratamento e efluentes industriais nos corpos d’água e o escoamento 

superficial em áreas de plantio onde há manuseio de pesticidas entre outras substâncias 

orgânicas. Ela varia de compostos relativamente simples e de tempo de vida curto, por 

exemplo, a glicose, até ácidos orgânicos poliméricos estáveis de alta massa molecular, 

como as substâncias húmicas (Manahan, 1993). 

Nas águas superficiais, a matéria orgânica pode ser quantificada por métodos de 

determinações da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), da demanda química de 

oxigênio (DQO) e do carbono orgânico total (COT), (APHA, 2005). 

A área de estudo definida para o presente trabalho está compreendida na região da 

Bacia Hidrográfica da Represa Billings, que é um dos maiores reservatórios de água da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), conforme ilustrado na Figura 1. Este trabalho 

de pesquisa foi executado em dois córregos dessa bacia, sendo um deles, o Grota Funda, 

que é altamente impactado devido à elevada taxa de ocupação urbana com excessivo 

lançamento de esgotos “in natura” gerados pela população local e, o outro córrego, que 

deságua no Braço do Rio Pequeno, localizado na porção sudeste da Bacia Billings, sendo 

característico de um ambiente mais preservado, onde há remanescentes de Mata Atlântica e 

as atividades humanas são insipientes. 

 

Figura 1: Área de estudo. 

Córrego Grota Funda 

Córrego do Rio Pequeno 



3/4 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os pontos de amostragem no Córrego Grota Funda foram localizados ao longo de uma 

extensão aproximada de 2 km, totalizando 08 amostras (GF-1 a GF-8), sendo que essas 

foram coletadas em intervalos de 200 m. No Córrego do Rio Pequeno também foram obtidas 

08 amostras (RP-1 a RP-8), as quais foram coletadas em intervalos entre 200 e 800 m. 

Foram realizadas duas campanhas de amostragem em março/2009, sendo a primeira em 

um período característica de tempo seco e, a segunda, de tempo chuvoso. 

A obtenção das amostras, seu manuseio e preservação foram feitas de acordo com os 

procedimentos estabelecidos no “Standard Methods for Evaluation of Water and 

Wastewater” (APHA, 2005). Durante os trabalhos de campo foram realizadas medições de 

temperatura, pH, condutividade e oxigênio dissolvido das águas superficiais coletadas. 

Todos os procedimentos analíticos foram realizados de acordo com os métodos 

estabelecidos pela APHA (2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos para as amostras dos córregos Grota Funda e Rio Pequeno nas duas 

campanhas efetuadas quanto às determinações de DBO, DQO e COT estão indicados na 

Tabela 1. Os resultados analíticos determinados para DBO, DQO e COT nas amostras do 

Córrego Grota Funda foram significativamente superiores em relação aos do Rio Pequeno 

em todos os parâmetros analisados, evidenciando uma maior quantidade de matéria 

orgânica neste ambiente. Estas variações refletem as características de ocupação e as 

atividades humanas nas respectivas áreas das bacias de contribuição nas regiões 

avaliadas. 

 

Tabela 1: Resultados das análises de DBO, DQO e COT nas duas campanhas de 

amostragem efetuadas. 

Pontos de 
coleta  

Córrego Grota Funda Córrego Rio Pequeno 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

COT 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

COT 
(mg/L) 

05/03 13/03 05/03 13/03 05/03 13/03 08/03 15/03 08/03 15/03 08/03 15/03 

1 8 11 23 31 8 7,5 1,4 1,2 12 <10 5,6 5,1 

2 14 9 39 30 9 7,7 1,6 3,2 10 <10 5,0 5,3 

3 75 186 165 327 51 63 1,9 1,3 12 <10 4,4 3,8 

4 67 142 141 261 53 69 1,3 1,7 11 <10 4,1 3,3 

5 68 125 163 254 60 58 2,1 1,9 <10 <10 3,9 3,4 

6 72 163 136 296 51 60 2,6 1,6 <10 <10 3,8 3,2 

7 81 155 150 289 57 65 1,2 1,1 <10 <10 3,7 3,1 

8 42 5 80 14 4,2 6 1,7 1,5 <10 <10 3,0 2,5 
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Comparando os dados das duas campanhas de amostragem, observa-se que, na 

segunda, os valores de concentração obtidos nas amostras do Córrego Grota Funda foram 

relativamente superiores aos da campanha anterior, provavelmente devido ao aumento do 

escoamento superficial por ocasião das chuvas, que carrega uma maior carga de poluição 

“difusa” oriunda da bacia de contribuição. A primeira campanha de amostragem em ambos 

os córregos foi caracterizada por um período seco (com 05 dias consecutivos sem chuva), 

embora tendo sido realizada em um mês de estação chuvosa. 

Estes resultados são corroborados pelos parâmetros medidos em campo, cujos valores 

de OD foram relativamente mais baixos (variaram entre 0,4 e 5,1 mg/L) e condutividade 

mais altos (de 295 a 808 µS) para as águas do Córrego Grota Funda, onde foram 

determinadas as maiores concentrações de matéria orgânica, em termos de DBO, DQO e 

COT. No caso das águas do Córrego Rio Pequeno, os parâmetros de campo foram 

consistentes com os valores de concentração mais baixos de matéria orgânica, 

características de ambiente mais preservado, conforme dados indicados na Tabela 1. A 

condutividade nestas águas variou de 29 a 45 µS e as concentrações de OD, oscilaram 

entre 5,0 e 7,4 mg/L. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos até o momento constatou-se que os ambientes 

estudados possuem características químicas bastante distintas, diretamente influenciadas 

pela ocupação das respectivas bacias de contribuição, sendo o Córrego Grota Funda 

altamente impactado por lançamentos de esgotos urbanos, enquanto que o Córrego Rio 

Pequeno, pode ser considerado um ambiente preservado, com concentrações relativamente 

baixas de DBO, DQO e COT. Na continuidade deste trabalho de pesquisa, pretendemos 

fazer uma análise estatística dos dados para verificar as possíveis correlações da matéria 

orgânica presente nos respectivos ambientes, além da continuidade das avaliações de 

campo com novas campanhas de amostragem em diferentes períodos do ano. 
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RESUMO 

Resultados de análises geoquímicas, mineralógicas, morfológicas e 

micromorfológicas dos materiais de sondagem dos três níveis topográficos do 

Planalto de Campos do Jordão permitiram identificar (1) tendências de intemperismo 

normais para clima tropical a subtropical e (2) discordância na evolução dos 

materiais de sondagem (mais profundos) e superficiais, estes últimos estudados 

anteriormente por Modenesi (1980, 1983) e aqui revistos para comparação. Ocorre 

gibbsitização direta apenas nos materiais de superfície e predominância de 

caolinização nos materiais dos testemunhos, o que permite interpretar condições 

iniciais de alitização, registradas nos materiais superficiais (até 1m de profundidade) 

e preservadas no topo dos morros mais altos, que teriam dado lugar a condições de 

laterização menos agressiva, registradas no material dos testemunhos, de 

intemperização mais recente por monossialitização. Portanto, durante todo processo 

de evolução do manto teria havido permanência da tendência geral laterítica, com 

duas fases de diferente intensidade, alitização e monossialitização, refletindo 

mudanças ambientais.  

 

Palavras-chave: Intemperismo laterítico, alitização, monosialitização, Campos do 

Jordão. 

 

ABSTRACT 
On the basis of the geochemical, mineralogical, morphological and 

micromorphological analyses of drill core materials it was possible to identify in the 

stepped levels of the Campos do Jordão Plateau (1) a weathering tendency normal 

in tropical and subtropical climates and (2) discordance between the evolution of 

deeper and more superficial materials, the latter studied by Modenesi (1980,1983). 

To summarize, the occurrence of direct gibbsitization only in the older and more 



superficial materials, and predominance of kaolinization in drill core materials was 

interpreted as follows. The initial conditions of alitization ─ registered in the upper 

part of profiles (<1m) and preserved on hilltops above 1800m ─ would have given 

place to less aggressive lateritization conditions, registered in the drill core materials 

by monosialitization processes. Thus, a general lateritic trend with two phases of 

different intensity ─ alitization and monosialitization ─ persisted during the whole 

process of mantle formation. 

 

Keywords: lateritic weathering, alitization, monosialitization, Campos do Jordão. 

 

INTRODUÇÃO  

Este estudo analisou perfis do manto de intemperismo em toda a sua espessura, nos 

níveis escalonados do planalto de Campos do Jordão, para obter dados de natureza 

mineralógica, micromorfológica e geoquímica, que permitissem reconhecer os registros de 

alteração intempérica relacionados às condições ambientais pretéritas e fornecer subsídios 

para interpretações sobre a evolução do manto e da paisagem. A análise de amostras das 

zonas mais profundas dos perfís complementou dados anteriores sobre os solos e a parte 

superior do saprólito (Modenesi 1980, 1983). 

Situado na borda sudeste do bloco principal da Mantiqueira, o planalto de Campos 

do Jordão é limitado por dois sistemas de falhas transcorrentes (Hasui et al. 1978), de idade 

precambriana e eopaleozóica, reativados no Terciário. Biotita granitos, biotita gnaisses 

bandados, biotita xistos, quartzitos, rochas calciossilicáticas e anfibolitos, além de 

metassedimentos de uma pequena bacia sedimentar neoproterozóica, constituem as 

principais litologias do planalto (DNPM 1979). 

O estudo do manto foi realizado entre a borda sudeste do planalto e o vale do 

Capivarí, onde três níveis escalonados embutidos na cimeira do planalto (>1900m) são 

representados pelo topo dos morros de 1800/20 m, 1710/40 m e 1640/60 m. Biotita 

gnaisses finamente bandados, com intercalações quartzíticas e xistosas, ocorrem nos 

morros mais baixos; acima de 1800m predominam gnaisses com bandamento menos 

definido e rochas granitóides.  

Trabalhos anteriores (Modenesi 1980, 1983) identificaram nesta mesma área 

variações do tipo de evolução geoquímica e grau de intemperismo de solos, depósitos e 

parte superior do saprólito, relacionadas à compartimentação geomorfológica e à dinâmica 

morfogenética. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 



Sondagem geofísica exploratória (sondagem elétrica vertical e caminhamento 

elétrico) foi realizada no topo dos morros de cada um dos três níveis topográficos e na 

superfície cimeira do planalto, para determinar espessura do regolito e topografia da frente 

de intemperismo. Duas sondagens mecânicas verticais foram executadas em cada nível 

topográfico. Oitenta e sete amostras, representando os diferentes tipos litológicos e fácies 

de alteração, foram selecionadas nos seis testemunhos para o estudo mineralógico, 

micromorfológico e geoquímico. Na caracterização da parte superior dos perfis foram 

aproveitados dados de análises de um grande número de perfis amostrados anteriormente 

(Modenesi 1980, 1983) nos mesmos locais das sondagens. 

No Instituto de Geociências (USP), esses materiais foram submetidos a: a) análise 

granulométrica quantitativa e separação granulométrica qualitativa, por sifonagem e 

peneiramento; b) estudo mineralógico por difração de raios-X (DRX) c) análises 

micromorfológicas, por microscopia óptica (MO) e eletrônica de varredura (MEV/EDS) em 

lâminas delgadas ou fragmentos naturais indeformados; d) análises químicas totais em 

amostras das fácies de alteração dos diferentes tipos litológicos, por fluorescência de raios-

X (FRX) e gravimetria (perda ao fogo). 

 

GEOQUÍMICA, MINERALOGIA E MICROMORFOLOGIA 

As análises químicas do saprólito mostram um comportamento normal dos 

elementos maiores para alteração intempérica em clima tropical ou subtropical; da base 

para o topo dos perfis há diminuição de Si, conservação de Al e Fe e diminuição abrupta 

dos elementos alcalinos e alcalino-terrosos; P e Ti seguem o comportamento do Fe, 

permanecendo relativamente constantes. Eventuais discordâncias deste comportamento 

geral de tendência laterítica ao longo dos perfís devem ser creditadas à heterogeneidade da 

rocha, ou à irregularidade de distribuição típica dos minerais acessórios, como é 

provavelmente o caso do Ti e do P. Foi constatado o crescimento do teor em argila em 

direção ao topo dos perfis, com oscilações também ligadas à variação litológica. 

A alteração dos feldspatos e das micas evidencia diferenças marcantes entre os 

materiais da parte superior dos perfis de alteração (Modenesi 1980, 1983) e dos 

testemunhos, que são relevantes para a interpretação da evolução das condições de 

intemperismo. Nos materiais superficiais, acima de 1900m, ocorre gibbsitização direta de 

biotita e de feldspato (indicativa de condições de lixiviação química muito intensa da sílica, 

não permitindo a formação de caolinita), o que não ocorre ou é raro nos materiais dos 

testemunhos onde, em adição, é frequente a alteração inicial de microclínio e plagioclásio 

em material amorfo. 

Outro ponto a destacar nos testemunhos recuperados em altitudes inferiores a 

1800m é a presença de alteromorfos de micas a menor profundidade, o que sugere 



truncamento dos perfis de alteração, uma vez que tais ocorrências são típicas de partes 

intermediárias a inferiores do manto de intemperismo. 

 

CONCLUSÕES  

Os resultados permitem reconhecer a ocorrência de mudanças nas condições do 

intemperismo químico ao longo do tempo.  

O manto de intemperismo no planalto apresenta duas fases distintas em sua 

formação: a) fase mais antiga de laterização do tipo alitização, preservada acima de 1800 m 

nos materiais superficiais (até 1m de profundidade) do topo dos morros, eliminados dos 

níveis mais baixos por erosão; b) fase de laterização do tipo monossialitização, registrada 

nos materiais dos testemunhos, mais recentes. Cabe destacar uma terceira tendência 

podzolizante, ausente na frente de intemperismo e circunscrita aos solos dos morros mais 

elevados, que representa um ajuste às condições ambientais de altitude (Modenesi 1980, 

1983). Tais constatações são a base de artigo paralelo sobre a evolução do relevo do 

planalto submetido para publicação. 
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RESUMO 
A região de Santos é uma área costeira de intensa ocupação urbana e abriga o maior porto da 
América Latina. A região ainda conta com o maior pólo industrial do país, situado em Cubatão. 
Devido às intensas atividades antrópicas, torna-se necessária a avaliação do impacto causado 
na região, principalmente por metais tóxicos. A proposta deste estudo é avaliar as 
concentrações dos metais Cd, Pb, Ni e Zn por meio da técnica de ICP OES, em sedimentos 
superficiais e compará-los aos valores máximos permitidos pelo CCME (Canadá) (TEL e PEL) e 
adotados pela CETESB (Brasil).  
 
Palavras chave: sedimentos, metais tóxicos, ICP OES, Santos/São Vicente estuários 
 
ABSTRACT 
The Santos region is a coastal area of high urban occupation and is home of Latin America’s 
largest harbor. The largest industrial pole of Brazil, Cubatão, is also located in the area. Due to 
the intense anthropogenic activities is important to assess the impact caused in this region, 
mainly by toxic metals. The purpose of the present study was to evaluate the Cd, Pb, Ni and Zn 
metal concentrations by ICP OES in bottom sediments and to compare to TEL and PEL oriented 
values from CCME (Canada) and adopted by CETESB (Brazil). 
 
Keywords: sediments, toxic metals, ICP OES, Santos/São Vicente estuaries 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
A composição natural dos sedimentos pode ser alterada por influência das atividades 

antrópicas. As análises de sedimentos fornecem informações significativas sobre a qualidade 

do meio ambiente. Sua caracterização química é necessária para o entendimento das 

contribuições e também da influência antrópica, nos processos que ocorrem nos sedimentos 

(IAEA, 2003). As analises de metais e suas distribuições nos sedimentos estuarinos são 

normalmente empregadas para entender os processos biogeoquímicos nos ecossistemas 

identificando as possíveis mudanças devido à atividades antrópicas.  

Em 1999, a CETESB realizou um levantamento da contaminação ambiental do Sistema 

Estuarino de Santos e São Vicente analisando amostras de água, sedimentos e organismos 

aquáticos na região (CETESB, 2001). Em relação aos sedimentos, esse compartimento foi o 

que apresentou, em comparação com a água e organismos, a maior variedade de 



contaminantes, bem como a maior freqüência de detecção. Os elementos Cd, Pb, Cu, Hg, Ni e 

Zn estiveram muitas vezes acima das concentrações que podem causar efeitos tóxicos aos 

organismos aquáticos, de acordo com os critérios do CCME e  pela resolução CONAMA 344/04 

para metais e metalóides em sedimento (CETESB, 2006). O presente estudo teve por objetivo 

avaliar as concentrações dos metais Cd, Pb, Ni e Zn em amostras de sedimentos superficiais 

coletados em diferentes pontos no canal de Santos, Baía de Santos e canal de São Vicente, 

pela técnica de ICP OES.  

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Amostragem, preparação e digestão das amostras 

Trinta amostras de sedimento foram coletadas em 14 pontos de coleta (SV0501 a SV0514) no 

verão de 2005 e 16, no inverno de 2005 (SI0501 a SI0516), utilizando um amostrador van Veen 

em aço inox. As amostras foram secas a 50 ºC em estufa ventilada, peneiradas a 2mm e então 

homogeneizadas para análise. A fração total (<2 mm) foi analisada. Optou-se pela avaliação 

dos metais biodisponíveis, que são extraídos dos sedimentos a partir de digestão com 

HNO3(conc), realizada de acordo com o método EPA 3051, em forno microondas.  

 

Determinação de Cd, Pb, Ni e Zn por ICP OES     
Para as determinações dos metais Cd, Pb, Ni e Zn, utilizou-se um ICP OES dual view Perkin 

Elmer, modelo Optima 2000 DV. O controle de qualidade foi verificado por meio dos resultados 

obtidos para o material de referência certificado WQB 3 (Canadá), os quais obtiveram valores 

de incerteza inferiores a 25%. Esse material apresenta valores de concentração (intervalos) 

para esses metais, utilizando-se o método de digestão EPA 3051, adotado no presente estudo. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As Tabelas 01 e 02 apresentam os valores de concentração (mg kg-1) para os metais 

analisados por ICP OES, nas campanhas inverno e verão de 2005, respectivamente. 

Comparando-se os resultados obtidos com os valores orientadores TEL e PEL (Tabela 2), 

verificou-se que os elementos Cd e Pb, não ultrapassaram os valores de TEL, para ambas as 

campanhas inverno e verão de 2005, com exceção do ponto 04 para Pb (verão). Já os 

elementos Ni e Zn, ultrapassaram os valores de TEL nos pontos 01, 02 e 14 no inverno e o 

ponto 14, também na campanha verão de 2005. Os pontos 1 e 2 estão localizados perto do 

pólo industrial da cidade de Cubatão, em zona bastante interna ao estuário recebendo 



influência direta das fontes poluidoras dessa região. O ponto 04 se localiza na zona final do 

porto comercial de Santos, recebendo toda a sua influência antrópica. O ponto 14 está 

localizado próximo ao aterro sanitário Alemôa, hoje desativado. Verificou-se que nenhum ponto 

de coleta apresentou valores acima dos valores guias PEL. 

 
 

Tabela 1 – Resultados obtidos (mg kg
-1

) para os metais analisados: inverno de 2005  

Parâmetros SI0501 SI0502 SI0503 SI0504 SI05 05 SI0506 SI05 07 SI05 08 

Cádmio 0,42 0,24 N.D. 0,19 0,14 0,19 N.D. N.D. 

Chumbo 32,00 21,04 14,81 25,28 17,06 10,02 3,71 10,34 

Níquel 20,77 20,71 9,61 17,08 11,80 6,92 2,97 5,57 

Zinco 156,02 126,55 67,72 96,44 76,51 41,22 20,45 39,41 

         

Parâmetros SI0509 SI0510 SI0511 SI0512 SI0513 SI0514 SI0515 SI0516 

Cádmio N.D. N.D. N.D. 0,11 0,13 0,41 0,24 N.D. 

Chumbo 4,68 10,38 1,91 4,77 3,59 25,00 15,12 4,25 

Níquel 3,51 3,84 1,12 3,61 1,87 20,59 13,11 3,58 

Zinco 21,30 23,37 5,67 16,43 11,26 139,87 57,41 22,57 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos (mg kg
-1

) para os metais analisados: verão de 2005  

Parâmetros SV0501 SV0502 SV0503 SV0504 SV0505 SV0506 SV0507 TEL PEL 

Cádmio 0,20 0,19 0,15 0,34 0,23 N.D. N.D. 0,6 3,5 

Chumbo 19,09 17,21 15,47 51,14 19,20 4,87 7,64 35 91,3 

Níquel 14,79 16,41 11,41 14,91 13,86 3,92 7,25 18 35,9 

Zinco 103,74 107,30 82,94 96,95 90,64 22,78 38,04 123 315 

          

Parâmetros SV0508 SV0509 SV0510 SV0511 SV0512 SV0513 SV0514   

Cádmio N.D. 0,11 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,32   

Chumbo 13,83 4,39 7,06 1,27 4,25 8,78 26,77   

Níquel 11,98 2,72 6,23 N.D. 4,15 2,45 18,24   

Zinco 60,25 16,65 35,92 2,06 19,29 11,10 143,74   

*N.D. = não detectado, TEL - Threshold Effect Level (ou nível 1), PEL - Probable Effect Level (ou nível 2) 

A partir dos resultados obtidos, foram realizadas as análises de agrupamentos, com a finalidade 

de avaliar a relação entre os pontos de amostragem, nos diferentes períodos (inverno e verão). 

Os dendogramas estão apresentados na Figura 2. 

 
CONCLUSÕES 
 
Para as amostras coletadas no inverno de 2005, observa-se que apenas os pontos 01,02 e 14 

apresentam valores biodisponíveis acima dos permitidos pelo TEL para Ni e Zn, e para as 

amostras coletadas no verão de 2005, o ponto 04 apresenta valor acima do estabelecido pela 

norma TEL para o Pb e a amostra 14, para Ni e Zn. 

Na análise de agrupamentos, observa-se a formação de dois grandes grupos para as amostras 

coletadas no verão de 2005: grupo 1 (amostras 01,02, 03 ,05, 08) e grupo 2 (amostras 06, 07, 

09,10,11, 12 ,13) e grupo 3 (amostras 04 e 14), formando um grupo menor. 



Nas amostras coletadas no inverno de 2005, o dendograma apresenta a formação de três 

grupos de amostras: grupo 1 (01,02,14), grupo 2 (03, 05, 15) e o grupo 3, que foi subdividido 

em 2 subgrupos, nos quais destacam-se as amostras 06 e 08 (subgrupo 1) e 07,09,10,11,12,13 

e 16 (subgrupo 2). Assim como na análise de agrupamento para as amostras do verão de 2005, 

a amostra 04 ficou isolada das demais amostras, devido a características singulares. 

Devido à baixa energia para dispersão dos efluentes e da ação de deposição de poluentes 

agregados a materiais particulados em suspensão e ácidos húmicos, os poluentes atingem os 

sedimentos mais internos ao estuário com maior facilidade. Além disso, as principais fontes 

antrópicas estão localizadas também na parte mais interna do sistema, como é o caso da área 

industrial de Cubatão e da zona final do canal do porto (pontos 01 e 04, respectivamente) e nas 

proximidades do aterro sanitário (ponto 14). Os pontos localizados em direção à Baía de Santos 

estão sujeitos a uma hidrodinâmica maior, o que contribui à dispersão dos poluentes. 
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Figura 2 – Análise de agrupamento para as amostras coletadas no verão e inverno, 2005 
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RESUMO 
O objetivo do estudo foi avaliar experimentalmente o efeito da adição de 

nutrientes sobre a pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) em microcosmos da 
região pelágica de duas lagoas tropicais oligotróficas com condições húmicas 
diferenciadas. Os tratamentos com adições mais altas de nitrogênio e fósforo não 
apresentaram diferença significativa de pCO2 entre si, mas substancial redução desta 
variável em relação aos tratamentos controle e com menor adição de nitrogênio de 
ambas as lagoas. Os microcosmos mais enriquecidos de nutrientes apresentaram as 
maiores reduções absolutas de pCO2 nas águas mais húmicas, apesar de somente as 
águas menos húmicas terem apresentado substituição da supersaturação em 
subsaturação de CO2 nessa condição. Como conclusão, a bem descrita redução de 
pCO2 nas águas lacustres causada pela eutrofização foi regulada pelo nitrogênio nos 
dois lagos e associada à persistência da supersaturação de CO2 no mais húmico, 
possivelmente sustentada pela disponibilidade de compostos orgânicos pigmentados. 
 
Palavras-Chave: Eutrofização, CO2, Nitrogênio, Lagos Húmicos 

 

 

ABSTRACT 
Here, the objective was to assess experimentally the effect of nutrient additions 

on partial pressure of carbon dioxide (pCO2) in microcosms of pelagic region of two 
tropical oligotrophic lakes with differentiated humic conditions. More nitrogen-and-
phosphorus-enriched treatments showed no significant differences for pCO2 among 
them, and strong decreases in this variable with respect to control and less nitrogen-
enriched treatments of both lakes. More enriched-nutrient microcosms showed a 
stronger absolute decrease of pCO2 in the highly humic waters, despite the shift of CO2 
supersaturation in undersaturation have been observed only in the less humic waters. 
In conclusion, the well-recognized pCO2 decrease after eutrophication was controlled 
by nitrogen and coupled to persistence of CO2 supersaturation in the highly humic 
waters, probably supported by availability of colored organic compounds. 
 
Key-words: Eutrophication, CO2, Nitrogen, Humic Lakes 

 
 

INTRODUÇÃO 

É cada vez mais reconhecido o papel do dióxido de carbono (CO2) como um dos 

mais relevantes gases causadores do aquecimento global na atmosfera (IPCC 2007). 

A freqüente posição terminal na bacia de drenagem torna os lagos comuns 

ecossistemas de destino para os aportes terrestres (Cole et al., 1994). Estes aportes 

são ricos em carbono orgânico pigmentado (Williamson et al., 1999), recurso para a 
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produção biológica (Pace et al., 2004) ou física química (Graneli et al. 1998) de CO2, e 

mesmo de carbono já mineralizado (Raymond 1998). Nesse contexto, a maioria dos 

lagos apresenta valores de pressão parcial de CO2 (pCO2) superiores ao equilíbrio 

com a atmosfera, constituindo fontes potencialmente importantes de emissão deste 

gás em escala global (Cole et al., 1994, Marotta et al., no prelo).  

O aporte natural e antropogênico de nitrogênio e fósforo causando a 

eutrofização das águas lacustres também é uma dinâmica relevante na bacia de 

drenagem (Schindler 2006). Águas oligotróficas atuam freqüentemente como fontes de 

CO2 à atmosfera, subsidiadas pelo carbono alóctone, enquanto as águas altamente 

produtivas pela adição de nutrientes inorgânicos tendem a apresentar-se como 

sumidouros de CO2 atmósferico (Duarte & Augusti 1998). Os aportes alóctones e a 

eutrofização podem contribuir para a alta variabilidade de pCO2 observada nos lagos 

tropicais (Marotta et al., submetido).  

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da adição de nutrientes sobre o 

pCO2 em microcosmos da região pelágica de dois lagos tropicais oligotróficas com 

condições húmicas diferenciadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em duas lagoas costeiras oligotróficas com elevadas 

concentrações de COD, sendo ambas localizadas no Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba (estado do Rio de Janeiro). A lagoa Carapebus (22°13’S/41°36’O) 

apresenta COD em torno de 19 mg L-1 e coloração em 430 nm de 0,03 enquanto a 

lagoa Comprida (22°17’S/41°49’O) é mais húmica, caracterizada por valores de COD 

em torno de 36 mg L-1 e coloração em 430 nm de 0,18. 

Amostras de água foram coletadas na região limnética de cada lagoa e 

colocadas em frascos de vidro de 3,0 L (microcosmos). Os tratamentos incluíram o 

controle e três tratamentos nos quais foram adicionados 1,4 µmolL-1d-1 de fósforo 

(KH2PO4) e diferentes concentrações de nitrogênio durante 12 dias. Nos tratamentos 

enriquecidos de nutrientes foram adicionados respectivamente 2,8, 28,0 e 120,0 

µmolL-1d-1 de nitrogênio (KNO3), resultando em uma razão N:P de 2:1, 20:1 e 80:1.  

O pH foi medido com um pHmetro Analion (PM 608). A alcalinidade foi 

determinada por titulação de ácido sulfúrico 0,01N conforme a função de Gran 

posterior uso do programa ALCAGRAN (Carmouze,1994). Os valores da média diária 

de pCO2 foram calculados como Cole e Caraco (1998) considerando os horários de 

6:00, 10:00, 14:00, 18:00 e 6:00 h do dia seguinte. 

 

 



RESULTADOS 

Considerando todos os tratamentos experimentais, a lagoa Comprida apresentou 

média de pCO2 aproximadamente 15 vezes maior a da lagoa Carapebus (Teste T, 

P<0,0001; Fig. 1). Os tratamentos mais enriquecidos de nitrogênio (razões N:P 20:1 e 

80:1) não apresentaram diferenças significativas entre si (ANOVA, p>0,05), mas em 

relação aos tratamentos controle e de razão N:P 2:1 de cada lagoa (ANOVA, 

p<0,0001). A redução de pCO2 observada nos tratamentos de razões N:P 20:1 e 80:1 

foi em torno de 80 e 95 % nas lagoas Comprida e Carapebus respectivamente (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: pCO2 médio diário entre tratamentos experimentais nos microcosmos de cada 

lago estudado (detalhes no material e métodos). A linha tracejada indica pCO2 de 380 

µatm (equilíbrio no qual o fluxo entre os meios aquático e atmosférico é nulo). Letras 

iguais expressam diferença não significativa entre os tratamentos (ANOVA, p>0,05). 

 

DISCUSSÃO 

Os maiores valores de pCO2 foram observados na lagoa mais húmica Comprida, 

apesar das similares concentrações de nitrogênio e fósforo tanto nos tratamentos 

controle quanto enriquecidos de nutrientes. Este resultado poderia ser atribuído ao 

reconhecido papel do COD pigmentado terrestre sustentando a heterotrofia (Pace et al 

2004) e a produção de CO2 (Williamson et al. 1999 e Jonsson et al., 2003) nos lagos.  

Já a forte redução de pCO2 nos tratamentos mais enriquecidos de nitrogênio em 

ambos os lagos confirmou a tendência geral de possível favorecimento do consumo 

líquido de CO2 nas águas naturais eutróficas, possivelmente devido à autotrofia 

aquática (Duarte et al., 1998). Nesse sentido, a maior disponibilidade de recursos 



orgânicos também poderia ter favorecido a persistência da supersaturação de CO2 

(pCO2 acima de 380 µatm) nos tratamentos mais enriquecidos de nitrogênio no lago 

mais húmico, comparando com a substituição da fonte de emissão por sumidouro de 

CO2 pela quase ausência deste gás nos microcosmos do outro lago. 

A diferença não significativa entre os tratamentos N:P 2:1 de ambas as lagoas e 

seus respectivos controles sugere uma possível limitação de nitrogênio ao consumo 

de CO2 pelos produtores primários aquáticos, uma vez que os outros tratamentos com 

as mesmas adições de fósforo apresentaram altas reduções deste gás. As algas são 

comumente limitadas por nitrogênio nos lagos da América do Sul (Soto 2002) ou na 

escala global (Schindler, 1978, Schindler, 2006). Além disso, a própria razão N:P 

abaixo de 20:1 também poderia resultar em limitação à apreensão de CO2 pelas algas 

(Guildford & Hecky, 2000).  

Em conclusão, os nossos resultados indicaram que a bem descrita redução de 

pCO2 nas águas lacustres causada pela eutrofização poderia ser associada à 

persistência da supersaturação de CO2 pela disponibilidade de compostos húmicos 

pigmentados. 
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RESUMO 
As concentrações de fósforo nas frações dissolvida, particulada e total foram determinadas 
para amostras de água dos córregos Grota Funda e Rio Pequeno na área do Reservatório 
Billings. No período de março de 2009 foram realizadas duas campanhas de amostragem de 
águas superficiais, totalizando 16 amostras em cada córrego. Medições de temperatura, pH, 
EH, condutividade e oxigênio dissolvido das águas coletadas foram efetuadas em campo. Os 
dados obtidos no Córrego Grota Funda indicam um ambiente com elevadas concentrações 
de fósforo, diferentemente daquelas obtidas no Córrego do Rio Pequeno. As concentrações 
de P total no Córrego Grota Funda variaram de 0,05 a 2,6 mg/L, enquanto que no Rio 
Pequeno, todos os valores de concentração mantiveram-se abaixo do limite de quantificação 
do método (0,05 mg/L). As concentrações de P nas frações dissolvida e particulada no 
Córrego Grota Funda variaram de 0,05 a 2,3 mg/L, cujos resultados foram distintos entre as 
campanhas de amostragem, evidenciando o impacto sobre as águas do Reservatório 
Billings, com efeito na introdução de nutrientes, que irão alimentar o processo de 
eutrofização e a conseqüente deterioração na qualidade das águas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fósforo, qualidade da água, Reservatório Billings. 
 
Abstract 
Concentrations of phosphorus in the dissolved, particulate and total fractions were 
determined for water samples from Grota Funda and Rio Pequeno streams in the area of 
Billings Reservoir. In March of 2009 two sampling field work of surface water were carried 
out, totalling 16 samples in each stream. Measurements of temperature, pH, EH, conductivity 
and dissolved oxygen were made of water collected in the field. Data from the Grota Funda 
Stream indicated an environment with high concentrations of phosphorus, unlike those 
obtained from the Rio Pequeno. The concentrations of total P in Grota Funda Stream ranged 
from 0.05 to 2.6 mg/L, while in Rio Pequeno, all concentration values have remained below 
the quantification limit of the analytical method (0.05 mg/L). The P concentrations in 
dissolved and particulate fractions in samples from Grota Funda Stream ranged from 0.05 to 
2.3 mg/L, being different for each sampling campaign. This gives evidence about the impact 
upon waters of the Billings Reservoir, due to the introduction of nutrients that has been fed 
the eutrophication process and, as a result, water quality is decayed. 
 
 
KEYWORDS: phosphorus, water quality, Billings Reservoir. 
 

INTRODUÇÃO 

O fósforo é um nutriente essencial à vida e tem um importante papel na fertilização da 

água devido às atividades antrópicas, especialmente como resultado da excessiva carga de 

esgotos e fertilizantes que alcançam os corpos d’água em áreas urbanizadas e rurais, 

respectivamente. É um dos principais nutrientes que limitam a produtividade primária em 
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vários ambientes aquáticos, especialmente de água doce (Vollenweider, 1985; Ryding & 

Rast, 1989; Caraco et al., 1990; Whitehead et al., 1998). 

A entrada de nutrientes, especialmente nitrogênio (N) e fósforo (P), trazidos pela 

drenagem superficial de áreas agrícolas e por descargas industriais e urbanas não tratadas 

tem acelerado o processo da eutrofização em lagos e represas (Souza et al., 2007). Este 

processo foi definido por Lee et al. (1978) como sendo a fertilização de águas naturais, 

quando teores de P superiores a 0,01 mg/L e de N superiores a 0,1 mg/L na água, passam a 

estimular o crescimento excessivo de algas em lagos e represas, resultando na queda do 

teor em oxigênio dissolvido e no aumento da taxa de decomposição, deteriorando a 

qualidade da água (Corbridge, 1990). 

Corbridge (1990) aponta que os dois fatores mais importantes que contribuem para a 

eutrofização artificial de corpos d’água são: o elevado conteúdo de nitrato na água de 

drenagem da agricultura e o elevado conteúdo de fosfato no esgoto doméstico. O primeiro 

surge do uso crescente de fertilizantes nitrogenados e o último devido ao uso excessivo e 

crescente de detergentes polifosfatados (Oude, 1988). 

A área de estudo está compreendida na região da Bacia Hidrográfica da Represa 

Billings, que é um dos maiores reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), conforme está indicado na Figura 1. Este trabalho de pesquisa foi executado em 

dois córregos dessa bacia, sendo um deles, o Grota Funda, que é altamente impactado 

devido à elevada taxa de ocupação urbana com excessivo lançamento de esgotos “in 

natura” e, o outro córrego, que deságua no Braço do Rio Pequeno, localizado na porção 

sudeste da Bacia Billings, sendo característico de um ambiente mais preservado, onde há 

remanescentes de Mata Atlântica. 

 

Figura 1: Área de estudo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Córrego Grota Funda 

Córrego do Rio Pequeno 
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Foram realizadas determinações de fósforo dissolvido, particulado e total em águas 

superficiais obtidas por amostragem simples e pontual, sendo que as frações dissolvida e 

particulada foram separadas por filtração em membrana de acetato 0,45 µm. Existe uma 

grande variedade de procedimentos e métodos analíticos para determinação de fósforo 

(como P ou PO4
3-) na água e, para este trabalho, utilizamos o método colorimétrico que 

consiste na reação de complexação do ortofosfato com o molibdato, em meio ácido, sendo 

catalisada pelo antimônio com a formação de ácido fosfomolíbdico, que é reduzido pelo 

ácido ascórbico a Mo (V), resultando no chamado azul de molibdênio, que apresenta intensa 

absortividade a 880 nm (APHA, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento, foram realizadas duas campanhas de amostragem de águas superficiais 

no mês de março/2009 nos referidos ambientes, em um período característico de tempo 

seco e outro de chuvas, sendo obtidas 08 amostras distribuídas em pontos ao longo de cada 

um dos córregos mencionados, cujos dados são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultados relativos às determinações de P nas águas dos córregos amostrados. 

Pontos de 
amostragem 

Córrego Grota Funda 
(GF) 

(05/03/2009) 

Córrego Grota Funda 
(GF) 

(13/03/2009) 

Córrego Rio Pequeno 
(RP) 

(08/03/2009) 

Córrego Rio Pequeno 
(RP) 

(15/03/2009) 

P 
dissolvido  

(mg/L) 

P total 

(mg/L) 

P 
dissolvido  

(mg/L) 

P total 

(mg/L) 

P 
dissolvido  

(mg/L) 

P total 

(mg/L) 

P 
dissolvido  

(mg/L) 

P total 

(mg/L) 

1 < 0,05 0,13 < 0,05 0,06 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

2 < 0,05 0,23 < 0,05 0,26 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

3 < 0,05 2,50 1,90 2,50 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

4 < 0,05 2,40 2,10 2,50 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

5 < 0,05 2,60 2,30 2,50 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

6 < 0,05 2,30 1,90 2,30 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

7 < 0,05 2,10 2,10 2,10 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

8 < 0,05 0,25 < 0,05 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 

Durante os trabalhos de campo foram feitas medições de temperatura, pH, 

condutividade e oxigênio dissolvido (OD) das águas superficiais coletadas, que foram 

bastante distintas entre os dois ambientes avaliados. Os dados obtidos para as amostras do 

Córrego Grota Funda indicaram um ambiente com elevadas concentrações de fósforo total 

(Tabela 1), alta condutividade (295 a 808 µS) e baixas concentrações de OD (0,4 a 5,1 

mg/L), diferentemente daqueles obtidos no Córrego do Rio Pequeno (com condutividade 

variando entre 29 e 45 µS e valores de OD entre 5,0 e 7,4 mg/L). As concentrações de P 

total no Córrego Grota Funda variaram de 0,05 a 2,6 mg/L, enquanto que no Córrego do Rio 
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Pequeno, todos os valores de concentração mantiveram-se abaixo do limite de quantificação 

do método (0,05 mg/L). As concentrações de P nas frações dissolvida e particulada no 

Córrego Grota Funda variaram de 0,05 a 2,3 mg/L, cujas concentrações foram bastante 

distintas entre as campanhas de amostragem. Estes resultados confirmam o impacto sobre 

as águas do Reservatório Billings, com efeito na introdução de nutrientes, como é o caso do 

P, que irão alimentar o processo de eutrofização com a conseqüente deterioração na 

qualidade das águas. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo da presença do fósforo nas águas de dois córregos com características 

distintas na região da Bacia Hidrográfica da Represa Billings teve um significado importante 

do ponto de vista científico em função da ausência de publicações sobre a qualidade destes 

ambientes, além da constatação das condições ainda insatisfatórias no afastamento dos 

esgotos urbanos que atingem um dos córregos, o Grota Funda, localizado em área 

densamente ocupada pela população do município de Diadema. Desta forma, foi possível 

compreender a influência direta das atividades humanas sobre a qualidade das águas, pois 

foram comparados dois ambientes distintos, um altamente impactado (Córrego Grota 

Funda) e outro mais preservado (Córrego do Rio Pequeno), pertencentes a uma mesma 

bacia hidrográfica. Na continuidade deste trabalho de pesquisa, pretendemos quantificar as 

cargas de P que atingem o reservatório através destes dois córregos, além do detalhamento 

sobre a distribuição das frações de P em diferentes períodos, especialmente no Córrego 

Grota Funda. 
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RESUMO 
Minerais de origem sintética estão cada vez mais presentes em nossas vidas, 
principalmente na forma de resíduos industriais, e o reaproveitamento desses materiais é 
importante para minimizar o volume que é descartado em  aterros. O trabalho teve por 
objetivo caracterizar os resíduos alcalinos da indústria do alumínio, mais conhecidos como 
lama vermelha e investigar sua capacidade de neutralização de drenagens ácidas. As 
amostras de lama vermelha foram obtidas de duas indústrias de alumínio primário, ALCOA e 
NOVELIS (ex-ALCAN). Os resultados da análise química da amostra sólida de lama 
vermelha (proveniente da ALCOA) indicaram presença significativa de óxido de ferro, 
alumina e sílica, além de outros componentes como sódio, cálcio e titânio. Análise de 
difração de raios X indicou presença de óxido de ferro e oxi-hidróxido de ferro. Além dos 
resíduos estudados produzirem soluções fortemente alcalinas (em torno de 12), as medidas 
de alcalinidade, que servem de indicadores de capacidade de neutralização, revelaram altos 
teores de espécies iônicas (CO3

2-, HCO3
- e OH-) que contribuem com a alcalinidade nesses 

materiais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: indústria do alumínio; lama vermelha; capacidade de neutralização. 
 
 
ABSTRACT 
Minerals of synthetic origin are increasingly present in our lives, mainly in the form of 
industrial waste and the reuse of these materials is important to minimize the volume that is 
discarded in landfills. This study aimed to characterize the alkaline waste of the aluminum 
industry known as red mud, and investigate its capacity for neutralization of acidic drainage. 
Samples of red mud were obtained from two aluminum primary industries, ALCOA and 
NOVELIS (ex-ALCAN). The results of chemical analysis of solid sample of red mud (from 
ALCOA) showed significant presence of iron oxide, alumina and silica and other components 
such as sodium, calcium and titanium. Analysis of X-ray diffraction indicated the presence of 
iron oxide and iron oxy-hydroxide. Besides, the studied wastes produce strongly alkaline 
solutions (about 12), measures of alkalinity, which serve as indicator of the neutralizing 
capacity, revealed high concentrations of ionic species (CO3

2-, HCO3
- and OH-) that 

contribute to the alkalinity in these materials. 
 
KEYWORDS: aluminum industry; red mud; neutralizing capacity. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A indústria de alumínio apresenta um sério problema ambiental decorrente da geração de 

grandes volumes de resíduo, conhecido como lama vermelha, que são descartados 

diretamente em bacias de rejeito. Esse resíduo é constituído pelas fases minerais que não 

são dissolvidas durante a digestão alcalina da bauxita, como óxido (hematita) e oxihidróxido 

de ferro (goethita aluminosa), e dióxido de titânio (anatásio e/ou rutilo), além dos produtos 

da reação de silicatos (quartzo e caulinita) com a solução alumino-cáustica (sodalita-Bayer) 



(Chvedov et al. 2001). Outras impurezas podem estar presentes como cálcio, magnésio, 

vanádio, zircônio, tório, urânio, lantânio e selênio (Van Der Laan & Van Vliet 1998).  O 

calcário acrescentado no processo de digestão pode, ainda, reagir e formar aluminato de 

cálcio hidratado (3CaO.Al2O3.6H2O), fosfato de cálcio (ou hidroxiapatita) e perovskita 

(CaTiO3) e/ou kassita (CaTi2O4(OH)2) (Chvedov et al. 2001).  

Mesmo depois de lavada para a retirada do excesso de soda cáustica, a lama vermelha 

ainda permanece alcalina nas bacias de rejeito, uma vez que carrega significativa carga 

negativa sobre a sua superfície, devido à ionização dos grupos hidroxilas (Chvedov et al. 

2001). A quantidade de lama vermelha gerada na produção de alumina varia conforme o 

processo de digestão da bauxita, bem como de sua composição. Comumente, para cada 

tonelada de alumina produzida são necessárias, aproximadamente, 4 a 6 t de bauxita 

(AlCOA 2002), gerando-se entre 0,3 a 2,5 t de lama vermelha (World Aluminum Org. 2000). 

Somente em 2004 o Brasil, que possui a terceira maior reserva mundial de bauxita, com 

cerca de 2,5 bilhões de t, produziu 21 milhões de toneladas desse minério (ABAL 2007).  

Diante da geração de quantidades expressivas de resíduos de natureza alcalina pela 

indústria do alumínio, o trabalho em questão procurou, numa primeira etapa, caracterizar 

química e mineralogicamente amostras de lama vermelha produzidas por importantes 

indústrias de alumínio primário, localizadas em território nacional. A etapa seguinte do 

estudo consiste na realização de testes experimentais (que já se encontram em andamento) 

utilizando a lama vermelha nos processos de neutralização.  

 
METODOLOGIA 

As amostras selecionadas para o estudo em questão foram fornecidas pelas indústrias 

primárias de alumínio ALCOA ALUMÍNIO S.A. e NOVELIS DO BRASIL (ex- ALCAN). A 

amostra da ALCOA foi fornecida na forma desidratada, enquanto que a da ALCAN, em 

solução. O resíduo sólido da ALCOA foi analisado quimicamente por fluorescência de raios 

X no aparelho Philips/PW2400 do Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola 

Politécnica da USP. Essa amostra também passou por processo de moagem (em almofariz 

de ágata) e lixiviação com água destilada, a fim de se obter uma solução alcalina (proporção 

de sólido:líquido de 1:4). A lama vermelha em solução da ALCAN foi, por sua vez, 

centrifugada e filtrada. As soluções obtidas nas duas amostras foram analisadas por meio 

de espectrometria de emissão atômica com plasma induzido (ARL-3410) no Laboratório de 

Química e ICP-AES do Instituto de Geociências da USP (IGc/USP).  

A composição mineralógica das amostras estudadas foi obtida por meio de difração de 

raios X (Siemens modelo D5000) do Laboratório de Raios X do IGc/USP.  

A medida de alcalinidade (dada em mg/L de CaCO3) dos resíduos será usada como 

indicador de capacidade de neutralização das soluções ácidas (Paradis et al. 2007; Doye & 



Duchesne 2003). As alcalinidades total e parcial das amostras foram obtidas por meio de 

titulação com H2SO4 (0,1M) pelo método proposto por Hypolito et al. (2008).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A composição mineralógica das duas amostras de lama vermelha, determinada por 

difração de raios X, é formada principalmente por hematita (Fe2O3) e goethita (FeOOH).  

A análise química da amostra desidratada de lama vermelha da ALCOA revelou presença 

significativa de óxido de ferro, alumina e sílica, além de outros componentes como sódio, 

cálcio e titânio (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Resultados da análise química (% em peso) da amostra sólida da ALCOA. 

Na2O Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 V2O5 MnO Fe2O3 
8,92 21,7 16,6 0,4 0,23 0,06 0,84 4,33 4,49 0,04 0,57 27,1 

Co3O4 ZnO Ga2O3 SrO Y2O3 ZrO2 Nb2O5 CeO2 PbO ThO2 PF  
0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,67 0,17 0,34 0,02 0,02 13,4  

 
As análises químicas indicaram elevadas concentrações de sódio e alumínio nas 

soluções obtidas nas amostras de lama vermelha (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Resultados da análise química (mg/L) das soluções estudadas 
Amostra pH Al Ca Cu Fe K Mn Na PO4

3- Sr Ba Cr Mn Ni Zn 
ALCAN 12 470 10 0,04 0,16 61 <0,1 2268 3,5 0,06 <0,06 <0,02 <0,1 <0,01 <0,1 
ALCOA 10 147 12 0,05 5,02 68 0,4 1796 3,7 0,135 <0,06 <0,02 0,4 <0,01 <0,1 

 
A elevada concentração do íon alumínio se deve principalmente ao pH do meio, onde 

acima de 9,0 esse metal se solubiliza, ocorrendo sob forma de aluminatos. Por outro lado, a 

soda cáustica utilizada no processo de digestão da bauxita, explica a principal origem dos 

íons sódio.  

A menor concentração de íons alumínio na amostra da ALCOA se deve à diluição da 

solução preparada a partir da amostra desidratada, que também apresentou menor valor de 

pH (10,0) em relação à solução da ALCAN, cujo pH medido foi de 12,0.  

As medidas de alcalinidade total e parcial determinadas sob a forma de CaCO3 (Tabela 3) 

permitiram calcular as concentrações das principais espécies iônicas que contribuem com a 

alcalinidade das soluções estudadas.  

 

Tabela 3 – Alcalinidade total e parcial (como CaCO3 mg/L) das soluções analisadas. 

Amostra Alcalinidade total  Alcalinidade parcial 
ALCAN 5.178 3.758 
ALCOA 1.336 389 

 



Assim sendo, obteve-se na amostra da ALCAN, 5.178 mg/L de CO3
2- e 2.338 mg/L de 

OH-; ao passo que na amostra da ALCOA foram encontradas no equilíbrio, 778 mg/L de 

CO3
2- e 558 mg/L de HCO3

-. 

Essas medidas de alcalinidade serão comparadas com àquelas tomadas depois dos 

experimentos de neutralização utilizando lama vermelha (que estão em andamento), e 

revelarão a capacidade de neutralização dessas amostras. Nessa etapa pretende-se, ainda, 

analisar as fases dissolvidas e/ou precipitadas durante o processo de neutralização, e 

verificar se há liberação de quantidades significativas de metais pesados no efluente gerado. 

 

CONCLUSÃO 
Devido à origem da bauxita e ao processo de digestão, a lama vermelha é composta 

principalmente por alumina, óxido e oxihidróxido de ferro, além de alguns metais em 

concentrações-traços (<0,01%).  

Em relação às soluções geradas a partir da lama vermelha, verifica-se que o elevado pH 

também determina sua composição, formada principalmente por íons alumínio e sódio. 

De modo geral, as medidas elevadas de alcalinidade das soluções de lama vermelha 

comprova que as amostras estudadas podem ser utilizadas no processo de neutralização de 

efluentes ácidos. 
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RESUMO 
Muitos materiais alternativos vêm sendo testados, ultimamente, em tratamentos de águas 
em substituição aos processos usuais como precipitação e adsorção com resinas trocadoras 
e carvão ativado. Alguns resíduos industriais também podem ser utilizados para essa 
finalidade, assim sendo o presente trabalho pretende avaliar a eficiência da cinza de bagaço 
de cana-de-açúcar como material adsorvente de metais em soluções aquosas e compará-la 
ao carvão ativado. Inicialmente, foram analisados dois parâmetros nos processos de 
adsorção: a influência do tempo de contato entre os materiais adsorventes e as soluções 
contendo chumbo e zinco, e o efeito da concentração desses metais em solução. Os 
resultados - obtidos através da análise por absorção atômica do filtrado dessas misturas - 
mostraram que a cinza de bagaço de cana-de-açúcar possui grande eficiência na remoção 
de metais, assim como o carvão ativado. E, devido à sua viabilidade e baixo custo, pode ser 
utilizado como alternativa na adsorção de metais em tratamentos de efluentes industriais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cinza de bagaço de cana; carvão ativado; metais pesados. 
 
 
ABSTRACT 
Many alternative materials have been tested lately, in the treatment of contaminated water, 
replacing the usual procedures such as precipitation and adsorption with exchange resins 
and activated carbon. Some industrial wastes may also be used for that purpose, so this 
study aims to assess the effectiveness of the bagasse fly ash as adsorbent material of 
metals in aqueous solutions and compare it to the activated carbon. Initially, two parameters 
were analyzed in the process of adsorption: influence of time of contact between the 
adsorbents and solutions containing lead and zinc, and the effect of the concentration of 
metals in solution. The results - obtained by atomic absorption analysis of the filtrate of these 
mixtures - showed that the sugar cane bagasse ash in sugar cane has great efficiency in the 
removal of metals, as well as activated charcoal. And, because of its feasibility and low cost, 
can be used as an alternative adsorption of metals in the treatment of industrial effluents. 
 
KEYWORDS: bagasse fly ash; activated carbon; heavy metals. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O Brasil sempre foi um grande produtor de cana-de-açúcar, mas esse cultivo foi ainda 

mais intensificado na década de 70, quando se criou o Programa Nacional do Álcool devido 

à crise do petróleo. E mesmo depois de superada essa crise essa produção vem crescendo 

ainda mais, nos últimos anos, motivada pelo impulso da indústria automobilística nacional, 

que introduziu motores bicombustíveis. 

O processo de produção de álcool a partir da cana-de-açúcar gera subprodutos como o 

vinhoto e bagaço da cana. Esse bagaço é reaproveitado para gerar energia nas usinas 

através da sua queima. Quimicamente o bagaço de cana-de-açúcar in natura constitui-se de 



celulose, hemicelulose e lignina, com 41%, 25% e 20%, respectivamente, com base na 

massa seca de bagaço (Zardo et al. 2004) e da sua queima gera-se a cinza, composta 

principalmente por sílica e carvão fino.  

Segundo Brunelli & Pisani (2006) para cada tonelada de cana são gerados 550 kg de 

bagaço e 16,5 kg de cinza. Na maioria das vezes a cinza é dispensada no próprio solo de 

cultivo e, em doses reguladas podem trazer vários benefícios como: micro nutrientes 

essenciais para a produção agrícola, sendo o potássio o principal elemento; capacidade de 

corrigir o pH do solo, aumentando assim a saturação de bases como potássio, cálcio e 

magnésio; melhora das propriedades químicas e físicas do solo; aumento da capacidade de 

retenção de água no solo, melhora do desenvolvimento da cultura e redução de impactos 

ambientais provocados pela irrigação (Brunelli & Pisani 2006).  

Devido à abundância deste material, muitos estudos já foram realizados para definir suas 

propriedades, características e usos. Um deles é o aproveitamento desse material como 

carvão ativado. Comercialmente, o carvão ativado é tido como o adsorvente mais efetivo 

para controle de substâncias orgânicas e inorgânicas, porém devido ao seu alto custo e 

perda na regeneração de 10-15%, a utilização de adsorventes alternativos e mais baratos 

tem chamado a atenção de muitos pesquisadores (Srivastava et al. 2005).  

Gupta & Ali (2001) verificaram a aplicabilidade da cinza como substância adsorvente 

para remoção de 2,2-Bis(4-clorofenil)-1, 1-dicloroetano (DDD) e 2,2-Bis(4-clorofenil)-1, 1-

dicloroeteno (DDE) de água, e obtiveram bons resultados, uma vez que a remoção de DDD 

e DDE da água chegou a 98% e 97% respectivamente, através de experimentos de coluna. 

As características das cinzas que propiciam esta propriedade de adsorção são sua 

porosidade, superfície de contato e o carbono presente na sua composição química. 

Tendo em vista o crescente investimento no cultivo de cana-de-açúcar, fica clara a 

importância de um estudo sobre os resíduos gerados pela indústria sucroalcooleira. Assim 

sendo, o presente trabalho teve como objetivo estudar a possibilidade de uso das cinzas de 

bagaço de cana-de-açúcar, em substituição ao carvão ativado, na remoção de alguns 

metais pesados em solução, como chumbo e zinco. 

 
METODOLOGIA 

As cinzas do bagaço da cana foram coletadas de uma usina de álcool da região de 

Sorocaba. Esses materiais foram homogeneizados para serem caracterizados química e 

mineralogicamente, e utilizados nos estudos de adsorção. A composição química da cinza 

foi obtida por meio de técnica de fluorescência de raios X (Philips/PW 2400) no Laboratório 

de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). 

A análise mineralógica foi realizada no laboratório de difração de raios X do Instituto de 

Geociências da USP, no aparelho da Siemens (modelo D5000).  



Os experimentos de adsorção foram conduzidos no laboratório da Colgate Palmolive. 

Todos os reagentes utilizados nesse estudo foram de grau analítico e as soluções de 

chumbo e zinco foram preparadas com água ultra pura. Nos estudos de adsorção foram 

analisados o efeito do tempo de contato e a influência da concentração de metais em 

solução. Para avaliar o efeito do tempo de contato no processo de adsorção, foram 

preparados sistemas contendo, respectivamente 2 g de cinza de bagaço de cana-de-açúcar 

e carvão ativado granulado, misturados a 25 mL das soluções aquosas contendo 100 mg/L 

dos metais estudados. As misturas foram agitadas, com um agitador orbital, por períodos de 

10, 60, 90 e 120 minutos. Para verificar a influência da concentração dos metais no 

processo de adsorção, 25 mL de solução de 10, 40 e 100 mg/L de cada metal foram 

misturados a 2 g de cinza ou carvão ativado, e agitados durante 120 minutos à temperatura 

ambiente. As concentrações dos metais gerados em todos os experimentos e as soluções 

de referência foram determinadas por meio de absorção atômica (Varian/Spectra AA 220 

Fast Sequential) do laboratório químico da Colgate Palmolive. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise da cinza de bagaço de cana-de-açúcar (Tabela 1) revelou que a sua parte 

inorgânica é composta principalmente por sílica (75,2%), alumina (11%) e potássio (4,65%). 
 

Tabela 1 – Composição (% em peso) da cinza de bagaço de cana-de-açúcar  
Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZnO Rb2O SrO ZrO2 

0,06 0,96 11 75,2 1,46 0,63 0,26 4,65 1,28 0,82 0,06 3,53 0,01 0,01 0,01 0,03 
 
A análise mineralógica revelou, por sua vez, presença de quartzo, corroborando com os 

dados da análise química. Quanto aos testes de adsorção, verificou-se que a eficiência da 

cinza do bagaço da cana na remoção de chumbo e de zinco em solução é muito semelhante 

ao do carvão ativado. A partir de 10 minutos, praticamente, todos os metais foram 

removidos da solução, atingindo-se rapidamente o equilíbrio (Tabela 2).  
 

Tabela 2– Remoção de Zn2+ e Pb2+ pela cinza do bagaço da cana e pelo carvão ativado em 
relação ao tempo. 

Remoção de Zn (%) Remoção de Pb2+ (%) Tempo de contato (minutos)
Cinza Carvão Cinza Carvão 

0 0 0 0 0 
10 94 94 98 99 
60 94 95 98 99 
90 94 95 96 98 

120 93 97 95 98 
 
Os testes em que se verificou a influência da concentração dos metais na solução 

revelaram que tanto o chumbo quanto o zinco são efetivamente removidos de soluções com 



concentrações mais baixas (10 mg/L). No entanto, sua eficiência também é muito boa em 

concentrações maiores (40 a 100 mg/L) (Tabela 3). 
 

Tabela 3 – Remoção de Zn2+ e Pb2+ pela cinza do bagaço da cana e pelo carvão ativado em 
relação à concentração das soluções. 

Remoção de Zn2+ (%) Remoção de Pb2+ (%) Concentração (mg/L) Cinza  Carvão Cinza Carvão 
10 100 100 100 100 
40 92 95 88 98 
98 94 97 91 98 

 
Os trabalhos experimentais mostraram que a cinza de bagaço da cana apresenta a 

mesma eficiência de remoção de metais em solução que o carvão ativado.  Uma vez que a 

parte inorgânica é representada pela fase de sílica (quartzo), a porção orgânica 

representada por carvão fino que resultara da queima do bagaço, seria a parte responsável 

pela propriedade de adsorção. Assim, a próxima etapa do trabalho pretende medir a 

proporção de carbono presente nesse resíduo bem como sua capacidade de troca catiônica. 

 

CONCLUSÃO 
O trabalho em questão permitiu analisar a eficiência da cinza do bagaço da cana-de-

açúcar em adsorver metais como chumbo e zinco em solução aquosa e comparar a sua 

eficiência com o carvão ativado. 

Verificou-se que a cinza, assim como o carvão ativado, consegue remover quase 100% 

de chumbo e zinco de soluções aquosas, e em curto espaço de tempo (cerca de 10 minutos 

de tempo de contato). Observou-se ainda que a eficiência de remoção desses metais pelos 

materiais em estudo é elevada, principalmente em soluções com até 10 mg/L. Em soluções 

com 40 e 100 mg/L a capacidade de remoção também foi elevada (entre 88 a 98%). 

Diante dos resultados obtidos até o momento, verifica-se que a cinza do bagaço da cana 

pode ser usada como material barato e alternativo, em substituição ao carvão ativado, na 

remoção de metais pesados em solução.  
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ABSTRACT 
Large areas of acid sulfate (a.s.) soils are located along the coastal plains of Finland, and 
charting them in greater detail is one of the most important issues today. Studies on metal 
discharge from a.s. soils in south-western Finland and metal fractionation in affected waters 
have not been carried out. The objective was to find chemical patterns indicative of a.s. soil 
impact in rivers of SW Finland. For this purpose, about 150 water samples were collected 
from Sirppujoki-, Laajoki-, Mynäjoki- and Paimionjoki rivers in 2004-2006. The influence of 
a.s. soils is clearly visible in Sirppujoki (high acidity, sulfate and metal concentrations). There 
are also indications of a.s. soil impact in other rivers, but this is largely masked by metals 
from phyllosilicate erosion and/or humic acidity from forests and peatlands. Ultrafiltration is 
useful for distinguishing erosion (metals in colloidal/particulate form) from a.s. soil impact 
(metals in the toxic truly dissolved form). 

 

KEYWORDS: Acid sulfate soil, erosion, ultrafiltration 

 

INTRODUCTION 

Large areas of sulfide bearing sediments are located along deltas and coastal plains of the 
world (170,000 km2). In Finland such soils were once formed in the Baltic Sea (bacterial 
sulfate reduction), from where they have emerged due to strong land uplift. Due to 
reclamation, mainly for farming purposes, the groundwater level has been significantly 
lowered. This has enabled oxidation of the sulfides and a subsequent production of sulfuric 
acid, resulting in a.s. soils (pH <4). Moreover, due to the oxidation of metal bearing sulfides 
and exposure of silicate minerals to the extreme acidity, enormous quantities of metals are 
mobilized to watercourses in this process, with severe effects on the water quality and 
ecology (Dent and Pons, 1995; Hudd et al., 2002). 

Although knowledge of a.s. soil related metals has increased, metal concentrations in SW 
Finland are relatively unknown and studies on metal fractionation in natural waters affected 
by a.s. soils have not been carried out. In natural waters chemical variables occur as truly 
dissolved (<1 nm), colloids (1 nm-0.45 μm) and particles (in this study defined as >0.45 μm), 
the truly dissolved fraction being the most mobile and bioavailable. Colloids also play a 
significant role due to their dual properties, behaving in some respects as soluble matter and 
thus having a high toxic effect on the living organisms and in others as particles and 
therefore not being directly viewed as available for microorganisms. The metals associated 
with particles are usually progressively concentrated in the sediments and are therefore not 
available for the biota (Vignati, 2004; Stolpe, 2006), but if circumstances change (for 
example low pH) the metals can again dissolve in the water. 

Here we present preliminary results of our study, where the main objectives are to; 1. 
characterize “typical” spatiotemporal chemical patterns in rivers significantly affected by a.s. 
soils in SW Finland, 2. use the identified patterns to assess potential impacts of a.s. soils in 
the catchments of other rivers, and 3. increase the understanding of element fractionation in 
natural waters affected by a.s. soils and erosion. 



STUDY AREA 

The study area is located in SW Finland (Fig. 1). The bedrock consists mainly of granitic 
rocks, gneisses and schists. Carbonate and sedimentary rocks are scarce. The area is 
covered by Quaternary deposits, including till and glaciofluvial material, marine and 
lacustrine clays and silts, and peat. Forests and peatlands are abundant upstream, while the 
downstream area is mainly covered by extensively cultivated littoral clays; the area of 
cultivated land is roughly equivalent to that of clay soils (Palko, 1985; Collan et al., 1996). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   20 km 
 
Fig. 1. Sampling sites in the rivers Sirppujoki (S), Laajoki (L), Mynäjoki (M) and Paimionjoki 
(P) in SW Finland. 

 

MATERIAL AND METHODS 
During different hydrological conditions in 2004-2006, about 150 water samples were 
collected from Sirppujoki-, Laajoki-, Mynäjoki- and Paimionjoki rivers. The sampling points in 
each river are located upstream, midstream and/or downstream, relative to each other. In 
addition, several smaller ditches have been sampled. The water samples were filtered 
through a 0.45 µm filter (Millipore) and furthermore 22 samples (collected in May 2006) were 
ultrafiltered for determining the metal fractionation. Ultrafiltration was performed with an 
Amicon 8400 ultrafiltration equipment under nitrogen pressure (2.5 bar) using a 
concentration factor of 6. Parameters determined were pH (electrode), electric conductivity 
(electrode), acidity (potentiometric titration), dissolved organic carbon (DOC; Shimadzu 
5050) and metal concentrations (ICP-MS/AES). In addition, the geochemical modelling 
program Visual MINTEQ (vers. 2.60; Gustafsson, 2009) with the integrated Stockholm Humic 
Model was used to predict the formation of free ions and complexes in the investigated rivers 
(more details in Nystrand et al., in preparation). 

Since there are known occurrences of a.s. soils in Sirppujoki river’s drainage area (Palko et 
al. 1985; Triipponen 1997), water quality data from this area were used to identify typical 
“a.s. soil variables” of SW Finland. Concentrations at a site severely affected by a.s. soils 
were compared with concentrations at an only mildly affected site (more details in Nyberg et 
al., in preparation). As concentrations usually are enriched in rivers during high flow, those 
measured during the high flow in October and December 2005 were used for this purpose. 
Beside acidity, the following variables were found to be enriched (from the strongest to the 
least enriched): Mn, Co, Ni, La, SO4, Eu, Ce, Tb, Ho, Y, Pr, Nd, Er, Dy, Gd, Sm, Yb and Al. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
In general pH is lowest in Sirppujoki where it, contrary to the other three investigated rivers, 
decreased downstream. Acidity, on the other hand, is highest and increased downstream in 
Sirppujoki, whereas it decreased downstream in the other rivers. Furthermore, DOC 



concentrations are highest upstream due to the higher proportion of forests and peatlands in 
the upstream area, which release more DOC, and acidity, than the clay soils downstream. 
The decrease in pH and increase in acidity in Sirppujoki is related to a.s. soils, indicated by 
corresponding high sulfate and metal concentrations (Fig. 2). In Laajoki and Mynäjoki, on the 
contrary, acidity is generally controlled by upstream forests and peatlands. The increasing 
proportion of littoral clay sediments, and concentrations of sulfate and metals downstream 
indicate a.s. soil impact, but non-a.s. soil clays are probably able to buffer the acidity. Some 
total concentrations are also high in Paimionjoki (i.e. Al, Ba, Cs, Fe, Pb, Si, Th, Ti, Tl and V; 
Fig. 2), but the chemical patterns indicate that these are unrelated to a.s. soils. Thus there 
appears to be a trend of decreasing a.s. soil impact from north to south. 
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Fig. 2. Truly dissolved, colloidal and particular concentrations in studied rivers (May 2006). 

 

According to the ultrafiltrated samples Co, Mn, Ni and SO4 appear in the rivers up to 83% as 
truly dissolved, while the truly dissolved fractions of Al and REE are smaller (0-15%). The 
highest proportion of truly dissolved (most toxic) metals are found in Sirppujoki and Laajoki, 
whereas in Mynäjoki (assumed to have less a.s. soil impact), metals occur to a greater extent 
more evenly distributed in all fractions (Fig. 2). The high truly dissolved concentrations in 
these rivers are probably due to a.s. soils. The relatively high colloidal and particular fractions 
of Al and REE can partly be explained by a relatively high pH (5.6-7.3), causing in-stream 
precipitation. In Paimionjoki the elements are, in contrast, mostly bound to colloids and 
particles (Fig. 2). According to Lyvén et al. (2003), Pourret et al. (2007) and Eyrolle and 
Charmasson (2001) both Cs and Si can be used to determine the presence of clay. In 
freshwaters, Cs is known to be predominantly present as free cations, but sorption governed 
by ionic exchange may occur with colloidal clay minerals such as illite. Moreover, if the two 
major components of clay minerals Si and Al both occur as colloids, they indicate presence 
of clay. Thus the notably high particular and colloidal concentrations of several elements (Al, 
Ba, Cs, Fe, Pb, Si, Th, Ti, Tl and V) in Paimionjoki, indicate that total metal concentrations 
are to a large extent controlled by erosion of phyllosilicates. It is notable that the colloidal and 
particular concentrations also are relatively high in the rivers affected by a.s. soils. This 
together with the commonly greyish colour of the rivers and tributaries indicate that in terms 
of the total or “dissolved” (measured by conventional filters) metal load, erosion of 
phyllosilicates is a significant contributor and is partly masking effects of a.s. soils. This is 



further supported by modelling of expected metal solubility in Visual MINTEQ. In Sirppujoki 
the predicted and observed solubilities matched relatively well, but the difference between 
predicted and observed solubilities successively increased from Laajoki to Paimionjoki. 

 

CONCLUSIONS 

• Rivers draining littoral clay plains in SW Finland have high “background” metal 
concentrations due to erosion of colloidal/particular phyllosilicates while elevated 
metal concentrations due to a.s. soils occur as truly dissolved (most toxic form). 

• High acidity and high concentrations of SO4, Al, Ce, Co, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Mn, 
Nd, Ni, Pr, Sm, Tb, Y, Yb, were found to be indicators of a.s. soils in the area but 
ultrafiltration may be necessary in order to distinguish a.s. soil impact from erosion. 

• pH is alone not a reliable indicator of a.s. soils because; 1. forests and peatlands 
contribute to organic acids, and 2. non-sulfidic clay lands can produce net alkalinity. 
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RESUMO 
O corte e polimento das rochas ornamentais geram rejeitos que podem promover sérios 
impactos ambientais como assoreamento de rios e problemas respiratórios nos seres vivos. 
O uso deste resíduo como fertilizante na agropecuária pode ser uma alternativa de 
aproveitamento deste material. Neste trabalho foi avaliada a percolação no solo de dois 
tipos de resíduos: serraria e polimento. A aplicação realizada na superfície do solo foi 
proporcional a 40 ton/ha em dois tipos de solos de características arenosa e silto-argilosa. 
Após 30 dias, os solos foram coletados  em camadas de 1,5 centímetros. Verificou-se que 
as reações químicas dos materiais foram observadas ao longo das camadas superficiais do 
perfil do solo, com maior intensidade no solo silto-argiloso. Os efeitos nas camadas 
profundas foram observados no solo arenoso. Ambos os resíduos apresentaram grande 
capacidade  de elevação do pH do solo no local de aplicação, na superfície. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Percolação, perfil do solo, redução da acidez, resíduos. 

 

ABSTRACT 
The cutting and polishing of stones tailings that may generate serious environmental impacts 
and promote siltation of rivers and respiratory problems in living. The use of waste as 
fertilizer in agriculture can be an alternative use of this material. This study evaluated the 
percolation in the soil of two types of residues: sawmill and polishing. The application made 
on the soil surface was proportional to 40 ton / ha in two types of characteristics of sandy  
and silt-clay soil. After 30 days, the soils were collected in layers of 1.5 cm. It was found that 
the chemical reactions of materials were observed along the surface layers of the soil profile, 
with greater intensity in the silt-clay soil. The effects were observed in deep in sandy soil. 
Both showed great waste lifting capacity of the soil pH at the site of application on the 
surface. 
 

KEYWORDS: Percolation, the soil profile, reducing the acidity, waste 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo alguns pesquisadores, a maioria dos resíduos urbanos, industriais ou 

agroindustriais pode apresentar, além dos elementos minerais, outros compostos que 

podem acarretar sérios riscos à qualidade do meio ambiente e ao ciclo de vida do planeta 



(Souza et al., 2002). A extração de rochas ornamentais vem aumentando significativamente 

ao longo dos últimos anos visando atender a demanda da construção civil. O Brasil detém 

grande reservas de pedras ornamentais de revestimento (granito e mármore) com os mais 

variados aspectos estéticos. Dentre os estados produtores, o Espírito Santo é responsável 

por cerca de 80% da produção nacional de pedras ornamentais. O município de Cachoeiro 

do Itapemirim responde por 90% da produção capixaba, sendo este setor mineral a principal 

atividade econômica da região, suprindo não apenas o mercado nacional, mas também o 

internacional como Estados Unidos e países da Europa. 

Atrelado ao processo de produção, a geração de resíduos provenientes do corte dos 

blocos torna-se inevitável gerando entre 20 e 25% de pó de pedra e outros acessórios como 

granalha metálica e cal (Moreira et al., 2003), podendo atingir em certas situações, 50% de 

todo o material. A presença destes rejeitos, na forma de lama, no ambiente gera um enorme 

impacto ambiental podendo causar assoreamento de rios, afetando a fauna e a flora da 

região, causar problemas respiratórios nos seres vivos bem como poluição visual.  

METODOLOGIA 

Foram utilizados tubos de PVC de 9,5 centímetros de diâmetro e 40 centímetros de 

altura. Os tubos foram cortados ao meio longitudinalmente e suas metades novamente 

unidas e amarradas com arame e fita adesiva larga visando à vedação dos pontos de 

junção. No fundo dos tubos foi amarrado um pedaço de lona preta e perfurada para o 

escoamento do excesso de água, caso o solo atingisse teores de umidade superiores ao 

ponto de saturação. Foram utilizados solos com características silto-argilosa (26,56% de 

areia grossa; 10,27% de areia fina; 37,47% de silte e 25,70% de argila) e arenosa (67,31% 

de areia grossa; 6,53% de areia fina; 10,76% de silte e 15,40% de argila). Os solos foram 

peneirados em peneiras de malha 2,0 mm. Foram realizadas as análises químicas, físicas e 

capacidade de retenção de água. Foram adicionados na superfície dos solos resíduos de 

serraria (corte) e polimento das rochas da empresa Marbrasa na proporção de 40 ton/ha.  

Após a aplicação dos resíduos nos recipientes foi adicionado água na proporção de 80% da 

capacidade de campo de cada solo seguido de adição diária de água, correspondendo a 

20% da capacidade de campo. Após 30 dias os tubos foram abertos e coletados os solos a 

cada 1,5 centímetro de profundidade com objetivo de avaliar os efeitos da percolação deste 

resíduo ao longo do perfil do solo na alteração de seu pH. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verifica-se nos Gráficos 1 e 2 que a ação dos resíduos de polimento da empresa 

Marbrasa atuou de forma intensa  na alteração do pH do solo no local de aplicação, ou seja, 

na superfície, com o pH atingindo valores acima de 8,0 na primeira camada do solo 

avaliada. A partir desta camada forma observadas quedas sucessivas no pH em ambos os 



solos, mas de forma mais intensa  no solo arenoso. No solo de textura argilosa, o pH foi 

inferior a 7,0 a partir dos 9,0 centímetros de profundidade enquanto no solo arenoso esta 

característica foi observada a partir da profundidade de apenas 3,0 centímetros. O 

deslocamento mais lento do resíduo no solo argiloso favoreceu a sua reatividade em várias 

camadas do solo próximo a superfície. No solo arenoso o deslocamento foi mais intenso não 

gerando tempo suficiente para a sua reatividade nas camadas inferiores do solo próximas a 

superfície. Neste solo, nas camadas inferiores, a partir dos 24 centímetros, observa-se uma 

pequena elevação do pH  até a última camada  analisada, fato que não ocorreu no solo 

argiloso. Este resultado deve-se, provavelmente à intensa percolação de resíduo na água de 

irrigação através dos macroporos do solo, aumentando o seu acúmulo e a sua reatividade 

nas camadas inferiores do perfil. 

 O efeito do resíduo de serraria da empresa Marbrasa apresentou comportamento 

semelhante na camada superficial dos solos (0,00-1,50 cm) com acréscimos de pH acima 

de 7,5. Apesar disto, na camada imediatamente abaixo da superficial (1,5 – 3,0 cm) no solo 

arenoso, o valor se encontrava próximo a 6,5, diferentemente do ocorrido no solo argiloso 

onde o pH do solo ficou inferior a 7,0 apenas a partir da camada de solo abaixo de 4,5 

centímetros. Os efeitos de reação das do pH nas camadas mais profundas do solo arenoso 

foram semelhantes ao ocorrido  com o resíduo de polimento da Marbrasa, mas com menor 

intensidade, provavelmente devido ao tamanho das partículas  do resíduo de serraria serem 

maiores, em média, que as partículas do resíduo de polimento (Boechat et al., 2008). 

Novamente, estes efeitos nas camadas profundas do solo não foram observados no solo 

argiloso.  

Gráfico 1 . Percolação  do resíduo de polimento da empresa Marbrasa 
ao longo do perfil de um solo de textura arenosa e seu efeito da 

alteração do pH. 
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Gráfico 2 . Percolação  do resíduo de polimento da empresa 
Marbrasa ao longo do perfil de um solo de textura argilosa e seu 

efeito da alteração do pH
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Gráfico 3 . Percolação  do resíduo de serraria da empresa Marbrasa 
ao longo do perfil de um solo de textura arenosa e seu efeito da 

alteração do pH. 
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Gráfico 4 . Percolação  do resíduo de serraria da empresa Marbrasa ao 
longo do perfil de um solo de textura argilosa e seu efeito da alteração 

do pH. 

5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

0,00 - 1,50

1,50 - 3,00

3,00 - 4,50

4,50 - 6,00

6,00 - 7,50

7,50 - 9,00

9,00 - 10,50

10,50 - 12,00

12,00 - 13,50

13,50 - 15,00

15,00 - 16,50

16,50 - 18,00

18,00 - 19,50

19,50 - 21,00

21,00 - 22,50

22,50 - 24,00

24,00 - 25,50

25,50 - 27,00

27,00 - 28,50

28,50 - 30,00

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(c
m

)

pH

 

CONCLUSÃO 
Os resíduos oriundos da empresa Marbrasa do Espírito Santo aplicados na 

superfície do solo, apresentaram potencial de elevação do pH nas camadas superficiais e 

sub superficiais para o solo argiloso. O deslocamento do resíduo para as camadas mais 

profundas foi verificado no solo arenoso. Os resíduos de polimento, de menor tamanho, 

apresentaram maior potencial de translocação no solo arenoso. 
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RESUMO 
 
Os cortes de morros para a construção das rodovias são realizados, de modo geral, 
desconsiderando as características químicas e físicas dos solos, acarretando no período 
das chuvas, prejuízos as estradas e ao trânsito de veículos devido os desmoronamentos. 
Este experimento teve como objetivo verificar a ação das plantas na redução da densidade 
aparente do solo das encostas das estradas.  O experimento foi conduzido em uma encosta 
na BR259 em Latossolo vermelho amarelo distrófico. Foram construídos sulcos de 0,5 metro 
de espaçamento, em nível, e após a adubação e correção foi realizada a semeadura 
adensada das seguintes espécies vegetais:  Leucena, guandu, crotalária e braquiaria. 
Foram realizadas duas coletas de solo ao longo do desenvolvimento do trabalho. Verificou-
se que nos solos das linhas de cultivo a densidade foi reduzida em relação as entrelinhas. 
Os principais efeitos da redução foram promovidos pela braquiaria. Efeitos positivos do 
guandu foram observados apenas na 1ª coleta, desaparecendo na 2ª coleta, provavelmente 
pelo estresse hídrico e térmico, condições características da região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: densidade aparente, solos, taludes de estradas 
 
 
ABSTRACT 
 
The cuts of soils for the construction of the roads are made, in general, disregarding the 
physical and chemical characteristics of the soil, causing the period of rains, the roads and 
damage to vehicle traffic due to landslides. This experiment aimed to verify the action of 
plants in reducing the apparent density of soil slopes of roads. The experiment was 
conducted on a hillside in the BR259 in red yellow dystrophic Oxisol. Furrows were 
constructed of 0.5 meter of space on level, and after fertilization and correction was 
performed sowing density of the following plant species: leucaena, pigeon pea, crotalaria and 
brachiaria. There were two samples of soil throughout the development of work. It was found 
that the soils of culture lines showed reduced density in the relation between lines. The main 
effects of the reduction have been promoted by Brachiaria. Positive effects of pea were 
observed only in the 1st collection, disappearing in the 2nd collection, probably by water 
stress and thermal conditions characteristic of the region. 
 
 
KEYWORDS: bulk density, soil, slope of roads 
 
INTRODUÇÃO 



A principal via de transporte de mercadorias no país são as rodovias. Dezenas de 

milhares de caminhões se deslocam diariamente transportando cargas, muitas vezes 

perecíveis, possuindo prazo para a comercialização com o risco de se perder. O país possui 

uma extensa malha rodoviária formado principalmente por estradas federais e estaduais, 

construídas em diversos tipos de solos e diferentes relevos. Minas Gerais apresenta 

atualmente a maior malha rodoviária federal do país construída em relevo 

predominantemente ondulado o que obriga, com freqüência, as construtoras a realizarem 

alterações nos morros para planejar o percurso em que a estrada será construída. Quando 

se realizam os cortes dos morros, os horizontes do solo expostos são geralmente o B, C e 

as rochas. Estes horizontes inferiores geralmente apresentam elevada acidez, baixa 

fertilidade e estrutura fraca, facilmente destruído pelas águas das chuvas. A formação de 

camadas do solo compactadas superficial ou sub superficialmente, no perfil de alguns solos, 

principalmente naqueles que sofreram grande ação antrópica, tem sido responsável pelo 

impedimento ao aprofundamento radicular e considerada causa primária da erosão. Em 

geral, as camadas compactadas do solo apresentam pouca quantidade de raízes, baixa 

atividade biológica e reduzida macroporosidade (Cardoso et al., 2003). A porosidade e a 

aeração do solo são atributos físicos importantes no desenvolvimento das raízes (Alvarenga 

et al.,1996). Segundo Shierlaw e Alston (1984), a compactação do solo reduz a quantidade 

de poros grandes, similares em tamanho e diâmetro às raízes das plantas impedindo a sua 

penetração. Desta forma, apenas as raízes finas podem penetrar em solos compactados 

mais facilmente, fato verificado por Whiteley e Dexter (1982). 

METODOLOGIA 

 O experimento foi realizado na região Leste de Minas Gerais às margens da BR 259 

no município de Governador Valadares onde o solo foi classificado como Latossolo 

Vermelho Amarelo distrófico. Foi utilizado um corte de solo as margens da estrada com 

relação 2:1 (vertical:horizontal), 12 metros de altura e 50 metros de largura. Foram utilizadas 

as seguintes leguminosas de porte arbustivo e herbáceo: guandu (Cajanus cajan), leucena 

(Leucaena leucocephala), crotalaria (Crotalaria juncea) e uma gramínea, a braquiaria 

(Brachiaria brizantha). Foram construídos pequenos sulcos em curva de nível nas encostas 

onde as leguminosas foram semeadas com distância vertical entre os sulcos de 0,5 metro. 

Foram aplicados adubos e corretivos nos sulcos de acordo com as necessidades. As 

sementes foram semeadas de forma contínua de modo a se obter de 20 a 40 plantas por 

metro linear. Neste trabalho foram utilizados os seguintes tratamentos:  Monocultivo da 

leucena, monocultivo do guandu, cultivo da leucena, braquiaria e guandu consorciados, 

cultivo da leucena, guandu e crotalaria consorciados e monocultivo da braquiaria. A 

preparação das encostas e o plantio das espécies vegetais foram realizados em outubro de 

2004 e as avaliações em outubro de 2006 (1ª coleta) e outubro de 2007 (2ª coleta). Cada 



parcela experimental possuía cinco metros de largura. As amostras de solo indeformadas 

foram coletadas nas linhas e entrelinhas de cultivo e conduzidas ao laboratório para 

determinação da densidade aparente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Gráf ico 1. Densidade aparente dos solos da linha de cult ivo e 
entrelinhas em duas coletas na BR259
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Gráfico 2. Porcentagem de redução da densidade 
aparente dos solos das linhas de plant io em comparação 

as entrelinhas da encosta da BR259.
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O Gráfico 1 mostra o melhor desempenho dos solos das linhas de plantio em relação 

à redução da densidade aparente em comparação as entrelinhas tanto na primeira coleta 

quanto na segunda coleta. O aumento da densidade do solo na segunda coleta pode ter 

ocorrido devido às chuvas excessivas do período que carrearam partículas de argila pelo 

interior do solo, acumulando nos macroporos. A redução da densidade aparente do solo nas 

linhas em relação às entrelinhas foi de quase 8% na primeira coleta, reduzindo para 6% na 

segunda coleta do solo (Gráfico 2) Estes resultados indicam que a presença das raízes das 

plantas o solo tendem a reduzir a sua densidade, provavelmente, favorecendo a infiltração 

de água e a drenagem do solo.  

Gráf ico 3.Densidade aparente dos solos da linha de 
cult ivo e entrelinhas em duas coletas na BR259 
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Gráf ico 4. Porcentagem de redução/aumento da densidade 
aparente dos solos das linhas de plant io em comparação as 

entrelinhas da encosta da BR259
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No Gráfico 3, no desmembramento dos efeitos, observou-se que na primeira coleta e 

principalmente na segunda coleta, esta redução na densidade ocorreu devido à ação da 

braquiaria. Na primeira coleta esta redução em relação às entrelinhas para as culturas das 

leguminosas foi um pouco superior a 5% enquanto para a gramínea esta redução foi de 

aproximadamente 11%. Na segunda coleta, os efeitos das raízes das gramíneas na redução 

da densidade aparente do solo aumentaram com valores de redução da densidade acima de 



14% enquanto nas linhas contendo leguminosas, a densidade aumentou ficando superior as 

entrelinhas em mais de 2% (Gráfico 4).  

Gráf ico 5.Densidade aparente dos solos da linha de 
cult ivo e entrelinhas em duas coletas na BR259 
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Gráfico  6. Porcentagem de redução/aumento  da 
densidade aparente dos so los das linhas de plantio  
em comparação as entrelinhas da encosta da BR259
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 Observando os efeitos individuais das culturas, verificamos que, entre as 

leguminosas, apenas o guandu na primeira coleta apresentou resultados significativos, 

efeitos não verificados na segunda coleta (Gráfico 5). Os desempenhos negativos podem 

ser observados no Gráfico 6 onde o aumento da densidade do solo com o cultivo da 

crotalaria saltou de 2% na primeira coleta para cerca de 12% na segunda coleta. Estes 

valores podem ter ocorrido devido a morte rápida da maioria das raízes da crotalaria, 

aumentando os espaços desocupados dos macroporos, facilitando o reagrupamento das 

partículas e aumentando a sua densidade. Os resultados mostram que as gramíneas 

apresentam maior capacidade de adaptação climática e desenvolvimento nos solos das 

encostas da região. 

CONCLUSÃO 

 A presença das raízes das plantas favoreceu a redução da densidade aparente dos 

solos, mas de forma pouco significativa, com exceção das raízes de braquiária, associado, 

provavelmente ao seu sistema radicular fasciculado. 
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RESUMO:  
O objetivo deste trabalho é verificar a existência de uma hidrotalcita contendo Cério 
na mesma proporção de Alumínio na estrutura do mineral e efetuar o tratamento 
térmico, a fim de avaliar sua aplicação em catálise heterogênea. A síntese foi 
realizada pelo método de co-precipitação, descrito por Reichle (1985), com alterações 
na temperatura e no tempo de cristalização. As técnicas analíticas de caracterização 
utilizadas foram: Difração de Raios-X, Espectroscopia no Infravermelho, Microscopia 
Eletrônica de Varredura e Microssonda Eletrônica. 
A hidrotalcita sintetizada apresentou parâmetros de cela unitária a=b(3,09 Å), c 
(24,31 Å), V (200,09 Å) ligeiramente superiores aos da hidrotalcita estequiométrica. 
Fases secundárias também foram observadas. Quando submetida a tratamento 
térmico (500°C e 650°C) a hidrotalcita apresentou como derivados óxidos simples 
(CeO2 e MgO). Os espectros obtidos no IV também registraram bandas 
características do mineral hidrotalcita, assim como a presença de fases secundárias. 
A razão molar dos cátions bivalentes e trivalentes [M2+/M3+ = 2.67] obtida para a 
amostra sintetizada, está de acordo com a faixa (1 a 8) estabelecida para a 
hidrotalcita estequiométrica. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Hidrotalcita, Cério, DRX, MEV. 
 
 
ABSTRACT: 
The objective of this work is to verify the existence of a hydrotalcite with Cerium in 
the same proportion as aluminum in the mineral structure and make the heat 
treatment to evaluate its application in heterogeneous catalysis. The synthesis was 
performed by co-precipitation method, described by Reichle (1985), with changes in 
temperature and time of crystallization. The analytical techniques used for 
characterization were: X-ray diffraction, in Infrared Spectroscopy, scanning electron 
microscopy and microprobe Electronics. The synthesized hydrotalcite presented unit 
cell parameters of a = b (3.09 Å), c (24.31 Å), V (200.09 Å) slightly higher than the 
stoichiometric hydrotalcite. Secondary phases were also observed. When subjected 
to heat treatment (500°C and 650°C) presented as the hydrotalcite derived simple 
oxides (CeO2 and MgO). The spectra obtained in the IR band also recorded 
characteristics of the mineral hydrotalcite, as well as, the presence of secondary 
phases. The molar ratio of bivalent and trivalent cations [M2 + / M3 + = 2.67] 
obtained for the synthesized sample is in agreement in the range (1 to 8) set for the 
stoichiometric hydrotalcite. 
 
KEYWORDS: Hydrotalcite, Cerium, DXR, SEM. 
 
INTRODUÇÃO: 

 
As argilas aniônicas são hidróxidos mistos conhecidos como materiais do tipo 

hidrotalcita. Quimicamente são representadas pela fórmula geral: [M2+
(1-x)M

3+
x(OH)2]

x+ (Ax/n)
n-



.yH2O. Segundo, Dana & Hurlbut (1984), este mineral apresenta uma estrutura semelhante à 
da Brucita, onde cada íon M2+ ocupa centros octaédricos, que possuem em seus vértices 
ânions hidroxila. Crepaldi & Valim (1998), reportaram uma grande variedade de hidrotalcitas, 
isso ocorre devido a sua extensa faixa de estabilidade, na qual X pode variar de 0,17 a 0,33 
e a relação M2+/ M3+ de 1 a 8. Dessa forma, diversos cátions divalentes e trivalentes, assim 
como ânions têm sido ser utilizados na síntese deste tipo de material. 

As hidrotalcitas quando submetidas a tratamento térmico usualmente produzem 
óxidos simples e mistos. Bolognini et al. (2002) demonstrou a viabilidade desse material em 
processos catalíticos, devido a fatores como: alta área superficial, diâmetro e volume de 
poros elevados. Um comportamento bastante freqüente neste tipo de material é o efeito de 
memória que consiste na reconstrução da estrutura original da hidrotalcita quando em 
contato com o ar atmosférico, recuperando o carbonato e a água eliminados a altas 
temperaturas.  

Este trabalho apresenta os resultados obtidos por diversas técnicas complementares: 
Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia no Infravermelho (IV), Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) e Microssonda Eletrônica (ME) para a hidrotalcita sintética e seus 
derivados e avalia a incorporação do cério na estrutura da hidrotalcita, assim como o uso 
potencial destes compostos em processos catalíticos.  

 
PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 

O material foi sintetizado utilizando soluções aquosas de nitratos dos precursores e 
soluções básicas de carbonato e hidróxido de sódio como agentes precipitantes. O 
composto formado permaneceu sob agitação à 48°C por 24h em banho ultrasônico. A 
suspensão obtida passou por um processo de lavagem e envelhecimento de 24h, com 
controle de pH. O material foi seco à 100°C/24h. O tratamento térmico foi efetuado em 
diferentes temperaturas (500°C e 650°C). No decorrer do trabalho as amostras serão 
denominadas: Ce-HDL (sem tratamento térmico), Ce-HDL500 (tratamento térmico á 500°C) 
e Ce-HDL 650 ( tratamento térmico á 650°C). 

 As condições experimentais utilizadas foram: DRX (Philips, X’PERT PRO PW3050), 
Cu λα = 1,54056 Å, 2θ= 5° a 70°, 2°/min, 40kV, 40mA e tempo de 20s. IV (thermo electron 
IR 100), 4000 a 400 cm-1, 40 rotações e resolução de 2 cm-1. MEV (Zeiss-LEO 1430), 25kV e 
40mA e ME (Cameca SX-100), 15 kV, 20mA, feixe 1 µm, os padrões utilizados foram 
Periclásio e Corindon (SXGeo) para Al e Mg e Monazita (Astimex MINM25-5332) para o Ce. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O difratograma da amostra Ce-HDL (Fig.1) é bastante similar ao apresentado na 
literatura para a hidrotalcita estequiométrica (JCPDS 14.0191), entretanto com grau de 
cristalização inferior, reportado pela intensidade e definição dos picos. Os picos principais da 
hidrotalcita [(003), (006), (012), (015), (018), (110), (113)] foram indexados. Além disso, foi 
observado um ligeiro aumento nos parâmetros da cela unitária [a=b (3,09 Å), c (24,31 Å) e V 
(200,09 Å)] quando comparados à hidrotalcita estequiométrica. Esses resultados são 
coerentes com a possível incorporação do Cério na estrutura do mineral. Fases anexas 
[CeO2; Ce2O(CO3)2H2O] também foram registradas (Fig.1). 

Nas amostras Ce-HDL 500 e Ce-HDL650 (Fig.1) o estreitamento dos picos 
observados, assim como a melhor cristalização do material são decorrentes do tratamento 
térmico ao qual foi submetido às amostras. A presença de duas fases (CeO2 e MgO)  
também foram observadas. Entretanto não foi observado o efeito de memória, nem a 
presença de óxidos duplos. 
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Figura 1. DRX das amostras sintetizadas. a) Ce-LDH (.HDT, * CeO2, # Ce2O(CO3)2H2O) b) 
Ce-LDH 500 (* CeO2, ♦ MgO) c) Ce-LDH 650 (* CeO2, ♦ MgO). 

 
As micrografias da amostra Ce-HDL (Fig.2), evidenciam as dimensões reduzidas do 

material sintetizado, assim como a presença de aglomerados em torno de 100 µm. Há 
formação de cristais com tamanho de cristalito em torno de 2µm.  A fase cúbica acessória 
(CeO2) observada está em concordância com o difratograma registrado para a amostra.  

 
  

   
 
Fig.2 – MEV da amostra Ce-HDL: a) aglomerado, b) cristalito c) fase cúbica (CeO2). 
 
O espectro da amostra Ce-HDL (Fig.3) registrou bandas da hidrotalcita 

estequiométrica: Presença de ampla vibração em torno de 3500 cm-1 devido o estiramento 
OH da água adsorvida, intensas bandas em torno de 1640 cm-1 foram atribuídas à 
deformação angular da água, o estiramento assimétrico do CO3 foi observado em torno de 
1350 e 850 cm-1 e o modo de translação da ligação Mg/Al-OH em torno de 500 cm-1. 

 As amostras Ce-HDL500 e Ce-HDL650 apresentaram valores de bandas próximas 
aos valores reportados para a amostra sem tratamento térmico. A amostra Ce-HDL 500 
apresentou estiramento OH da água adsorvida em torno de 3500 cm-1, a deformação 
angular da água ocorreu em torno de 1640 cm-1, o modo de estiramento assimétrico do CO3

 

foi observado em torno de1380 e 850 cm-1, o modo de translação da ligação M-X em torno 
de 506 cm-1

. O tratamento térmico a 650°C promoveu uma diminuição nas intensidades das 
bandas observadas na amostra, entretanto houve a permanência das seguintes bandas 
características: estiramento OH da água adsorvida em torno de 3590 cm-1, deformação 
angular da água 1640 cm-1, estiramento assimétrico do CO3 em torno de 1350 e 860 cm-1 e 
modo de translação da ligação M-X em torno de 510 cm-1.  

A presença de bandas referentes ao estiramento do OH na água adsorvida, 
deformação angular da água e estiramento assimétrico do CO3 foi associada ao contato com 
o ar atmosférico. As bandas em torno de 500 cm-1 referentes à formação dos óxidos são 
coerentes com os resultados obtidos por meio das outras técnicas analíticas. 

a b c 
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Figura 2. IV das amostras sintetizadas a) Ce-LDH, b) Ce-LDH 500 e c) Ce-LDH 650. 

 
A incorporação do cério na estrutura da hidrotalcita ficou evidente pela análise 

realizada por ME (Tab.1) que quantificou teores de cério (1,19) ligeiramente inferiores aos 
de Alumínio (1,52), a relação estequiométrica M2+/M3+ (2.7) também apresentou um valor 
inferior á aquele reportado na literatura para a hidrotalcita sintética.   

 
Tabela 1: Composição Química da amostra Ce-HDL em relação a HDL estequiométrica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSÕES: 
 

A cristalização de uma hidrotalcita com teor de Cério equivalente ao de Alumínio foi 
evidenciada pelas técnicas analíticas (DRX, IV, ME), comprovando que é possível introduzir 
elementos com raio iônico superiores aos descritos na literatura sem provocar o colapso da 
estrutura da hidrotalcita. O efeito de memória não foi observado por DRX, assim como a 
existência de óxidos duplos. Porém, são formados óxidos simples que futuramente poderão 
ser aplicados em processos catalíticos. 
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RESUMO 

Análises geoquímicas de metassedimentos do Grupo Araxá, coletados na região 

Mairipotaba – Morrinhos, mostram composição peraluminosa e enriquecimento em Cs, Rb, 

Ba, K, Th e U em relação à Nb, Ta, ETR, P, Zr, Ti e Y, indicando fracas anomalias negativas 

de Nb, Ta, Sr, P e Ti. Os dados geoquímicos dos metassedimentos sugerem semelhante 

composições de rochas formadas em arcos magmáticos, com a fonte de origem desses 

metassedimentos relacionados a arcos magmáticos oceânicos. 

 
PALAVRAS CHAVE: Grupo Araxá, metassedimentos, geoquímica. 

 

ABSTRACT 

Geochemistry analysis of metassediments from Araxá Group, collected in the Mairipotaba – 

Morrinhos region, show peraluminous composition and enrichment in Cs, Rb, Ba, K, Th and 

U in relation to Nb, Ta, ETR, P, Zr, Ti and Y, indicating slight negatives anomalies of Nb, Ta, 

Sr, P and Ti. The metassediments geochemistry values suggest similar composition of rocks 

formed in magmatic arks, whit the source of origin of these metassediments related to 

oceanic magmatic arks.  

 
KEYWORDS: Araxá Group, metassediments, geochemistry. 

 

INTRODUÇÃO 
O Grupo Araxá é constituído principalmente por metassedimentos distais 

turbidíticos, com significativa presença de pelitos, incluindo rochas metamáficas e 



metaultramáficas interpretadas como melange ofiolítica (Valeriano et al., 2004). No estado 

de Goiás, informações isotópicas e geocronológicas para rochas metassedimentares do 

Grupo Araxá, indicam que as fontes dos sedimentos têm idades paleo- a neoproteozóicas 

(arcos magmáticos neoproterozóicos e rochas do Cráton do São Francisco ou crosta siálica 

paleoproterozóica) e demonstram que a deposição do Grupo Araxá ocorreu no 

Neoproterozóico (Piuzana et al., 2003). O objetivo deste trabalho é apresentar os dados de 

geoquímica obtidos em metassedimentos do Grupo Araxá na região entre Mairipotaba e 

Morrinhos. 

 

GEOLOGIA LOCAL 
O Grupo Araxá na área de estudo é constituído por metassedimentos pelíticos 

(seqüência pelítica) a psamo-pelíticos (seqüência psamo-pelítica). A seqüência psamo-

pelítica é constituída por xistos e quartzitos (muscovita-quartzo xistos, muscovita/biotita 

xistos com ou sem granada, muscovita quartzitos e quartzitos micáceos, localmente com 

granada, os xistos e quartzitos apresentam quantidades variáveis de plagioclásio podendo 

formar gnaisses). A seqüência pelítica é constituída por granada-muscovita/biotita xistos 

e/ou paragnaisses, normalmente com anfibólio, e mais raramente cianita e estaurolita. 

Serpentinitos, talco xistos e clorita xistos com características geoquímicas e texturais de 

complexos do tipo alpino e; raros anfibolitos com característica geoquímica de basaltos do 

tipo MORB ocorrem intercaladas nos metassedimentos do Grupo Araxá. Corpos graníticos 

intrusivos peraluminsos, tipo S, constituídos por biotita/muscovita ortognaisses com ou sem 

granada, com composição variando entre tonalito e granodiorito também ocorrem 

associados.  

 

MÉTODOS ANALÍTICOS 
 Foram selecionadas 11 amostras para estudos litogeoquímicos de elementos 

maiores, menores, traços e elementos terras raras (ETR). As amostras foram analisadas 

pelo Acme Analytical Laboratories Ltda (Vancuver, Canadá). As análises de elementos 

maiores foram feitas utilizando 1 g de amostra e analisadas por ICP (ICP - emission 

espctrometry), e os elementos traços e menores e elementos terras raras (ETR) 

determinados por ICP (ICP mass espectrometry). 

 

GEOQUÍMICA DOS ORTOGNÁISSES 
Foram analisados: granada-biotita/muscovita xistos; granada-biotita/muscovita 

paragnaisses com traços de hornblenda e presença de cianita em uma amostra; e um 

muscovita-quartzo xisto. Os metassedimentos da seqüência pelítica apresentam significativa 

variação nos conteúdos totais dos óxidos dos elementos maiores: SiO2 (61,79%-75,16%), 



Al2O3 (13,85%-16,20%), FeOT (2,38%-7,06%), MgO (0,38%-3,65%), CaO (0,21%-4,85%), 

TiO2 (0,22%-0,98%), MnO (0,02%-0,13%), P2O5 (0,13%-0,23), Na2O (0,09%-4,87) e K2O 

(1,20%-5,28%). Nota-se que os conteúdos de TiO2, MnO e P2O5 são relativamente baixos e 

os de Na2O e K2O variam de baixos a altos. Em relação a proporção molecular de alumínio e 

álcalis, os metassedimentos apresentam composição peraluminosa, com razão molecular 

A/CNK de 0,98 a 2,22 (Figura 1). A composição normativa (CIPW), mostra como minerais 

principais: quartzo, ortoclásio, albita, anortita, coríndon, hyperstênio, hematita e 

subordinadamente magnetita e apatita. 

 O padrão de distribuição de elementos traço normalizados pelo manto primitivo 

(Taylor e MacLennan, 1985) dos metassedimentos mostra um enriquecimento em Cs, Rb, 

Ba, K, Th e U em relação a Nb, Ta, ETR, P, Zr, Ti e Y, mostrando fracas a médias 

anomalias negativas de Nb, Ta, Sr, P e Ti (Figura 1). O conteúdo total de ETR é baixo 

(ΣETRL = 93,64-159.63 ppm, ΣETRP = 15,87-24,84 ppm e ΣETRTotal = 111,06-184,47 ppm), 

predominando conteúdos entre 111,06-146,66 ppm. Os elementos terras raras leves (ETRL) 

normalizados pelo manto primitivo (Taylor e MacLennan, 1985) apresentam concentrações 

entre 6 e 92 vezes acima da do mato primitivo, enquanto que os elementos terras raras 

pesadas (ETRP) entre 4 e 12 vezes (Figura 1). O padrão de distribuição entre os ETRL 

mostra um forte fracionamento exibindo um padrão inclinado (LaN/EuN = 3,68-8,08). O 

padrão de distribuição entre os ETRP apresenta um padrão pouco inclinado à sub-

horizontal, indicando fraco fracionamento entre os ETRP (GdN/LuN = 1,14-2,54). A relação 

entre a distribuição de ETRL e ETRP mostra forte fracionamento (LaN/LuN = 2,8-77,39), 

exibindo discretas a forte anomalias negativas de Eu (Eu* = 0,42-0,82). Os digramas 

(Al2O3)/(CaO+Na2O+KO2) versus (FeOT+MgO), (TiO2) versus (FeOT+MgO) e 

(K2O/Na2O)/(CaO+Na2O+KO2) versus (FeOT+MgO) (Bhatia, 1983) mostram que os 

metassedimentos analisados apresentam similaridades com grauvacas de ambientes de 

arcos de ilha oceânicas. Os conteúdos de elementos traço também mostram composições 

semelhantes à de rochas de arcos magmáticos (Figura 1). 

 

CONCLUSÕES 
 Os metassedimentos do grupo Araxá na área de estudo apresentam composição 

peraluminosa, enriquecimento em elementos litófilos de raio iônico grande em relação a 

elementos de alto campo de força e ETR, mostrando fracas anomalias negativas de Nb, Ta, 

Sr, P e Ti. Os resultados geoquímicos indicam que os metassedimentos do Grupo Araxá, 

têm sua fonte de origem em arcos vulcânicos oceânicos (Arco Magmáticos 

Neoproterozóicos). 
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Figura 1. Características geoquímicas dos metassedimentos do Grupo Araxá. 
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Abstract 
Cova dos Mouros is a former mine located in the northern region of Portugal (Figure 1). 
Several periods of metal exploration have occurred with varying degrees of success. 
The first exploration period for gold is related to the presence of Romans in the region. 
Today, such presence is indicated by the large ‘holes’ corresponding to the open pits 
for gold exploration. During the first half of the 20th century, tin and tungsten were also 
prospected in the mine. A profusion of wells and galleries spread across the area 
testifies to the new interest in this mine. At present, these old mining works are used for 
water exploitation systems (Reis et al., 2005).  
A preliminary hydrogeochemical study was carried out to determine the chemical 
composition of waters near the mineral deposit and to evaluate the water quality. 
Thirteen surface and groundwaters were sampled and a large set of chemical 
components was determined, taking into account the ore and host rocks compositions. 
The waters show low metal concentrations, even for toxic or potentially harmful 
elements. Such is not a totally unexpected result as several studies indicate that in this 
type of environment, waters interacting with the ore deposit are generally non acidic, 
likely due to the low sulphidation system, the limited extension of the ore vein, the 
presence of calcite in the hydrothermal alteration assemblage, and the weathering of 
silicate rocks, which appears to contribute in buffering the acidity produced by the 
oxidation of sulphide minerals, especially pyrite. The non-acid environment does not 
favour the mobility of elements associated with the mineralisation, such as Bi, Se, Co, 
Ni, Pb, Zn, and As. In addition, aqueous transport of these elements may be limited by 
the precipitation of ferrihydrite, which is able to reduce or remove these elements, 
particularly As, from solution. 
Keywords: gold, ground and surface water samples, soil, sulphide. 
 
 
STUDY AREA 
The study area is located in the vicinity of Marrancos, near Braga city, in northwest 
Portugal (Fig. 1). The main lithologies in the region are Silurian metassediments, a 
medium-fine grained porphyritic biotite-muscovite Hercynian granite and hornfels 
developed at the metassediments/granitoid contact (Fig.1a). The hornfels are mainly 
banded coarse-grained quartz-feldspar but, closer to the contact zone, pelitic fine-
grained biotite/muscovite hornfels are more abundant. Small quartz-sulphide veins 
frequently crosscut the pelitic hornfels. The Marrancos mineralization is hosted by a N-
45ºE trending quartz breccia, which is spatially related to a major shear zone and 
located in the hornfels. According to Reis et al. (2001) the primary geochemical 
signature is chemically defined by an assemblage of Fe-As-Bi-Au-Ag-Te-Cu-(Pb-Zn-
Se-Sn-W) corresponding to a mineralogical assemblage of arsenopyrite-pyrite-
bismuthinite-bismuth-gold-electrum+(tungstates-cassiterite-estanite-molybdenite-
chalcopyrite-sphalerite-galena-sulphosalts). Gold occurs mostly as electrum, mainly in 
arsenopyrite and pyrite, either as small inclusions (average grain size of 4 µm) or 
disseminated in their crystal lattice (microprobe analysis shows concentrations from 
0.035 to 0.067 wt% according to Reis (1997)). Across the study area there is much 
evidence of past mining and exploration activity indicating that these soils are locally 
disturbed by such activity (open-pits, old trenches, drill-holes). Some have partially 
exposed the mineralized structure to weathering, promoting the dispersion of the 
metals at the surface. 
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Fig. 1. Location of the study area and geological map. 

 
 
METHODS 
For this work three types of water samples were collected: from boreholes (60 meters 
deep– samples 3, 11, 12, 13), mine adits (were used for W exploration – samples 1, 2, 
6, 4, 9) and domestic wells (9-17 meters deep– samples 7, 8, 5, 10). A total of 13 water 
samples were collected in the vicinity of the Marrancos mine (Fig 1). 
For each sample pH, electrical conductivity (EC), temperature and alkalinity were 
measured on unfiltered waters in field. Samples for subsequent chemical analysis were 
prepared in several ways. For analysis of Au 1 L water sample was collected. The 
water was immediately filtered through a 47mm Durapore filter 0.45µm. After filtration, 
the sample returned to its original collection bottle (rinsed to remove any particles) and 
10 mL of HCl plus300 mg of Darco G-60 were added. The sample was shaken for 1 
hour, left to stand for 5 to 10 minutes to let most of charcoal settle, and filtered through 
a MF-Millipore Membrane Filter (MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, 
hydrophilic, 1.2 µm, 47 mm, white, plain) to collect the charcoal. The filter and charcoal 
were transferred to Vials. Charcoal samples were analyzed by ICP-MS. An aliquot of 
500ml of water was also sampled and filtered using 0.45 µm Millipore filters: (i) 50ml 
were acidified with concentrated nitric acid for ICP-MS analysis of a large suite of 
elements (including pathfinders); (ii) the remaining water was left unacidified for anion 
analysis by ion chromatography. All samples were refrigerated at <4ºC. 
The soil samples were collected in a rectilinear grid at equal distances (80 m) along 
evenly spaced lines (50m). The lines are oriented perpendicularly to the NE-SW 
trending quartz breccia (Fig. 1). The samples collected at 10-30 cm depth were dried at 
a temperature of 50ºC for 24h. The <200 mesh fraction obtained by dry sieving was 
retained for chemical analysis. Sample splits of 15 g were digested in a hot (95ºC) 
modified ‘aqua regia’ leach (equal volumes of H2O-HCl-HNO3) and analysed by ICP-
MS for low to ultra-low determination of 53 elements at ACME Analytical Laboratory 
(ISO 9002 Accredited Co.), Vancouver, BC - Canada. 
 
 



RESULTS 
Surface waters in Marrancos area are characterized by Cl-Na (samples 1, 2, 6 and 9), 
HCO3-Na (sample 4). The ground waters are characterized by SO4-Mg (samples 3 and 
11), Cl-Mg (samples 5 and 8) and Cl-Na (samples 7, 10, 12 and 13) (Fig. 2). 
Table 1 shows the composition of waters, which show low cation and anion 
concentrations and high pH values. 
The EC ranges from 35 – 171 µS/cm in waters and the highest value is in borehole nº 3 
(located near the football field). This borehole also has the highest concentration in 
SO4 and the content of As exceeds the admissive maximum value to drink water, while 
the pH is the lowest value. This borehole is 60 meters deep. 
The highest values in Au and Sr are in a domestic well (nº8) located at SW area. 
The mine adits show the lowest values in Cu, Pb and Zn.  

Fig. 2 Piper plot of waters from Marrancos Mine. 
 
Table 1 Cation and anion compositions of waters from Marrancos mine 
 

Cond. pH HCO3 Cl NO3 SO4 Ca K Na Mg As Au Pb Fe Cu Rb Be Zn Sr Ba 
µS/cm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb 

1 Adit mine 57.3 7.57 30 7 0 0 0.1 0.6 5.2 0.7 0.5 0.17 0.05 5 0.1 1.4 0.2 3 2.02 12.74 
2 Adit mine 35.0 6.39 0 6 0 0 0.2 0.3 4.8 0.5 7.4 0.07 0.05 12 0.05 0.82 0.07 11.2 3.07 7.93 
6 Adit mine 62.8 6.18 20 9 29 31 1.2 1.2 8.3 1.9 0.3 0.05 0.05 5 0.05 2.96 0.08 0.7 15.34 19.14 
4 Adit mine 86.4 6.74 20 6 15 8 2.7 1.2 9.7 3.2 46.7 0.05 0.05 5 0.1 2.27 0.05 2.8 33.54 15.16 
9 Adit mine 45.3 6.40 0 7 4 0 0.8 0.7 6.9 1.2 2.4 0.05 0.05 5 0.1 1.8 0.05 2.9 9.48 16.42 
3 borehole 171.4 5.82 20 8 3 1 7.0 2.0 13.9 8.9 17.1 0.05 0.3 5 8.7 2.4 0.06 36.4 81.24 18.33 
11 borehole 111.7 6.09 0 9 32 1 4.3 1.5 11.6 5.0 0.3 0.05 0.2 5 0.3 4.22 0.19 27.4 23.38 7.72 
12 borehole 69.0 5.55 25 9 22 4 1.5 0.9 8.9 1.5 0.3 0.05 0.3 5 6.6 2.66 0.14 29.2 13.18 29.3 
13 borehole 60.5 5.51 10 10 12 2 0.7 0.8 8.7 1.3 0.3 0.05 1 5 33.4 2.59 0.14 23.5 10.85 21.55 
7 domestic well 50.6 5.92 20 7 5 22 1.0 1.2 7.4 1.2 6.1 0.05 0.05 5 0.1 3.65 0.05 4.7 10.65 12.7 
8 domestic well 132.9 6.19 20 15 9 1 7.7 1.6 14.2 4.1 4.7 0.05 0.3 5 24.2 5.32 0.17 39.4 67.9 54.09 
5 domestic well 101.5 6.38 0 10 1 1 4.6 1.7 7.6 4.8 0.3 0.05 2.4 5 13.9 4.52 0.95 59.8 25.24 131.47 
10 domestic well 68.6 6.07 10 10 1 1 2.3 2.2 8.0 1.4 0.3 0.05 0.3 5 3.2 4.26 0.21 14.5 14.79 51 

 
 
High concentrations of Au are in the soils near the outcropping and/or the sub-
superficial quartz veins, and along the quartz-breccia. But, the results also show 
important anomalies near the entrances of the underground galleries. Such anomalies 
may be related with the galleries’ construction but can also be related with the 
groundwater moving through underground channels (old galleries that cut the 
mineralised veins working as channels) that emerges at these sites. Comparing the 
soils results (for Au) with preliminary water results (Fig. 3), we verified that: the higher 
Au contents in waters are not spatially coincident with high concentrations in soils; the 
higher values are in a mine adit (sample 1- surface waters) and in a domestic well 
(shallow groundwater); the As in waters could be a pathfinder for gold; surprisingly, the 
SO4 contents of this waters are low, except in two boreholes (deeper aquifer). These 
results need more data to enable a better perception of the phenomena that are 
occurring, namely more data on water and stream sediments. At this point, these 



results also enhance the necessity of increasing the soil sampling grid towards the SW 
part of the study area. 
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Fig. 3. Spatial gold distribution in soils of the Marrancos mine overlaying the soil map 

are punctual concentration of Au (map A), As (map B) and SO4 (map C) in waters. 
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RESUMO 

Dados geoquímicos de elementos maiores, traços e terras raras indicam que as rochas sedimentares 
da Formação Maricá (Ediacarano, Escudo Sul-rio-grandense) tiveram como principais rochas-fonte 
unidades orogênicas, com características mistas entre arcos oceânicos e continentais. Integradas a 
dados isotópicos, estas informações sugerem que a principal fonte de detritos seriam granulitos TTG 
do Transamazônico (2 a 2,3 Ga) existentes na borda leste do cráton Rio de La Plata. Amostras 
fortemente intemperizadas, caracterizadas sobretudo por substituição dos feldspatos por 
argilominerais, sugerem condições climáticas quentes e úmidas no início da deposição, em torno de 
635 Ma, no âmbito do greenhouse que se seguiu à glaciação Marinoana (660-635 Ma). 

Palavras-chave: geoquímica, proveniência sedimentar, intemperismo químico, Formação Maricá. 
 

ABSTRACT 

Major, trace, and rare earth element contents of sedimentary rocks of the Maricá Formation 
(Ediacaran, Sul-rio-grandense Shield) suggest provenance from orogenic, mixed oceanic and 
continental island arc units. Integrated isotopic data indicate the main source areas were located in the 
eastern border of the Rio de La Plata craton, where Transamazonian (2.0 to 2.3 Ga) TTG granulite 
complexes occur. In samples where feldspars have been extensively replaced by clay minerals, the 
geochemical data suggest warm, humid climate conditions at the beginning of the sedimentation 
around 635 Ma, during the greenhouse period that post-dated the Marinoan (660-635 Ma) glaciation. 
 

Keywords: geochemistry, sedimentary provenance, chemical weathering, Maricá Formation.   
 
 
INTRODUÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO 
 

A Formação Maricá (Ediacarano), aflorante no oeste do Escudo Sul-rio-grandense, é 
composta dominantemente por arenitos fluviais e turbiditos areno-pelíticos de origem 
costeira e marinha. Esta unidade sedimentar, com cerca de 2.500 metros de espessura, 
divide-se em três sucessões estratigráficas: fluvial inferior, marinha e fluvial superior (Borba 
et al., 2006). A Formação Maricá aflora em diversos setores isolados, dispostos de forma 
discordante sobre rochas juvenis neoproterozóicas do terreno Rio Vacacaí (800 – 670 Ma). 

Os arenitos arcoseanos da sucessão fluvial inferior caracterizam-se por extensiva 
caulinização e ilitização de feldspatos. Ainda neste pacote basal, uma série de feições 
(estruturas do tipo pipe, camadas de tufos, shards) sugerem a ocorrência de um episódio 
vulcânico sin-deposicional, de caráter ácido e explosivo. Em direção aos estratos superiores 
da unidade, passam a ser comuns fragmentos vulcânicos intermediários a ácidos, ausentes 
nas amostras da base da seção. Zircões magmáticos separados de fragmentos detríticos de 
origem piroclástica, representativos do vulcanismo sin-deposicional, forneceram uma idade 
U-Pb SHRIMP de 630,2 ± 3,4 Ma (Borba et al., 2008). O intervalo de sedimentação da 
Formação Maricá, portanto, insere-se no Ediacarano, tendo iniciado um pouco antes de 630 
Ma e terminado em 605 Ma, idade obtida em rochas vulcânicas básicas a intermediárias do 
Grupo Bom Jardim (Janikian et al., 2008), que afetam termicamente a Formação Maricá. 

Neste trabalho, são apresentados dados inéditos de litogeoquímica (elementos 
maiores, traços e terras-raras) de dez amostras de arenitos da Formação Maricá. Os dados 
obtidos, integrados àqueles já disponíveis (petrografia, geocronologia e isótopos de Nd) 
trazem importantes informações a respeito da proveniência da Formação Maricá e das 
condições de paleoclima e intemperismo dominantes à época de sua deposição. 
 



GEOQUÍMICA E PROVENIÊNCIA SEDIMENTAR 
 
 

 A maior parte das amostras analisadas de arenitos da Formação Maricá encontram-
se, quando observadas em lâmina petrográfica, livres de indícios de forte alteração 
intempérica. Esses arenitos arcoseanos e arcóseo-líticos possuem teores de SiO2 entre 61,4 
e 69,7% do volume total, enquanto o Al2O3 fica entre 10,2 e 16,2%. Os valores típicos da 
razão K2O/Na2O ficam entre 0,48 e 0,80, compatíveis com o predomínio de plagioclásio 
sobre K-feldspato no arcabouço detrítico, já apontado por Borba et al. (2006). Nestas 
amostras, o índice químico de alteração (CIA, Nesbitt & Young, 1982) posiciona-se entre 58 
e 64, revelando moderada alteração química. 

Em termos de proveniência, a composição original da Formação Maricá situa-se, no 
diagrama de discriminação tectônica K2O/Na2O versus SiO2 (Roser & Korsch, 1986), no 
limite entre os campos do arco de ilhas oceânico e da margem continental ativa (Fig. 1A). 
Da mesma forma, nos diagramas envolvendo o parâmetro Fe2O3(T) + MgO versus TiO2 e 
Al2O3/SiO2 (Bhatia, 1983), essas amostras ficam próximas às características das bacias de 
arco de ilhas continental (Fig. 1B). Esses dados confirmam as inferências da petrografia, 
onde essas amostram são plotadas nos campos do “arco dissecado” e da “reciclagem 
orogênica”. 
 Em relação aos valores médios da crosta continental superior (CCS, McLennan, 
2001), as rochas sedimentares da Formação Maricá são levemente enriquecidas em Sr e 
Ba, e bastante enriquecidas em Pb. Por outro lado, são levemente empobrecidas em Rb, Th 
e U, confirmando a natureza menos diferenciada das rochas-fonte (Fig. 2A). Os teores de 
Co, Cr, V, Zr, Y, Nb e Hf são muito semelhantes aos valores da CCS. Em termos de 
elementos terras-raras (Fig. 2B), normalizados em relação ao condrito de Evensen et al. 
(1978), as amostras da Formação Maricá não apresentam anomalia negativa de Eu, 
possuem enriquecimento em ETR leves em relação aos pesados, com padrão bastante 
íngreme e razões La(N)/Yb(N) típicas entre 14 e 28. 

Os dados obtidos sugerem que as áreas-fonte dos sedimentos registrados na 
Formação Maricá seriam constituídas de unidades formadas em ambiente de margem 
continental ativa, pouco diferenciados e com influência mantélica. Integrados com as idades-
modelo Sm-Nd obtidas anteriormente (Borba et al., 2006), entre 2 e 2,3 Ga, interpreta-se 
como principais rochas-fonte da Formação Maricá os granulitos orogênicos (tipo TTG) 
associados ao Transamazônico (complexo Santa Maria Chico) existentes na borda do 
cráton Rio de La Plata e hoje aflorantes no domínio Taquarembó, junto à fronteira entre o 
Uruguai e o Rio Grande do Sul.  
 
 
 

 
 

Figura 1 – (A) Diagrama de discriminação tectônica K2O/Na2O versus SiO2 (Roser & Korsch, 1986) 
para as amostras da Formação Maricá; (B) Diagrama de Bhatia (1983), que relaciona os teores de 
titânio, ferro e magnésio ao ambiente geotectônico; em ambos os diagramas, as amostras com forte 
intemperismo estão representadas por losangos, e as amostras sem alteração, representadas por 
quadrados. 
 



 
 

Figura 2 – (A) Diagrama de elementos-traço das rochas sedimentares da Formação Maricá 
normalizados em relação à crosta continental superior (CCS, McLennan, 2001); amostras fortemente 
intemperizadas representadas por losangos de cor cinza, e amostras bem preservadas, por 
quadrados pretos; (B) Diagrama de elementos terras raras (ETR) normalizados em relação aos 
valores para condritos (Evensen et al., 1978); amostras intemperizadas representadas por linhas 
tracejadas e losangos pretos; perceber a depleção em ETR pesados das amostras intemperizadas. 
   
GEOQUÍMICA E INTEMPERISMO QUÍMICO 
 
 

 Duas amostras coletadas junto à base da Formação Maricá apresentam, em análises 
petrográficas, até 49,5% de componentes diagenéticos, sobretudo caulinita e ilita 
substituindo os feldspatos e outros fragmentos (Borba et al., 2006). Estas amostras, que se 
situam nos campos do “interior cratônico” e “continente transicional” do diagrama QFL, 
também se deslocam nos diagramas de Bhatia (1983) e Roser & Korsch (1986) em direção 
aos campos característicos de “margem passiva” (Fig. 1A,B), como efeito do forte 
intemperismo químico registrado. Os valores de CIA, nestas amostras, sobem para 74 e 77 
nas amostras MV-2 e MV-4. A lixiviação preferencial dos plagioclásios em relação aos 
K-feldspatos e a ilitização do arcabouço detrítico provocam um aumento dos valores da 
razão K2O/Na2O para um máximo de 23,4 na amostra MV-4. 
 As amostras fortemente alteradas se tornam muito empobrecidas em Co, V, Sr, Zr, 
Y, Nb, Hf, Th e U (Fig. 2A). A razão Th/U passa de um máximo de 7 nas amostras sem 
intemperismo para um valor de 10 nas amostras fortemente alteradas, revelando lixiviação 
preferencial do U sob condições úmidas, devido à mobilidade maior do íon uranila. A razão 
Cr/V, próxima da CCS nas amostras inalteradas (0,63 a 1,21), aumenta para valores de até 
5,0 nas amostras da base, o que indica intemperismo sob condições climáticas continentais, 
oxidantes. A alteração intempérica, no caso da Formação Maricá, chega a atingir os ETR, 
considerados relativamente imóveis no ciclo sedimentar. As razões La(N)/Yb(N) crescem até 
um máximo de 65,9, revelando um fracionamento por lixiviação preferencial dos ETR 
pesados em relação aos leves (Fig. 2B). Mesmo entre os ETR pesados há fracionamento, 
com razões Gd(N)/Yb(N) de até 3,8, enquanto nas amostras inalteradas esta razão não 
passava de 2,7. 
 Forte intemperismo químico na base da Formação Maricá já havia sido proposto por 
Borba et al. (2006) com base em análises petrográficas e isótopos de Nd. A absorção 
preferencial de Nd e outros ETR leves em detrimento do Sm e dos ETR pesados nos 
argilominerais poderia ter causado o fracionamento isotópico e a diminuição nas idades-
modelo TDM para 1,76 e 1,81 Ga. Esta queda não poderia ser atribuída a uma contribuição 
juvenil neoproterozóica, uma vez que esta tenderia a aumentar as razões 147Sm/144Nd para 
valores acima de 1, e não causar sua diminuição para 0,86 e 0,92, conforme observado 
(Borba et al., 2006). 
 
 
 
 



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

  Evidências geoquímicas, isotópicas e petrográficas demonstram, de forma integrada, 
que as rochas sedimentares da Formação Maricá (Ediacarano, ~635 a 605 Ma) possuem 
proveniência orogênica, típica de rochas de margem continental ativa, provindas de áreas-
fonte paleoproterozóicas posicionadas na borda do cráton Rio de La Plata. Não há registro, 
em sua carga sedimentar, de uma expressiva contribuição das rochas juvenis do 
Neoproterozóico (cinturão Vila Nova, 800 a 670 Ma). Um forte intemperismo químico está 
igualmente registrado em feições petrográficas, bem como na composição química e 
isotópica das amostras da base da Formação Maricá. 
 Tais dados sugerem que, após a formação do terreno Rio Vacacaí e sua 
justaposição ao cráton Rio de La Plata, em torno de 670 Ma, este teria sido totalmente 
peneplanizado antes da instalação da bacia sedimentar onde depositou-se a Formação 
Maricá. Os agentes deste profundo processo de erosão poderiam ser os glaciares da 
glaciação Marinoana (660 a 635 Ma), cujos registros mais importantes encontram-se na 
Namíbia (no Neoproterozóico, relativamente próxima ao Escudo Sul-rio-grandense). Com a 
peneplanização das rochas juvenis da borda do continente, os sedimentos provenientes das 
rochas do cráton Rio de La Plata somente realizariam bypass ou se depositariam sobre as 
unidades juvenis, dando origem à relação estratigráfica hoje observada. 
 No período de greenhouse que se seguiu à glaciação Marinoana, iniciou-se a 
deposição da Formação Maricá, cujos detritos foram alterados pelo clima extremamente 
quente e úmido de uma época pós-glacial, levando a fracionamentos em elementos 
maiores, traços e ETR, incluindo modificações no sistema isotópico Sm-Nd. Após a 
normalização das condições climáticas, o ciclo sedimentar voltou a padrões normais de 
intemperismo, o que levou à maior preservação das características geoquímicas das 
amostras posicionadas nas sucessões média e superior da Formação Maricá. Dessa forma, 
é possível definir esta unidade como uma sucessão siliciclástica pós-glacial do Ediacarano, 
caracterizada por proveniência cratônica e depositada junto à margem leste do continente 
Rio de La Plata.     
    
REFERÊNCIAS 
 

Bhatia M.R. 1983. Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. Journal of Geology, 
91 (6): 611-627. 

Borba A.W., Mizusaki A.M.P., Silva D.R.A., Koester E., Noronha F.L., Casagrande J. 2006. 
Provenance of the Neoproterozoic Maricá Formation (Sul-rio-grandense Shield, southern Brazil): 
petrographic and Sm-Nd isotopic constraints. Gondwana Research, 9 (4): 464-474. 

Borba A.W., Mizusaki A.M.P., Santos J.O.S., McNaughton N.J., Onoe A.T., Hartmann L.A. 2008. U-Pb 
zircon and 40Ar-39Ar K-feldspar dating of the syn-sedimentary volcanism of the Maricá Formation 
(Neoproterozoic): constraining the age of foreland basin inception and inversion in the Camaquã 
Basin of southern Brazil. Basin Research, 20: 359-375. 

Evensen N.M., Hamilton P.J., O’Nions R.K. 1978. Rare earth abundances in chondritic meteorites. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 42: 1199-1212. 

Janikian L., Paes de Almeida R., Trindade R.I.F., Fragoso-Cesar A.R.S., D’Agrella-Filho M.S., Dantas 
E.L., Tohver E. 2008. The continental record of Ediacaran volcano-sedimentary successions in 
southern Brazil and their global implications. Terra Nova, 20: 259-266. 

McLennan S.M. 2001. Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and 
upper continental crust. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2, 2000GC000109 (electronic 
publication). 

Nesbitt H.W., Young G.M. 1982. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major 
chemistry of lutites. Nature, 299: 715-717. 

Roser B.P., Korsch R.J. 1986. Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using 
SiO2 content and K2O/Na2O ratio. Journal of Geology, 94: 635-650. 



GEOQUÍMICA DAS ROCHAS SEDIMENTARES DAS FORMAÇÕES SANTA 
BÁRBARA E GUARITAS (PALEOZÓICO INFERIOR, ESCUDO 

SUL-RIO-GRANDENSE, BRASIL): INFLUÊNCIA DE ÁREAS-FONTE E 
PROCESSOS SEDIMENTARES 

 

André Weissheimer de Borba1, Heloísa Pasetto Denalle2,  
Anderson José Maraschin3 & Ana Maria Pimentel Mizusaki2 

 
1 – Ministério Público do Rio Grande do Sul (DAT/MPRS), Porto Alegre, RS, Brasil; awborba@mp.rs.gov.br; 
2 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IG/UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil; ana.mizusaki@ufrgs.br; 
3 – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, CEPAC/PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil; 
 
RESUMO 
 

Geoquímica de elementos maiores, traços e ETR permitem uma distinção clara entre as formações 
Santa Bárbara e Guaritas (Grupo Camaquã, Paleozóico inferior), possivelmente contemporâneas, em 
termos de áreas-fonte e processos sedimentares. A Formação Santa Bárbara mostra grande 
diversidade composicional, que reflete diferentes rochas-fonte (gnaisses antigos, sucessões 
vulcanossedimentares, unidades juvenis e granitóides do Neoproterozóico) e processos sedimentares 
do tipo fluxos torrenciais e gravitacionais, que desfavorecem a homogeneização das composições 
químicas. A Formação Guaritas mostra uma composição uniforme, que reflete a homogeneidade da 
área-fonte, composta por granitóides diferenciados, e o retrabalhamento por processos eólicos. 
 

Palavras-chave: geoquímica, proveniência, processos sedimentares, Grupo Camaquã. 
 
ABSTRACT 
 

Geochemical data allowed a clear distinction between the possibly coeval Santa Bárbara and Guaritas 
formations (Camaquã Group, Early Paleozoic) in terms of source areas and sedimentary processes. 
The Santa Bárbara Formation displays significant compositional diversity, reflecting variable source 
rocks (old gneiss, volcano-sedimentary successions, Neoproterozoic juvenile units and granitoids), as 
well as flash-floods and gravity-driven processes which disfavour the chemical uniformization of 
sediments. The Guaritas Formation, on the other hand, shows uniform composition, reflecting 
homogeneity in the source area, which was composed by granitoids. The composition also suggests 
the reworking and compositional uniformization by eolian processes. 
 

Keywords: geochemistry, provenance, sedimentary processes, Camaquã Group. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As formações Santa Bárbara e Guaritas, componentes do Grupo Camaquã 
(Paleozóico inferior), afloram na região do Escudo Sul-rio-grandense, recobrindo blocos 
cratônicos do Paleoproterozóico, terrenos juvenis e rochas sedimentares do 
Neoproterozóico. Estas unidades são compostas por conglomerados, arenitos e pelitos de 
coloração castanha-avermelhada, diagnósticos de processos sedimentares de leques 
aluviais, fluviais, lacustres e eólicos (Borba & Mizusaki, 2003; Paim & Scherer, 2008). 

Dados recentes, obtidos através da metodologia K-Ar em ilitas, indicam que a 
deposição e a diagênese da Formação Guaritas ocorreram entre 520 e 470 Ma (Maraschin, 
2008). Da mesma forma, aplicação da técnica Ar-Ar em K-feldspatos de rochas do 
embasamento (Borba et al., 2008a) sugere que os processos sedimentares da Formação 
Santa Bárbara teriam iniciado em torno de 507 Ma. Estas informações, integradas a 
semelhanças no empilhamento estratigráfico e no significado dos limites de sequência, 
evidenciam a possibilidade de que estas unidades sejam contemporâneas, tendo sido 
depositadas em bacias separadas por altos estruturais orientados na direção NE-SW. 

O presente trabalho relata a aplicação de geoquímica de elementos maiores, traços 
e terras raras em amostras de arenitos das formações Santa Bárbara e Guaritas. Sua 
integração a informações de sedimentologia, petrografia sedimentar e geologia isotópica 
permitem uma distinção clara em termos de proveniência e processos de sedimentação 
entre as unidades, com implicações para a estruturação e evolução tectônica do Escudo 
Sul-rio-grandense durante o Paleozóico inferior. 
 



FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA – DIVERSIDADE DE COMPOSIÇÕES 
 

 Os resultados de análises químicas de nove amostras da Formação Santa Bárbara 
apresentam grandes variações em termos de elementos maiores. Os valores de SiO2 variam 
entre 57 e 77% do volume total, enquanto o Al2O3 varia de 9,6 a 15,7%. Há, também, forte 
variação nos teores de MgO (0,3 a 3,6%) e CaO (0,2 a 11,7%), bem como na razão 
K2O/Na2O, que vai de 0,7 a 2,05. O índice químico de alteração (CIA, Nesbitt & Young, 
1982), por sua vez, se comporta de maneira mais homogênea, variando de 54 a 60, com 
apenas uma amostra chegando a 67, o que denota predomínio de processos físicos de 
desagregação das rochas-fonte. 
 No diagrama de discriminação tectônica de Roser & Korsch (1986), que utiliza o teor 
de sílica e a razão entre potássio e sódio, as amostras da Formação Santa Bárbara 
posicionam-se no campo da margem continental ativa, com apenas uma amostra no campo 
da margem passiva (Fig. 1A). Há grande variabilidade no diagrama TiO2 versus Fe2O3(T) + 
MgO (Bhatia, 1983), com amostras nos campos dos arcos de ilhas oceânico e continental, 
margem continental ativa e margem passiva (Fig. 1B). Em termos petrográficos, Borba et al. 
(2008b) haviam obtido composições que situavam-se nos campos do “arco magmático” e da 
“reciclagem orogênica” no diagrama QFL, o que converge com as informações da 
geoquímica. 
 Em termos de elementos-traço, os teores das amostras da Formação Santa Bárbara 
ficam muito próximos aos da crosta continental superior (CCS, McLennan, 2001), exceto 
pelo significativo enriquecimento em Pb. Os padrões de ETR, normalizados em relação ao 
condrito de Evensen et al. (1978), são muito variáveis, com razões La(N)/Yb(N) entre 8 e 28, e 
comportamento mais íngreme entre os ETR leves (La(N)/Sm(N) entre 3,2 e 5,2) do que entre 
os ETR pesados (Gd(N)/Yb(N) entre 1,1 e 2,7). Há anomalia negativa de Eu em praticamente 
todas as amostras analisadas (Fig. 2A). 
 Estes resultados indicam que as áreas-fonte dos sedimentos registrados na 
Formação Santa Bárbara eram compostas de uma grande diversidade de unidades 
rochosas de diferentes origens. Compunham estas áreas-fonte rochas juvenis do 
Neoproterozóico, unidades vulcânicas e sedimentares do Escudo Sul-rio-grandense, como a 
Formação Maricá e o Grupo Bom Jardim, além de granitóides variados. Reforçam este 
panorama as idades-modelo TDM Sm/Nd, que variam desde 0,99 até 1,75 Ga (Borba et al., 
2008b). A preservação desta diversidade de fontes se deve, também, aos processos 
sedimentares responsáveis pela sedimentação, sobretudo fluxos torrenciais subaquosos 
(flash-floods) e gravitacionais (debris-flow), que não favorecem a uniformização 
composicional dos sedimentos na bacia sedimentar. 
 
FORMAÇÃO GUARITAS – COMPOSIÇÃO UNIFORME 
 

 Os vinte e três resultados de análises químicas da Formação Guaritas (Denalle, 
2008), por sua vez, forneceram resultados muito uniformes em termos de elementos 
maiores. Os teores de SiO2 ficam entre 73 e 85%, significativamente superiores aos da 
Formação Santa Bárbara, enquanto o Al2O3 varia de 7 a 11%, sugerindo fontes bastante 
diferenciadas. A razão K2O/Na2O fica entre 1,8 e 2,8, evidenciando a predominância de K-
feldspato sobre plagioclásio, e levando as amostras da Formação Guaritas ao campo da 
margem passiva no diagrama (Fig. 1A) de discriminação tectônica de Roser & Korsch 
(1986). O índice CIA (Nesbitt & Young, 1982) também é bastante uniforme e baixo (entre 57 
e 63), indicando predomínio de intemperismo físico compatível com o clima semi-árido 
sugerido por De Ros et al. (1994). 
 Igualmente nos diagramas envolvendo o parâmetro Fe2O3(T) + MgO, tanto em 
relação a TiO2 quanto a Al2O3/SiO2, a uniformidade é evidente, e os baixos teores de ferro, 
magnésio, titânio e alumínio levam as amostras ao campo da margem passiva (Fig. 1B). 
Com relação aos elementos-traço, em comparação com os valores da CCS, os arenitos da 
Formação Guaritas mostram-se fortemente empobrecidos em Co, V, Sr, Zr, Y, Nb, Hf, Th e 
U. Além disso, os valores muito baixos (entre 1 e 2 ppm) de Sc e as razões Th/Sc 
relativamente altas (entre 3 e 8) confirmam a natureza bastante diferenciada das 



rochas-fonte. Os conteúdos de todos os ETR apresentam-se muito baixos, com somatório 
(ΣETR) em geral abaixo de 100 ppm. Normalizados em relação ao condrito de Evensen et al. 
(1978), possuem enriquecimento em ETR leves, com La(N)/Sm(N) entre 3,7 e 6,1, anomalias 
de Eu moderadas, e padrões mais suaves para ETR pesados, com Gd(N)/Yb(N) entre 1,0 e 
2,7 (Fig. 2B). 
 A integração destas informações permite inferir que as áreas-fonte da Formação 
Guaritas seriam constituídas sobretudo pelos granitóides ácidos que compõem o terreno 
Pelotas, a leste do setor de afloramento da unidade sedimentar. Uma contribuição 
dominantemente provinda de leste já havia sido proposta por Borba et al. (2003) com base 
em análise de pelitos através da metodologia Rb-Sr. A homogeneização da composição 
geoquímica dos sedimentos, após seu aporte lateral por meio de processos aluviais, poderia 
ser resultado do retrabalhamento eólico, processo sedimentar dominante no registro 
estratigráfico da Formação Guaritas (Paim & Scherer, 2008). A ação do vento deve ter sido 
responsável, também, pela retirada seletiva dos argilominerais (fases ricas em traços e 
ETR) por deflação eólica, resultando nos baixos conteúdos de ETR, Co, V, Sr, Zr, Y, Nb, Hf, 
Th e U nos arenitos analisados, conforme sugerido por Denalle (2008). 
 

 
Figura 1 – (A) Diagrama de discriminação tectônica K2O/Na2O versus SiO2 (Roser & Korsch, 1986) e (B) 
diagrama TiO2 versus Fe2O3(T) + MgO (Bhatia, 1983) para as amostras das formações Santa Bárbara 
(quadrados pretos) e Guaritas (losangos brancos). 
 

 
Figura 2 – Diagramas de ETR normalizados ao condrito de Evensen et al. (1978) para as amostras analisadas 
das formações Santa Bárbara (A) e Guaritas (B). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 As características geoquímicas das rochas sedimentares das formações Santa 
Bárbara e Guaritas, depositadas no Paleozóico inferior (Cambriano a Ordoviciano), revela 
dois padrões muito distintos. A Formação Santa Bárbara foi depositada a oeste, junto a uma 
grande variedade de rochas-fonte: granitóides e gnaisses do embasamento 
Paleoproterozóico (cráton Rio de La Plata), unidades juvenis orogênicas (TTG) do 
Neoproterozóico, unidades vulcânicas intermediárias e ácidas, unidades sedimentares e 



granitóides variados. Os processos sedimentares atuantes foram, sobretudo, fluxos 
torrenciais e de detritos, durante eventos de enxurrada em clima seco, o que promoveu a 
preservação da diversidade composicional da área-fonte. 
 A leste, a bacia deposicional da Formação Guaritas teria uma borda leste composta 
quase exclusivamente por granitóides ácidos, de origem crustal, componentes do domínio 
Pelotas, do Neoproterozóico. A uniformidade da área-fonte foi aprofundada, ainda, pelo 
retrabalhamento eólico dos sedimentos, que também promoveu a depleção dos depósitos 
em argilominerais e, consequentemente, nos conteúdos de elementos-traço e terras raras. 
 Depositadas a partir de 520 Ma, ambas as unidades refletem um período no qual o 
continente Gondwana oeste já se encontrava completamente amalgamado, com diferentes 
terrenos justapostos, o que se reflete nas áreas-fonte das unidades estudadas. Além disso, 
o período foi marcado, nesta região, por clima seco e predomínio do intemperismo físico e 
dos processos alúvio-lacustres e eólicos. Estas características encontram-se registradas na 
geoquímica das amostras de arenitos das Formações Santa Bárbara e Guaritas. 
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Resumo 
O principal objetivo deste trabalho consiste em descrever os resultados 
obtidos na determinação do Po-210 em águas subterrâneas coletadas 
no município de Botucatu, estado .de São Paulo, Brasil. As coletas 
foram realizadas em poços tubulares profundos para a realização da 
análise radioquímica. A atividade de Polônio foi obtida através do 
método de espectrometria alfa. O método utilizado gerou dados de 
forma positiva e eficaz. As etapas do trabalho foram: levantamento dos 
dados de poços perfurados junto às empresas, coleta de amostras e 
procedimentos laboratoriais que incluíram a realização de analises 
químicas quanto à presença de K, Ca, Si02, S02-4, cr1 e N03-1. 
 
Palavras-Chave: 
Redioatividade, Polônio210, água subterrânea. 
Abstract ... 
The main purpose of this work is to describe the results obtained for 
quantifying Po-210 in groundwaters sampled at Botucatu city, São 
Paulo State, Brazil. The sampling was realized in deep tubular wells for 
conducting the radiochemical analyses. The polonium activity 
concentration was obtained by the alpha spectrometry technique. The 
method was positive and effective for providing the data acquisition. 
The steps of the investigation were: data acquisition for drilled wells 
sampling and laboratorial procedures that included the chemical 
analyses of K, Ca, Si02, S0-2

4, CI-1 and N03
-1. 

 
Keywords : Radioactivity, Polonium 210, groundwater. 
 
Introdução 
Radionuclídeos gerados na estratosfera ou troposfera têm sido 
utilizados como ferramentas em estudos de águas subterrâneas, como 
é o caso do H-3 ou C-14. Outros radionuclídeos podem ser originados 
por processos naturais como, por exemplo, a atividade vulcânica, ou, 
então,devido a presença de radionuclídeos naturais nas rochas, 
minerais e solos. O elemento a ser enfocado neste trabalho é o 
Polônio(Po-21 O), o qual é originado a partir do decaimento do Urânio 
(U) na série 4n+2. A necessidade cada vez maior do uso das águas 
subterrâneas faz com que seja necessário um estudo amplo 
contemplando diversos elementos que podem interferir de alguma 
forma na saúde humana, uma vez que embora seja natural a sua 
ocorrência no ambiente, a concentração dos mesmos tem sido 
aumentada em decorrência dos processos de mineração, utilização de 



fertilizantes fosfatados, testes nucleares, descargas de forma 
inadequada de efluentes,etc. Devido a crescente presença dos 
radionuclídeos no meio ambiente foram propostos valores limites para 
sua ingestão nas águas. O valor de referência para o Po-210 
corresponde a 0,2Bq/L (WHO,2002). 

Metodologia 
O pH das amostras foi determinado por potenciometria com eletrodo 
de vidro. As análises de K, Ca, , Si02, S0-2

4, CI-1 e N03
-1 

foram realizadas por espectrofotometria, Quanto ao polônio, um 
extenso protocolo analítico foi empregado, o qual contemplou as 
seguintes etapas: filtragem, decantação, centrifugação, concentração 
do particulado, dissolução em ácido clorídrico, separação do ferro e 
fixação do Po-210. Após essas etapas foi realizada a mensuração da 
atividade do Po210. 
A filtragem foi conduzida utilizando um Kitassato acoplado a um 
compressor para auxiliar no processo, um funil de porcelana e papel de 
filtro. 
A decantação foi realizada adicionando na amostra filtrada 5mL de 
cloreto férrico, 0,2mL do traçador(Po-209) e aproximadamente 80mL 
de hidróxido de amônio(NH40H). Após a adição desses compostos, as 
amostram ficaram em repouso por um período de 7 dias para que 
ocorre deposição de todos os elementos em suspensão. 
A centrifugação foi realizada a uma. velocidade de 2700rpm por cerca 
de 5 minutos para que se obtivesse a recuperação da fase sólida. 
Após sua recuperação, ela foi transferida para um béquer de teflon 
utilizando HCI 8M. 
A concentração do material particulado remanescente foi realizada 
levando-o para uma chapa à temperatura entre 200 e 250°C até que 
ocorresse a evaporação completa do ácido (2 horas na chapa). 
A dissolução em ácido clorídrico foi realizada com 20mL de HCI 8M. 
A separação do ferro foi realizada adicionando na amostra 30mL de 
éter etílico e em seguida, agitando-se o funil de separação contendo a 
mistura e retirando-se toda a pressão existente. A solução permaneceu 
em descanso por 5 minutos e separou-se a porção a ser utilizada 
daquela a ser descartada (éter + ferro). 
Então, ajustou-se o pH para 2, utilizando NH4OH ou HCI 8M, e em 
seguida adicionou-se ao béquer de teflon um disco de cobre e o 
agitador("peixinho"). 
A fixação do Polônio então foi realizada utilizando-se de uma chapa 
aquecedora mantida em agitação por um período de 2 
horas a 80°C (Lima|2000). Em seguida, retirou-se o disco do 
béquer e lavou-se com água destilada, expondo-o posteriormente a luz 
infravermelho para que ocorresse sua secagem. Após obter então o 
disco seco, levou-se o mesmo para o espectrômetro alfa via detector 
de Si(Au) para que fosse realizada a leitura. 
A mensuração da atividade do Po-210 foi realizada através da relação 
com a atividade conhecida do Po-209. 



A razão utilizada para calcular a atividade do Po210 foi a seguinte 
(Poet et al, 1972): (taxa de contagem Po210*atividades Po209)/ 
taxa de contagem Po209. 
 
Para a espectrometria alfa conduzida neste trabalho foi utilizado um 
sistema espectrométrico instalado no laboratório, que emprega um 
semicondutor constituído por um cristal de silício do tipo N. Para a 
leitura utilizaram-se detectores de Si(Au) da Ortec. Esses detectores 
trabalham sob polarização reversa, tendo sido inseridos em câmaras 
de formato cilíndrico com duas saídas de 900, as quais são conectadas 
a vacuômetro e bomba de vácuo. A tampa de cada uma das câmaras 
possuí uma abertura com rosca na qual se encaixa o conector BCN-
Microdot. A câmara também possui um portaamostra destinado a 
abrigar o disco contendo o material a ser analisado. A saída do 
conector BCN é então ligada a um préamplificador, para a detecção 
dos pulsos negativos provenientes dos pares elétrons-lacunas criados 
pelas partículas que atingem a junção PN do diodo. O detector é 
polarizado por uma fonte de corrente contínua com controle de tensão; 
nas análises foram utilizados valores de 50 ou 130 Volts. Os pulsos 
provenientes do pré-amplificador, convertidos para um formato 
apropriado, são conduzidos. até o amplificador, onde são amplificados 
até um nível requerido para o próximo estágio, no caso, uma interface 
necessária ao acoplamento com um microcomputador, que emprega 
um software de análise, o MAESTRO. O MAESTRO é um simulador de 
multicanal (1024 canais), responsável pela aquisição de dados e a 
geração de espectros. 
 
Resultados/Discussão 
Na Tabela 1 constam os resultados obtidos para os parâmetros 
mensurados. 
 

Tabela 1 - Resultados obtidos para as amostras analisadas. 
Com excecão do pH todos os valores são em mg/L 

Amostra pH K Ca Mg SO 2-
4 NO3

-1 Cl -1 SiO2 
Staroup 6,62 3,97 3,27 0,3 0 2,4 24,5 34,4 
ITE 6,53 0,75 4,17 0,54 1 3,5 9,5 23,8 
Caio 7,03 4,09 3,39 0,23 0 2,4 5,7 19,4 
BTC 7,18 1,07 3,51 0,34 3 3 9,6 17,6 

Faz. 4 irmãs 6,35 0,33 3,93 0,3 1 2,4 2,3 9,4 
Sitio São José 6,43 0,72 4,53 0,36 2 3,4 11,7 9,4 
AAB 6,52 0,65 4,65 0,56 1 3,7 3,5 15,2 
Sesi 7,75 1,88 4,68 0,59 0 2,7 9,9 18,7 
Faz. São Paulo 6,42 0,36 4,05 0,16 3 3,4 6,5 14,4 
Sitio das 
Palmeiras 7,05 2,01 4,41 0,02 1 2,4 2,7 26,3 

 
 
Segundo a Portaria 1469 do Ministério da Saúde, o cloreto apresenta 
um padrão de potabilidade de 250mg/L, valor esse não atingido por 



nenhuma das amostras, sendo que o mesmo é indicador de 
contaminação por esgoto sanitário. 
O pH tem como padrão de potabilidade para abastecimento valores 
entre 6,5 e 8,5 de acordo com a Portaria 1469 do Ministério da Saúde. 
Das amostras coletadas apenas duas não se enquadram dentro desse 
intervalo. 
O potássio é encontrado em concentrações baixas nas águas naturais 
já que rochas contendo potássio são relativamente resistentes à ações 
intempéricas. Assim todas as amostras apresentaram valores abaixo 
do padrão de potabilidade que é de 10mg/L. 
O cálcio nas águas subterrâneas varia, de uma forma geral, de 10 a 
100mg/L, sendo que nas amostras os valores obtidos situam-se abaixo 
do limite inferior. 
O magnésio em águas subterrâneas ocorre geralmente com teores 
entre 1 e 40mg/L, sendo que o valor inferior não foi ultrapassado em 
nenhuma amostra. 
A atividade do traçador (Po-209) adicionado a cada amostra 
correspondeu a 3,6 pCi. A atividade do Polôni0210 foi calculada então 
a partir da relação entre a taxa de contagem do Polôni0210 e a taxa de 
contagem do Polôni0209. Pelos cálculos, verifica-se que a amostra de 
maior atividade do Polôni0210 foi Caio (poço que possui uma 
profundidade de 195m) e a de menor atividade foi a do Sitio das 
Palmeiras. 
As águas analisadas são empregadas para consumo humano e os 
resultados obtidos indicam que nenhuma delas ultrapassou o valor 
máximo estabelecido para o Po-21 O pela Organização Mundial da 
Saúde que corresponde a 0,2Bq/L (= 200mBq/L). 
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RESUMO 
Amostras superficiais de 29 solos de áreas agrícolas e 20 solos de fragmentos de 
mata foram analisadas para determinação da concentração total de Th e U, por meio 
da Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental-INAA e comparadas com dados 
nacionais e internacionais. As concentrações de Th variaram de 4,6 a 54,37 mg kg-1 
para os solos agrícolas e de 4,19 a 62,42 mg kg-1 para os solos sob fragmentos de 
mata. Para o U, as concentrações variaram de 0,5 a 5,81 mg kg-1 para os solos 
agrícolas e de 0,24 a 3,45 mg kg-1 sob fragmentos de mata. As concentrações de Th 
são bastante superiores às de U, refletindo o material de origem destes solos. Foi 
verificada diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os dois grupos 
estudados para o elemento U. Comparando-se os resultados obtidos com dados 
nacionais, pode-se observar que as concentrações de Th e U são superiores às de 
solos superficiais de outras regiões do Brasil, para os dois grupos estudados. 
Comparando-se com dados internacionais, os resultados são inferiores à 
concentração média global para U e superiores para Th. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tório, urânio, solo, INAA 
 
ABSTRACT 
Surface soil samples from agricultural (n=29) and pristine areas (n=20) from São 
Paulo State were analyzed to determine the total concentration of Th and U by 
Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA) and compared with national and 
international data. A range of 4.6 to 54.37 mg kg-1 (agricultural) and 4.19 to 62.42 mg 
kg-1 (pristine) for Th, and a range of 0.5 to 5.81 mg kg-1 (agricultural) and 0.24 to 3.45 
mg kg-1 (pristine) for U were obtained. A statistically significant difference (p <0.05) 
between the two groups was observed for uranium. The Th concentration was rather 
higher than that of U, reflecting the parent material of these soils. Comparing the 
results with national data, it can be observed that the concentration of Th and U are 
higher than those of surface soils in other regions of Brazil, for the two groups. 
Compared with international data, the results are below the global average for U and 
higher for Th. 
 
KEYWORDS: Thorium, uranium, soil, INAA 
 
INTRODUÇÃO 

Os elementos radionuclídeos tório e urânio têm sido determinados 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; Souza & 

Ferreira, 2005; Conceição & Bonotto, 2006; Becegato; Ferreira & Machado, 2008). Outros 



estudos têm sido realizados para caracterização mineralógica do solo, sendo as amostras 

coletadas em sub-superfície, como é o caso do trabalho realizado no estado do Paraná, pela 

Mineropar (2005). O conhecimento da distribuição de urânio e tório em solos cultivados tem 

sido uma preocupação ambiental em países como Japão, Turquia, Polônia, França, 

República Tcheca, entre outros (Yamaguchi; Kawasaki & Iiyama, 2008; Ünak et al., 2007; 

Dudka, 1992; Sterckeman et al., 2002; Babula, et al., 2008; Kučera, J. et al., 2007). O 

objetivo deste trabalho foi determinar as concentrações totais de Th e U em solos agrícolas 

e fragmentos de mata (áreas controle) por meio da Análise por Ativação com Nêutrons 

Instrumental-INAA e compará-las com dados nacionais e internacionais. A área amostrada 

encontra-se na bacia hidrográfica do rio Jaguari, no Estado de São Paulo, situada em região 

tradicionalmente agrícola e, atualmente, uns dos principais pólos industriais do país.  

 

METODOLOGIA 

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

de mata, área controle (n=20), na área da bacia do rio Jaguari - SP. Em cada ponto foram 

coletados 10 sub-amostras em aproximadamente 10.000 m² compondo uma (1) amostra 

composta (camada 0-20cm) para cada um dos pontos coletados. Os materiais de referência 

para comparação com as amostras foram GS-N e BE-N (GIT-IWG) e Soil-7 (IAEA). As 

amostras foram irradiadas no reator nuclear IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP, em um fluxo de 

nêutrons térmicos de cerca de 1013 n cm-2 s-1. A espectrometria gama foi realizada em 

detector HP-Ge GMX2020 CANBERRA, resolução 1,90keV para o pico de 1332 keV 60Co. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As concentrações de Th variaram de 4,6 a 54,37 mg kg-1 para os solos agrícolas e de 4,19 a 

62,42 mg kg-1 para os solos sob fragmentos de mata. Para o U as concentrações variaram 

de 0,5 a 5,81 mg kg-1 para os solos agrícolas e 0,24 a 3,45 mg kg-1 sob fragmentos de mata 

(Tab. 1).  

 

Tabela 1. Comparação entre as médias, medianas e amplitude de concentrações de tório e 
urânio em solos agrícolas e solos de fragmentos de mata (área controle).  
 

Elemento 
 

Área agrícola 

Amplitude 
mg kg-1 

Média 
mg kg-1 

Mediana 
mg kg-1 

 

Nº de amostras 

Tório 4,60 – 54,37 14,96 9,81 29 
Urânio 0,50 – 5,81 2,20 1,91 29 

Área controle     
Tório 4,19 – 62,42 13,43 9,32 19 

Urânio 0,24 – 3,45 1,45 1,27 20 
 



Foi verificada diferença estatisticamente significativa (Kruskal-Wallis p<0,05) entre os dois 

grupos estudados para o elemento U, indicando que há incremento de urânio nos solos sob 

cultivo agrícola. As concentrações de Th são bastante superiores às de U, refletindo o 

material de origem destes solos. Segundo Dickson & Scott (1997, apud Souza & Ferreira, 

2005), em solos derivados de rochas extrusivas máficas (basalto) as concentrações de U 

em rocha e solo, variaram, respectivamente, de 0,3 a 1,3 e de 0,6 a 2,5 ppm. Para Th os 

autores encontraram concentrações de 2,0 a 5,0 (rocha) e  de 3,3 a 13 ppm (solo). Souza & 

Ferreira (2005) demonstraram que tório e urânio tendem a se concentrar em solos oriundos 

do intemperismo de rochas básicas, mais desenvolvidos e argilosos. Os solos da área 

estudada são de textura argilosa e classificados como Latossolos e Argissolos, segundo 

Oliveira (1999). Comparando-se os resultados obtidos com dados nacionais, para solos 

superficiais, pode-se observar que as concentrações de Th e U são superiores às de outras 

regiões do Brasil (Pérez et al.,1998), para os dois grupos estudados. Para horizontes 

diagnósticos subsuperficiais, as amostras localizadas em Araras-SP, segundo Souza & 

Ferreira (2005) e as amostras para os solos do Paraná (Mineropar, 2005), apresentaram 

resultados superiores para urânio. Para tório, os resultados dos solos paranaenses 

apresentaram concentrações semelhantes às encontradas neste estudo. Comparando-se 

com dados internacionais, as médias das concentrações são inferiores a média global para 

U e em sua maioria superiores para Th (Tab. 2).  

 

Tabela 2. Comparação entre as médias e amplitude de concentrações de tório e urânio em 
solos nacionais e internacionais. 
 

Elemento 
 

Ordem de 
 solos 

Fonte de dados 

 
Área agrícola 

Amplitude 
mg kg-1 

Média 
mg kg-1 

Mediana 
mg kg-1 

 

Nº de 
amostras 

  

Tório 4,60 – 54,37 14,96 9,81 29  
Urânio 0,50 – 5,81 2,20 1,91 29 

Latossolos,   
Argissolos  

Área controle       
Tório 4,19 – 62,42 13,43 9,32 19  

Urânio 0,24 – 3,45 1,45 1,27 20 
Latossolos,  
Argissolos  

Dados 
Nacionais 

      

Tório 
Urânio 

0,003 –38,08 
0,001 – 2,11 

8,35 
0,78 

- 
- 

15  
15 

Latossolos e 
Argissolos (80%) 

Pérez et al., 1998 

Tório  
Urânio 

 

3,46 – 5,25 
3,87 – 11,56 

- 
6,99 

 2 
6 

Latossolos Souza & Ferreira, 
2005 

Tório 
Urânio 

 
Dados 

Internacionais 

 13,30 
3,02 

 43 
43 

Latossolos, 
Argissolos, 

Cambissolos, 
Neossolos, 
Nitossolos 

Mineropar, 2005 

Tório 
Urânio 

8,00– 15,50 
1,80– 3,20 

13,20 
2,80 

- 
- 

5 
5 

- Kučera, J. et al., 
2007 

Tório 
Urânio 

- 
- 

7,94 
4,97 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Kabata-Pendias & 
Pendias,1992 

Urânio 
 
 

0,08 - 14,00 - - - - Yamaguchi, 
Kawasaki & 
Iiyama, 2008 

Tório 
Urânio 

9,40 – 10,30 
2,45 – 2,33 

9,80 
2,38 

- - - Sterckeman et al., 
2002 



CONCLUSÃO: Os solos agrícolas superficiais da bacia do rio Jaguari-SP apresentaram 

concentrações totais de urânio superiores às concentrações encontradas em amostras de 

solos superficiais de diferentes regiões do Brasil, mesmo na área controle, mas ainda 

inferiores às concentrações encontradas em solos internacionais. Para o tório, as 

concentrações são superiores em relação às brasileiras e às internacionais. 
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RESUMO
A lava 2 do Grupo Serra Geral  da Bacia  do Paraná recobre diretamente a 

Formação Botucatu em muitos locais da  região de Quaraí, RS, e na região de Artigas, 
norte  do  Uruguai.  Possui  características  marcantes  em  imagens  de  satélites  em 
afloramentos  e  em  Geoquímica.  Este  derrame  apresenta  bandas  brechadas  ou 
laminadas com 10-100 m de largura e composição de andesito (57,5 peso% SiO2); 
contém o teor mais alto de elementos traços incompatíveis dentre os cinco derrames 
da região. Destaca-se pela grande extensão aflorante do derrame, superior a 50 x 50 
km.

PALAVRAS-CHAVE: 

Andesito, Quaraí, Grupo Serra Geral, brecha

ABSTRACT
Andesite  lava 2 of  the  Serra Geral  Group of  the  Bacia  do Paraná covered 

directly the Botucatu Formation in many places in Quaraí region, RS, and Artigas in 
northern  Uruguay.  It  has  marked  characteristics  in  satellite  images,  outcrops  and 
geochemistry.  It  has  10-100  m  wide  brecciated  or  laminated  bands  and  the 
composition  of  andesite  (57.5  wt.%  SiO2);  it  also  has  the  highest  content  of 
incompatible trace elements among the four flows in the region.  The large area of 
exposure of the flow is remarkable, over 50 x 50 km.

KEYWORDS: 
Andesite, Quaraí, Serra Geral Group, breccia

INTRODUCTION
The first lava of the Cretaceous Serra Geral Group to cover the sandstones of 

the Botucatu Formation in many places in Quaraí, Rio Grande do Sul,  Brazil,  is an 
andesite (57.5 wt.% SiO2) that has very peculiar characteristics in satellite images, field 
relations  and  geochemistry.  These  properties  make  it  an  outstanding  stratigraphic 
guide in the southern portion of the Paraná Basin, on the Brazilian side of the border 
with Uruguay. It has a very large geographic distribution in the region, about 50 x 50 
km and possibly 100 x 100 km, a large portion in the Uruguayan territory.

We investigated this andesite lava 2 in the field and report here a geochemical 
investigation and satellite image study to determine the regional extent of the lava.

FIELD DESCRIPTION AND PETROGRAPHY
Field work was undertaken in 2008-2009 in the Quaraí region to understand the 

geological relationships of the lava flows, the geological controls of amethyst and agate 
geode mineralization, including the collection of tens of samples for chemical analysis 
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in the ACME laboratory (Canada). Several samples were collected from the same flow, 
in vertical and longitudinal sections to check for chemical variability. We describe here 
lava 2, because it has several outstanding characteristics, such as large geographic 
distribution,  intensely  brecciated  structure  and  unique  high-SiO2 (57.5  wt.%) 
composition.

The Quaraí region is in the southern portion of the Paraná Basin (Fig. 1) and 
has four observed lava flows of  Cretaceous age (~125 Ma).  This igneous group is 
present  in  four  countries  (northwestern  Uruguay,  southern  Brazil,  northeastern 
Argentina  and  southern  Paraguay).  The  four  lavas  and  particularly  lava  2  directly 
overlie the sandstones of the Botucatu Formation (Fig. 2), as seen in many exposures 
in the distritc, in the basaltic cuesta situated some 50 km to the east of the area and in 
several drill cores. Lava 2 flooded the desert dunes with andesite lava and this makes 
the geological relationships of this lava unique in the Serra Geral Group.

The lava flows are nearly horizontal in the Quaraí region, because the basinal 
dip (~3°) to the north was compensated by the rising of the rocks along the Rio Grande 
High  whose  axis  lies  50  km to  the  north.  Faults  cut  the  basaltic  and sedimentary 
association and caused both horizontal and vertical displacements.

Lava 2 deserves specific observations because it is composed of two portions, 
a breccia at the base and a massive, mineralized portion at the top. The lava is more 
than 25 m in thickness and may reach 50 m (imprecise determination) and its lower 
portion has a distinctive appearance both in satellite images and in the field. The lower 
portion consists of 10-100 m wide, 100-1000 m long, ribbons of light gray (in satellite 
images)  rocks  alternating  with  green  (in  satellite  images)  grassland  portions.  This 
oustanding feature extends for more than 50 x 50 km to the south into Uruguay and 
possibly over an area larger than 100 x 100 km.

The lower portion of lava 2 is poorly mineralized in the region; only the upper 
part  of  the  flow  contains  large  deposits  of  amethyst  and  agate  geodes  in  Los 
Catalanes,  Uruguay.  No large geode mines are present in Quaraí,  although agates 
geodes are mined in Novo São João Mine, “Garimpo do Vivi”. On the other hand, the 
lower part of the andesite was intensely altered by hydrothermal solutions (nearly pure 
water) and contains myriads of small (0.1-5.0 cm in diameter) agate geodes in many 
places. The hydrothermal alteration of the rocks attained 150 °C as indicated by the 
abundance of  clinoptilolite  (a zeolite).  Pigeonite  is  intensely  altered,  augite less so; 
plagioclase  is  little  altered.  Hydrothermal  minerals  include  clays  (celadonite)  and 
zeolites. The lower and upper portions of the flow have been considered two different 
flows, because the structure and field appearance of the two portions are contrasting. 
But our consolidated observation of field relationships and geochemical composition 
lead us to integrate the two portions into one single lava flow.

Lava 1 is basalt, lava 3, 4 and 5 are basaltic andesites and are not described 
here. The geochemistry of lava 2 is described in sequence.



GEOCHEMISTRY
The  andesite  (Lava  2)  has  57.5  wt.%  SiO2 (Fig.  3)  and  high  content  of 

incompatible elements (Fig. 4). The SiO2 content of lava 2 is taken at the lowest LOI, 
because silicon is reduced in the flow with the increase in hydrothermal alteration. It 
has the lowest MgO and CaO content of the five flows studied in the region and also 
the lowest content of compatible elements such as Cr and Ni. Lava 2 has the highest 
TiO2 and P2O5 content of the five flows. It also has the highest content of the following 
trace elements: Ba, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, U, Th, Ta, V, Zr, Y and La. The Cu content of 
lava 2 is low (~60 ppm), in agreement with the absence of native copper in the flow. 
Two rock samples from “Garimpo do Vivi” have the composition very similar to lava 2, 
in spite of very high LOI (Table 1)

The correlation  of  chemical  elements  with  LOI  (loss on ignition)  is  a strong 
indication  of  geochemical  mobility  during  alteration.  SiO2 has  strong  negative 
correlation with LOI in lava 2, so the SiO2 content of the sample that has the lowest LOI 
(least altered rock) is used for rock classification. Based on this criterion, lava 2 is an 
andesite  and  the  other  three  lavas  are  basaltic  andesites.  The  content  of  K2O is 
considerably  reduced  (down  to  a  third  of  the  original  content)  in  the  rock  as  LOI 
increases. Rb and Sr are reduced with alteration.

The great majority of elements analyzed do not correlate with LOI, and this is 
interpreted  as  lack  of  mobility  during  hydrothermal  alteration.  The content  of  trace 
elements of lava 2 allows its identification over longer distances. The observation of 
GoogleEarth images shows the geographic continuity of the flow over a large region, 
thus  making  lava 2  the  most  extensive  individual  flow mapped in  the  Serra  Geral 
Group.

The distinctive structure of  lava 2 seems related to both volcanic  processes 
(flow  banding)  and  hydrothermal  brecciation.  The  breccias  are  cemented  in  some 
places  by  chalcedony  or  calcite,  but  breccias  display  very  little  cement  over  large 
distances.

Figure 1. Geological map of paraná Basin and basement, indicating location of 

Quaraí region. Modified from Gilg et al.,2003



.

Figure 4. Compositional diagram of andesite lava 2 (indicated as 2 in the diagrams) 
and lavas 3, 4, 5 (shaded area). (a) increase in loss on ignition caused significant 
decrease in SiO2 content of the rocks (b) (c) (d) unique and distinct chemical 
composition of the flow which makes it a stratigraphic guide in region. 

Figure 3. TAS classification diagram, showing the 

composition

of on andesite and three basaltic andesite



Sample  BFV  X2  X1  G1544  G1574  GARVI

SiO2 52,05 57,55 57,43 57,45 55,67 50,52
TiO2 1,87 1,81 1,78 1,77 1,76 1,8
Al2O3 12,88 12,36 12,45 12,46 12,35 12,77
Fe2O3 14,04 13,79 13,54 13,55 12,77 14,3
MgO 2,57 2,02 2,19 1,98 2,17 2,92
CaO 6,85 5,78 5,73 5,26 6,4 6,77
Na2O 2,51 2,82 2,7 2,68 2,24 2,25
K2O 0,93 2,5 2,51 2,59 1,78 0,86
P2O5 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,25
MnO 0,18 0,18 0,16 0,15 0,14 0,16
LOI 5,6 0,7 1 1,6 4,2 7,1
Sum 99,69 99,75 99,75 99,75 99,68 99,7

REMOTE SENSOR
            The processing and analysis of satellite imagery in the study area shows a 
large region covered by andesite breccias. A satellite image, Landsat 7, ETM + sensor, 
Band 4, was used, with processing of scattering atmospheric correction, spatial filter - 
with  high  matrix  of  3x3  pixels  and 90% of  the  original  image,  whose  goal  was  to 
emphasize contours, assisting in the identification of breccias. Furthermore, there was 
an adjustment of contrast by the standard deviation of the image. 

Thus, the geographic distribution of lava 2 was determined from the aspect of 
the  breccias  outcrops.  This  processing  delineates  a  large  region  where  no  geode 
mining is active, because the occurrence of mines is above the contact of the breccia 
(Fig. 5).

Table 1: Geochemical characteristics of  lava 2 from Quarai, Brazil. Major 

oxides and LOI (loss on ignition) in wt.%., trace elements in ppm. 



CONCLUSIONS
The following conclusions are reached regarding the first lava flow of the Serra 

Geral  Group to overlie the Botucatu Formation in southernmost Brazil  and northern 
Uruguay: 
1. Lava 2 covers a very large area in (50 x 50 km) and possibly more 
2. Lava 2 is outstanding, because it is marked flow banding and geochemistry; it is an 

andesite (57.5 wt. % SiO2), the richest in silicon  and in all incompatible elements of 
the four flows of Quaraí.

3. Lava 2 is a stratigraphic guide and can be identified from its geochemistry over large 
distances.

4. The origin of the brecciation is a synvolcanic process in a high-silica rock, but is 
locally caused by hydrothermal processes.
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RESUMO 
  
 As concentrações dos elementos Cr, Co, Cu, Cd, Ni, Zn, Ba e Pb em 
amostras de solo (fração < 0,074 mm) de uma vereda selecionada na Bacia do Rio 
do Formoso, município de Buritizeiro, Minas Gerais, foram determinadas para obter 
informações com relação à qualidade ambiental desse material. Dois perfis foram 
abertos e, posteriormente, coletadas sete amostras. As mesmas foram preparadas 
para as análises físico-químicas. As leituras das concentrações totais dos metais 
foram determinadas por ICP-OES. As leituras dos metais apresentaram níveis acima 
do permitido pela legislação, principalmente para os elementos Cr, Ba e Pb.  
 
PALAVRAS-CHAVE: metais pesados, solos, vereda, contaminação 
 
 
ABSTRACT  
 
 The concentrations of the elements Cr, Co, Cu, Cd, Ni, Zn, Ba and Pb in 
samples of soil (fraction <0,074 mm) of a vereda selected in the Basin of the Rio 
Formoso, Buritizeiro municipality, Minas Gerais state, were determined to obtain 
informations regarding the environmental quality of this material. Two profiles were 
opened and, subsequently, collected seven samples. Same they were prepared for 
the analyses chemical-physically. The readings of the total concentrations of the 
metal were determined by ICP-OES. The readings from the metal presented levels 
above the allowed one for the legislation, principally for the elements Cr, Ba and Pb. 
 
KEYWORDS: heavy metals, soils, vereda, contamination 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Segundo Melo (1992), vereda constitui um tipo de ecossistema, que se 
desenvolve sob condições definidas de umidade em regiões de cerrados, sendo 
identificadas, em geral, como cabeceiras ou nascentes de rios. Boaventura (1978), por sua 
vez, conceitua vereda como uma depressão aberta, rasa e alongada, com vertentes suaves 
e fundo plano, com solos turfosos, permanentemente saturados por água de exsudação do 
lençol freático. A palmeira buriti (Mauritia flexuosa) é um elemento característico, ocorrendo 
tanto em alinhamentos que acompanham os pontos de maior umidade, como em formações 
mais densas que se destacam no meio dos cerrados adjacentes. A Bacia do Rio do 
Formoso possui inúmeras veredas e, por serem áreas úmidas, localizadas dentro do Bioma 
Cerrado, sofrem interferência antrópica devido ao plantio de pinus e eucalipto bem como 
atividades agropecuárias. 
 Viana (2006) estudou as águas e o grau de contaminação e alteração das veredas 
da Bacia do Rio do Formoso e detectou contaminações por metais pesados em áreas de 
plantações e silvicultura, devido ao uso de agro-corretivos e agrotóxicos. Baggio (2008), 



estudando toda a Bacia do Rio Formoso, confirmou esta contaminação antrópica de metais 
pesados em águas e sedimentos de corrente, principalmente na porção montante desta que 
possui áreas de atividade agrícola intensa. 
 O presente trabalho apresenta dados da distribuição geoquímica dos metais 
pesados Cr, Co, Cu, Cd, Ni, Zn, Ba e Pb em perfis de solos de uma vereda localizada no 
município de Buritizeiro, com o objetivo de avaliar a situação atual desse ambiente. Tendo 
em vista que se trata de uma área utilizada no passado, para fins agropecuários, esses 
elementos foram selecionados por estarem presentes nos agroquímicos, principais fontes de 
contaminação. A área estudada está localizada na porção à jusante da Bacia do Rio do 
Formoso, sub-bacia do Rio São Francisco. A Bacia do Rio do Formoso localiza-se na porção 
sudoeste do município de Buritizeiro (Figura 1) e é delimitada pelas coordenadas 16º30’ – 
18º00 S e 45º 40’ –  W, possuindo uma área de aproximadamente 826 km2.  

 
Figura 1: Localização da Bacia do Rio do Formoso situada no município de Buritizeiro, estado de 

Minas Gerais. (Fonte: VIANA, 2006). 
 

 A vereda estudada localiza-se às margens da BR 365, km 178. A mesma 
encontra-se descaracterizada fisicamente, devido à substituição de parte de sua vegetação 
original por pastagens (Figura 2). A vereda se desenvolveu sobre rochas do Grupo Bambuí 
do Neoproterozóico, formado principalmente pelos litotipos arcóseos, siltitos e argilitos de 
coloração violácea ou verde. Com relação à compartimentação geomorfológica, encontra-
se, dentro das unidades de colinas neoproterozóicas, rampas convexas com flancos 
ravinados e vales encaixados (Baggio, 2008).  
 

 
Figura 2: Vista parcial da Vereda estudada (direção NW-SW). 

 

 A amostragem foi realizada em dezembro de 2008. Os resultados das análises 
geoquímicas foram comparados com os valores orientados da CETESB (2005).  
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 
 
Campo 
 Retirou-se em duas trincheiras (profundidade entre 68 e 98 cm), abertas na 
vereda estudada, sete amostras em um perfil vertical. As amostras foram coletadas com o 
auxílio de uma pá de plástico e continham, aproximadamente, 0,5 a 1 kg de solo. O material 
foi acondicionado adequadamente e enviado para o laboratório NGqA do CPMTC-IGC, em 
Belo Horizonte, MG. 
 
Laboratório 
 Em laboratório, as amostras foram secas à temperatura ambiente e, em seguida, 
destorroadas com a utilização de um martelo de borracha. As amostras foram peneiradas 
para determinar a distribuição granulométrica e obter a fração mais fina (< 0,074mm) para a 
análise química, pesadas e homogeneizadas. 
 As análises foram realizadas no laboratório do NGqA do CPMTC-IGC-UFMG. 
Exatos 1g de amostra foi digerido em 6 mL de 20% água régia  e levado ao banho de areia 
a 180 ºC durante 1 h. Em seguida ocorreu uma diluição para 25 mL e após filtragem as 
soluções foram enviadas para a leitura em ICP-OES (aparelho modelo M 4165 - 
Epectroflame – Spectro). Foram medidos os teores dos elementos Cr, Co, Cu, Cd, Ni, Zn, 
Ba e Pb. Com a fração mais fina foi também determinada a composição mineral por 
Difratometria de Raios X (DRX). 
 
RESULTADOS 
 Os resultados obtidos nas análises químicas e os respectivos valores orientadores 
para solos da CETESB (2005) são mostrados na tabela 1. 
 
Tabela 1: Resultados das análises geoquímicas das sete amostras utilizadas no estudo e valores 

orientadores para solos estabelecidos pela CETESB (2005). 
P: Acima do valor de Prevenção; Q: Acima do valor de Qualidade; A: Acima do valor de Intervenção 

Agrícola. 

Metais 
Cr Co Cu Cd Ni Zn Ba Pb Amostras 

Profundidade 
(cm) 

mg/kg 

1 04-17 29,22 0,76 10,08 0,06 4,40 10,26 121,91
Q
 32,68

Q
 

2 21-27 87,61
P
 0,85 28,90 0,15 11,92 27,15 302,20

A
 87,84

P
 

3 33-47 125,25
P
 1,02 34,98 0,19 10,17 20,61 260,73

P
 114,35

P
 

4 0-20 37,34 0,37 9,19 0,20 3,29 10,74 25,20 25,87
Q
 

5 20-40 21,26 0,42 5,75 0,14 5,37 10,67 112,65
Q
 22,08

Q
 

6 48-65 19,89 3,24 8,07 0,09 4,00 7,68 102,24
Q
 25,72

Q
 

7 76-96 33,57 1,93 11,59 0,11 4,44 7,32 109,52
P
 37,54

Q
 

Valor máximo medido 125,25 3,24 34,98 0,20 11,92 27,15 302,20 114,35 

Valor mínimo medido 19,89 0,37 5,75 0,06 3,29 7,32 25,20 22,08 

Referência de qualidade 40 13 35 <0,5 13 60 75 17 

Prevenção 75 25 60 1,3 30 300 150 72 

Intervenção: Agrícola 150 35 200 3 70 450 300 180 

Intervenção: Residencial 300 65 400 8 100 1000 500 300 

Intervenção: Industrial 400 90 600 20 130 2000 750 900 

 
 Todas as amostras indicaram concentrações para os elementos Co, Cu, Cd, Ni e 
Zn abaixo da referência de qualidade (CETESB, 2005). Para o elemento Cr, duas amostras 
apresentaram níveis acima dos valores de Prevenção. Para o elemento Ba, três amostras 
indicaram concentrações acima dos valores de referência de qualidade e as amostras 03 e 
07, acima dos valores de Prevenção. Para o elemento Pb, cinco amostras apresentam 



concentrações acima dos valores de qualidade e as amostras 02 e 03, acima dos valores de 
Prevenção. 
 
DISCUSSÃO 
 Comparando tais resultados com os de Baggio (2008), confirmam-se as suas 
observações feitas em sedimentos de rio e água. Assim como o referido autor, que não 
detectou níveis elevados dos elementos Cu, Cd, Ni e Zn nos sedimentos de corrente da 
porção jusante da Bacia do Rio do Formoso, este trabalho também não os encontrou. Esse 
autor encontrou valores de Cd e Cu acima do limite permitido na porção montante da Bacia. 
Nesse mesmo estudo, em análises de água superficial, o Cd e Cr apresentaram valores 
acima do permitido (Resolução CONAMA 357/2005) e o Cu ficou próximo ao limite entre o 
alto e médio curso do Rio do Formoso.  
 Apenas as concentrações dos elementos Cr, Ba e Pb ultrapassaram o limite de 
referência de qualidade. Tais resultados indicam que há efeitos de contribuição antrópica 
para tais metais pesados. Os resultados para esses três metais chamam a atenção, do 
ponto de vista de valores orientadores, pois, nas amostras 02 e 03 os teores de cromo e 
chumbo superaram os valores de prevenção e o bário, na amostra 02, superou os valores 
de intervenção para uso agrícola.  
 Os resultados obtidos com DRX indicam predominância de quartzo, kaolinita 
(Al2Si2O5 (OH)4), gibsita (Al(OH)3) e subordenado de muscovita vanadífera 
(K(Al,V)2(Si,Al)4O10(OH)2) como minerais constituintes das amostras. 
 A ocorrência do quartzo e minerais de Al deve estar associada ao 
retrabalhamento dos arenitos do Grupo Bambuí – Formação Três Marias. Os teores 
elevados de argilominerais são um indicativo de contribuição fluvial periódica, em matriz de 
material orgânico da formação da vereda.  
 
CONCLUSÃO 
 Apesar de boa parte das concentrações dos elementos analisados não 
ultrapassarem os limites indicados pela legislação, somente o leve aumento deles em 
relação às referências de qualidade são indicios suficiente para se tornar necessário um 
monitoramento destes solos. Isto se deve ao fato de que os mesmos estão dentro de uma 
área de elevada vulnerabilidade ambiental natural, que sofre pressão antrópica, em especial 
agricultura comercial, fato que é indicado pelo aumento de certos elementos. Dentre eles, 
estão o cromo, bário e chumbo.  
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RESUMO 
Em uma área de mineração de carvão, no Estado do Paraná, a influência de drenagens ácidas sobre águas 
superficiais e sedimentos foi investigada na estação seca do ano. Drenagens ácidas mostraram pH entre 3,2 e 
4,6, e elevadas concentrações de SO4

2
¯, Al, Fe, Mn e menores de Cd, Cu, Ni, Pb e Zn. Em particular, a 

concentração de As variou entre 0,002 e 0,68 mg L−1 nestas soluções ácidas. Estes constituintes químicos 
apresentaram concentrações significativas nas proximidades das fontes de drenagens ácidas, que incluem minas 
em atividade e desativadas e depósitos de rejeitos. Enriquecimentos de As, Cd, Mn, Ni e Zn em relação ao 
background regional foram observados em sedimentos de corrente restritos aos locais circundantes dos focos de 
drenagem ácida. Neste caso, processos de diluição e precipitação controlaram a atenuação de metais e As de 
drenagem ácida em sistemas hídricos regionais. 
 
Palavras-chave: atenuação de metais, drenagem ácida, mineração de carvão, sistemas hídricos. 
 
 
ABSTRACT 
In a coal mining area, South Brazil, the influence of acid drainages on stream waters and sediments was 
investigated during the dry season. Acid drainages showed pH between 3.2 and 4.6, and high concentrations of 
SO4

2
¯, Al, Fe, Mn and subordinately of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn. In special, arsenic concentration ranged from 0.002 

to 0.68 mg L−1 in these acid solutions. The highest concentrations of these chemical constituents were observed 
close to the acid drainage source, which include active and abandoned mines and tailing deposits. Enrichments of 
As, Cd, Mn, Ni and Zn in relation to the regional background was observed in stream sediments restrict to the 
vicinity of the acid stream source. In this case, dilution and precipitation might control metals and As attenuation 
of acid drainage in regional water resources. 
 
Keywords: metals attenuation, acid drainage, coal mining, water resources. 
 
INTRODUÇÃO 

Drenagem ácida de mina (DAM) é gerada pela oxidação da pirita (FeS2) e promove 

a dispersão de metais e metalóides no ambiente. Em sistemas hídricos, os constituintes 

químicos desta solução ácida podem permanecer na fase dissolvida durante o transporte 

até que condições físico-químicas favoreçam a sorção e/ou precipitação das espécies 

químicas (Butler et al. 2008). Nas zonas de mistura entre a drenagem ácida e as águas 

superficiais, a remoção de elementos químicos é favorável quando a taxa de reações 

químicas for mais rápida ou similar à descarga da DAM (Balistrieri et al. 2007). Esta 

dinâmica tende a ocorrer a poucos metros da descarga ácida, e resulta no aumento de pH e 

diminuição das concentrações de constituintes dissolvidos. Embora vários métodos para a 

remediação de DAM venham sendo estudados no Brasil, pouca investigação foi realizada 

sobre a descarga dessa solução ácida e a capacidade de equilíbrio em sistemas fluviais 

regionais.  

O objetivo deste estudo é investigar a geoquímica de drenagem ácida em águas e 

sedimentos da área de mineração de carvão da região de Figueira (PR), e averiguar a 

capacidade de equilíbrio químico dos sistemas hídricos locais. 



ÁREA DE ESTUDO E MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo localiza-se na região de Figueira, nordeste do Estado do Paraná 

(Figura 1). As camadas de carvão desta região encontram-se na Formação Rio Bonito 

(Bacia Sedimentar do Paraná). Atualmente a explotação do minério ocorre em uma mina 

subterrânea, embora minas desativadas e preenchidas por águas pluviais, e depósitos de 

rejeitos são também potenciais geradores de DAM. Medidas de remediação de DAM nesta 

área são baseadas na neutralização da acidez por meio de CaO e na cobertura de pilhas de 

rejeitos com camadas de solo, as quais reduzem à exposição ao oxigênio e às águas 

pluviais. Recentemente, Campaner & Luiz-Silva (2009) mostraram que a presença de 

calcário na estratigrafia local também contribui para a elevação do pH das correntes ácidas, 

minimizando seu impacto regional. 

Amostras de drenagens ácidas geradas em mina em atividade e depósitos de 

rejeitos, e águas superficiais foram coletadas em setembro de 2006 (estação seca, baixo 

fluxo) (Figura 1). Em uma fração da amostra, parâmetros físico-químicos foram medidos. 

Cada amostra foi filtrada em membrana de acetato de celulose (0,22 µm) e uma alíquota 

para análise de cátions foi estabilizada com HNO3. Todas as amostras foram mantidas sob 

refrigeração a 4 oC. Nos mesmos locais das amostras de água, sedimentos de corrente (0–3 

cm de profundidade) foram amostrados, homogeneizados e secados em estufa a 40 oC. 

Uma alíquota foi peneirada para a separação da fração analítica < 63 µm. Análises de SO4
2
¯ 

em água foram realizadas por cromatografia de íons; enquanto as concentrações de Al, Fe, 

Mn, Ni e Zn foram determinadas por ICPOES; As e Cu por FAAS; e Cd e Pb por GFAAS. 

Estes metais e As também foram determinados nos sedimentos via ICPMS. Para a 

interpretação da geoquímica de sedimentos, fator de enriquecimento (FE= 

(Celemento/CAl)amostra/(Celemento/CAl)background) foi empregado, considerando o alumínio como 

elemento de referência e amostras situadas à montante dos focos de DAM como 

representativas do background regional. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os constituintes químicos em amostras de DAM e de água de alguns rios de 

importância local são mostrados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. As drenagens ácidas 

apresentaram pH entre 3,2 e 4,6 e concentrações elevadas de SO4
2
¯, Al, Fe e Mn. Em 

particular, as concentrações de As (0,002 a 0,68 mg L¯1) são comparáveis com drenagem 

ácida de outros estudos (e.g. 1 mg L¯1 As na Coréia; Lee & Chon 2006). As drenagens 

ácidas das pilhas de rejeito revelaram maiores teores de SO4
2
¯, Al, As, Fe, Mn, Ni e Zn em 

relação à DAM da mina em atividade, devido ao maior contato da água de lixiviação (pluvial) 

com o material rochoso fragmentado (maior área superficial específica). 



Tabela 1. Concentrações de constituintes químicos 
para as amostras de drenagem ácida de mina (mg 

L¯1, quando não especificadas) 
 A-1 A-2 A-3.1 A-15 

pH 3,2 4,6 3,3 4,1 
Eh (mV) 625 445 – 478 

SO4
2
¯ 2969 2592 9100 8713 

Al 95,5 21,3 458 301 
As 0,33 0,002 0,68 0,25 
Cd 0,11 0,06 0,04 0,03 
Cu 0,08 0,03 0,03 0,04 
Fe 631 294 1937 2393 
Mn 12,8 9,55 40,4 31,7 
Ni 1,13 0,86 1,22 1,04 
Pb 0,001 0,0003 0,001 0,001 
Zn 22,3 12,6 161 139 

(A-1) DAM subterrânea e (A-2) DAM de superfície 
da mina em atividade, (A-3.1) e (A-15) DAM de 
rejeitos 

        
 
Figura 1. Área de estudo e pontos de amostragem 

de águas (A) e sedimentos (S). 
 

A descarga de drenagens ácidas parece não ter grande influência na composição 

química dos sistemas hídricos locais investigados, os quais apresentaram valores de pH 

próximos à neutralidade (entre 6 e 7,3) (Tabela 2). Na zona de mistura da DAM da mina de 

carvão em atividade com as águas do córrego da Mina (amostra A-8), os níveis dos 

constituintes analisados foram significativos (e.g. SO4
2
¯, Cd, Fe, Mn, Ni e Zn). Na evolução 

das águas deste córrego (A-6), a solubilidade dos elementos químicos foi ainda menor, 

devido ao incremento do pH para 10,8. O valor elevado de pH nesta amostra deve-se à 

presença de níveis de calcário em subsuperfície na estratigrafia regional (Campaner & Luiz-

Silva 2009). Drenagens ácidas de rejeitos apresentaram menor influência de SO4
2
¯, Fe, Mn 

e Zn no ponto de descarga destas soluções no ribeirão das Pedras (A-3), embora o nível 

destes elementos químicos nas drenagens ácidas de rejeitos (A-3.1 e A-15; Tabela 1) seja 

elevado. Neste caso, a taxa de reações químicas neste ponto (A-3) foi mais rápida que a 

descarga de DAM, resultando na precipitação e diluição imediata das espécies químicas. 

Por outro lado, minas desativadas de carvão parecem influenciar na composição química 

das águas do córrego Leonor (A-20), como sugerem as elevadas concentrações de SO4
2
¯ e 

Mn, e menores de Al e Fe. Esta situação se estende para o SO4
2
¯ na amostra A-19, 

localizada no intermédio dos focos de DAM. 

As concentrações de arsênio em águas superficiais oscilaram levemente acima e 

abaixo do limite mínimo de detecção do instrumento analítico utilizado. Neste caso, o As 

pode ter sido adsorvido pela formação de precipitados de Fe. Resultados preliminares de 

modelagem geoquímica na área de estudo (programa PHREEQC) revelaram, de fato, 

saturação de fases como Fe(OH)3, goethita e hematita nas zonas de mistura de DAM com 

águas fluviais. As amostras mais afastadas dos focos de DAM (A-21, A-7, A-5 e A-18) 

apresentaram baixas concentrações das espécies químicas analisadas, e possivelmente 

são representantes dos processos intempéricos das rochas regionais. 



Tabela 2. Concentrações de constituintes químicos para as amostras de água superficial (mg L¯1, quando não 
especificadas) da área de estudo 

  Córrego     Ribeirão   Córrego 

 da Mina  Rio Laranjinha  das Pedras   Leonor 

  A-8 A-6   A-7 A-5 A-18   A-3 A-19 A-21   A-20 

pH 6,4 10,8  7,3 6,2 7,2  6 7,1 6,6  6,8 
Eh (mV) 316 296  394 412 417  420 427 425  411 

SO4
2
¯ 1587 773  12,6 14,4 2,3  75 62 6,8  994 

Al 0,07 1,7  0,27 0,24 0,4  0,42 0,33 0,41  1,2 
As <0,0006 0,0007  0,0013 0,0007 <0,0006  0,0008 0,0008 <0,0006  0,0018 
Cd 0,014 0,005  0,0008 0,004 0,004  0,005 0,004 0,003  0,0007 
Cu <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 <0,01  <0,01 
Fe 20,3 12,4  <0,05 <0,05 <0,05  4,8 <0,05 0,11  4,87 
Mn 2,3 0,05  0,07 <0,05 <0,05  0,87 0,59 0,05  31,8 
Ni 0,16 <0,08  <0,08 <0,08 <0,08  <0,08 <0,08 <0,08  <0,08 
Pb 0,0013 <0,0003  <0,0003 <0,0003 <0,0003  0,0007 0,0004 <0,0003  0,0005 
Zn 3,8 3,6   <0,2 0,3 <0,2   0,19 <0,2 <0,2   0,07 

(<) valor abaixo do limite mínimo de detecção dos instrumentos analíticos 

 
A Tabela 3 apresenta os fatores de enriquecimento para metais e As em 

sedimentos de corrente. Neste estudo, um limiar de 2,5 fatores foi considerado, acima do 

qual anomalia geoquímica foi considerada. Arsênio, Cd, Mn, Ni e Zn foram os elementos 

que apresentaram anomalias, com fatores de enriquecimento podendo alcançar 25 fatores 

no caso do arsênio. Os fatores não mostraram enriquecimento para Cu e Pb nos sedimentos 

da região, indicando a ocorrência de diluição para estes metais. Em geral, as anomalias 

foram mais pronunciadas próximas às fontes de DAM, e sugerem que a precipitação de 

metais nas zonas de misturas foi importante na atenuação dos impactos de DAM nas 

correntes fluviais da região de Figueira. 

 
Tabela 3. Fatores de enriquecimento em sedimentos de corrente (< 63 µm) para a área de estudo. Os valores 

em negritos são anômalos (> 2,5 fatores) 
 S8 S6 S7 S5 S3c S19 S20 

As 8,5 3,2 2,7 1,8 25 3,4 7,5 
Cd 11 4,9 4,3 1,2 9,9 2,2 5,4 
Cu 0,6 1 0,7 1 0,9 0,8 0,5 
Mn 0,3 0,4 2,1 1,1 2,9 1 12,1 
Ni 1,3 1,5 1,2 1 1,9 1,3 6,8 
Pb 1,4 1,1 1,6 0,9 1,4 1 1,1 
Zn 6 4,2 2,7 1,1 6,8 2,1 4,3 
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RESUMO 
No limite sul do Cráton do São Francisco, sudeste do Brasil, ocorre centenas de 
corpos metaultramáficos e metamáficos, com formas lenticulares a irregulares, 
decimétricos a hectamétricos, às vezes quilométricos, alongados e concentrados na 
direção E-W a WNW/ESE, formando uma faixa de espessura quilométrica. As 
rochas dessa faixa são atribuídas ao Greenstone Belt Morro do Ferro (SGBMF) e 
Sequencia Ofiolítica Bom Jesus da Penha (SOBJP). Os estudos petrográficos e 
litoquímicos objetivaram encontrar critérios para separar os dois conjuntos 
petrográficos que, na região, ocorrem intercalados em função da atuação das zonas 
de cisalhamento do Cinturão Campo do Meio. Quanto a petrografia as duas 
sequências apresentam litotipos idênticos e existe superposição dos dados  
litoquímicos, aspecto que dificulta ou impossibilita a separação sem cuidadoso 
controle de campo e caracterização das rochas encaixantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cráton do São Francisco, rochas 
metamáficas/metaultramáficas, sequência ofiolítica. 
 
ABSTRACT 
In the South of the São Francisco Craton - SE Brazil occurs hundreds of meta-
ultramafic and metamafic bodies, lenticular to irregular shapes, metric to kilometric 
longs, striking E-W to WNW/ESE constituting the Morro do Ferro Greenstone Belt 
Sequence (SGBMF) and Bom Jesus da Penha Ophiolitic Sequence (SOBJP). The 
objective of petrographic and lithochemistry studies was to find criteria for the 
separation of the two petrographic sets that occurs in the region, interleaved 
according to the performance of the Campo do Meio Shear Zone Belt. Both 
sequences present identical lithotypes petrography and there is overlapping of 
chemical data, which hampers or prevents the separation without careful control of 
field work and characterization of country-rocks. 
KEYWORDS: São Francisco Craton, metamafic/metaultramafic rocks, ophiolite 
sequence. 
 
INTRODUÇÃO 
Na área de estudo, sul do Cráton do São Francisco (Almeida, 1977), ocorrem rochas 
metamáficas/ultramáficas atribuídas a duas unidades geotectônicas. Uma correspondente 
ao extremo leste da seqüência vulcanossedimentar de ambiente de pressão menor 
(Sequência Greenstone Belt Morro do Ferro – SGBMF) embutida em embasamento 
gnáissico-migmatítico do tipo TTG de idade arqueana com retrabalhamento no paleo- e 
neoproterozóico; (Teixeira, 1978; Szabó, 1996; Zanardo et al., 2000, entre outros). A outra 
ocorre a sul, apresenta ambiente bárico maior e é atribuída à seqüência ofiolítica 
neoproterozóica Araxá (Sequência Ofiolítica Bom Jesus da Penha – SOBJP), correlata ao 
Grupo Araxá ou Andrelândia (Soares et al., 1991; Zanardo, 1992; Roig, 1993; Zanardo et al., 
2000; Godoy, 2008, entre outros.)  



Para a delimitação dessas duas unidades, além da caracterização petrográfica, foi realizado 
também o estudo geoquímico (litoquímica e química mineral), almejando estabelecer 
critérios geológicos eficazes e fornecer elementos para discriminar os corpos das diferentes 
unidades. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os elementos maiores foram analisados considerando a relação entre MgO e os demais 
óxidos (diagramas de Fenner). Os valores de MgO variam entre 0,31 e 34,39%, sendo 
possível por meio desses valores classificar as rochas analisadas em Peridotitos 
Komatiíticos (teores de MgO acima de 20%, antofilita xisto, clorita xisto, meta-
lherzolito/websteritos), Basaltos Komatiíticos (teores de MgO entre 7 e 20%, anfibólio xistos) 
e Basaltos Toleíticos (teores menores que 7%, anfibolito; talco-antofilita xisto). 
Excetuando-se os valores de SiO2, MnO, Al2O3, Na2O, CaO e K2O, que marcam um trend no 
qual as porcentagens de MgO decrescem regularmente em direção aos termos mais 
diferenciados da série (correlação negativa), todos os demais óxidos apresentam uma 
ampla dispersão dos teores, apresentando correlações fracas com o MgO. Esta fraca 
correlação sugere uma maior mobilidade desses elementos e uma alteração da composição 
química inicial, a exemplo de teores relativamente elevados de Al2O3 em algumas rochas 
máficas/ultramáficas, como no cianita anfibolito da SOBJP. 
Os valores mais expressivos referentes a elementos traços são de Cr e Ni, seguidos por Ba, 
V e Sr respectivamente. O Cr está presente em todas as rochas estudadas (aspecto 
também notado na análise de química mineral), com teor médio de 200 ppm, chegando a 
ostentar valores bastante expressivos de até 17.672 ppm, em antofilita-clorita-talco xisto da 
SOBJP. Destaca-se a presença de cumulato de cromita (LHG77A), identificado assim a 
partir das análises petrográficas e químicas. A presença de Ni também foi registrada em 
quase todas as rochas e, embora com valores menores da ordem de 10-75 ppm, ainda 
apresenta teores expressivos, que chegam a atingir 2.101 ppm (antofilita-clorita-talco xisto). 
Os valores anômalos observados, tanto de Cr como Ni, nas rochas ultramáficas, se deve ao 
enriquecimento mais acentuado que sofreram durante a diferenciação. 
Os teores de ETR (Figura 1) das rochas foram analisados através de diagramas 
multielementares normalizados pelo Condrito C1 de Evensen et al. (1978; In: Rollinson, 
1949).  

 
Figura 1 – Diagrama multielementar que ilustra o padrão de distribuição dos elementos 

terras raras, normalizados pela média dos Condritos C1 de Evensen et al. (1978), para as 
rochas da SGBMF e SOBJP. 

As rochas da SGBMF apresentam trends homogêneos, sendo notadas anomalias negativas 
para o elemento Ce em três amostras, uma delas possui anomalia negativa acentuada, 
caracterizada como um empobrecimento de Ce de até 10vezes em metawebsterito LHG78.  



As rochas da SOBJP apresentam trends mais heterogêneos, com relativo empobrecimento 
dos ETRP em relação aos ETRL. Todas as rochas desta seqüência apresentam 
empobrecimento em Ce. Somente uma amostra apresentou leve enriquecimento em Ce 
(LHG77A), que constitui um cumulato de cromita. Esse leve enriquecimento pode ser 
explicado pela presença de óxidos e estrutura cumulática, e as anomalias negativas pela 
interação com água do mar ou por hidrotermalismo, pré- a sin-metamorfismo. Uma amostra 
de antofilita xisto (LHG170) apresentou anomalia negativa acentuada de Eu. 
Os ETRL das rochas de ambas as seqüências (SGBMF e SOBJP) apresentam 
comportamento semelhante aos ETRL de amostras do tipo N-MORB de Saunders & Tarney 
(1984) e Sun (1980) (ambos In: Rollinson, 1949). Já os termos médios (ETRM) do tipo N-
MORB se assemelham somente aos termos médios da SGBMF. 
O padrão mais heterogêneo das amostras da SOBJP, reflete a maior diferenciação e/ou 
transformações metamórficas/hidrotermais que sofreram durante sua história, com relativos 
enriquecimentos e empobrecimentos de ETR e elementos traços. 
Foram utilizadas as relações entre Zr e Y, TiO2 e Al2O3 para se verificar a co-geneticidade 
ou não das rochas estudadas. Observa-se que a relação Zr-Y define dois trends bem 
marcados, ocorrendo o mesmo com Zr-Al2O3. Já a relação entre Zr-TiO2 define três trends 
diferentes. As correlações exibidas pelas rochas estudadas sugerem, como esperado, um 
padrão de derivação de protolitos múltiplos. 
Quanto a ambiência tectônica, segundo a classificação de Arndt et al. (1977), as rochas 
estudadas ocupam predominantemente o campo referente a komatiítos, com exceção de 
uma amostra de anfibolito (LHG7) da SOBJP, que possui filiação tonalítica. 
Em relação a ambientes tectônicos, com base no diagrama MgO-Al2O3-FeO, de Pearce et 
al. (1977), as amostras posicionam-se, em sua maioria, no campo dos basaltos de fundo 
oceânico, com apenas duas amostras (LHG28 e 75) ocupando o campo de basaltos tipo 
MORB e uma (LHG7) o campo de basaltos de ilha oceânica. 
As composições das rochas estudadas também foram analisadas conforme o diagrama de 
FeO-MgO-(Na2O+K2O), que segundo Coleman (1977), permite a distinção de komatiítos, 
peridotitos e cumulatos máficos/ultramáficos de complexos ofiolíticos (Figura 2). As 
amostras ocupam em sua maioria o campo das rochas cumuláticas máficas-ultramáficas de 
ofiolitos. Com quatro amostras dispersas, que não ocupam nenhum dos campos de 
Coleman, e que podem ser classificadas como toleíticas (LHG7, 28 e 77A) e cálcio-alcalinas 
(LHG74B e 75) segundo a divisão de Irvine & Baragar (1971). 
 

                                  
Figura 2 – Diagrama ternário classificatório de Coleman (1977). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pelos aspectos observados em campo e laboratório, a área de abrangência das rochas 
pertencentes a Sequência Ofiolítica Bom Jesus da Penha tende a aumentar em relação ao 



terreno greenstone, porém a caracterização perfeita dos diferentes litotipos em função da 
deformação/recristalização dos mesmos e intercalações tectônicas, não é simples, nem 
mesmo utilizando todas as ferramentas possíveis (petrografia, cartografia, geoquímica 
elementos maiores, menores e isotópicas, química mineral, termobarometria, etc.). 
Os dados litoquímicos das duas sequências apresentam superposições, necessitando de 
refinamento e mesmo assim, não existe garantia que sejam suficientes para elucidar o 
problema (delimitação das unidades). Os dados isotópicos, pela complexidade da área e 
superposições de eventos, necessitarão de cuidadosa amostragem e poderão contribuir 
com a separação, porém isoladamente ou apenas com o apoio dos dados geoquímicos 
dificilmente solucionarão todas as dúvidas. 
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Resumo 
A caracterização geoquímica de quatro derrames do Grupo Serra Geral na região de 

Quarai, extremo sul do Brasil, mostra pouca variação química significativa em seções 
horizontais e verticais do mesmo derrame, o que torna uma análise química identificadora de 
um determinado derrame. Com o aumento da perda ao fogo, ocorre diminuição no conteúdo de 
SiO2, K2O, Rb e Sr enquanto a maioria dos elementos traços (p. ex.,Ta) permanecem 
inalterados. Essa relação torna possível com base em análises geoquímicas rastrear dentro de 
um mesmo derrame de basalto zonas de intensificação do processo hidrotermal. Da mesma 
maneira, a constância composicional permite a correlação e identificação de cada derrame ao 
longo de sua área de ocorrência. 
 
 
Palavras-Chave 
 Grupo Serra Geral, andesito basáltico, alteração hidrotermal, geoquímica. 
  
 
 
Abstract 

The geochemical characterization of four basal flows of the Serra Geral Group in the 
Quaraí region, southernmost Brazil, shows little significant chemical variation in horizontal and 
vertical sections, which makes a chemical analysis an identifying feature of every flow. A 
decrease is observed in the contents of SiO2, K2O, Rb and Sr while most trace elements (e.g., 
Ta) remain unmodified. This relationship leads to the confident demarcation of areas of highest 
intensity of hydrothermal alteratin. Similarly, the constancy in composition allows the correlation 
and identification of each flow along its area of occurrence. 
 
  
Keywords 
 Serra Geral Group, basaltic andesite, hydrothermal alteration, geochemistry. 
 
 
Introduction 

Significant production of amethyst and agate geodes occurs in Quaraí, Rio Grande do 

Sul, Brazil. The state is a world-class producer of geodes. Studies in Ametista do Sul (Brazil) 

and Los Catalanes (Uruguay) indicate that these deposits are epigenetic, therefore formed after 

the cooling of the lavas to surface conditions. Production in Los Catalanes is quite significant, 



and these deposits are located a few kilometers from Rio Quaraí, the border with Brazil. In the 

Brazilian side, only small mining operations are active. 

The geology of Quaraí (here used to include the neighbouring municipalities) is little 

known and consists of a survey by CPRM undertaken 25 years ago with the objective of 

identifying aquifers. There is a need for geological mapping of the region, including the 

characterization of the basaltic flows and their regional correlation. This investigation is a 

contribution in that direction. 

Field work was done during 30 days at the end of 2008 and beginning of 2009. Collected 

samples (n = 21) were analyzed and the data were evaluated during new field work to 

understand the stratigraphy and alteration. 

 

Regional and Local Geology 
Sedimentary and volcanic rock from the upper part of the Paraná Basin occur in Quaraí 

(Fig. 1), particularly the Botucatu Formation eolic sandstones and Serra Geral Group lavas, 

dikes and sills. According to Wildner et al. (2009), the volcanic rocks constitute the Alegrete 

Formation and their chemistry is low-Ti Gramado and Esmeralda types. The total thickness of 

the volcanic rocks varies from a few meters in erosional remnants at the rim of the volcanic 

group, around 70-100 m in large portions of the studied region and reaches 1,700 m in the 

depocenter of the basins in western Paraná state. 

The Quaraí is peculiar because the first flows of the volcanic group are present, directly 

overlying the Botucatu Formation sandstones. The direct contact of the two lithologies is 

observed in many places, and special features of lava-loose sand interaction are observed, such 

as half-moons and thin (few mm) cornubianites. The first flows sealed the underlying Guarani 

aquifer, the volcanic heat caused an increase in the temperature of water and intense 

hydrothermalism, registered in the basalts as low temperature clays and zeolites. 

The two main types of basaltic flows recognized in the Paraná Province (Gomes, 1996; 

Duarte et al., 2005) are related to the thickness of the flows. Type I is thinner (~20 m) and 

displays massive internal portion, whereas type II is thicker (~50) and has prominent vertical 

jointing. In Quaraí, flow 4  is type I and flows 2 and 3 are type II. Flow I has a different internal 

structure, because it is brecciated at the base and massive in the upper portion. In Los 

Catalanes gemological district, flow 2 is mineralized and the mines are in the massive, basal 

portion of the flow. Similar mineralization is expected in flow 2 in Quaraí. 

Fow 1 has a distinctive structure, because its basal portion is made up of breccia and the 

upper portion is massive and mineralized (in Los Catalanes and Garimpo do Vivi). The breccia 



has wide geographic distribution in the order of 50 x 50 km or more. The origin of the brecciation 

may be related to the effusion of the lava, but in some parts the fragments are cemented either 

by chalcedony or calcite, which is strongly suggestive of hydrothermal brecciation. 

Rock alteration by hydrothermalis is significant in the region, particularly in mineralized 

portions of the flows. So, we now proceed to the evaluation of the geochemistry of alteration. 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1. Regional geological map of the Paraná Basin. Main mining districts indicated. 



Geochemistry 
 Chemical analyses of 21 rock samples at ACME (Canadá) was done for major and trace 

elements by ICP and ICP-MS. The results are very significant, because the flows display 

individual characteristics that allow the flow-by-flow correlation. In this work, we are focussed on 

the evaluation of the chemical modification caused in the rocks by hydrothermal alteration.  

 The classification of the rocks requires an evaluation of the alteration chemistry. As seen 

in Figure 2, SiO2 and K2O decrease considerably in the most intensely altered rocks (highest 

LOI – loss on ignition). We consider LOI as an index of alteration intensity. Selecting the SiO2 

content of the rocks at the lowest LOI, it is seen that flow 1 is an andesite and that flows 2 and 3 

are basaltic andesites. MgO tends to increase with LOI. 

 In Figure 2, it is seen that K2O decreases significantly with increase in LOI and that 

Rb/Sr ratio also decreases. Most other elements were not modified significantly by the alteration 

(e.g., Ta in Fig. 2). The geochemical composition of the four flows is summarized in Table 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stratigraphy 

 
Classification 

 
SiO2  
(at 

lowest 
LOI) 

 
SiO2  
(at 

highest 
LOI) 

 
MgO

 
CaO 

 
K2O 
(at 

lowest 
LOI) 

 
K2O 

(at 
highest 

LOI) 

 
Cr2O3 
 

 
TiO2 

 
P2O5 

 
Flow 4 

Basaltic 
Andesite 

 
54.47 

 
53.66 

 
3.48 

 
7.34 

 
1.87 

 
1.77 

 
<0.002 

 
1.74 

 
0.26 

 
Flow 3 

Basaltic 
Andesite 

 
54.21 

 
53.75 

 
4.21 

 
7.88 

 
1.77 

 
1.36 

 
0.003 

 
1.53 

 
0.22 

 
Flow 2 

Basaltic 
Andesite 

 
52.62 

 
51.98 

 
6.13 

 
10.04 

 
1.15 

 
1.03 

 
0.017 

 
1.11 

 
0.13 

 
Flow 1 

 
Andesite 

 
57.55 

 
50.52 

 
2.02 

 
5.78 

 
2.5 

 
0.86 

 
<0.002 

 
1.81 

 
0.24 

Table 1. Summary of geochemical characteristics of the four flows identified in Quaraí. 
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Fig. 2. Compositional diagrams of the four flows from Quaraí, identifying the relationship between 
loss on ignition (LOI) and some oxides or elements. (a) K2O x LOI, negative correlation. (b) SiO2 x 
LOI, negative correlation. (c) Ta x LOI, no correlation observed. (d) Rb/Sr x LOI, negative 
correlation, due mostly to decrease of Rb. 
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RESUMO 
Os solos funcionam como um importante reservatório de carbono e fonte de CO2 no ciclo 
global  do  carbono dependendo das taxas relativas  de incorporação e decomposição da 
matéria  orgânica. Neste estudo,  avaliamos os efeitos da mudança de cobertura sobre a 
respiração do solo sob pastagens e florestas em solos típicos do Rio de Janeiro: cambissolo 
e latossolo vermelho-amarelo. Fluxos de CO2 de solos foram medidos utilizando o método 
de câmaras colocadas sobre o solo associadas com analisador de gás por infravermelho. 
Determinou-se  também  umidade  e  temperatura  do  solo.  O  fluxo médio  de  CO2  para  a 
atmosfera  foi  maior  em  solos  que  apresentaram  umidade  elevada.  Porém,  não  teve 
diferença significativa entre os valores médios de fluxos de CO2 dos solos dos ambientes 
(pastagem e floresta) em um mesmo sítio de amostragem. 

PALAVRAS-CHAVE: respiração do solo; estoque de carbono; uso do solo. 

ABSTRACT
Soils function like as an important carbon sink and a source of atmospheric CO2 in the global 
carbon cycle which depends on relative taxes of incorporation and decomposition of organic 
matter. In this study, the effect of land cover change (pasture and forest) on soil respiration in 
typically Rio de Janeiro soils: cambissolo e latossolo vermelho-amarelo, was estimated. Soil 
CO2 fluxes were measured as well as soil moisture and temperature. The greatest CO2 fluxes 
were observed in soils which presented the highest soil moisture. No significant difference 
was observed between the means of soil CO2 fluxes when compared different environments 
(pasture and forest) in the same study area and soil type.

KEYWORDS: soil respiration, soil carbon stock, land use

INTRODUÇÃO

Os ecossistemas terrestres que compreendem a vegetação e o solo são considerados 

atualmente como um grande reservatório de carbono (C), especialmente os solos. Machado 

(2005) afirma que solos das diferentes florestas do mundo apresentam maior estoque de 

carbono que a vegetação (Tabela 1). Qualquer alteração no conteúdo de C armazenado em 

solos resultará em mudanças significativas na quantidade do CO2 na atmosfera. Interessa 

saber,  portanto,  a  permanência  do  C em solos  de  ambientes  particulares  e  valores  de 

perdas de C do solo para a atmosfera.

Mundialmente,  uma fonte  importante  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  à  atmosfera,  a 

respiração  do  solo  é  representada  por  Silva  (2006)  como  a  soma  total  da  atividade 

metabólica  do  solo  e  os  processos  biológicos  responsáveis  por  esse  fenômeno são:  a 
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respiração  microbiana,  esta  relacionada  principalmente  na  decomposição  da  matéria 

orgânica do solo, a respiração da fauna do solo e respiração das raízes.

Tabela 1. Estoque global de C na vegetação e no solo (prof. 100 cm). Adaptada de 

Machado (2005).

Bioma Área Estoques de Carbono (Gt de C)
(106Km2) Vegetação Solos Total

Floresta Tropical 17,6 212 216 428
Floresta Temperada 10,4 59 100 159
Savanas tropicais 22,5 66 264 330
Terras Agrícolas 16,0 3 128 131
Campos Temperados 12,5 9 295 304
TOTAL 66,5 340 708 1048

Entender a resposta da respiração do solo à variação de temperatura, ao conteúdo de 

água e ao manejo do solo em diferentes ecossistemas poderá ajudar a melhor definir  e 

quantificar este como fonte ou sumidouro de carbono. 

ÁREA DE ESTUDO

Duas áreas foram selecionadas com base na representatividade da classe de solos do 

Rio  de Janeiro,  os seguintes  sítios:  Fazenda Califórnia  (Latossolo  vermelho – amarelo), 

localizada no município de Rio Claro e Sítio Deserto (Cambissolo Háplico), localizado no 

município de Macaé. Para cada sítio foram estudados dois ambientes: área remanescente 

de floresta e pastagem.  A tabela 2 se refere a algumas propriedades físico-químicas dos 

solos estudados. 

Tabela 2: Propriedades Físico-Químicas dos Solos das Áreas de Estudo. 

Área de estudo/ 
Ambiente 

S. Deserto/ 
Floresta

S. Deserto/ 
Pasto 

F.Califórnia/ 
Floresta

F.Califórnia/ 
Pasto

Profundidade  (cm) 0-11 O-22 0-12 0-13

Argila /Silte/Areia (g/Kg) 204/131/665 347/130/523 433/113/454 490/73/437

C orgânico (g/Kg) 22,5 19,8 39,3 18,2

Nitrogênio (g/Kg) 2,1 1,7 3,5 1,4

pH (H2O)  4,2 5,2 4,1 4,6

MATERIAL E MÉTODOS

As medidas do fluxo de CO2 do solo foram realizadas utilizando um analisador de gás 

por infravermelho (IRGA) modelo LICOR- acoplado a câmaras cilíndricas com circulação do 

ar, fixadas no solo. A resposta do LICOR para concentrações de CO2 na câmara foi feita 

utilizando  multímetro.  Em intervalos  de 30  segundos  foram registradas as  voltagens no 

equipamento e posteriormente calculou-se a relação com fluxo de CO2 (mgC-CO2.m-2.h-1). 

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

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



eletrônico.  A  umidade  volumétrica  do  solo  (0-10cm  de  profundidade),  foi  feita 

gravimetricamente usando amostras de solo não deformado e secagem a 105°C. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 3 apresenta os dados de emissão de CO2 do solo, temperatura do ar e do 

solo e umidade volumétrica do solo. As coletas ocorreram nos anos de 2003, 2004, 2008 e 

2009, se concentrando no final na primavera, durante o verão e início do outono. Os solos 

apresentaram  porcentagem  alta  de  umidade,  variando  de  24  a  41  %v/v  em  todas  as 

campanhas de coleta, indicando períodos recentes de chuvas. 

Tabela  3:  Dados  obtidos  no  experimento:  tempo,  temperatura  do  solo  (ºC), 

temperatura atmosférica (ºC) e umidade do solo ( v/v%), fluxo de CO2 do solo (média ± 

desvio padrão) (mgC-CO2.m-2.h-1) e número de medidas. 

Data 
Amostragem

Tempo Temp. 
Solo

Temp. 
Ar

Umidade 
do Solo

Fluxo de 
CO2 do 
Solo

Nº 
Medidas

Sítio 
Deserto 
Floresta 

12/3/2003 Nublado 24 27  - 289 ± 349 5
25/11/2003 Sol quente 32 36 24 115 ± 85 4
16/12/2008 Chuva - 21 33 389 ± 63 5

2/2/2009 Sol 24 27 34 307 ± 49 5
Sítio 
Deserto 
Pastagem 

12/3/2003 Nublado 29 28  - 49 ± 26 5
25/11/2003 Sol quente 32 36 27 223 ± 105 4

2/2/2009 Sol 33 30 41 368 ± 7 2

Fazenda 
Califórnia 
Floresta 

1/4/2003 Sol 19 24 25 124 ± 51 10
8/2/2004 Sol 25 23  - 111 ± 24 4

14/1/2009 Nublado/sol 24 30 28 336 ± 39 4

Fazenda 
Califórnia 
Pastagem 

31/3/2003 Sol 27 29  - 156 ± 43 10
8/2/2004 Sol 25 28  - 321 ± 115 4

14/1/2009 Nublado/sol 27 30 24 268 ± 76 4
12/3/2009 Sol 30 33 30 417 ± 95 5

Os fluxos médios de CO2 do solo para atmosfera variaram entre 49 (±26) e 417 (±95) 

mgC-CO2.m-2.h-1. Silva (2003) observou magnitude de fluxo médio de CO2 de 49 a 170 mgC-

CO2.m-2.h-1,  em solos sob manejo agroflorestal  e floresta secundária em Paraty,  RJ, não 

observando diferença estatística entre os tratamentos praticados no lugar. Salimon  et al. 

(2003) comparando solos da Amazônia Sul-Ocidental, observaram maiores fluxos CO2 do 

solo para a atmosfera em solos sob pastagens do que em florestas. Os valores médios de 

emissão de CO2 do solo, obtidos por esses autores, variaram entre 94 (±8)mgC-CO2.m-2.h-1 

em solo sob floresta secundária no inverno e 521 (±18)mgC-CO2.m-2.h-1  no verão em solo 

sob pastagem.

Apesar de não haver dados suficientes para relacionar umidade e emissão de CO2 do 

solo para a atmosfera, aparentemente os dados apresentados na Tabela 3 mostram que a 

emissão média de CO2 foi maior em solos que apresentaram elevada umidade. Panosso et 



al (2006) estudando emissão de CO2 num latossolo sob diferentes lâminas de molhamento, 

encontrou maiores médias de emissão de CO2 do solo em áreas com maiores valores de 

umidade. Esse mesmo estudo indicou a umidade do solo como fator limitante à atividade 

microbiana após verificar correlação linear significativa entre emissão e a temperatura do 

solo (negativa) e a umidade do solo (positiva), após eventos de molhamento. 

No presente estudo, o teste t de Student mostrou não haver variabilidade significativa 

entre os valores médios de fluxo de CO2 do solo para a atmosfera, comparando ambientes 

(floresta e pastagem) em um mesmo sítio de amostragem. Exceto na amostragem referente 

ao dia 8/02/2004 na Fazenda Califórnia na qual o teste t mostrou ter diferença entre os 

fluxos médios de CO2 do solo sob pastagem 321 (±115) mgC-CO2.m-2.h-1 e sob floresta 111 

(± 24) mgC-CO2.m-2.h-1.

CONCLUSÃO

Os  resultados  da  medição  da  respiração  do  solo  em  campo  não  apresentaram 

diferença estatística no Sítio Deserto e na Fazenda Califórnia entre os ambientes (floresta e 

pastagem) para o mesmo dia de amostragem. As variabilidades entre os fluxos de CO2 

medidos no mesmo sítio  no mesmo dia,  refletida  nos desvios padrões apresentados na 

Tabela 3, e entre fluxos médios de CO2 medidos em um só sítio em dias diferentes mostram 

que para obter valores confiáveis de fluxos médios anuais de CO2 de solos para a atmosfera 

será necessário realizar mais medidas de fluxo de CO2, para então ser possível obter fluxos 

representativos de CO2 do solo de cada ambiente.
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Resumo O Complexo Serrinha Pedro Velho foi palco de intenso magmatismo leucogranítico 
e pequeno volume de magmatismo gabróico, mostrando assinatura geoquímica de 
magmatismo associado a extensão, durante o Brasiliano. Os leucogranitos mostram baixos 
valores de εNd(580 Ma) (-19.8 a -24.32) e idades modelos TDM paleoproterozóicas a 
Arqueanas (2.2 – 2.62 Ga), similar as observadas nos ortognaisses encaixantes. Os gabros 
mostram valores de εNd(580 Ma) levemente mais elevados(-13.09 to -19.63) e idades 
modelos TDM paleoproterozóicas (2.2 – 2.54 Ga). Os dados isotópicos sugerem uma origem 
dos leucogranitos a partir da fusão dos ortognaisses do Complexo Serrinha Pedro Velho 
enquanto o protólito dos gabbros envolveu manto enriquecido paleoproterozóico. 
Determinações U-Pb em zircão por SHRIMP mostra que os granitos (582 ± 5 Ma – pluton 
Dona Inês) e gabros (588 ± 6 Ma – gabro de Riachão) têm idades de cristalização 
semelhantes. Os dados sugerem que extensão e entrada na crosta de magmatismo máfico 
foram possiveis fontes de calor promovendo fusão em larga escala no Complexo Serrinha - 
Pedro Velho há 582 - 588Ma atrás.  
 
Palavras- chave Leucogranitos, gabbros, extensão  
 
 
Abstract The Serrinha – Pedro Velho Complex was scenery of intense leucogranitic 
magmatism associated with small volume of gabbroic magmatism, showing geochemical 
signature of extension related magmatism, during the Brasiliano.  The leucogranites show 
low εNd(580 Ma) values (-19.8 to -24.32) and Paleoproterozoic to Archean TDM model ages 
(2.2 – 2.62 Ga), similar to those recorded in the country rocks. The gabbros show slight 
higher εNd(580 Ma) values (-13.09 to -19.63) and Paleoproterozoic TDM model ages (2.2 – 
2.54 Ga). The leucogranites were probably generated by partial melting of the Serrinha – 
Pedro Velho orthogneisses while the gabbros source may involved an enriched lithospheric 
mantle component. U-Pb SHRIMP zircon data suggest similar ages for felsic (582 ± 5 Ma – 
Dona Inês Pluton) and mafic magmatism (588 ± 6 Ma – Riachão gabbros). The data suggest 
that extension and mafic magmatism were the heating sources promoting extensive melting 
in the Serrinha – Pedro Velho Complex at 582 - 588 Ma ago.     
 
Keywords: extension, gabbros, leucogranites  
 
Introduction A large volume of brasiliano leucogranites and small volume of gabbros 

crosscut the paleoproterozoic gneiss of the Serrinha Pedro Velho complex, North Tectonic 

Domain of the Borborema Province. They occur as plutons and dykes, isolated or as dyke 

swarm. One of the large occurrences of leucogranites constitutes the Dona Inês Pluton. The 

mafic rocks are gabbros and norites comprising the Riachão and Casserengue occurrences 

(Fig. 1). 

This work deals with the geochemistry and geochronology of the leucogranites and 

the gabbroic magmatism of Riachão and Casserengue. 
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Geology and petrography The Dona Inês is a 80km2 pluton intruded between the dextral 

Casserengue and Remígio – Pocinhos shear zones. It comprises fine grained, grey 

leucogranites, cut by white to light pink fine grained leucogranites and pegmatites. The later 

dykes usually enclose angular enclaves of the grey leucogranites.  

The grey leucogranites have monzogranitic composition and modal biotite ranging 

around 5%. The later leucogranites are similar in composition except for their less modal 

amount of biotite (<1%).  Allanite and zircon occur as accessory phases in both petrographic 

facies. Muscovite and garnet were recorded locally in both facies. Elongated quartz grains 

and orientated biotite flakes were recorded in the grey leucogranites. This orientation defines 

a 40oAz foliation direction, which is parallel to the Casserengue shear zone. However, these 

features are associated in thin section with brittle fractured minerals, suggesting that the 

intrusion of the Dona Inês early phase was associated with ductile- brittle transition 

deformation. 

The mafic rocks occur as dyke swarms and stocks southwards and Northwards to the 

Riachão Village, and NW of Casserengue Village. In general, they range in composition from 

gabbro, norite, monzonites to monzogranite reflecting interactions with felsic magmas. 

However, many facies can be distinguished under the microscope, related to modal variation 

of hipersthene, clinopiroxene, biotite and amphibole. The gabbros range from coarse- to 

medium grained. Enclaves of fine-grained gabbros were recorded showing lobate and 

Figure 1 – Simplified geologic map showing the location of the studied rocks. 1 – Trans-alkaline 
granitoids; 2 – Gabbros; 3 – Leucogranites; 4- Leucogranites associated with migmatite; 5 – 
Seridó Schists; 6 – Serrinha – Pedro Velho orthogneisses.   RSZ – Riachão shear zone; CSZ – 
Caserengue shear zone; RPSZ – Remígio Pocinhos shear zone 



crenulated contacts with the coarse grained gabbros. Enclaves of the country ortogneisses 

were recorded within the monzonites. In the occurrence south of Riachão Village, features of 

magma mixing and mingling between mafic and felsic magmas are common.  

   

Geochemistry The leucogranites are slightly peraluminous, with SiO2 contents ranging from 

70.2% to 75.5% and K2O/Na2O ratios > 1.0. The Fe# [FeO/(FeO + MgO)] values (> 0.82) 

classify these granitoids as belonging to the Ferroan series (Frost et al. 2001). They show 

REE patterns, normalized to the chondrite values, characterized by negative Eu anomalies 

(Eu* = 0.35 - 0.40) and (Ce/Yb)N ratios ranging from 20 to 40. The spidergram patterns 

normalized to the values suggested by Thompson (1982), show deep troughs at Ti, Sr and 

peaks at Rb.  

The mafic rocks show K2O/Na2O ratios < 1, SiO2 contents ranging from 48,4% to 

54,9%, and are classified as belonging to tholeiitic series in the AFM diagram The REE 

patterns normalized to the chondrite values are characterized by (Ce/Yb)N ratios ranging 

from 4,24  to 8,60 and negative Eu anomalies (Eu* = 0,54 - 0,94). The spidergrams patterns 

normalized to the values suggested by Thompson (1982) are characterized by shallow 

trough at Nb, deep troughs at Sr, Ti e P and peaks at Zr. These patterns are similar to those 

of transitional basalts of the Rio Grande rift (Thompson, 1982), and similar to the patterns of 

enriched MORB. 

 
Geochronological Data   U-Pb SHRIMP zircon data for the Dona Inês granites gave a 

Concordia age of 582 ± 5 Ma. Younger zircon 236Pb/238U ages, 540 – 560 Ma, were recorded 

in some grains. These younger ages are associated with lower 232Th/238U ratios, and they are 

similar to the Rb-Sr isochron age (544 + 16 Ma) determined by McMurry et al. (1987) for the 

later magmatism (dykes) within the Dona Inês pluton. These evidences suggest that the 

younger ages are related to the dyke intrusions. 

U-Pb SHRIMP zircon data for the Riachão gabbros gave a Concordia age of 588 ± 6 

Ma. A Sm - Nd mineral – whole rock isochron age of 578 ± 14 Ma was proposed by 

Nascimento, (2000) as the crystallization age of the gabbros intrusions in Casserengue. 

 
Sm-Nd and Rb-Sr isotopic data The leucogranites have low εNd(580Ma) values (-19.8 to -

24.32) and Paleoproterozoic to Archean TDM model ages (2.2 – 2.62 Ga), similar to those 

recorded in the country rocks. The gabbros show also low εNd(580Ma) values (-13.09 to -

19.63) and Paleoproterozoic TDM model ages (2.2 – 2.54 Ga). 

A plot of εNd versus εSr (Fig. 2) suggest that the leucogranites represent partial 

melting of the orthogneisses from the Serrinha – Pedro Velho Complex. The isotopic 

composition of the gabbros may represent a mixture of an enriched mantle, similar to EMI, a 



small participation of a DM component. Interactions with paleoproterozoic orthogneisses may 

have occurred.   
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Discussion and Conclusion The data presented here suggest that large scale melting 

event took place between 582 - 588 Ma within the Serrinha – Pedro Velho Complex. The 

geochemical and isotopic signatures of the gabbros are compatible with a mixed source 

(enriched mantle and minor amount of depleted mantle, similar to MORB).  Paleoproterozoic 

gneisses from the Serrinha Pedro Velho Complex could also be a third component in the 

source of the gabbros.  

The leucogranites and gabbros show geochemical signature of extension related 

magmatism and the granites are classified as A2- type magmatism according to Eby (1992). 

The extension-related signature associated to similar ages of gabbros and leucogranites 

suggest that extension and mafic magmatism were the heating sources promoting melting in 

the Serrinha – Pedro Velho Complex 582 - 588 Ma ago.     
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Figure 2 - εSr versus εNd diagram 
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and EMII = enriched mantle 
source. DM= depleted mantle.  
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi verificar a distribuição das espécies de foraminíferos 
planctônicos em um gradiente batimétrico entre 50 e 120 metros, na plataforma continental 
de Cabo Frio. Quinze amostras de sedimento superficial foram coletadas, onde os 
foraminíferos planctônicos em 10 cm³ de sedimento foram identificados até o nível 
específico.  As espécies representativas da ACAS apresentaram picos de abundância entre 
100 e 115 metros de profundidade, enquanto as espécies representativas da AT tenderam a 
ser mais abundantes nas outras profundidades, indicando que entre 100 e 115 metros pode 
conter a maior parte do material biogênico proveniente da ressurgência recente. Uma 
análise fatorial detectou que a profundidade foi a principal variável a influenciar a 
abundância relativa dos foraminíferos planctônicos, possibilitando a construção de modelos 
de calibração do nível do mar.  
 
Palavras – chaves: micropaleontologia, nível do mar, produção primária, Atlântico Sudoeste 

Abstract 

The purpose of this study was verify the distribution of planktonic foraminifera species along 
a bathymetric gradient along Cabo Frio continental shelf. Fifteen surface sediment samples 
were collected, where planktonic foraminifera in 10 cm³ of sediment were identified until 
specific level. South Atlantic Central Water species displayed abundance peaks among 100 
and 115 meters of depth, while Tropical Water species tended to be more abundant at the 
other depths, indicating that 100 – 115 meters depths may content the most part of biogenic 
material from the recent upwelling. A factor analysis detected that the depth was the main 
variable to control the relative abundance of planktonic foraminifera, allowing the 
construction of calibration models of the sea level.  
 
Keywords: micropaleontology, sea level, primary production, Southwestern Atlantic 
 

Introdução 

Em Cabo Frio predomina um sistema de ressurgência costeira sazonal caracterizada 
pela ascensão da Água Central do Atlântico Sul (ACAS), uma massa de água fria e rica em 



nutrientes proveniente de 200 metros de profundidade, causando um aumento da 
produtividade primária local (Lessa, 2008).  

A ressurgência de Cabo Frio é favorecida pelo predomínio de ventos alísios de NE, pela 
mudança brusca da linha de costa, pela aproximação da isóbata de 100 metros e pela 
formação de meandros e vórtices na Corrente do Brasil. Tais peculiaridades tendem a 
empurrar a Água Tropical (AT), massa de água superficial, quente e pobre em nutrientes, 
para longe da costa e permitem a subida da ACAS até a zona fótica (Valentin, 1984; 
Campos et al., 2000). 

Durante o verão austral, o Anticiclone Subtropical Marítimo do Atlântico Sul (ASMAS), 
onde se forma os ventos NE, fortalece causando o aumento da intensidade destes ventos e 
intensificando a ressurgência da ACAS. Enquanto no inverno austral ocorre o 
enfraquecimento do ASMAS, favorecendo a passagens de sistemas frontais (frentes frias) 
associadas a ventos SW, que empilham a AT na costa e empurram a ACAS novamente 
para grandes profundidades (Ferraz, 2003). 

Os foraminíferos planctônicos são protozoários marinhos muito sensíveis às variações 
da temperatura, refletindo na distribuição das espécies no oceano (Bé, 1977). Em Cabo Frio, 
as massas de água AT e ACAS contêm diferentes faunas de foraminíferos planctônicos 
devido a suas diferentes origens (Oliveira, 2008). O maior predomínio da ressurgência 
(subsidência) da ACAS é respondido por uma maior ocorrência das espécies 
representativas da ACAS (AT).  

O objetivo do presente estudo foi estudar a distribuição das espécies de foraminíferos 
planctônicos ao longo de um gradiente batimétrico na plataforma continental na região de 
Cabo Frio, visando possibilidades de aplicações em estudos paleoambientais relacionadas a 
variações do nível do mar e paleoressurgência naquela região em longos períodos de 
tempo. 

Materiais e Métodos 

Foram coletadas 15 amostras de sedimento superficial com o auxilio de uma draga tipo 
van-veen na plataforma continental ao largo de Cabo Frio (figura 1). Os pontos amostrais 
seguiram um gradiente batimétrico variando entre 54 e 125 metros de profundidade. 

 
Figura 1. Localização da área de estudo e dos 15 pontos de coleta de sedimento superficial. 

 
A análise micropaleontológica dos foraminíferos planctônicos foi realizada lavando 10 

cm³ de sedimento úmido em peneiras com malha de 500, 125 e 63 µm. A fração sedimentar 



maior que 125 µm foi submetida à triagem dos foraminíferos planctônicos em 
estereomicroscópio. As amostras contendo mais que 500 indivíduos foram quarteadas 
(divididas) em microquarteador. A identificação até o nível específico foi realizada utilizando 
a literatura básica, obtendo-se assim, dados de abundâncias relativas. 

A construção da análise fatorial foi realizada em modo R, com rotação varimax 
normalizada e utilizando apenas as espécies que apresentaram abundância relativa maior 
que 1% e com duas ocorrências em pelo menos uma amostra. 

Resultados & Discussão 

Foram identificadas 25 espécies de foraminíferos planctônicos, sendo Globigerinoides 
ruber a mais abundante em todas as amostras estudadas. G. ruber, Globigerinoides 
sacculifer, Globoturborotalita rubescens e Globigerinella calida representam as espécies 
típicas das águas quentes e oligotróficas da AT, enquanto Globigerina bulloides, 
Turborotalita quinqueloba e Globigerinita glutinata representam as espécies mais 
abundantes ligadas à ressurgência da ACAS. 

Com relação às abundancias relativas, observou-se claras diferenças de distribuição 
das espécies (figura 2). As espécies indicadoras de ressurgência foram unânimes em 
apresentar picos de abundância entre 100 e 115 metros de profundidade, enquanto que as 
espécies representativas da AT tenderam a aumentar em abundância nas demais 
profundidades. Tal relação sugere que entre 100 e 115 metros pode estar sendo depositado 
a maior parte do material produzido pela ressurgência da ACAS recentemente. Estes 
resultados concordam com Sumida et al. (2005) que em uma transeção de 500 metros em 
Cabo Frio observaram uma maior deposição do material da ressurgência próximo a estas 
profundidades.   

 
Figura 2. Variação da abundância relativa das espécies mais abundantes de foraminíferos 

planctônicos. 

 
Os dois primeiros eixos da análise fatorial explicaram 65% da variação sendo o 1º fator 

explicando 40% e o segundo fator 15% (figura 3). O primeiro fator contrapõe as espécies 
mais abundantes em águas rasas e fundas. Portanto o fator 1 pode ser considerado como o 
“fator profundidade”. Enquanto o segundo fator é mais influenciado pelas espécies 
Globigerina atlantisae e Neogloboquadrina dutertrei (indicadoras de alta produtividade) 
contrapondo-se a Globorotalia ungulata (indicadora de baixa produtividade), sendo então 



considerado como o “fator produtividade”. A relação entre a distribuição das espécies de 
foraminíferos planctônicos e a profundidade da coluna d’água, observada na análise fatorial, 
sugere que uma aplicação deste método em reconstruções da variação do nível do mar na 
região seria possível. 

 
Figura 3.  Análise fatorial com as espécies de abundância relativa maior que 1%. 

Sumário 

Com a utilização da assembléia de foraminíferos planctônicos em amostras de 
sedimento superficial da plataforma continental de Cabo Frio, o presente estudo detectou 
maior deposição do material oriundo da ressurgência entre 100 e 115 metros de 
profundidade, e observou influência da profundidade sobre a distribuição das espécies de 
foraminíferos planctônicos. Tais resultados possibilitam a aplicação deste método em 
estudos paleoambientais. 
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Resumo 
Este trabalho avaliou a hidrogeoquímica do Aqüífero Guarani na área urbana de 
Ribeirão Preto, São Paulo. Trinta e um pontos de amostragem foram estabelecidos, 
analisando-se os seguintes parâmetros: pH, Ca, Mg, Na, K, Fe, Al, HCO3

-, SO4
2-, 

PO4
3-, NO3

-, Cl- e F-. Os resultados indicaram que as águas subterrâneas da área 
urbana de Ribeirão Preto possuem pH ligeiramente ácido e baixa concentração de 
cátions e ânions, sendo elas classificadas como água moles e cálcio-
bicarbonatadas. Testes estatísticos sugeriram que o pH é controlado pela dissolução 
das calcitas (CaCO3) durante o processo de interação água-rocha. Além disso, as 
altas concentrações de NO3

- e PO4
3- encontradas nas águas subterrâneas na área 

urbana de Ribeirão Preto são originadas devido às atividades antrópicas. 
 
Palavras-chave: Aqüífero Guarani, interação água-rocha, influências 
antropogênicas. 

 
Abstract 

This work evaluated the hydrogeochemistry of the Guarani Aquifer in the urban area 
of Ribeirão Preto, São Paulo State. Thirty one sampling points were established, 
analyzing the following parameters: pH, Ca, Mg, Na, K, Fe, Al, HCO3

-, SO4
2-, PO4

3-, 
NO3

-, Cl- and F-. The results indicated that the groundwaters in the urban area of 
Ribeirão Preto possess pH slightly acid and low cations and anions concentration, 
being they classified as soft water and calcium-bicarbonated. Statistical tests 
suggested that pH is controlled for the calcite dissolution (CaCO3) during the water-
rock interaction process. Besides, the high NO3

- and PO4
3- concentrations found in 

the groundwaters in the urban area of Ribeirão Preto are originated due to 
anthropogenic activities.       
 
Keywords: Guarani Aquifer, water-rock interaction, anthropogenic influences. 

 
INTRODUÇÃO 
  
A água doce representa apenas 3% do total de água na natureza. Os restantes 97% 
encontram-se nos oceanos e mares salgados. A maior parte desta água doce, 
aproximadamente 2,3% dos 3% restantes, está congelada nas calotas polares e geleiras, ou 
em lençóis subterrâneos muito profundos. No Estado de São Paulo, o uso das águas 
subterrâneas para abastecimento público cresce gradativamente nos últimos anos, sendo 
71,6% de seus municípios abastecidos total ou parcialmente por esse recurso, 
principalmente, proveniente do Aqüífero Guarani. Dentre estes locais, a maior cidade 
abastecida pelo Aqüífero Guarani é Ribeirão Preto, que se destaca devido ao seu 
desenvolvimento, possuindo uma economia baseada predominantemente nas atividades 



agro-industrial e de prestação de serviços. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em 
avaliar a qualidade da água subterrânea do Aqüífero Guarani na área urbana de Ribeirão 
Preto, a fim de diagnosticar a atual situação deste importante recurso e relacioná-la com 
dados hidrogeoquímicos históricos para a avaliação de possíveis alterações ocorridas 
durante as últimas décadas de exploração deste importante aqüífero em Ribeirão Preto. 
 
ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO 
 
O município de Ribeirão Preto localiza-se na porção nordeste do Estado de São Paulo 
(latitude 21° e 21°30’ S e longitude 47°30’ e 48° W) (Figura 1), possui aproximadamente 
550.000 habitantes e uma área total de 651 Km². A Rodovia Anhanguera (SP – 330) é a 
principal via de acesso ao município, que dista cerca de 320 km da cidade de São Paulo. O 
município de Ribeirão Preto é tipicamente urbano, suas principais atividades estão 
centradas no comércio e na prestação de serviços, além de importantes centros 
universitários e de pesquisa. A agricultura ganha um papel de destaque na região como um 
todo, sendo a principal atividade econômica em uma série de municípios vizinhos. 
Geologicamente, o município de Ribeirão Preto é composto por rochas magmáticas e 
sedimentares pertencentes ao Grupo São Bento, ou seja, formações Serra Geral e Botucatu 
(Figura 1). No Jurássico, ocorreu o predomínio de um ambiente tipicamente desértico, onde 
sedimentaram arenitos com boa seleção e grande estratificação cruzada que constituem a 
Formação Botucatu. Esses arenitos possuem granulação média a fina com porções 
argilosas. No Cretáceo, extensos processos tectônicos desencadearam o extravasamento 
de lavas basálticas da Formação Serra Geral. Ainda, encontram-se sedimentos aluvionares 
recentes ao longo das principais drenagens (Sinelli, 1970). 
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Figura 1 - Localização do município de Ribeirão Preto, mapa litológico e localização dos 

poços amostrados na área urbana desta cidade. Em destaque, os poços selecionados para 
a comparação estatística, através do Teste T, com os poços analisados por Sinelli (1970). 

 
METODOLOGIA 
 
As amostragens de água subterrânea no Aqüífero Guarani foram realizadas nos dias 7 e 8 
de julho de 2005 (Figura 1). Coletaram-se dois litros de águas subterrâneas por poço, após 



escoamento de 15 minutos, para que não fossem coletadas amostras estagnadas e/ou 
contaminadas. Utilizou-se para isso, garrafas de polietileno (PET), devidamente lavadas e, 
posteriormente, re-lavadas com água do próprio local de coleta. Potencial hidrogeniônico 
(pH) foi caracterizado, com equipamento de leitura direta, no próprio local de amostragem. 
Após a coleta, as amostras foram preservadas em caixas de isopor com gelo e 
transportadas até o Laboratório de Química das Faculdades COC em Ribeirão Preto (SP), 
onde foram divididas em duas alíquotas, armazenadas em vasilhames de polietileno e 
encaminhadas ao Laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento de Engenharia 
Ambiental da UNESP de Sorocaba. A primeira alíquota foi composta pelas amostras de 
águas subterrâneas filtradas (membrana Millipore 0,45 μm), para a determinação de 
alcalinidade, sulfato, fosfato, nitrato, cloreto e fluoreto, e a segunda por águas subterrâneas 
filtradas e acidificadas (HNO3, pH<2), para a quantificação dos teores de cálcio, magnésio, 
sódio, potássio, ferro e alumínio através de espectrometria de absorção atômica. 
Alcalinidade foi quantificada por titulação com ácido sulfúrico 0,01 mol/L. Sulfato, fosfato e 
nitrato foram quantificados por espectrofotometria, sendo cloreto e fluoreto quantificados por 
eletrodos seletivos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os resultados obtidos neste trabalho são apresentados na Tabela 1. Ao todo, 14 poços 
possuem pH abaixo do mínimo recomendado pela Portaria no 518 de 2004 do Ministério da 
Saúde (de 6 a 9,5), a qual fornece o padrão de potabilidade de água para o consumo no 
Brasil (MS, 2004). Em relação aos principais cátions, todos os poços apresentam valores 
abaixo do recomendado pela Portaria no 518 do Ministério da Saúde (MS, 2004). Os valores 
das concentrações médias de ferro e alumínio nas águas subterrâneas da área urbana de 
Ribeirão Preto foram de 0,05 e 0,01 mg/L, respectivamente, não sendo quantificada uma 
concentração de ferro ou alumínio maior que a recomendada pela Portaria no 518 do 
Ministério da Saúde, ou seja, 0,3 e 0,2 mg/L, respectivamente (MS, 2004).  
A alcalinidade em todas as amostras é devida a HCO3

-, sendo o valor médio de 22,42 mg/L. 
Já em relação ao sulfato, todas as amostras ficaram abaixo do limite de detecção da técnica 
utilizada para sua quantificação, ou seja, 1 mg/L. Fato interessante se deve a uma elevada 
concentração de fosfato em quase todos os poços, sendo estes valores maiores que o 
permitido para a Classe 2 da Resolução CONAMA no 357 de 2005, ou seja, 0,05 mg/L 
(CONAMA, 2005). Apesar de alguns poços apresentarem alta concentração de nitrato, todos 
os valores obtidos ficaram abaixo do permitido para a Classe 2 da mesma resolução (10 
mg/L) (CONAMA, 2005). As concentrações de fosfato e nitrato podem estar associadas às 
atividades antrópicas. Os valores médios de cloreto e fluoreto nas águas subterrâneas da 
área urbana de Ribeirão Preto foram de 2,37 e 0,10 mg/L, respectivamente, indicando que 
nenhuma amostra ultrapassou o valor limite recomendado pela Portaria no 518 do Ministério 
da Saúde, ou seja, 250 e 1,5 mg/L, respectivamente (MS, 2004). 
Todas as águas subterrâneas da área urbana de Ribeirão Preto podem ser classificadas 
como moles, uma vez que o maior valor obtido foi de 74 mg/L (poço 29), não prejudicando o 
abastecimento público devido à baixa dureza. Além disso, quase todas as amostras são 
classificadas como cálcicas e bicarbonatadas em relação aos cátions e ânions dissolvidos, 
respectivamente. Obteve-se significativa correlação entre alcalinidade e cálcio (r = 0,99), 
confirmando que a alcalinidade nas águas subterrâneas do Aqüífero Guarani em Ribeirão 
deve-se principalmente a bicarbonatos de cálcio. Assim, conclui-se que, durante o processo 
de interação água-rocha, à dissolução das calcitas (CaCO3), que estão presentes nos 
arenitos da Formação Botucatu e Pirambóia, é a principal responsável pela presença de 
bicarbonatos de cálcio nas águas subterrâneas em Ribeirão Preto. Além disso, há 
significativas correlações entre o pH e cálcio (r = 0,60) e pH e alcalinidade (r = 0,61), 
indicando que o pH também deve estar sendo controlados pela dissolução das calcitas 
durante o processo de interação água-rocha. 
 



Tabela 1 – pH e composição iônica (mg/L) para as águas subterrâneas da área urbana de 
Ribeirão Preto. 

Poço pH Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Fe3+ Al3+ HCO3
- SO4

2- PO4
3- NO3

- Cl- F- 

1 5,90 16,00 2,00 12,97 2,28 0,06 0,01 16,00 <1,00 0,60 0,10 1,50 0,13
2 6,60 38,00 1,00 5,89 2,17 0,05 0,03 38,00 <1,00 0,66 4,00 3,50 0,18
3 6,10 23,00 11,00 8,76 6,06 0,07 0,03 23,00 <1,00 0,35 3,10 5,00 0,14
4 6,00 18,00 3,00 7,08 3,71 0,06 0,01 18,00 <1,00 0,32 0,04 2,00 0,10
5 6,40 26,00 1,00 3,38 4,20 0,06 0,01 27,00 <1,00 1,39 0,03 2,00 0,20
6 5,90 13,00 1,00 2,82 3,57 0,03 0,02 15,00 <1,00 0,23 0,33 1,50 0,11
7 5,40 4,00 1,00 5,64 3,30 0,07 0,01 6,00 <1,00 0,06 0,05 2,00 0,04
8 5,60 4,00 11,00 5,33 1,48 0,02 0,01 4,00 <1,00 0,06 0,09 1,50 0,10
9 5,80 12,00 4,00 5,75 1,80 0,02 0,01 12,00 <1,00 0,06 0,17 1,50 0,15

10 5,50 9,00 2,00 2,50 2,13 0,06 0,04 9,00 <1,00 0,20 0,72 2,50 0,07
11 5,60 7,00 7,00 4,50 1,65 0,06 0,01 7,00 <1,00 0,02 0,81 2,00 0,08
12 6,10 28,00 1,00 8,42 4,37 0,06 0,01 30,00 <1,00 0,70 0,04 2,00 0,12
13 6,10 21,00 17,00 5,93 4,40 0,08 0,02 21,00 <1,00 0,73 2,00 2,50 0,08
14 5,90 11,00 1,00 5,37 2,64 0,05 0,01 14,00 <1,00 0,16 0,06 1,50 0,08
15 6,40 20,00 1,00 2,95 3,64 0,04 0,01 20,00 <1,00 1,05 0,05 1,00 0,06
16 5,40 11,00 1,00 2,66 2,64 0,07 0,02 11,00 <1,00 0,19 0,75 1,50 0,07
17 5,80 15,00 7,00 1,79 3,76 0,05 0,01 15,00 <1,00 0,38 0,11 2,00 0,08
18 6,50 9,00 1,00 6,08 2,46 0,05 0,01 10,00 <1,00 0,08 0,53 1,50 0,09
19 6,00 21,00 1,00 7,12 4,87 0,03 0,01 25,00 <1,00 0,37 0,03 2,50 0,08
20 6,70 35,00 1,00 4,79 3,99 0,04 0,01 36,00 <1,00 0,99 0,03 1,50 0,18
21 6,10 24,00 1,00 4,50 4,24 0,05 0,01 25,00 <1,00 1,22 0,08 2,00 0,13
22 5,60 9,00 2,00 5,49 2,41 0,08 0,01 9,00 <1,00 0,13 0,11 1,50 0,08
23 5,30 4,00 1,00 4,21 1,76 0,05 0,01 4,00 <1,00 0,02 0,04 1,50 0,03
24 6,40 44,00 1,00 4,58 3,45 0,05 0,02 48,00 <1,00 0,54 0,10 2,50 0,09
25 6,20 38,00 1,00 7,32 4,38 0,05 0,01 40,00 <1,00 0,97 0,21 3,00 0,10
26 6,20 19,00 1,00 12,15 3,32 0,08 0,02 25,00 <1,00 0,22 0,08 1,50 0,10
27 6,60 56,00 1,00 4,72 4,27 0,05 0,01 56,00 <1,00 0,48 0,03 1,00 0,07
28 6,20 27,00 1,00 7,42 4,37 0,01 0,02 30,00 <1,00 1,36 0,14 1,50 0,13
29 5,60 55,00 20,00 6,45 3,71 0,01 0,03 55,00 <1,00 0,13 8,50 10,00 0,11
30 5,90 25,00 16,00 7,38 5,62 0,02 0,01 25,00 <1,00 0,75 3,60 5,50 0,09
31 6,00 21,00 6,00 9,69 3,77 0,03 0,01 21,00 <1,00 0,28 0,75 2,50 0,09
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RESUMO
No Estado de São Paulo a poluição do ar é uma questão preocupante, não só na 
capital, mas também nas cidades do interior.  A nova legislação estadual define áreas 
saturadas para um dado poluente e estabelece compensações de emissão nessas 
áreas para implantação de novas indústrias nessas regiões.  Desta forma, torna-se 
necessário conhecer as condições dos poluentes atmosféricos nas cidades do Estado 
de são Paulo.  Este trabalho tem por objetivo  estudar o material particulado presente 
na atmosfera de Sorocaba, cidade do interior do estado de São Paulo. Caracterizando 
a fração seca e úmida desse material, quanto à concentração de massa e composição 
química  elementar,  pH  e  condutividade.  Nesta  primeira  etapa  do  trabalho  foram 
analisadas as concentrações de massa da fração seca do material particulado (moda 
fina  e grossa)  e  utilizando-se modelos  receptores foram identificadas  as  principais 
fontes emissoras.  Para  a moda fina  de material  particulado  a emissão provém de 
fontes veiculares (55%),  poeira de ressupensão (27%),  queima de biomassa (9%), 
mineração (8%) e emissão industrial (1%). Já a moda grossa tem a maior contribuição 
(95%) proveniente de poeira do solo. 

PALAVRAS-CHAVE: poluição atmosférica, material particulado, fontes de emissão.

ABSTRACT

In São Paulo State, the air pollution is a very worrying issue, not only in the capital but 
in country cities as well. The new State legislation defines saturated areas for a certain 
pollutant and it  establishes emissions compensations in these areas to implant new 
factories. This way it is necessary to know the atmospheric pollutant conditions in cities 
of  São Paulo  State.  The aim of  this  work is  to  study  particulate  matter  present  in 
Sorocaba atmosphere, a city of São Paulo State. Characterizing dry and wet fraction of 
particulate matter concerning its mass concentration, elemental chemical composition, 
pH and  conductivity.  In  the  first  stage  of  this  work  the  mass concentration  of  dry 
fraction of particulate matter (fine and coarse mode) was analyzed by the Receptor 
Models. It was possible to identify the main emission sources. For the fine mode of 
particulate matter the emission sources are: traffic of vehicles (55%), soil dust (27%), 
biomass burning  (9%),  mining  (8%)  and industrial  emissions  (1%).  For  the  coarse 
mode the main contribution comes from the soil dust (95%).

KEYWORDS:  air pollution, Particulate matter, emission source. 

INTRODUÇÃO:  Com o desenvolvimento tecnológico da humanidade e o surgimento 

de grandes centros urbanos, os problemas de poluição atmosférica foram sempre se 

agravando. No ar, os poluentes são encontrados sob a forma de gases, vapores e 

material  particulado  (aerossóis:  partículas  sólidas  ou  líquidas  em  suspensão  na 
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atmosfera), os quais são injetados na atmosfera por fontes naturais e antropogênicas 

(Seinfeld  et  al 1998).  Procurando contribuir  com a melhoria da qualidade do ar  do 

Estado  de  são  Paulo,  a  legislação  estadual  definiu  áreas  de  saturação  para 

determinados poluentes (DECRETO N. 48.523 – 02/03/2004). Foi estabelecido que 

para a implantação de novas indústrias ou renovação de licenças de operação devem 

ser  realizadas  medidas  de  compensação  de  emissão.  Sendo  assim, torna-se 

necessário estudar as condições dos poluentes atmosféricos nas diversas regiões do 

Estado,  contribuir  com  mais  informações  a  respeito  da  poluição  atmosférica  nas 

cidades  que  vêm  apresentando  crescimento  mais  acelerado.  Neste  contexto  este 

trabalho  tem por  objetivo  estudar  o material  particulado  presente na atmosfera  de 

Sorocaba, cidade do interior do estado de São Paulo. Foi caracterizada a fração seca 

e  úmida  desse  material,  quanto  à  concentração  de  massa e  composição  química 

elementar. Nesta primeira etapa, foi analisada a composição química da fração seca 

do material  particulado  e pôde-se,  através da análise  das componentes principais, 

identificar as principais fontes que contribuem para a emissão deste poluente. 

REGIÃO DE ESTUDO: O município de Sorocaba localiza-se a 90 quilômetros a oeste 

da capital do estado de São Paulo (23°30´S e 47°27´W). Possui uma população de 

aproximadamente  600  mil  habitantes  e  conta  atualmente  com  cerca  de  1.500 

indústrias de médio e grande porte. Seu clima, segundo classificação de Koeppen é do 

tipo “Cfa” (subtropical quente). A precipitação média anual é de 1.350mm e cerca de 

80% ocorre no período de outubro a março. Salienta-se que, a umidade relativa do ar, 

no período seco, chega a atingir valores de 15%, principalmente no mês de setembro. 

Os ventos predominantes são do quadrante este a sul. 

MATERIAIS  E  MÉTODOS:  Foram  coletadas  amostras  de  material  particulado  na 

fração  seca  e  úmida.  A  amostragem  da  fração  seca  caracterizou  pela  coleta  de 

material  particulado  inalável  (diâmetro  das  partículas  <10µm),  obtida  com 

amostradores  de  particulado  fino  e  grosso  (AFG),  os  quais  permitiram  separar  o 

aerossol em duas frações de tamanho: moda fina (diâmetro das partículas < 2,5µm) e 

moda grossa (2,5µm < diâmetro das partículas < 10µm).  Cada filtro foi amostrado por 

um período de 24 horas, perfazendo um total de 40 filtros amostrados. A partir destes 

foi possível determinar a concentração de massa do particulado inalável, bem como a 

concentração de massa do particulado na moda fina e grosso por gravimetria. Para a 

determinação da composição química elementar desse material utilizou-se a análise 

de PIXE (Particle  Induced X Ray Emission)  (Campbell  1995),  técnica  que permite 

identificar e quantificar cerca de 21 elementos com número atômico maior que 13 (Al, 

Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Se, Br, Rb, Sr, Zr, Pb). Esta análise foi 

realizada  no  Laboratório  de  Análise  de  Materiais  por  Feixes  Iônicos  (LAMFI)  do 



Instituto de Física da USP - IFUSP. Quanto à amostragem da fração úmida (água de 

chuva), esta foi obtida através de um coletor do tipo “bulk” sendo recolhida logo após 

eventos  de  precipitação.  Estas  amostras  foram caracterizadas  físico-quimicamente 

(pH e condutividade - µS/cm) através de equipamento com eletrodos de leitura direta 

no  próprio  local  de  coleta.  A  composição  química  dessas  amostras  será  feita  na 

segunda  etapa  deste  projeto.  Através  dos  chamados  Modelos  Receptores  (Hopke 

1991), foram identificadas e quantificadas as fontes poluentes. Foi utilizado o modelo 

“Absolute Principal Factor” (APFA), onde a variabilidade das concentrações é utilizada 

para a obtenção quantitativa das fontes de aerossóis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Obteve-se uma série temporal do material particulado 

inalável da região de Sorocaba. A partir desses resultados, não foi verificado nenhum 

dia de ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar para esse poluente (resolução 

CONAMA n°3/90, para material particulado inalável - 150µg/m3 em 24 horas). A fração 

fina  do  material  inalável  é  constituída  basicamente  por  uma  parcela  de  material 

inorgânico,  uma  parcela  de  material  orgânico  e  uma  terceira  parte  de  carbono 

elementar e água. A composição química obtida pelo método do PIXE para a parcela 

de material inorgânica da fração fina de aerosol apresenta uma grande concentrações 

para S, cerca de 45% da massa de material particulado fino amostrado. A figura 1 

apresenta  a  composição  química  do  material  particulado  fino  e  grosso  e  sua 

porcentagem em relação à massa amostrada. 

Figura 1- Composição química elementar expressa em % de concentração de massa 
do material amostrado (fração fina e grossa).

Pela análise de fatores foi possível identificar para a fração fina de material particulado 

cinco  componentes.  O primeiro  fator  correspondente  a  componentes  do  solo  está 

associado aos elementos Si, Al, Ti, K, Ca e Fe. O segundo fator (S, Ni, Cu e Br) está 

associado ao trafego de veículos pesados e leves (Miranda et al 2005). O terceiro fator 

corresponde à emissão indústria com predominância da seguinte composição química: 



Zn,  Pb  e  Ti   (Castanho 2001).  O quarto  fator  está  associado  também à emissão 

industrial (Cr e Mn) e o último fator provém da queima de biomassa na região. Para 

fração grossa, três componentes já explicam muito bem a variabilidade da amostra: 

ressuspensão de partículas do solo (Ti, Fe, Si, Al e Ca), a componente industrial (Zn e 

Pb)  e  a  terceira  associada  aos  elementos  Ni  e  Cu.  Utilizado  o  modelo  APFA foi 

possível  identificar  a  contribuição  de  cada  uma  dessas  fontes.  Na  fração  fina  do 

material particulado seco a fonte de emissão veicular corresponde a 55% do material 

particulado fino coletado, 27% provêm de poeira de solo, 9% de queima de biomassa, 

10% de emissão industrial. Já na fração grossa a contribuição vem em sua maioria de 

ressupensão de poeira de solo, sendo que esta fonte contribui com cerca de 95% do 

material particulado emitido.

Quanto a análise físico química das amostras de material particulado úmido, obteve-se 

um pH médio de 6,6, sendo o valor máximos e míninos de 8,3 e 5,2.

CONCLUSÕES: Apesar do crescimento da cidade o pH das amostras de chuva não 

evidenciam um grande impacto da atividade humana na atmosfera da região.  Já a 

análise da fração seca do material particulado é mais sensível, permitindo identificar o 

impacto da ação humana na atmosfera da região.  Mesmo sendo uma cidade com 

grande desenvolvimento industrial, a contribuição das indústrias na atmosfera é ainda 

pequena, porém a concentração de pessoas e o transporte das mesmas é a principal 

fonte poluidora, provocando a ressupensão de poeira do solo e emitindo poluentes 

veiculares.
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O potencial de geração de fluxos de contaminantes (metais e DBO) dos segmentos fluviais 
do sistema Iguaçu-Sarapuí, região noroeste da Baía de Guanabara (RJ), foi analisado 
utilizando-se uma estratégia amostral que considera a realização de balanços de fluxos em 
situação sem, ou com o mínimo, represamento do fluxo fluvial em direção à baía. 
Constatou-se que a maior contribuição de contaminantes é de origem doméstica e gerada 
pelo rio Sarapuí. Comparando-se os dados de fluxos de DBO entre áreas contaminadas e 
a área controle, e considerando as medidas propostas pelo Programa de Despoluição da 
Baía de Guanabara (PDBG), estimou-se a depreciação do capital natural em 
aproximadamente US$ 740 milhões. 
 
Palavras-chave: contaminação hídrica, balanço de fluxos, depreciação do capital natural, 
Baía de Guanabara (RJ). 
 
 
It was analyzed the potential of generating flow contaminants (metals and BOD) of fluvial 
segments of the system Iguaçu-Sarapuí, northwestern region of Guanabara Bay (RJ), 
applying a sampling strategy that considers the accomplishment of flow balances in a 
situation without or with the minimum retention of fluvial flow into the bay. It was verified 
that the major contribution of contaminants is from domestic wastes generated by the 
Sarapuí river. Through a comparative analysis of the BOD flow data between contaminated 
areas and the control area and considering the actions proposed by the Guanabara Bay 
Depollution Program, it was estimated the depreciation of natural capital of approximately 
US$ 740 million.  
 
Keywords: water contamination, flow balance, depreciation of natural capital, Guanabara 
Bay (RJ). 
 

INTRODUÇÃO 
Diversos estudos realizados sobre contaminação em águas fluviais (p.ex: Hatje et al.1998), 

demonstram que as tentativas de caracterização de gradientes para contaminantes, ao 

longo de um rio, baseado exclusivamente na observação da distribuição espacial das suas 

concentrações, são insuficientes. Freqüentemente, não se observam diferenças 

significativas entre as concentrações ao longo dos rios. Logo, o que se poderia depreender, 

erroneamente, é que os contaminantes estão homogeneamente distribuídos ao longo da 



drenagem fluvial, ou, ainda, que eles se originem em um determinado segmento a jusante 

quando, na verdade, são lançados (gerados) à montante. A estes aspectos, no caso de rios 

em sistemas costeiros, soma-se a influência das marés que, devido ao represamento 

periódico das águas, podem misturar águas continentais e marinhas e/ou estuarinas, 

mascarando efeitos de fontes de contaminantes. Além disso, o quadro é dificultado quando 

o sistema costeiro já se encontra altamente poluído, o que complica ainda mais a 

identificação de segmentos ambientais críticos – fundamental para procedimentos de gestão 

dos recursos hídricos. 

Partindo desses pressupostos, este trabalho tem por objetivo caracterizar a contaminação 

das águas fluviais analisando o potencial de geração de fluxos de metais e da demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) em diferentes segmentos do sistema piloto Iguaçu-Sarapuí, 

na região noroeste da Baía de Guanabara. Os dados gerados são confrontados com dados 

de nível de base natural para a estimativa da depreciação do capital natural (DCN).  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo contempla uma campanha amostral, realizada em maré vazante, no mês de julho, 

em 6 pontos de amostragem (figura 1): ponto controle (ponto 0) localizado na cabeceira do 

rio Iguaçu, na reserva biológica do Tinguá, pontos 1, 2 e 3 ao longo do Rio Iguaçu, ponto 4 

na foz do rio Sarapuí (que deságua no rio Iguaçu) e ponto 5 na foz do sistema Iguaçu-

Sarapuí. Os pontos configuram limites para segmentos fluviais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram analisados condutividade elétrica, DBO, As, Cr, Cu, Pb, Se, V e Zn. Para o cálculo 

dos fluxos de metais, optou-se pelo uso dos fluxos específicos: concentração x vazão 

 

P0 

 rio 

Figura 1: Localização dos pontos de amostragem 



específica (vazão do rio dividida pela área da bacia correspondente a seção fluvial) que 

remove a tendência natural do fluxo refletir simplesmente o gradiente positivo da vazão de 

montante a jusante. A área de bacia recoberta por cada ponto de amostragem foi obtida a 

partir de uma planimetria simplificada dos mapas apresentados em JICA (1994), os valores 

obtidos em quilômetros quadrados para os pontos 0 a 5 foram: 20, 519, 544, 559, 165 e 728 

respectivamente. 

A abordagem utilizada para DCN é aquela proposta por Bidone et al. (2002). Propõe-se a 

construção de um gráfico no qual, sobre o eixo “y”, são colocados os custos das medidas de 

proteção ambiental (CMP), e sobre o eixo “x” valores de um indicador do nível de base ou 

de diferentes critérios legais de uso da água, no caso a DBO.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores de condutividade elétrica oscilaram entre 3.131 µS/cm e 9.600 µS/cm, 

evidenciando a baixa contribuição das águas da baía de Guanabara no momento das 

coletas, visto que, em áreas próximas a foz do sistema, os valores de condutividade giram 

em torno de 40.000 µS/cm (JICA, 1994). 

Os fluxos específicos e os incrementos (fluxo efluente - fluxo afluente) de cada segmento são 

apresentados na tabela 1. Uma tendência geral para um gradiente negativo dos fluxos de 

metais pode ser observada do ponto 1 (sob influência de efluentes domésticos) ao ponto 3. 

Os maiores fluxos, tanto para metais, quanto para DBO, são encontrados no ponto 4, que 

recebe cargas efluentes de áreas essencialmente urbanas. Os maiores incrementos nos 

fluxos, de maneira geral, ocorrem no segmento D, o que evidencia a maior contribuição do rio 

Sarapuí (ponto 4) para o sistema.  

 

Tabela 1: Fluxos específicos de metais e DBO (Kg.km-2.ano-1) por pontos e incrementos por 

segmentos (I) no sistema Iguaçu-Sarapuí 
Segmentos A B C D  
Pontos P-0 P-1 I P-1 P-2 I P-2 P-3 I P-3 P-5 I P-4 

As 0,8 2,5 1,7 2,5 2,7 0,2 2,7 2,7 0,0 2,7 8,5 5,8 9,1 
Cr 0,8 1,8 1,0 1,8 1,8 0,0 1,8 0,8 -1,0 0,8 4,6 3,8 9,1 
Cu 0,4 7,4 7,0 7,4 5,4 -2,0 5,4 6,2 0,8 6,2 18,8 12,6 24,7 
Pb 1,7 3,5 1,8 3,5 3,4 -0,1 3,4 1,7 -1,7 1,7 5,9 4,2 9,1 
Se 0,8 2,9 2,1 2,9 3,7 0,8 3,7 3,2 -0,5 3,2 7,0 3,8 9,1 
V 1,0 5,4 4,4 5,4 5,5 0,1 5,5 3,2 -2,3 3,2 9,3 6,1 12,3 
Zn 5,0 18,3 13,3 18,3 16,4 -1,9 16,4 14,6 -1,8 14,6 33,8 19,2 49,3 

DBO 5,0 30,2 25,2 30,2 23,5 -6,7 23,5 25,2 1,7 25,2 49,0 23,8 79,5 
 

Na estimativa da DCN optou-se pela elaboração de um gráfico (Figura 2) que apresentasse 

os custos envolvidos para diferentes cenários de qualidade tendo como referência os valores 

expressos por uma alternativa técnica para o esgotamento sanitário do estudo JICA (1994), 

para o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), que estima uma redução 



de 63,6 toneladas de DBO por dia para a bacia dos rios Iguaçu e Sarapuí. Para tanto, 

estimou-se em 98 t/dia o atual fluxo total diário de DBO (a partir dos dados do ponto 5) e os 

fluxos que seriam obtidos nesse ponto, caso as concentrações de DBO no sistema Iguaçu-

Sarapuí fossem iguais àquelas estipuladas pela resolução CONAMA 357/05 para águas de 

classe 1, 2 e 3, onde foram obtidos os fluxos de 15, 26 e 51 t/dia respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estimativa da DCN para 3 cenários de qualidade de água - classes 1 (NBN), 2 e 3 

da resolução CONAMA 357/05 - em função do fluxo atual de DBO (98 t/dia) no ponto 5 

 

A DCN, nesse gráfico, corresponde aos custos relacionados às reduções de fluxos diários de 

DBO necessárias para atingir os cenários de qualidade. Por exemplo, seriam necessários 

investimentos superiores a 740 milhões de dólares para que os fluxos de DBO 

correspondessem àqueles da área controle. O investimento previsto de 570 milhões de 

dólares no PDBG permitiria alcançar uma qualidade de águas entre as classes 2 e 3 do 

CONAMA. 

 

CONCLUSÕES 
A abordagem dos fluxos específicos permitiu identificar o ponto 4 (rio Sarapuí) como o maior 

contribuinte de cargas de metais e de DBO para o sistema Iguaçu -Sarapuí. 

De acordo com os atuais níveis de contaminação por DBO e calculando os custos de 

medidas necessárias para atingir as concentrações de nível de base naturais das águas 

locais, estimou-se a depreciação do capital natural em aproximadamente US$ 740 milhões. 
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RESUMO. Os cinturões Rio Pardo e Rio Preto bordejam, respectivamente, as porções 
sudeste e noroeste do craton de São Francisco. Examinamos aqui a possibilidade de as 
Formações Serra do Paraíso (Rio Pardo) e São Desiderio (Rio Preto) representarem capas 
carbonáticas Neoproterozoicas, utilizando estratigrafia isotópica de carbono como 
ferramenta de estudo. Embora as curvas de δ13C obtidas ainda necessitem posterior 
refinamento, em ambos os casos parecem apoiar a hipótese acima. A Formação São 
Desidério exibe comportamento isotópico de carbono semelhante aos das Formações Sete 
Lagoas e Lagoa do Jacaré no Grupo Bambuí. 
PALAVRAS-CHAVE: estratigrafia isotópica, carbonatos, Cinturão Rio Pardo, Cinturão Rio 
Preto 
 
ABSTRACT. The Rio Preto and Rio Pardo Belts surround, respectively, the southeastern 
and northwestern portions of the São Francisco craton. In this study, using carbon isotope 
strataigraphy, it is examined the possibility that the Serra do Paraíso (Rio Pardo Belt) and 
São Desiderio (Rio Preto Belt) represent Neoproterozoic cap carbonates. Compoite C-
isotope profiles, although needing completion and rifenement, seem to support this 
hypothesis. The São Desiderio Formation exhibits C-isotope stratigraphy similar to that 
observed in the upper portion of the Sete Lagoas and Lagoa do Jacaré Formations of the 
Bambuí Group. 
 
KEYWORDS: C-isotope stratigraphy, carbonates, Rio Pardo Belt, Rio Preto Belt 

 



INTRODUCTION 
     The Rio Pardo Basin is located in the southeastern border of the São Francisco craton, 

between São João do Panelinha and Itapebi villages in Bahia, eastern Brazil. It is divided 

into two sub-basins, separated by a reverse fault: the southwestern sub-basin was involved 

in the folding of the Araçuaí Belt; sedimentary rocks of the northeastern sub-basin have been 

deposited on the foreland of this belt on the São Francisco craton. 

      The Rio Pardo Group comprehends, from base to top, the following lithostratigraphic 

units (Pedreira, 1999): (1) Panelinha Formation underlies the other formations of this Group 

and consists of conglomerates, breccias, graywackes and arkoses. Diamictites with clasts of 

granulites and dacites/andesites are, perhaps, glacial in origin; (2) Itaimbé Sub-group that 

encompasses the intermediate formations of the Rio Pardo Group, from north to south: (a) 

Camacan Formation (pelites, siltites and carbonates), (b)  Água Preta Formation (phylites, 

sandstones, siltites, slates and carbonates; (c) Serra do Paraíso Formation (carbonates, 

locally with stromatolites, and quartzites), (d) Santa Maria Eterna Formation (quartzites, con-

glomerates and carbonatic intercalations with tepees structures; and, (3) Salobro Formation 

(polymitic conglomerates, graywackes and sandstones); the Salobro Formation overly 

discordantly the Camacan Formation and is in tectonic contact with the Água Preta 

Formation. Sedimentary rocks of the Rio Pardo Group have been metamorphosed in the 

greenschist facies.  
     The Rio Preto Belt is located at the northwestern border of the São Francisco craton as 

an example of an intracontinental belt (Trompette, 1994) and is considered a marginal belt 

forming an extension, to the west, of the Riacho do Pontal and Sergipano Belts. The sedi-

mentary sequences are an equivalent to the São Francisco Supergroup, in Bahia (Sial et al., 

2009). 

      From south to north, the Rio Preto belt can be subdivided into three structural units: (a) 

southern unit, region of São Desidério, the sequence begins with limestone with argillaceous 

intercalations (50m thick, horizontal layers) and shows no sign of metamorphism or deforma-

tion (cratonic domain). This unit was called São Desidério Formation (Egydio-Silva et al., 

1989) probably equivalent to the Sete Lagoas Formation of the Bambuí Group, Minas 

Gerais; (b) to the north, inwards the belt, limestones are overlain by clastic rocks that show 

intercalations of marls and limestones (Serra da Mamona Formation), a sequence probably 

correlated with the Santa Helena Formation (Egydio-Silva et al., 1989); (c) north of Barreiras 

village, limestones are overlain by arkoses, quartzites (locally feldspathic), graywackes and 

rare carbonate intercalations (Riachão das Neves Formation). This sequence is considered 

partially equivalent to the Três Marias Formation of the Bambuí Group (Trompette, 1994).      

In the central portion of the belt, the Canabravinha Formation is represented by diamictites 

with pebbles, cobbles and boulders (up to 0.5 m) of gneisses, quartzites, siltstones, marbles 



and schists. This unit has been correlated to the Jequitaí/Bebedouro Formation, probably 

deposited in a glacial marine environment. 

      In the present study,we have not seen carbonates of the Serra do Paraíso Formation 

(Rio Pardo Belt), in sharp contact with diamictites/arkoses of the Panelinha Formation and 

same with respect to the São Desiderio carbonates (Rio Preto Belt) in relation to the 

Canabravinha diamictites. We hypothesize, however, that we are dealing with cap carbonate, 

in both cases. 

     Carbon isotope stratigraphy of the Serra do Paraíso e and São Desiderio Formations 

could be useful tool to demonstrate this hypothesis. Only a preliminary C-isotope survey was 

done by Costa Pinto (1977) but the lack of stratigraphic control on the analyzed samples 

preclude further stratigraphic interpretation. In the present study, C and O isotopes have 

been analyzed in a total of 173 carbonate samples from the Serra do Paraíso and São 

Desidério Formations aiming at a high-resolution isotope stratigraphy and elucidating the 

paleoclimatic issue. 

CARBON-ISOTOPE STRATIGRAPHY: DISCUSSION AND CONCLUSIONS   
     Samples were collected along traverses on representative sections, perpendicular to the 

strike of the carbonate strata, in meter intervals and analyses of C and O isotopes were 

performed at the LABISE, Federal University of Pernambuco in Recife.   

     At the eastern portion of the Agua Branca Range, a section (17m) on buff dolostones 

displays δ13C values around -2‰. At the western side of the Agua Branca Range, a section 

(12 m) of gray limestones in a folded sequence of rhythmites exhibit δ13C values from +3.5 to 

+6‰ and  a section tyo the north of Pau Brasil village (12 m) shows values from +7 to +9 ‰. 

A composite carbon isotope section is found in Fig. 1 and the δ13C pathway resembles those 

for cap carbonates. 

     In the Rio Preto Belt, continuous sections at representative sequences of the São 

Desiderio Formation were made at: a) Derocal locality about 20 km from São Desiderio (6 

m), (b) the Mineração do Oeste quarry (37 m) at São Desiderio village, (c) Sítio Rio Grande 

about 50 Km from São Desiderio (45m) and (d) Penedo quarry (10m).      

    At Derocal locality, reddish dolomitic argillites display δ13C values from +2.5 to +5‰, where 

at Mineração do Oeste quarry, limestones show δ13C values from +1.2 to + 2.2‰ in the first 

16m changing abruptly upsection to values in the +10 to +12‰ interval in dark, organic 

matter-rich limestones. At Sítio Rio Grande, 45 m of limestone were sampled and δ13C 

values vary from +13.5 to +15‰ in the first 30m and from +14 to +16‰ in the upper 15 m, 

organic matter-rich dark limestones. No negative δ13C value has been recorded in these 



 

C-isotope profiles, but the composite δ13C pathway (Figs. 1 and 2) reminds the isotopic 

behavior of cap carbonate sequences. The carbon isotope stratigrahy observed for São 

Desiderio Formation approaches that of the top of the Sete Lagoas and Lagoa do Jacaré 

Formations described elsewhere (Santos et al., 2000).  
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RESUMO 

 

Na região de Mairipotaba – Cromínia – Prof. Jamil ocorrem corpos intrusivos sin- tectônicos, 

tipo S, encaixados nos metassedimentos do Grupo Araxá. Esses ortognaísses apresentam 

composição cálcica a cálcio-alcalina, peraluminosa e composição normativa variando de 

granito a trondhjemito. Apresentam enriquecimento em Rb, Ba, K e Sr em relação a Nb, 

ETR P, Zr, Ti e Y e fracas anomalias negativas de Nb, P e Ti. Os dados geoquímicos 

indicam que os ortognaisses são derivados da fusão de metassedimentos do Grupo Araxá, 

indicando que parte destes sedimentos tem sua fonte de origem em arcos vulcânicos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Faixa Brasília, Arco magmático de Goiás, ortognaísses, geoquímica. 

 

ABSTRACT 

 

In the Mairipotaba – Cromínia – Prof. Jamil region occur intrusive bodies sin-tectonics, type 

S, fitted into the metassediments from Araxá Group. These orthogneisses present calcio to 

calcio-alkaline composition, peraluminous and normative composition ranging from granite to 

trondhjemite. They are enriched in Rb, Ba, K and Sr in relation to Nb, ETR P, Zr, Ti and Y 

and slight negative anomalies of Nb, P and Ti. The geochemistry values indicate that these 

ortognaisses are derived the fusion of metassediments from Araxá Group, indicating that part 

of these sediments have their origin source in volcanic arks. 

 

KEYWORDS: Brasília Belt, Goiás Magmatic Arc, orthogneisses, geochemistry. 



  

INTRODUÇÃO 
O Grupo Araxá, na área de estudo é constituído por duas seqüências, uma pelítica e 

outra psamo-pelítica. A seqüência pelítica é composta por granada-muscovita/biotita-xistos, 

relativamente homogêneos, por vezes feldspáticos, chegando a apresentar camadas de 

paragnaisses. 

 A seqüência psamo-pelítica apresenta da base para o topo: i) muscovita-quartzo 

xisto, muscovita/biotita xisto, muscovita quartzito, localmente com granada e ricos em 

plagioclásio podendo formar gnaisses, ii) quartzito e quartzito micáceo, com intercalações de 

biotita/muscovita xisto, com ou sem granada, intercaldos por quartzito e quartzito micáceo; 

iii) intercalações de quartzito e quartzito micáceo, muscovita/biotita xisto e biotita xisto, com 

ou sem granada. 

 Serpentinitos, talco xistos e clorita xistos ocorrem intercalados nos metassedimentos 

do Grupo Araxá, formando corpos lenticulares, concordantes, com características 

geoquímicas e texturais/estruturais de complexos do tipo alpino (fragmentos de ofiólitos). 

Raros anfibolitos também ocorrem associados aos metassedimentos do Grupo Araxá. 

Dois corpos intrusivos alinhados no sentido L-W ocorrem associados a seqüência 

pelítica, entre as cidades de Mairipotaba-Cromínia-Prof. Jamil, denominados informalmente 

de ortognaisse Mairipotaba e ortognaisse Cromínia-Prof. Jamil (granitos tipo Aragoiânia). 

Petrograficamente os corpos intrusivos correspondem a biotita-muscovita ortognaisse, 

muscovita ortognaisse tonalítico a granodiorítico com ou sem granada. São homogênos, de 

granulação média a grossa, localmente porfiríticos, de coloração cinza esbranquiçada. 

Próximo as bordas apresentam bandamento composicional milimétrico a métrico, marcado 

pela variação da quantidade de biotita e muscovita presente na rocha. A relação de contato 

com os metassedimentos do Grupo Araxá é difusa. Este é marcado pela gnaissificação dos 

metassedimentos e intercalações com estes. Próximo ao contato ocorrem “veios” quartzo-

feldspáticos (graníticos), alojados no Grupo Araxá, dispostos paralelamente ou não ao 

bandamento dos metassedimentos. As relações de contato evidenciam colocação sin- tardi- 

desenvolvimento da foliação principal. 

 

MÉTODOS ANALÍTICOS 
 Foram selecionadas 12 amostras pertencentes aos ortognaisses para estudos 

litogeoquímicos de elementos maiores, menores, traços e elementos terras raras (ETR). As 

amostras foram analisadas pelo Acme Analytical Laboratories Ltda (Vancouver, Canadá). As 

análises de elementos maiores foram feitas utilizando 1 g de amostra e analisadas por ICP 

(ICP - emission espectrometry), e os elementos traços e menores e elementos terras raras 

(ETR) determinados por ICP (ICP mass espectrometry). 

 



  

GEOQUÍMICA DOS ORTOGNÁISSES 
Os resultados mostram que os ortognaisses apresentam pequena variação nos 

conteúdos totais de SiO2 (68,75%-74,85%), Al2O3 (15,37%-17,92%), baixos conteúdos em 

TiO2 (0,02%-0,47%), FeOT (0,67%-2,54%), MgO (0,14%-0,85%), CaO (0,94%-2,53%), e 

médio a as altos conteúdos em Na2O (3,37%-6,153) e de K2O (1,15%-4,17%). 

 Apresentam composição cálcio-alcalina, peraluminosa, com razão molecular A/CNK 

de 0,944 a 1,540 (Figura 1). A composição normativa (CIPW), mostra como minerais 

principais: quartzo, ortoclásio, albita, anortita, coríndon e subordinadamente hyperstênio. A 

composição com base no conteúdo de feldspato normativo varia de granito a trondhjemito 

(Figura 1). Possuem pequena variação no conteúdo de elementos traço, com teores 

relativamente baixos de Y (0,9-6,8 ppm), Nb (1,3-10 ppm), Zr (36,7-213,7 ppm) e conteúdos 

médios a relativamente altos Ba (213-954 ppm), Sr (330,5-792,7 ppm) e Rb (35,3-180,7 

ppm). O padrão de distribuição de elementos traço normalizados pelo manto primitivo 

(Taylor e MacLennan, 1985) revela enriquecimento em Rb, Ba, K e Sr em relação a Nb, 

ETR, P, Zr, Ti e Y, mostrando fracas anomalias negativas de Nb e P (Figura 1). 

 O conteúdo total de ETR é baixo (ΣETR = 15,03 a 147,94 ppm) com predomínio de 

conteúdos menores que 70 ppm. Os elementos terras raras leves (ETRL) normalizados pelo 

manto primitivo (Taylor e MacLennan, 1985) apresentam concentrações entre 10 e 100 

vezes acima da do mato primitivo, enquanto que os elementos terras raras pesadas (ETRP) 

entre 1 e 14 vezes (Figura 1). O padrão de distribuição de ETR das amostras analisadas 

apresentam médio a alto fracionamento entre ETRL (LaN/EuN = 2,11-7,50) e entre ETRP 

(GdN/LuN = 0,49-8,14), gerando padrão inclinado, mostrando um forte fracionamente em 

relação aos ETRL e ETRP (LaN/LuN = 2,8-77,39). Discretas anomalias negativas (Eu* = 

0,80-0,89) e positivas (Eu* = 1,3-2,2) são observadas, sugerindo a ocorrência de 

fracionamento de plagioclásio ou anfibólio durante a cristalização do magma e fontes 

diferentes. Os diagramas discriminantes Rb versus Y + Nb e Nb versus Y (Pearce et al. 

1984) mostram que os ortognaisses da região possuem composição química semelhante a 

rochas plutônicas geradas em arcos magmáticos com caracteríticas sin-collisionais (Figura 

1). Nos digramas (Na2O+K2O)/(FeO+MgO+TiO2) versus 

(Na2O+K2O)/(Na2O+K2O+FeO+MgO+TiO2), (Al2O3)/(FeO+MgO+TiO2) versus 

(Al2O3+FeO+MgO+TiO2) e (CaO)/(FeO+MgO+TiO2) versus (CaO+FeO+MgO+TiO2) (Patiño 

Douce, 1999) as amostras plotam no campo de metagrauvacas e em parte no de anfibolitos, 

e sugerem uma forte contribuição sedimentar para o protólito dessas rochas (Figura 1). 

 

CONCLUSÕES 
A interpretação dos dados mostra que os ortognaisses são sin-tectônicos, tipo S, 

derivados da fusão de sedimentos, que tiveram contribuições de material oriundo de 



  

ambiente de arco magmático. Como esses sedimentos por critérios cartográficos e 

petrográficos são atribuídos ao Grupo Araxá, conclui-se que pelo menos parte dessa 

unidade estratigráfica derivou de sedimentos provenientes de arcos vulcânicos, semelhante 

as bacias de margens ativas modernas. 
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Figura 1. Caracteríticas geoquímicas dos ortognaisses da região de Mairipotaba – Cromínia 

Prof. Jamil. 
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RESUMO 

A intrusão alcalina de Morro Preto corresponde a um pequena corpo subcircular, alojada nos 

gnaisses do Arco Magmático de Goiás. Os diagramas de concentrações normalizadas para 

elementos incompatíveis e ETR, mostram que estas rochas são deficientes em Cu, Ni, Cr, 

Cs, Rb, K, Ti e P e enriquecidas em Ba, Th, U, Nb, ETR, Sr, Zr e Y. A distribuição de 

elementos incompatíveis e ETR indicam um protólito constituído por rocha ígnea alcalina. O 

enriquecido em elementos como Th, U, ETR e Nb podem ser relacionados aos processos  

supérgenos de laterização. 

 

PALAVRAS CHAVE: Morro Preto, rocha alcalina, geoquímica. 

 

ABSTRACT 

The Morro Preto alkaline intrusion correspond to a small subcircular body, fitted in gneisses 

from Goais magmantic ark. The diagrmas of normalized concentrations to incompatible 

elements and REE, show that these rocks are deficient in Cu, Ni, Cr, Cs, Rb, K, Ti and P and 

enriched in Ba, Th, U, Nb, ETR, Sr, Zr and Y. The distribution of incompatibles elements and 

REE indicate a alkaline igneous rock as protolite, The enrichment in Th, U, ETR and Nd may 

be related to supergenes processes of laterization.  

 

KEYWORDS: Morro Preto, alkaline rock, geochemistry. 

 

INTRODUÇÃO 

A Provincia Alcalina do Sul de Goiás, constituí um conjunto de diversos corpos 

ígneos de natureza plutônica a subvulcânica, de idade cretácica, que ocorrem distribuídos 



na proção SW de Goiás, entre as cidades de Iporá e Rio Verde (Rezende et al. 1999). Esta 

província é subdividida em duas unidades: 

i) Suíte Vulcânica de Santo Antônio da Barra, constituída por uma seqüência de derrames e 

brechas compostas por leucititos, olivina leucititos, melanefelinitos, álcali basaltos, 

basanitos, tefritos, lamprófiro, traquitos, nefelinitos, teralitos, brechas carbonáticas, condutos 

de fourchiquitos, kamafungitos, meanonchiquitos e fonolitos e; 

ii) Suíte Plutônica de Iporá formada por pequenos corpos plutônicos compostos por dunitos, 

peridotitos, piroxenitos, serpentinitos, gabros, sienogabros, nefelina sienitos, silexitos, 

carbonatitos, kimberlitos e lamprófiros.  

Este trabalho apresenta informações geoquímicas da intrusão alcalina do Morro 

Preto, pertencente a Suíte Plutônica de Iporá. 

 

GEOLOGIA LOCAL 
A região de Morro Preto localiza-se a norte da cidade de Piranhas (GO), e 

corresponde a uma pequena intrusão subcircular, alojada nos gnaisses pertencentes ao 

Arco Magmático de Goiás. As rochas que compõem a intrusão de Morro Preto possuem 

granulação fina, coloração variada (cor branca, branca rosada, branca acinzentada, 

avermelhadas, cinzentas), exibindo em alguns locais fraco bandamento marcado 

principalmente pela variação da coloração. Porém não se observa orientação mineral 

definindo foliação ou fluxo magmático. 

O material aflorante é constituído principalmente por sílica (calcedônia e quartzo), 

com quantidades variáveis de hematita, goethita, barita, apatita e argilo minerais; algumas 

porções ricas em hematita/magnetita ocorrem como intercalações, predominantemente nas 

bordas do corpo e circundando-o, constituindo fraco bandamento com médio a alto ângulo 

de mergulho. 

 Algumas cavidades (de dimensões milimétricas) ocorrem nestas rochas e são 

preenchidas por quartzo, às vezes formando pequenos geodos de cristais milimétricos bem 

formados, associado ou não a barita. As rochas que constituem o morro afloram em sua 

maioria na forma de blocos de dimensões variadas, apenas nos topos visitados ocorrem na 

forma “in situ”. Restos de laterita ocorrem dispersos pelo morro. 

 Petrograficamente, observa-se uma substituição total a quase total da mineralogia 

primária resultante do intenso processo de intemerismo, acompanhada ou não de 

ferralitização (geração de hematita) e, às vezes, também da precipitação de hidróxidos de 

ferro, formação de apatita, barita e em menor quantidade de argilominerais, aparentemente 

do grupo da montmorillonita. Fantasma de textura porfirítica, com formas indicativas da 

presença de cristais de olivina e piroxênio, é raramente observado. 

 



MÉTODOS ANALÍTICOS 
 Foram selecionadas 10 amostras para estudos litogeoquímicos de elementos 

maiores, menores, traços e elementos terras raras (ETR). As amostras foram análisadas 

pelo Acme Analytical Laboratories Ltda (Vancuver, Canadá). As análises de elementos 

maiores foram feitas utilizando 1 g de amostra e analisadas por ICP (ICP - emission 

espectrometry), e os elementos traços e menores e elementos terras raras (ETR) 

determinados por ICP (ICP mass espectrometry). 

 

GEOQUÍMICA DAS ROCHAS DO MORRO PRETO 
Os resultados mostram que as rochas do Morro Preto apresentam grande vaiação 

nos conteúdos totais de SiO2 (33,20%-91,26%), Al2O3 (0,09%-14,96%), Fe2O3T (5,00%-

60,60%), MnO (0,08%-2,43%), CaO (0,03%-19,91%), P2O5 (0,04%-16,13); baixos conteúdos 

em TiO2 (0,01%-0,85%), MgO (0,01%-2,18%), Na2O (<0,01%) e de K2O (0,01%-0,03%). A 

composição normativa (CIPW), também apresenta grande variação, sendo os principais 

quartzo, diopsídio, hematita e apatita, sendo que a quantidade de cada mineral varia de 

amostra para amostra, pondendo em algumas estarem ausentes. 

 Os diagramas de concentrações normalizadas para elementos incompatíveis e ETR, 

normalizados ao condrito C (Taylor & Mclennan 1985), mostram que as rochas são 

empobrecidas em Cu, Ni e Cr, e apresentam conteúdos de Cs, Rb, K, Ti e P (a exceção são 

duas amostras que apresentam enriquecimento em P, devido a maior ocorrência de apatita 

na rocha) próximos ao condrito. São enriquecidas em Ba, Th, U, Nb, ETR, Sr, Zr e Y, e 

exibem anomalias negativas médias a fortes de U, Sr, P, Zr e Ti (Figura 1). O padrão de 

distribuição de elementos incompatíveis e ETR mostra que as rochas são produto de 

alteração de rochas ígneas alcalinas. 

 O conteúdo total de ETR é alto (ΣETRTotal = 832,49-12.725,21; ΣETRL = 768,47-

12646,66; ΣETRP = 64,02-160,76 ppm) e variado, predominando conteúdos entre 1000 e 

5000 ppm. Os elementos terras raras leves (ETRL) normalizados pelo condrito C (Taylor & 

Mclennan 1985), apresentam concentrações entre 123 e 14.884 vezes acima do condrito C, 

enquanto que os elementos terras raras pesadas (ETRP) entre 6 e 214 vezes (Figura 1). A 

relação entre a distribuição de ETRL e ETRP mostra forte fracionamento, mostrando um 

enriquecimento muito mais acentuado em ETRL em relação a ETRP (LaN/EuN = 3,6-97,2; 

GdN/LuN = 4,14-2,63; La/LuN = 22,76-1.157,36) (Figura 1). 

 

CONCLUSÕES 
A presença de rochas ricas em quartzo e calcedônia e a preseça de restos de 

laterita, bem como a composição geoquímica das rochas indica que os protólitos foram 

submetidas a intenso processo de inteperismo. Quimicamente este processo é 



caracterizado pela redistribuição, remoção de elementos moveis e concentração de 

elementos menos móveis como ETR, Ti e Fe. Os baixos conteúdos em Cs, K, Na, Rb e aos 

altos teores em ETR, Nb, Th e U observados nas rochas são resultados do processo de 

laterização. Embora o Si seja móvel durante a laterização, a silicificação observada, indica 

um processo de monossialitização na região e também um protólico pobre em Al. A 

presença de rochas com alto P2O5 indica a possibilidade de ocorrência de níveis fosfáticos 

(carbonatíticos?). Os altos teores em Ba são resultados da presença e/ou formação de 

barita, podendo estar os altos teores de Th associado a presença de monazita primária ou 

neo-formada, como observado em alguns complexos alcalinos de Goiás e Minas Gerais. A 

distribuição de elementos incompatíveis e ETR mostram que as rochas são produto de 

alteração de rochas igneas alcalinas, já enriquecidas em elementos como Th, U, ETR e Nb, 

e os altos teores anormalmente altos são resultado do processo de intemperismo. 
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Figura 1 – Diagramas mostrando os padrões de distribuição de elementos traço e ETR das 

rochas de Morro Preto. 
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RESUMO 
O Estado de São Paulo é o principal produtor de cana-de-açúcar do Brasil, e mesmo com 
restrições, as queimadas que antecedem a pré-colheita continuam interferindo no ciclo 
geoquímico de elementos químicos devido às emissões de material particulado e gases 
poluentes, além de afetar o ambiente e a saúde da população exposta. A Companhia de 
Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB) é o órgão ambiental estadual que monitora 
os parâmetros MP10, NOx, O3, SO2 e fumaça em regiões predominantemente canavieiras. 
Porém, como outras agências ambientais, a CETESB considera apenas os padrões de 
qualidade de ar definidos legalmente, assim, a composição química do material particulado 
não é analisada. Recentemente, estudos científicos realizados em cidades 
predominantemente canavieiras como Araraquara, Piracicaba e Ribeirão Preto revelaram a 
composição atmosférica quanto à presença de íons orgânicos e inorgânicos e metais traço. 
Verifica-se que as concentrações desses poluentes podem aumentar em até 10 vezes 
durante o período de queima da palha da cana-de-açúcar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: material particulado; química da atmosfera; queima. 
 
ABSTRACT 
São Paulo State is the largest sugar cane producer in Brazil and, even with restriction, pre 
harvest burning of the cane interferes in the geochemistry cycle of elements due to 
particulate matter and gases emissions. Besides, it affects the environment as well as the 
human health. The Technology and Environmental Company of São Paulo State (CETESB) 
is responsible for monitoring parameters such as MP10, NOx, O3, SO2 and smog in sugar cane 
producing regions. Similarly to other environmental agencies, CETESB considers only the air 
quality standards recommended by law which does not include the chemical composition of 
particulate matter. More recently, organic and inorganic ions and trace metals contents in the 
atmosphere were determined for some regions eg. Araraquara, Piracicaba and Ribeirão 
Preto in São Paulo State.  The results show that concentrations of these compounds may 
increase up to 10 times during the sugar cane burning season. 
 
KEY WORDS: particulate matter; atmosphere chemistry; sugar cane burning. 
 

A caracterização geoquímica das partículas atmosféricas vem auxiliando a 
comunidade científica para um melhor entendimento de como a poluição atmosférica 
interfere no ambiente e na saúde pública. Na maioria das vezes, a poluição do ar é 
associada às emissões de poluentes industriais e de veículos automotores, porém, 
principalmente os países em desenvolvimento também são atingidos pelas emissões 
originadas da queima de biomassa (Arbex et al. 2004). 

A economia da região central do Estado de São Paulo é caracterizada principalmente 
por agroindústrias, sendo que se destaca por ser atualmente a principal produtora de cana-
de-açúcar no Brasil, sendo responsável por mais de 50% das plantações dessa cultura no 
país. No período que se estende de maio a novembro, costuma-se queimar previamente a 
plantação para facilitar o corte manual das plantas (Oppenheimer et al. 2004). Esta 
operação acaba contribuindo com a formação de gases e material particulado na atmosfera 
que podem comprometer o ambiente e a qualidade de vida da população. Estima-se que 



0,004 toneladas de material particulado sejam lançados na atmosfera durante a queima de 
uma tonelada de cana (Arbex et al. 2004), e de acordo com trabalho realizado por Paterlini 
et al. (2007), o aumento das concentrações de material particulado na cidade de Araraquara 
está intimamente relacionado com o aumento do número de internações por hipertensão. 
             Em 2002, o governo do Estado de São Paulo editou uma lei que estabelece prazos 
para a erradicação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar, porém mesmo depois 
da erradicação das queimadas no estado, estas poderão continuar em outras localidades. 

A poluição por material particulado refere-se àquela devida às partículas sólidas ou 
líquidas presentes no aerossol atmosférico. Essas partículas exibem uma ampla variação de 
tamanho, forma e composição química, dependendo das características da fonte emissora, 
bem como das condições atmosféricas. O material particulado é classificado em três faixas 
de tamanho: frações grossa, fina e ultrafina. A fração grossa possui diâmetro aerodinâmico 
superior a 2,5 micrômetros, a fração fina (MP2,5) possui diâmetro inferior ou igual a 2,5 
micrômetros e a fração ultrafina possui diâmetro igual ou inferior a 0,1 micrômetros 
(Cançado et al. 2006; CETESB 2007). 
            No Estado de São Paulo, a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 
(CETESB) é o órgão responsável pelo monitoramento da qualidade do ar em municípios da 
região metropolitana de São Paulo e interior. Dentre os parâmetros analisados estão 
partículas totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis (MP10), partículas inaláveis finas 
(MP2,5) e fumaça (FMC). Nos municípios que possuem imensas áreas com plantações de 
cana-de-açúcar (Figura 1), a CETESB realiza monitoramentos em Ribeirão Preto (SO2, 
MP10), Piracicaba (FMC, SO2, MP10), Araraquara e São Carlos (FMC, SO2 para ambos 
municípios). 
 
 

 

 

Figura 1. Estado de São Paulo: 1 – Piracicaba; 2 – São Carlos; 3 – Araraquara; 4 – Ribeirão 
Preto. 
 

Em 2007, conforme apresentado na Figura 2A, foi registrado ultrapassagem do 
padrão anual para MP10 (50 µg/m3) no município de Ribeirão Preto (53 µg/m3), enquanto que 
em Piracicaba o padrão anual foi de 46 µg/m3. Para o parâmetro FMC, o padrão anual (60 
µg/m3) não foi ultrapassado nos municípios monitorados, sendo que as concentrações foram 
de 18, 19 e 22 µg/m3 nos municípios de Piracicaba, Araraquara e São Carlos, 
respectivamente (Figura 2B). 



                                              A                                             B 
Figura 2. A – Padrão anual de MP10 em 2007 nos municípios de Ribeirão Preto e Piracicaba; 
B – Padrão anual de FMC em 2007 nos municípios de São Carlos, Araraquara e Piracicaba 
(CETESB 2007). 
 
 A CETESB, como outras agências ambientais, consideram os padrões de qualidade 
de ar definidos legalmente, assim no caso do material particulado, consideram apenas a 
concentração e a granulometria, sem considerar a sua composição química. Entretanto, 
trabalhos científicos recentes realizados em zonas canavieiras revelam a composição 
atmosférica quanto à presença de compostos orgânicos e inorgânicos. 

Allen et al. (2004) avaliou a variabilidade da composição dos íons maiores solúveis 
presentes no material particulado presente na atmosfera da região central do Estado de São 
Paulo. Duas frações de material particulado (> 3,5 µm e < 3,5 µm) foram analisadas para 
HCOO-, CH3COO-, C2O4

-2, SO4
-2, NO3

-, Cl-, Na+, K+, NH+4, Mg+2 e Ca+2 e constatou-se que 
todas as espécies medidas, exceto íons sódio e cloreto, apresentaram concentrações mais 
elevadas durante a estação de queimadas da palha da cana. 

Os impactos causados pela queima de biomassa na baixa troposfera foram 
estimados através do cálculo do fluxo de precipitação anual de aerossol em região 
canavieira do Estado de São Paulo. Os maiores fluxos encontrados foram de (Kg.ha-1): NO3

- 
(4,47), SO4

-2 (3,59), Ca+2 (3,19), CH3COO- (1,38) e Cl- (1,34), indicando que além das 
queimadas, outras fontes contribuem para a elevada presença destes elementos na 
atmosfera, como ressuspensão de poeiras (cálcio), emissões veiculares e transportes de 
aerossóis de longa distância (sulfato e nitrato) (Rocha et al. 2005). 

Lara et al. (2005) estudaram a concentração e a composição do material particulado 
na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo. A queima da cana-de-açúcar contribuiu com 
60% e 25% da concentração total de MP2,5 e MP10, respectivamente. Concentrações de 
elementos como S, Cl e K foram de 2 a 10 vezes mais elevadas durante a prática das 
queimadas. 

Na cidade de Ribeirão Preto – SP, amostras de chuvas foram coletadas de agosto de 
2002 a dezembro de 2005. Aproximadamente 85% das amostras apresentaram excesso de 
acidez. As concentrações de íons K+ e Ca+ foram sazonais, indicando a queima de 
biomassa como principal fonte. Os metais Pb, Cu, Al e Zn também apresentaram 
concentração significativamente maiores nas chuvas durante o período de safra (Coelho 
2007). 
             Os parâmetros geoquímicos atmosféricos analisados em regiões 
predominantemente canavieiras auxiliam na obtenção de informações suplementares aos 
resultados das análises previstas na legislação ambiental. Compostos iônicos orgânicos e 
inorgânicos e metais traço estão presentes no material particulado inalável, e por esta razão, 
a determinação da granulometria das partículas é muito importante na determinação da 
intensidade da contaminação atmosférica, como também é necessário analisar a 
composição elementar dessas partículas. Tal importância se justifica devido aos problemas 
respiratórios relacionados, bem como contaminação do solo, água e interferência no ciclo 
geoquímico desses elementos. 
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RESUMO 
O objetivo principal deste estudo foi avaliar as eventuais variações do estado trófico 
da Enseada de Porto Belo-SC em virtude do grande afluxo de turistas na região e 
conseqüente aumento da carga de esgoto doméstico. Foram analisadas amostras 
de sedimento e água, coletadas em março/2008. Em alguns pontos de amostragem 
a distribuição dos hidrocarbonetos alifáticos, conciliada aos valores de Índice 
Preferencial de Carbono (IPC de 1,0 a 2,9), bem como a razão entre a mistura 
complexa não resolvida e hidrocarbonetos alifáticos totais (MCNR/HAT de 4,2 a 
15,4), apresentaram perfis característicos de origem petrogênica, sendo estes 
associados às atividades náuticas. Este aporte foi confirmado nas amostras de 
água, onde foram detectadas concentrações de HPA relativas a ambientes 
efetivamente afetados por introdução antrópica de hidrocarbonetos de petróleo 
(amostra PB1a =  54,54 ng/L). A razão entre os esteróis (coprostanol/colestanol) 
sugeriu uma provável contaminação do sedimento por efluente doméstico, 
possivelmente causada pelo aumento da atividade turística durante o verão. Os 
resultados obtidos neste trabalho podem ser considerados como representativos de 
um nível basal de referência para a região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hidrocarbonetos, HPA, esteróis, Porto Belo. 
 
 
ABSTRACT 
The main objective of this study was to evaluate possible variations of the trophic 
state of the Porto Belo bay in Santa Catarina State, Brazil, as a consequence of the 
great flow of tourists and consequent increase of contaminations. Samples of 
sediment and water were collected during a sampling campaign in March 2008 and 
analyzed by gas chromatography and mass spectrometry. In some locations the 
relative distribution of aliphatic hydrocarbons agreed with the Carbon Preference 
Index (1.0 – 2.9) and ratio of UCM/TAH (4.2 – 15.4), showing characteristic profiles 
of oil input, which are possibly associated with nautical activities. This input was 
confirmed in the water samples, where concentrations of PAH (location PB1a = 54.54 
ng/L) can be compared to levels found in environments effectively affected by 
petroleum. The ratio between sterols (coprostanol/cholestanol) suggested 
contamination of the sediments by domestic effluents, possibly caused by increase of 
tourism during summer. The results obtained in this work can be taken as a 
reference for future studies of the Porto Belo estuary. 
 
KEYWORDS: hydrocarbons, PAH, sterols, Porto Belo. 

 

INTRODUÇÃO 
Biomarcadores geoquímicos são compostos orgânicos preservados na coluna sedimentar e 

cuja identificação em ambientes naturais permite inferências sobre sua origem, seja natural 



ou por meio de ação antropogênica. Porto Belo situa-se na região litoral norte do estado de 

Santa Catarina e por sua excelente localização geográfica tornou-se um dos principais 

ancoradouros de todo o Brasil para cruzeiros marítimos. Essa atividade tem crescido 

significativamente nos últimos anos tornando-se motivo de preocupação aos órgãos 

governamentais quanto ao impacto ambiental que esta possa causar. Amostras de água e 

sedimento de fundo do estuário foram coletadas em março de 2008 para a determinação de 

biomarcadores geoquímicos com o propósito de avaliar os efeitos do grande afluxo de 

turistas na região sobre o estuário. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
Procedimento analítico 
As amostras de água foram coletadas em garrafas previamente limpas e armazenadas sob 

refrigeração, mesmo procedimento tomado para as amostras de sedimento coletadas com 

amostrador Van Veen e armazenadas em frascos de vidro sob refrigeração até estocagem 

em laboratório. Para a extração e fracionamento das amostras de sedimento e água foram 

utilizados os métodos EPA 3510C e 3630C. As quantificações seguiram os métodos EPA 

8015B e 8270C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Hidrocarbonetos alifáticos 
A distribuição de hidrocarbonetos acima de C22 nas amostras de água, bem como os valores 

obtidos para o IPC próximos de 1 (Tabela 1) são típicos de aporte de petróleo. As 

concentrações dos hidrocarbonetos alifáticos totais (HAT) nos sedimentos foram baixas 

(média de 1,14 μg/g), enquanto que nas amostras de água o maior valor encontrado foi no 

ponto PB1a (29,81 µg/L), valores semelhantes a outras regiões sem contaminação por 

petróleo relatadas por Jeng & Huh (2004). Os valores das razões entre n-C17/pristano e n-

C18/fitano >>1 indicam a ausência de derivados de petróleo, entretanto resíduos de petróleo 

apresentam valores de MCNR/HAT > 10 que segundo Jeng (2006) confirmam a presença de 

hidrocarbonetos de petróleo em PB2s, PB3s e PB5s. 

Tabela1 - Concentrações (μg/g e μg/L) dos hidrocarbonetos alifáticos e índices das 

amostras de sedimento (PBs) e água (PBa) 

 PB1a PB1s PB2a PB2s PB3a PB3s PB4a PB4s PB5a PB5s
IPC     1,0   1,9   1,2   1,5   1,2   1,2   1,2   1,1   1,0   2,9 
C17/Pr     9,7   3,3   0,7   3,9   0,7   1,7   0,7   4,1   4,4   0,1 
C18/Fit     4,8   2,5   1,2   4,0   1,2   4,4   1,2   9,3   4,8   1,2 
Pr/Fit     0,2   0,8   2,1   0,6   1,9   0,8   2,0   0,3   0,2   0,2 
MCNR 125,9   8,4 13,4   6,0 17,1   9,6 85,7 11,8 11,4 27,8 
MCNR/HAT     4,2   9,4   6,9 14,1   7,0 11,7   6,9   6,8   4,3 15,4 
ΣHAT 29,81  0,91  1,91  0,42  2,45  0,82 12,31  1,71  2,73  1,81 



IPC – Índice Preferencial de Carbono; Pr – Composto pristano; Fit – Composto fitano 
MCNR – Mistura complexa não resolvida, ΣHAT – Somatório dos hidrocarbonetos alifáticos. 

 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
De acordo com o Boletim Técnico da Petrobrás (2001), resultados de HPA totais acima de 

10 μg/L são relativos a ambientes afetados por introdução antrópica de hidrocarbonetos de 

petróleo.  Para sedimento, observa-se que em PB1s, ponto coletado na região próximo à 

marina, aparece a maior concentração dos HPA totais (85,71 ng/g), o que sugere uma 

contaminação recente, possivelmente proveniente das embarcações locais (Tabela 2). Esse 

valor para HPA totais pode ser comparado a valores encontrados em regiões do Mar Negro 

em estudos de Readman et al., (2002).    

Tabela 2 - Concentrações de hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA) detectados nas 

amostras de água (ng/L) e sedimento (ng/g) 

Composto / Local PB1a PB1s PB2s PB3s PB4a PB4s PB5s 
naftaleno 21,87  1,70 3,49 1,95   6,50  2,39  1,64 
fenantreno 18,46  1,05 1,59 1,31 18,53  5,69  1,98 
antraceno 14,21  1,58 0,72 0,98 11,10 nd nd 
fluoranteno nd nd nd 0,68 Nd  3,35  2,79 
pireno nd 43,94 nd 1,53 Nd  1,92 nd 
criseno nd 32,55 nd nd Nd nd nd 
benzo(b)fluoranteno nd  4,89 0,26 nd nd  8,64 13,43 
ΣHPA 54,54 85,71 6,06 6,45 36,13 21,99 19,84 

nd – abaixo do limite de detecção de 2 ng/L para água e 2 ng/g para sedimento. 

 
Esteróis 
Os principais esteróis identificados foram: dinosterol, β-sitosterol, colesterol e coprostanol. 

Em todas as amostras de sedimentos analisadas houve predomínio do colesterol, exceto no 

ponto PB4, que predominou o β-sitosterol, cujas origens estão principalmente relacionadas a 

organismos aquáticos e terrestres, respectivamente. Entre os esteróis mais estudados na 

avaliação de aporte por esgoto doméstico, coprostanol e epicoprostanol são os mais 

utilizados por não serem naturais de sedimentos aquáticos, sendo assim denominados 

esteróis fecais. O uso de razões como coprostanol/colesterol pode contribuir 

qualitativamente na análise deste tipo de contaminação. Valores acima de 0,7 (amostra de 

sedimento, local PB3s) são considerados indicativos de aporte fecal segundo Noblet et al., 

(2007).  

 
Hopanos 
A classe dos hopanos muito estudada por Ensminger et al., (1974), tem grande significância 

como marcadores geoquímicos, pois a abundância relativa dos componentes em série está 

intrinsecamente ligada à formação e/ou presença de derivados de petróleo. O perfil de 



distribuição de hopanos nas amostras (C27 a C33, com estereoquímica predominante 

αβ) sugere um aporte significativo de derivados de petróleo no ambiente. 

 

CONCLUSÃO 
Os resultados da distribuição dos HAT e HPA, e a presença de hopanos 

predominantemente αβ nas amostras estudadas indicam a existência de um aporte de 

contaminantes oriundos de petróleo, provavelmente atribuído a motores de embarcações. 

Por meio da razão coprostanol/colestanol foi possível observar uma contaminação 

proveniente de lançamento de esgoto doméstico não tratado. Estes resultados serão 

importantes em estudos futuros, como dados pretéritos, no monitoramento ambiental frente 

aos impactos causados pela intensa atividade marítima no local.  
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta dados da distribuição de mercúrio em amostras de 
águas, sedimentos, peixes e briófitas coletadas em 2008, em corpos d’água 
próximos á área contaminada por Hg na zona rural do município mineiro de 
Descoberto, com o objetivo de avaliar as condições atuais deste ambiente com 
relação à presença de mercúrio. Essa avaliação foi realizada através da comparação 
das concentrações mercuriais obtidas nas amostras ambientais com os valores 
estabelecidos nas legislações de saúde e meio ambiente. Todas as amostras de 
sedimentos analisadas apresentaram concentrações de mercúrio inferiores a 0,486 
µg/g, concentração acima do qual se espera um provável efeito adverso à biota. 
Dentre as setenta amostras de peixe capturadas, apenas três apresentaram 
concentrações de Hg, maiores que o limite estipulado (0,50 µg/g, peso fresco) para 
consumo de peixes e produtos de peixe e em todas as amostras de água os teores 
de Hg encontrados estão abaixo do limite máximo permissível de 1 µg/L para o 
consumo humano. Portanto, pode-se concluir que os locais estudados não 
apresentaram indicativo de contaminação ambiental por mercúrio, tendo-se como 
fonte o local de afloramento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contaminação mercurial; bioindicador; Descoberto; CVAAS 
 
 
ABSTRACT 

In December 2002 the presence of metallic mercury was observed in the rural area 
of Descoberto, Minas Gerais. An 8,000 m2 area was interdicted and characterized as 
“Contaminated Area”. This work describes an investigation of mercury contamination 
in the surroundings of this abandoned gold mine. Sediments, fish and bryophytes 
were used as bioindicators of mercury contamination. The evaluation was carried out 
by comparing the results of Hg concentrations found in the environmental samples 
with the mercury values established by health and environmental legislations. All 



sediment samples presented mercury concentrations below 0.486 mg/kg which is the 
established value of the probable effect level (PEL). Among the seventy fish samples 
only three presented Hg concentrations higher than the limit allowed (0.50 µg/g, fresh 
weight) for consumption of fish and fish by-products. Therefore, the proposed sites 
studied did not present any indicative of mercury contamination despite the 
“Contaminated Area”. 
 
KEYWORDS: Mercury contamination; bioindicators; Descoberto; CVAAS. 
 
INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2002, foi observado o aparecimento, ou o afloramento de mercúrio 

metálico em uma área da zona rural do município mineiro de Descoberto. O surgimento 

ocorreu em um terreno em declive próximo a um tributário (córrego Rico) da bacia do 

ribeirão da Grama, afluente do rio Novo, pertencente à bacia do rio Paraíba do Sul. Em 

agosto de 2003 foi interditada uma área de aproximadamente 8.000 m2. Com o apoio da 

Prefeitura Municipal de Descoberto/MG, FAPEMIG e CNPq foram adotadas medidas de 

forma a isolar a área, como a construção de barragens de contenção do material sólido 

transportado superficialmente, canal de drenagem para desviar o fluxo de águas de chuvas 

da área contaminada, instalação de câmaras e tanques com chicanas para tratamento físico 

das águas que passam pelas caixas de sedimentação (FEAM e CDTN, 2006).  

O presente trabalho apresenta os resultados de uma das tarefas do projeto aprovado pela 

FAPEMIG (CRA-1110/05), envolvendo as instituições CDTN, FEAM e a UFMG, executado 

no período entre 2006 a 2008. Esta tarefa teve como objetivo avaliar a distribuição 

geoquímica de Hg em águas, sedimentos, peixes e briófitas no córrego Rico e parte da 

bacia do ribeirão da Grama, seis anos após a constatação da presença de mercúrio metálico 

no solo, devido às atividades garimpeiras do século XIX no município de Descoberto. 

 

METODOLOGIA 

Foram coletados, em junho de 2008, 5 amostras de água de superfície, 5 de sedimento de 

fundo, 4 de briófitas e 70 exemplares de peixes de 4 espécies diferentes (Astyanax sp, 

Trichomicterus sp, Tilápia nigra e Astyanax bimaculatus) distribuídas do córrego Rico, ao 

ribeirão da Grama até o antigo local de captação de água para a cidade de Descoberto. 

O Hg total foi determinado usando a técnica de espectrometria de absorção atômica com 

geração de vapor frio (CVAAS) com um sistema de injeção em fluxo (FIMS 400) da Perkin 

Elmer. O limite de detecção desta técnica é de 0,1 µg/L para amostras de água e 0,025 µg/g 

para as amostras de sedimento, peixe e briófita. Os resultados foram certificados usando as 

amostras de referência BCR 320 (sedimento de rio) do Community Bureau of Reference, a 

amostra IAEA 407 (tecido de peixe) da Internatational Atomic Energy Agency e a BCR 62 

(folha de oliva) do Community Bureau of Reference da Comunidade Européia. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A avaliação dos resultados nos sedimentos foi realizada através da comparação das 

concentrações mercuriais obtidos com os índices ISQG (Nível para Qualidade de 

Sedimento) e o PEL (Nível de Efeito Provável), estabelecidos pelo Conselho Canadense de 

Meio Ambiente (CCME, 2001). Do ponto de vista desses valores de referência ISQG e PEL, 

todas as amostras de sedimentos analisadas (Tabela 1) apresentaram concentrações de 

mercúrio inferiores ao PEL (0,486 µg/g), concentração acima do qual se espera um provável 

efeito adverso à biota. Observam-se também teores maiores de Hg nas amostras de 

sedimentos e briófitas coletadas próximo à área contaminada. Por apresentar baixa 

solubilidade e alta densidade, a presença de compostos de mercúrio em meios hídricos é 

normalmente restrita ao sedimento localizado nas proximidades do lançamento no rio ou 

lago. De fato, diversos estudos apontam que o transporte do mercúrio ao longo dos corpos 

d’água é lento e que as concentrações desse metal são reduzidas, em poucos quilômetros, 

dos valores máximos, observados no local de lançamento, até valores próximos aos 

considerados naturais (Lacerda & Salomons, 1999). 

 
Tabela 1- Resultados das concentrações de Hg nas amostras de água, sedimento e briófitas 

com a descrição dos respectivos locais de coleta e coordenadas UTM. 

Ponto 

Coleta 
Descrição do local coleta 

Coord. 

UTM 

Hg (µµµµg/L)  
Amostras 

Água 

Hg (µµµµg/g) 
Amostras 
Sedimento 

Hg (µµµµg/g)  
Amostras 
Briófita 

R1 Córrego Rico antes 
atravessar Área Contaminada 

715 740 
7632 289 < 0,1 0,24 ± 0,02 0,25 ± 0,03 

R2 Córrego Rico no início da 
Área Contaminada 

715 721 
7632 341 < 0,1 0,28 ± 0,03 0,24 ± 0,02 

R3 Confluência do córrego Rico 
com ribeirão da Grama 

715 501 
7632 450 < 0,1 0,31 ± 0,03 - 

GRAN Antiga captação de água no 
ribeirão da Grama para 

Descoberto 

712 842 
7628 779 < 0,1 0,22 ± 0,02 0,11 ± 0,01 

GRAT Atual captação de água para 
a cidade de Descoberto 

712 842 
7628 779 < 0,1 0,14 ± 0,01 0,08 ± 0,02 

 

Em todas as amostras de água as concentrações de Hg estão abaixo do limite máximo 

permissível de 1 µg/L, para consumo humano de acordo com a portaria número 36 de 

Janeiro/1990 do Ministério da Saúde. Através das concentrações do Hg nas amostras de peixe 

capturadas (Figuras 1.a, 1.b e 1.c), avaliou-se a biodisponibilidade desse elemento nesses 

sistemas aquáticos. Todas as amostras capturadas foram de pequeno porte, a maior delas foi de uma 

tilápia (TG11) com 14 cm e 46,3 g de peso. Apenas três, CR, PG19 e TG11 (4,3%) das 

setenta amostras apresentaram teores de mercúrio acima do valor limite estipulado de 0,5 

µg/g (peso fresco), para consumo de peixes não predadores e produtos de pesca de acordo 

com portaria da ANVISA 685/1998.  



Figura 1.a Bioacumulação Hg (Peixes do córrego Rico/ribeirão da Grama)
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Figura 1.b Bioacumulação Hg (Peixes ribeirão da Grama-campo futebol)
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Figura 1.c Bioacumulação de Hg (Peixes capturados na captação de água para Descoberto)
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Figura 1- Resultados da concentração de Hg total (µg/g, peso fresco) em amostras de filés 
de peixes coletados nos pontos R2, R3, GRAN e GRAT. 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos de Hg nas amostras de sedimento, água, peixe e briófita, 

pode-se concluir que os locais estudados, na data de coleta dessas amostras, não 

apresentaram indicativo de contaminação ambiental por mercúrio, tendo-se como fonte o 

local de afloramento. 
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Resumo 

 Estudos recentes sobre a dependência da temperatura na solubilidade de zircônio 
em rutilo têm identificado termômetros em sistemas onde o rutilo coexiste com quartzo e 
zircão. Experimentos realizados para determinação termodinâmica dos membros-finais da 
reação ZrSiO4(Zrc) = ZrO2(Bd em Rt) + SiO2(Qtz) e de novas equações termométricas, 
sugerem uma pressão-dependência do termômetro, identificando que há diminuição do 
zircônio com o aumento da pressão.  

 Neste trabalho o cálculo da temperatura foi realizado através de uma equação que 
considera mudanças de pressão do sistema. Foram selecionadas amostras do alóctone 
inferior do setor oriental do sistema de nappes Andrelândia, Neoproterozóico orogênico na 
margem sul do Cráton do São Francisco. Foram analisados os cristais de rutilo inclusos em 
granada, minimizando a perda de Zr nas reações metamórficas retrogressivas. 

Identificou-se assim que a nappe Andrelândia, na região, exibe um padrão 
metamórfico invertido, controlado por uma seção contínua de temperaturas (para uma 
pressão de 10 kbar), no intervalo entre 615ºC na base e 714ºC no topo. 

 
Palavras-chave: Sistema de Nappes Andrelândia; Geotermômetro Zr-em-rutilo; Padrão 
metamórfico invertido. 
 
 
Abstract  

Recent studies about the temperature dependence on the solubility of zirconium in 
rutile have identified thermometers in systems which crystals of rutile coexist with quartz and 
zircon. Experiments that have been made for thermodynamic determination of the end-
members of the reaction ZrSiO4 = ZrO2 + SiO2 and other new thermometric equations 
suggest a pressure dependence of the thermometer, identifying a decrease of zirconium with 
the increase of pressure. 

 In this paper, the temperature analyses were realized through an equation that 
considers changes of pressure in the system. The samples were collected in the lower 
alocthon of the oriental sector of the Andrelândia Nappe System, a Neoproterozoic orogen 
on the south margin of the São Francisco craton. Inclusions of rutile in crystals of garnet 
were identified and analyzed, minimizing the loss of zirconium in the retrogressive 
metamorphic reactions. 

 Therefore, the Andrelândia Nappe, in this region, shows and inverted metamorphic 
pattern, controlled by a progressive increase of temperatures (for a pressure of 10 kbar), in 
the interval of 615 ºC at the base and 714 ºC at the top. 

 
Keywords: Andrelândia Nappe System ; zirconium-in-rutilo geothermometer; inverted 
metamorphic pattern. 
 
INTRODUÇÃO 



Estudos recentes sobre a dependência da temperatura na solubilidade de zircônio 

em rutilo elaborados por Zack et al. (2004) e Watson et al. (2006) têm determinado 

termômetros em sistemas onde o rutilo coexiste com quartzo e zircão. Baseados no 

aumento do conteúdo de zircônio em rutilo com a temperatura e na mudança de volume 

necessária para a substituição catiônica de Zr4+ por Ti4+, o que sugere uma pressão-

dependência do termômetro (diminuição do zircônio com o aumento da pressão), Tomkins et 

al. (2007) realizaram experimentos a 10, 20 e 30 Kbar para a determinação termodinâmica 

dos membros-finais da reação ZrSiO4(Zrc) = ZrO2(Bd em Rt) + SiO2(Qtz) e de novas 

equações termométricas. 

OBJETIVOS E OBJETO DE ESTUDO 

 O objetivo da pesquisa foi quantificar a temperatura do metamorfismo, em uma 

seção através de um segmento alóctone de um sistema de nappes, onde as paragêneses 

minerais indicam um padrão metamórfico invertido. Em presença de granada, cianita, 

muscovita e biotita, os xistos pelíticos na base da estrutura possuem estaurolita e Mg-clorita, 

enquanto que no topo, microclínio e leucossoma trondjhemítico. 

O objeto de estudo foi a nappe inferior do setor oriental do sistema de nappes 

Andrelândia, em transporte para NE, contra a borda sul do Cráton do São Francisco, no 

Neoproterozóico Ediacarano. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o cálculo da temperatura neste trabalho utilizou-se a equação, pressão 

dependente, da calibração experimental de Tomkins et al. (2007), sendo T (ºC) = {[83.9 + 

(0.410 P)] – 273} / [0.1428 – (R * ln Zr)], onde R é a constante dos gases (0.0083144 kJ/K) e 

o Zr é convertido em ppm. 

A amostragem foi realizada em duas seções a partir do assoalho da nappe 

(Neoproterozóico - Grupo Carrancas) ao alóctone superior (nappe Liberdade) 

metamorfisado em fácies anfibolito médio-superior de alta pressão.  Foram analisados os 

cristais de rutilo inclusos em porfiroblastos de granada e dispersos na matriz dos micaxistos. 

Neste trabalho foram utilizados os resultados obtidos nos cristais inclusos, parcialmente 

protegidos da troca catiônica na retrogressão metamórfica. 

A pressão de 10 kbar, utilizada no cálculo das temperaturas, corresponde ao valor 

médio das pressões obtidas no THERMOCALC (Powell & Holland, 1988) para as 

associações minerais em paragênese com o núcleo dos porfiroblastos de granada. 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos estão representados nas figuras 1 e 2. Indicam o aumento 

sistemático das temperaturas, da base (contato com o grupo Carrancas) ao topo (contato 

com a nappe Liberdade) do alóctone inferior (nappe Andrelândia). 



Para uma pressão de 10 kbar, as temperaturas Zr-em-rutilo encontram-se no 

intervalo entre 615ºC (na base) e 714ºC (no topo).  

 

CONCLUSÃO 

Identificou-se assim, que as temperaturas da nappe Andrelândia conferem ao 

alóctone um padrão de metamorfismo com polaridade invertida, ou seja, há um acréscimo 

de temperatura da base para o topo do pacote alóctone, controlado por uma seção contínua 

de temperaturas. 

O controle tectônico para este padrão metamórfico é interpretado na colocação sin-

metamórfica da lasca crustal da Nappe Liberdade. 

 

 
Figura 1: Gráfico de temperaturas Zr-em-rutilo a 10 kbar de pressão ao longo das seções geológicas 

realizadas a NW e a N da cidade de Serranos (MG - Folha Aiuruoca – SF-23-X-C-IV-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 2: Gráfico de temperaturas Zr-em Rt a 10 kbar de pressão ao longo de seções geológicas 

elaboradas na Serra de Santo Antônio-MG. 
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RESUMO 
O estudo dos solos de taludes e seu manejo no processo de implantação de espécies 
vegetais é fundamental na conservação das estradas de Minas Gerais, estado de maior 
malha rodoviária federal e com grandes problemas de desmoronamentos de taludes no 
período das águas. Este trabalho teve como objetivo verificar os efeitos de espécies 
vegetais na capacidade de retenção de água do solo. O experimento foi conduzido em 
talude da BR381 em solo Argissolo Vermelho amarelo. Foram utilizados no plantio em linhas 
adensadas o guandu, crotalaria, leucena e a braquiaria, solteiros e consorciados.  A 
capacidade de campo dos solos foi analisada no 1º e 2º anos após a implantação. Verificou-
se que os solos da 2ª coleta apresentaram maior capacidade de retenção de água quando 
comparado ao solo da 1ª coleta, o mesmo acontecendo com os solos das linhas de plantio 
em relação às entrelinhas.  Dentre as espécies vegetais, destaque para o solo da linha de 
plantio cultivado com braquiaria que apresentou capacidade de campo 30% superior ao solo 
das entrelinhas, enquanto no solo das linhas com leguminosas, este valor não ultrapassou 
16%.  
 
PALAVRAS CHAVE: erosão, retenção de água, leguminosas. Gramíneas 
 
ABSTRACT 
The study of soils of slopes and its management in the deployment of plant species is 
essential in keeping the roads of Minas Gerais, the largest state and federal road network 
with major problems of landslides in the slopes. This study aimed to verify the effects of plant 
species in the water holding capacity of soil. The experiment was conducted in a soil slope of 
BR381 Red yellow Podzolic. Were used in planting density lines in the pea, Crotalaria, 
leucaena and Brachiaria, single and intercropped. The field capacity of soil was analyzed at 
1st and 2nd years after implantation. Was found that the soils of the 2nd collection showed 
higher water holding capacity when compared to the soil of the 1st collection, as are the lines 
of the land for planting between. Among the plant species, in particular the line of planting 
soil cultivated with Brachiaria showed that field capacity 30% higher than the ground 
between, while the legumes soil line, this value did not exceed 16%. 
 
KEYWORDS: Erosion, water retention, legumes. Grasses 
 
 
INTRODUÇÃO 

A determinação de um sistema de manejo de contenção das encostas das estradas de 

Minas Gerais é de grande importância, não apenas para o Estado de Minas Gerais, mas 

também para o país. Durante o período das chuvas, as quedas de barreiras nas rodovias 



comprometem a economia de uma região, pois os caminhões ficam retidos na estrada ou 

são obrigados a passar por longos desvios. A demora e o aumento do percurso podem 

comprometer a qualidade da carga, principalmente de produtos muito perecíveis como as 

olerícolas, e aumentar os custos de transporte, tornando o produto mais caro para o 

consumidor. Os desmoronamentos de terra freqüentes neste período das chuvas 

comprometem também a segurança dos usuários da estrada, aumentando os riscos de 

acidentes. Os custos do Departamento de Estradas e Rodagens para recuperação destas 

vias expressas também são elevados, pois freqüentemente torna-se necessário o 

deslocamento de máquinas e trabalhadores para a desobstrução e recuperação de trechos 

das rodovias que são destruídos pelos desmoronamentos, verbas que poderiam ser 

destinadas para outras frentes como a pavimentação de rodovias,melhorias na sinalização, 

etc. 

A matéria orgânica do solo quando atinge valores elevados melhora a sua estrutura, 

aumentando a sua capacidade de retenção de água das chuvas, fazendo o papel de 

esponja, podendo reter de 4 a 6 vezes o seu peso em água (Costa, 1985). Miyasaka et al. 

(1984), afirmam que a estabilidade da estrutura do solo não é afetada de maneira apreciável 

pela parte aérea dos vegetais, mas sim pela adição das raízes. O benefício na incorporação 

da massa vegetal na aeração não é devido a estabilização da estrutura, mas pelo aumento 

do volume do solo. Scaranari & Inforzato (1952), estudando o sistema radicular das 

leguminosas observaram que a crotalaria juncea aos 130 dias apresentava 78% das raízes 

até 0,3 metro de profundidade e alcançavam 4,6 metros. Eles constataram também que a 

maior produção da parte aérea estava relacionada com a maior profundidade das raízes. 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na região Leste de Minas Gerais às margens da BR 381 

no município de Governador Valadares onde o solo foi classificado como Argissolo 

Vermelho Amarelo. Foi utilizado um corte de solo as margens da estrada com relação 2:1 

(vertical:horizontal), 19 metros de altura e 75 metros de largura. Foram utilizadas as 

seguintes leguminosas de porte arbustivo e herbáceo: guandu (Cajanus cajan), leucena 

(Leucaena leucocephala), crotalaria (Crotalaria juncea) e uma gramínea, a braquiaria 

(Brachiaria brizantha). Foram construídos pequenos sulcos em curva de nível nas encostas 

onde as leguminosas foram semeadas com distância vertical entre os sulcos de 0,5 metro. 

Foram aplicados adubos e corretivos nos sulcos de acordo com as necessidades. As 

sementes foram semeadas de forma contínua de modo a se obter de 20 a 40 plantas por 

metro linear. Neste trabalho foram utilizados os seguintes tratamentos:  Monocultivo da 

leucena, guandu, crotalária e braquiaria, cultivo da leucena, braquiaria e guandu 

consorciados, cultivo da leucena, guandu e crotalaria consorciados. A preparação das 

encostas e o plantio das espécies vegetais foram realizados em outubro de 2005 e as 



avaliações em outubro de 2006 (1ª coleta) e outubro de 2007 (2ª coleta). Cada parcela 

experimental possuía cinco metros de largura. Foram retiradas amostras de solo 

indeformadas nas linhas e entrelinhas de cultivo e avaliada a capacidade de campo no 

laboratório de solos da Univale. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em relação à capacidade máxima de retenção de água, os solos das linhas de 

plantio coletados apresentaram resultados significativos em relação aos solos das 

entrelinhas, sendo superiores na primeira coleta em 18% e na segunda coleta em 

aproximadamente 23% (Gráficos 1 e 2). As amostras de solo da 1ª coleta apresentaram 

capacidade de campo inferior aos solos da 2ª coleta, período esse em que as raízes das 

plantas apresentaram-se mais desenvolvidas (Gráfico 1). 

Em relação à ação das espécies vegetais no aumento da capacidade do solo em 

reter água, destaque para as gramíneas que aumentaram a capacidade de retenção de 

água do solo em mais de 20% na primeira coleta e 30% na segunda coleta em relação as 

entrelinhas. Os solos com leguminosas também apresentaram bom desempenho na 

retenção de água, em torno de 15% em ambas as coletas, mas inferior às gramíneas 

(Gráficos 3 e 4). Verifica-se que os bons resultados obtidos pelas linhas de cultivo na 

retenção de água na primeira coleta ocorreram devido à presença da crotalária e do guandu, 

enquanto na segunda coleta foi única e exclusivamente devido ao desempenho das linhas 

de braquiaria que apresentaram acréscimos de retenção de água em torno de 30% e as 

leguminosas entre 7 e 16% em relação as entrelinhas. Na primeira coleta, os solos 

cultivados com crotalária apresentaram desempenho de retenção de água 35% superior ao 

mesmo solo das entrelinhas mas reduzindo para valores próximos a 10% na segunda 

coleta. Processo semelhante ocorreu nas linhas cultivadas com guandu. Provavelmente as 

condições ambientais da região de prolongados períodos de seca prejudicaram o 

desempenho destas culturas.  

Gráfico 1. Capacidade de campo dos solos 
das linhas de cultivo e entrelinhas em duas 

coletas na BR381
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Gráfico 2. Porcentagem de aumento da 
capacidade de campo dos solos das linhas de 
plantio em comparação as entrelinhas da 

encosta da BR 381
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Gráfico 3. Capacidade de campo dos solos 
das linhas de cultivo e entrelinhas em duas 

coletas na BR381
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Gráfico 4. Porcentagem de aumento da 
capacidade de campo dos solos das linhas de 
plantio em comparação as entrelinhas da 

encosta da BR 381
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Gráfico 5. Capacidade de campo dos solos 
das linhas de cultivo e entrelinhas em duas 

coletas na BR381
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Gráfico 6. Porcentagem de aumento da 
capacidade de campo dos solos das linhas de 

plantio em comparação as entrelinhas da encosta 
da BR 381

0
5

10
15
20

25
30

35
40

1a coleta 2a coleta

C
ap
ac
id
ad
e 
de
 c
am

po
 (
%
)

Braquiaria

Guandu

Crotalaria

Leucena

 

CONCLUSÃO 
 Os resultados demonstram que as raízes da braquiaria apresentam maior 

capacidade de alterar fisicamente o solo e a sua capacidade de retenção de água em 

relação às leguminosas. 
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RESUMO  
Este trabalho visa investigar a qualidade ambiental da água superficial do Rio São Francisco 
no segmento entre o lago de Três Marias a confluência com o Rio das Velhas/ Distrito da 
Barra do Guaicuí. Para a realização deste, foram utilizados os procedimentos metodológicos: 
revisão bibliográfica e cartográfica; seleção dos pontos de amostragem em gabinete e in situ 
(54 pontos); trabalhos de campo e análises físico-químicas dos parâmetros: pH, Oxigênio 
Dissolvido, Condutividade Elétrica, Turbidez, Temperatura, in situ. A interpretação dos dados 
apontou algumas alterações em determinados parâmetros da qualidade ambiental da água 
no Rio São Francisco. Estas alterações foram associadas às questões naturais, a ação 
antrópica e em determinados momentos a correlação entre ambas. Dentre as questões 
naturais, destacam-se as especificidades litológicas, geomorfológicas, pedológicas, climáticas 
e a morfologia do canal fluvial, já as ações antrópicas, destacam-se o lançamento de  
efluentes industriais, domésticos, urbanos e uso de agroquímicos. Apesar de vários 
parâmetros analisados se encontrarem dentro dos padrões, é relevante o monitoramento 
destes pontos, uma vez que variam de forma acelerada, no tempo e no espaço físico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Parâmetros físico-químicos; Qualidade da Água Superficial; Rio São 
Francisco.  
 
ABSTRACT  
This study is aimed at investigating the environmental quality of superficial water of the São 
Francisco River in the segment between the Três Marias reservoir and meeting with the Rio 
das Velhas, district of Barra do Guacuí. In order to fulfill this, methodological procedures were 
used: bibliographic and cartographic revision; selection of sampling points in the laboratory 
and 54 points in situ ; Physicochemical  parameters were used in situ  to analyze pH, 
Dissolved oxygen, Electrical Conductivity,Turbidity,Temperature. Interpretation of data pointed 
a few alterations in determined parameters of environmental quality of the water of the São 
Francisco River. These alterations were associated to natural matters and anthropic activity 
and in some cases correlation between both. Amongst the natural issues the lithologic, 
geomorphologic, pedological and climatical specificities stand out as well as the morphology 
of the fluvial canal. As for the anthropic action, what calls attention is the launching of 
industrial, domestic and urban residues and the use of agrochemicals. Although several 
analyzed parameters meet standard, monitoring of these points as they vary in an accelerated 
way in time and space. 
 
KEYWORDS: Physicochemical parameters; environmental quality of superficial water; São 
Francisco River. 
 
 INTRODUÇÃO 
 A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e da ação antrópica. 

Segundo Von Sperling (2007), de forma geral, pode-se dizer que a qualidade de uma 

determinada água é função das condições naturais e do uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica.  



A poluição das águas tem como origem diversas fontes, dentre as quais se destacam: 

cargas pontuais de origem doméstica e industrial; cargas difusas de origem urbana e agrícola 

(CETESB, 2007). 

 A seleção das variáveis da qualidade da água esta condicionada às atividades 

desenvolvidas na área em estudo. E, ainda, pelo seu uso freqüente ou relevância nos 

padrões de qualidade.  

 Muitas das variáveis da qualidade da água se agravam com os processos de poluição 

de origem antropogênica, relacionada aos despejos domésticos e industriais. 

 Pretendendo identificar na área de estudo o segmento do rio onde a qualidade da 

água possa estar fora dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 357/05, 
através dos parâmetros físico-químicos in situ no compartimento de água do Rio São 

Francisco foram feitas leituras dos seguintes parâmetros: Temperatura da água; Potencial 

Hidrogeniônico; Condutividade Elétrica; Oxigênio Dissolvido e Turbidez.   

 
METODOLOGIA 
 Para a realização deste foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: 

revisão bibliográfica e cartográfica; seleção dos pontos de amostragem em gabinete e in situ, 

total de 54 pontos; trabalhos de campo e análises físico-químicas dos parâmetros: pH, 

Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica, Turbidez e Temperatura, in situ. As leituras 

foram realizadas em dois trabalhos de campo, sendo o primeiro na estação úmida 

(março/2008) e o segundo na estação seca (julho/2008). 

 
RESULTADOS 
POTENCIAL HIDROGENIÔNICO – pH  

 Os resultados da variável pH na água do Rio São Francisco, representados no gráfico 

01, variou entre 6,3 a 7,9 na estação úmida e 7,2 a 9,48 na estação seca, estabelecendo a 

qualidade de água ligeiramente ácida na estação úmida, e levemente básica na estação 

seca, e diversos valores próximos ou dentro da neutralidalidade nas duas estações.  

 Apenas um ponto (P54 - Rio das Velhas) ultrapassou o limite estabelecido pelo 

CONAMA 357/05, entre 6 e 9. 

 
01: Gráfico - Potencial Hidrogeniônico. 



OXIGÊNIO DISSOLVIDO - OD 

 Os resultados da variável OD (Gráfico 02) variaram entre 5,0 mg/L e 8,9 mg/L em 

Julho (estação seca) e  2,3 mg/L e 7,5 mg/L em Março (estação úmida). Na estação úmida 10 

pontos violaram o valor estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05, de 5 mg/L .  

 
02: Gráfico – Oxigênio Dissolvido. 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA - CE 

 Os valores referentes à CE (Gráfico 03) apresentam se entre 18 µS/cm e 43 µS/cm do 

rio São Francisco e de 2 µS/cm a 320 µS/cm dos afluentes na estação chuvosa. Já na 

estação seca variam entre 48 µS/cm e 66 µS/cm do rio São Francisco e 1 µS/cm a 191 

µS/cm dos afluentes.  

 Os primeiros pontos (P01 e P02 - Córrego Consciência ) da estação chuvosa e seca e 

o último ponto (P54 - Rio das Velhas) na estação seca ultrapassaram o limite, indicando 

ambientes impactados estabelecido pela CETESB(2007). 

 
03: Gráfico – Condutividade Elétrica. 

TURBIDEZ – NTU 
 Os valores variam entre 18,17 NTU a 333 NTU no rio São Francisco e 51 NTU a 942 

NTU nos afluente na estação úmida (Gráfico 04). Na estação seca os valores variarem entre 

2,31 NTU e 39 NTU no Rio São Francisco e 2,08 NTU a 25,02 NTU nos afluentes.  

 Os primeiros 11 pontos analisados na estação chuvosa apresentaram-se inferiores 

aos demais e dentro do estipulado, porém os outros e o P12 (Rio Abaete), com pequenas 

exceções ultrapassaram estabelecido pela CONAMA 357/05, totalizando 36 pontos. 

 A Resolução CONAMA 357/05, art. 15, estabelece valores limites para turbidez, não 

podendo ultrapassar 100 unidades nefelométrica (NTU).  



 
04: Gráfico – Turbidez. 

TEMPERATURA - T 

 A temperatura da água apresentou-se no verão, as variações de 25,4°C a 27,5°C e, 

no inverno, de 22,4°C a 24,0°C, uma vez que a área encontra-se sob o domínio do clima 

tropical úmido-subúmido e o tropical seco-úmido, com verões chuvosos e invernos secos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo apontou algumas alterações em determinados parâmetros da qualidade 

ambiental da água no Rio São Francisco. Dentre as questões naturais e antropogênicas, 

destacam-se respectivamente, as especificidades litológicas, geomorfológicas, pedológicas, 

climáticas e a morfologia do canal fluvial; e o lançamento de  efluentes industriais, 

domésticos, urbanos e uso de agroquímicos. 

 Assim, constatou-se o seguinte cenário ambiental, o pH apresenta-se dentro dos 

padrões na águas superficiais do São Francisco; o Oxigênio Dissolvido mostra-se alterado 

em alguns afluentes e no Rio São Francisco próximo a Três Marias; a condutividade elétrica 

em todo o segmento pesquisado do São Francisco apresenta dentro do nível estabelecido 

pela CETESB, porém o Córrego Consciência e o Rio das Velhas ultrapassaram o valor 

estabelecido; as analises da turbidez apresentaram alteradas a partir do ponto em que a 

Represa de Três Marias já não consegue influenciar na dinâmica hídrica do rio, após o Rio 

Abaeté; e, a temperatura aparece homogênea em todo o Rio. 

 Apesar de vários parâmetros analisados encontrarem dentro dos padrões, é relevante 

o monitoramento destes pontos, uma vez que variam de forma acelerada, no tempo e no 

espaço físico. 
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RESUMO 

A variabilidade temporal do escoamento superficial rápido na bacia do rio Sorocaba 
foi analisada com o emprego de filtros numéricos auto-recursivos de 1ª ordem para a 
separação dos hidrogramas de cheia em séries históricas de vazões para o período de 1959 
a 2008. Foi possível observar um relacionamento linear altamente significativo entre o 
escoamento total e o escoamento superficial rápido na bacia de drenagem, evidenciando 
ainda a influência do regime de recarga pluvial à ocorrência de um escoamento superficial 
rápido mais elevado, indicando um maior potencial erosivo mecânico.   
 
Palavras-chave: hidrologia, escoamento superficial rápido, bacia de drenagem 
 
 
ABSTRACT 

The temporal variability of surface runoff in Sorocaba river basin was analyzed with 
the use of 1st order´s auto-recursive numerical filters for the flood hydrograph separation in 
historical series of flows for 1959 to 2008 period. It was possible to observe a highly 
significant linear relationship between total river flow and surface runoff in the drainage 
basin, showing the influence of the rainfall recharge to the occurrence of a higher quick 
surface runoff flow, indicating a greater potential erosive mechanic. 
 
Key words: hydrology, quick surface runoff, drainage basin. 
 
INTRODUÇÃO 

Em bacias de drenagem, o escoamento fluvial total, num modelo bastante simples, 
pode ser considerado como a soma de dois componentes principais: o escoamento 
superficial rápido e o escoamento de base ou subterrâneo (Pilgrim et al. 1979, Hooper & 
Shoemaker, 1986, Robson & Neal, 1990). O escoamento superficial rápido está relacionado 
diretamente com a recarga pluvial e é produzido durante ou imediatamente após a 
precipitação. Tal escoamento é responsável direto pelo dinamismo da erosão mecânica em 
bacias de drenagem. O escoamento de base ou subterrâneo apresenta uma circulação mais 
lenta e se encontra associado ao processo de erosão química, sendo derivado de várias 
fontes no perfil dos solos mais profundo e dos aqüíferos.  

O conhecimento dessas contribuições no escoamento fluvial total tem sido de 
fundamental importância na compreensão das relações hidrogeoquímicas entre os 
componentes hidrológicos, precipitação, vazão e evapotranspiração e o material particulado 
transportado fluvialmente oriundo dos processos erosivos nas bacias de drenagem. A 
evolução temporal do escoamento superficial rápido permite inferir sobre o grau de 
degradação que se encontra determinadas áreas, permitindo identificar possíveis alterações 
nesses ecossistemas (Mortatti et al. 1997). 



Vários métodos podem ser empregados na separação de um hidrograma de cheia 
em dois ou mais componentes ou reservatórios principais, desde o método gráfico proposto 
por Barnes (1939), passando pelo de traçadores químicos (Pinder & Jones, 1969) e 
isotópicos (Dincer et al. 1970, Fritz et al. 1976), chegando até aos métodos estatísticos 
envolvendo séries temporais. De acordo com Araújo & Dias (1995) a dificuldade de se 
analisar hidrogramas complexos permitiu uma evolução nesse contexto hidrológico, 
principalmente no processo de formação de cheias em áreas de drenagem.  

O presente trabalho teve por objetivo a análise da variabilidade temporal do 
escoamento superficial rápido na bacia do rio Sorocaba, com o emprego de filtros numéricos 
auto-recursivos na separação dos hidrogramas de cheia em séries históricas de vazões.  
 
ÁREA DE ESTUDO  

A bacia do rio Sorocaba ocupa uma área de drenagem de 5.269 km2 e abrange 18 
municípios, com uma população total de aproximadamente 1,150 milhões de habitantes 
(IBGE, 2007). Considerado o afluente mais importante da margem esquerda do Médio Tietê, 
o rio Sorocaba percorre 227 km, considerando seu leito natural, antes de desembocar no rio 
Tietê. (Figura 1). 

Figura 1. Localização da bacia do rio Sorocaba e estação fluviométrica 4E-001 - Entre Rios. 
  

 Tal área de drenagem apresenta seu trecho superior no Planalto Atlântico e o 
restante na Depressão Periférica, com altitudes variando de 1200 a 500 m, desde as terras 
mais altas nas cabeceiras até a foz no rio Tietê, respectivamente. A drenagem apresenta um 
padrão dendrítico, com morros altos, vales entalhados e densidade de drenagem elevada, 
apresenta um nível de fragilidade potencial de médio a alto, estando sujeita a fortes 
atividades erosivas (Ross & Moroz, 1997). Segundo a classificação Köppen, o clima é Cwa 
na área da Depressão Periférica e Cwb nas áreas mais elevadas, com o predomínio de 
chuvas no verão e estiagem no inverno. A maior parte da vegetação original, caracterizada 
por matas, capoeiras, campos, cerrados e vegetação de várzea, foi retirada para a 
ocupação agrícola e pelos processos de urbanização ao longo da bacia, sendo que as 
cabeceiras ainda apresentam expressivas áreas com cobertura vegetal original (IPT, 2005). 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os dados fluviométricos do rio Sorocaba para a estação fluviométrica 4E-001 – Entre 

Rios e de pluviosidade na bacia de drenagem foram obtidos junto ao DAEE para o período 
de 1959 a 2008 (DAEE/CTH, 2009). A determinação do escoamento superficial rápido, para 
um modelo de dois componentes,  foi realizada de acordo com o procedimento descrito por 
Hino e Hasebe (1981), utilizando filtros numéricos auto-recursivos de 1ª ordem, de acordo 
com as equações abaixo: 

Qr =  Qt – (α(B . Qn(t-1))+A . Qt)             (1) 
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A = e(1/Tc) . Tc-1                (2) 
B = ∆t . Tc-1               (3) 
onde Qr corresponde ao escoamento superficial rápido; Qt a vazão total; α o fator de 

ponderação, Qn a vazão do fluxo de base ou subterrâneo filtrado; A e B são valores 
determinados em função de Tc, que é o período da função de separação; e, ∆t o intervalo de 
tempo (base temporal dos dados da série de vazão). 

O Tc foi calculado estatisticamente, através da análise de séries temporais de 
Fourier, com determinação da freqüência de corte (fc) da série de vazões após análise do 
periodograma, de acordo com a equação 4:  

Tc = (2π fc)-1              (4) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Com o método de separação de hidrograma de cheia, envolvendo a utilização de 
filtro numérico auto-recursivo, foi possível calcular o escoamento superficial rápido (Qr) para 
a bacia do rio Sorocaba, considerando o posto fluviométrico 4E001-Entre Rios, em Laranjal 
Paulista (SP). Para o período de 1959 a 2008, o escoamento superficial rápido médio anual 
foi de 23,24 m3s-1, o que representou cerca de 38,9% do escoamento total, sendo 
considerado um valor próximo aos obtidos por Bortoletto Junior (2004) para os rios Tietê 
(30,4%) e Piracicaba (27,4%), integrantes da mesma grande bacia de drenagem. Tais 
valores são típicos de bacias com predomínio agrícola, onde o manejo do solo interfere 
diretamente nos processos erosivos mecânicos. Neste mesmo período, a contribuição 
média da água subterrânea foi de 61,1%. 

O relacionamento entre os escoamentos total e superficial rápido para a bacia do rio 
Sorocaba pode ser verificado na figura 2A, que ilustra a correlação linear altamente 
significativa (p < 0,01) entre as variáveis. A equação da reta de correlação obtida pode ser 
utilizada para as determinações do escoamento superficial rápido em função do escoamento 
total diretamente medido no canal fluvial. Para a variabilidade temporal do escoamento 
superficial rápido (∆Qr) destacam-se os valores positivos, relacionados com os períodos de 
maior escoamento superficial rápido e, consequentemente, associados à um potencial 
erosivo mecânico mais acentuado. Tais valores se mostram diretamente dependentes dos 
mecanismos de recarga do sistema hidrológico pela precipitação (figura 2B). Durante o pico 
de cheia de 1983, a contribuição do escoamento superficial rápido foi de 42,9% e do 
subterrâneo 57,1%.  

Figura 2. [A] Relação do escoamento fluvial total (Qt) e do escoamento superficial rápido 
(Qr) e [B] análise da variabilidade do escoamento superficial rápido (∆Qr) e da precipitação 
(P) durante o período de 1959 a 2008. 
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CONCLUSÃO 
 A utilização do método de separação de hidrogramas de cheia com filtro numérico 
auto-recursivo se mostrou eficiente no estudo do comportamento e variabilidade do 
escoamento superficial rápido na bacia do rio Sorocaba. O modelo linear proposto permitiu a 
identificação do escoamento superficial rápido a partir do escoamento total na bacia de 
drenagem. A variabilidade temporal do escoamento superficial rápido também se mostrou 
diretamente associada com o regime de precipitação na bacia de drenagem com reflexos 
diretos no potencial erosivo mecânico associado.  
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RESUMO 

A análise de um testemunho sedimentar coletado na plataforma carbonática a leste do 
Arquipélago dos Abrolhos sugere que: mudanças nos padrões de sedimentação e 
deposição de matéria orgânica juntamente com modificação nos padrões faunísticos da 
comunidade de foraminíferos bentônicos resultaram de mudanças climáticas e 
oceanográficas em diferentes escalas espaciais e temporais ao longo dos últimos 5ky. O 
testemunho analisado foi amostrado a cada 2 cm, totalizando 90 amostras. Foram 
realizadas análises granulométricas, mineralógicas, carbono orgânico total (COT), nitrogênio 
total, razão C/N, além dos isótopos de 13C e 15N. Para as análises paleoecológicas, os 
foraminíferos foram identificados em nível genérico e separados em grupos tróficos. O 
tamanho dos grãos mostrou granodecrescência ascendente e os  teores de COT mostraram 
aumento juntamente com o nitrogênio total, diminuindo a razão C/N. Os valores para o δ13C 
variaram entre -21 e -18‰ ao longo de todo o testemunho. A abundância relativa dos 
foraminíferos com endossimbiontes (Peneroplis e Archaias) apresentou diminuição em 
direção ao recente. Gêneros heterotróficos (Miliolinella e Cornuspira) e tolerantes ao 
estresse (Bolivina, Elphidium e Ammonia) aumentaram da base para o topo, o que pode 
estar relacionado às mudanças observadas nos padrões de sedimentação da plataforma 
carbonática.  
 
Palavras-chave: paleoecologia; geoquímica; foraminífero bentônico; sudoeste do Atlântico.  
 
ABSTRACT 

In this work were conducted analysis on sediment core, which was collected at a carbonate 
platform to the east of the Abrolhos Archipelago. It was suggested that some changes in the 
sedimentation and organic matter deposition together with  changes on the foraminiferal 
community patterns resulted from climate and oceanographic variations at different spatial 
and time scales within the last five thousand years. The core was sampled at each two-
centimeter totalizing ninety samples. Moreover, some grain size, mineralogical, Total Organic 
Carbon (TOC), total nitrogen, C/N ratio, besides 13C and 15N isotopes analyses were 
conducted. To the paleoecological analyses, the foraminifera were identified and separated 
in trophic groups. The grain size decreased toward the top of the core and the TOC values 
increased with the total Nitrogen, diminishing the C/N ratio. The δ13C values ranged from -
21‰ to -18‰ upwards and the simbiont-bearing foraminifera (Peneroplis and Archaias) also 
diminished, whereas heterotrophic genera (Miliolinella and Cornuspira) as well as stress 
tolerant genera (Bolivina, Elphidium and Ammonia) increased. This could be related to 
changes observed in the sedimentation pattern of the carbonate platform. 
 
Keywords: paleoecology; geochemistry; benthic foraminifera; southwest Atlantic.  
 

INTRODUÇÃO  

Os recifes de corais brasileiros, de uma maneira geral, e o Complexo Recifal dos 

Abrolhos, em particular, são ecossistemas de extrema importância no Oceano Atlântico, pois 

concentram um grande número de espécies endêmicas e suportam grande biodiversidade. 



Durante a época Holocênica, oscilações no nível do mar causaram efeitos profundos na 

evolução destes recifes (Andrade et al., 2003). Segundo Martin et al.(1998), durante a última 

regressão os topos dos recifes ficaram expostos à erosão marinha, dissolução e bioerosão, 

e as comunidades viventes nesse ambiente ficaram expostas às radiações solares e aos 

altos níves de sedimentação e turbidez das águas, sendo então,  a circulação oceânica e 

atmosférica (Bittencourt et al., 2000) a maior responsável pelo padrão de dispersão do 

sedimento desta região. 

 A taxa de deposição em recifes tropicais é fortemente influenciada pelo 

retrabalhamento e pela deposição de partículas de organismos, tais como: esqueleto de 

moluscos, foraminíferos, crustáceos e equinodermos, além da bioerosão dos próprios 

corais. Dentre estes organismos, os foraminíferos, são reconhecidos mundialmente como 

um dos mais importantes na contribuição para a sedimentação carbonática. Segundo 

Langer et al (1997), estes protozoários contribuem com aproximadamente 43 milhões de 

toneladas de CaCO3 para os oceanos do mundo por ano, sendo 34 milhões acumuladas em 

sedimentos recifais.  

Os foraminíferos bentônicos de ambientes recifais podem ser separados de acordo 

com o nível trófico; em foraminíferos com endossimbiontes, heterotróficos e tolerantes ao 

estresse (Hallock et al., 2003), modificado por Carnahan et al. (2008) e Carnahan et al. (no 

prelo). Segundo Cockey et al. (1996), ambientes recifais saudáveis possuem abundância de 

foraminíferos com endossimbiontes e um número reduzido de indivíduos heterotróficos e 

tolerantes ao estresse. As assembléias mudam seus padrões de abundância e diversidade 

de acordo com os parâmetros abióticos, e devido ao seu curto ciclo de vida, respondem 

rapidamente a mudanças na sedimentação, teor de matéria orgânica, oxigênio, nutrientes e 

diversos outros parâmetros ambientais. Além disso, alguns gêneros de foraminíferos 

bentônicos possuem as mesmas condições metabólicas que os corais, tais como, 

Amphistegina, Archaias e Peneroplis. Estes são produtores de carbonato de cálcio e 

fisiologicamente dependem de algas simbiontes. Sendo assim, estudos com estes 

microfósseis podem auxiliar na reconstituição de paleoambientes e elucidar muitas questões 

com relação à comunidade bentônica do sistema em questão.  

O objetivo deste trabalho é contribuir no conhecimento da sucessão deposicional 

através da paleoecologia da fauna de foraminíferos bentônicos e de análises geoquímicas, 

com a finalidade de entender melhor os processos que atuaram na plataforma carbonática 

adjacente ao Parcel dos Abrolhos ao longo de sua evolução no Quaternário recente.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O testemunho denominado AB 05/1, possui 2m de comprimento e foi coletado em 

julho de 2005, através de mergulho autônomo. A testemunhagem foi realizada a leste do 



Arquipélago de Abrolhos, a uma profundidade de 23m. O testemunho foi amostrado 

verticalmente a cada 2 cm, totalizando 90 amostras. A cor dos sedimentos foi descrita com 

auxilio da USGS soil color chart. Foram coletadas amostras em quatro pontos para análise 

de 14C, o material foi enviado para ao Laboratoire de Mesures Carbone 14, França, para 

serem analisadas pela técnica de Espectrometria de Massa com Aceleradores (Accelerator 

Mass Spectrometry - AMS). Posteriormente, as idades foram calibradas utilizando o 

programa Calib 14, Versão 5.0.2. A análise granulométrica foi realizada em um Analisador 

de Partículas a Laser modelo CILAS 1064L e seu respectivo software “The Particle Expert”, 

O software utilizado foi o “Gradistat” versão 4.0 (pacote estatístico para “Microsoft Excel).  

As amostras destinadas à análise de matéria orgânica foram descarbonatadas, 

maceradas, pesadas e acondicionadas em cápsulas de estanho. Posteriormente foram 

enviadas para o UC Davies Stable Isotope Facility, Estados Unidos, onde os teores de 

carbono orgânico total e nitrogênio total ao longo do testemunho foram medidos em um 

analisador automático CHN. Os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio (δ13C e δ15N) 

foram determinados por espectrometria de massa acoplada ao CHN, no mesmo local. Para 

análise de foraminíferos as amostras foram lavadas através de peneira 0,063mm e foram 

triados 150-250 indivíduos de cada amostra e identificadas em nível de gênero, utilizando 

bibliografia especializada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coloração do sedimento mostrou tons cinza claro (5Y7/2) nos primeiros 20 cm, e 

cinza claro (5Y7/1) no restante do testemunho. As amostras datadas pelo método AMS 

encontram-se descritas na tabela 1. O sedimento da base do testemunho foi datado por 

radiocarbono em 5.230 anos cal. A.P. A granulometria seguiu um padrão de 

granodecrescência ascendente, e sugere para os sedimentos da base um ambiente com 

uma maior hidrodinâmica e lavagem dos grãos. O topo do testemunho sugere um ambiente 

deposicional com menor hidrodinâmica e, portanto, com possibilidade de deposição dos 

grãos finos. 

Tabela 1: Datação para o testemunho AB05-1 

Cód. Lab. Profundidade (cm) material 
Idade 

calibrada 
Idade 

14
C AP 

SacA 9492 AB05-1 10-11 sedimento recente       
SacA 9491 AB05-1 69-74 molusco 420 755 ± 30 
SacA 9490 AB05-1 124-125 sedimento 1390 1885 ± 30 
SacA 9489 AB05-1 163-171 molusco 4336 4130 ± 35 

 

Os teores de carbono orgânico total (COT) e nitrogênio orgânico mostraram 

tendências crescentes da base para o topo, porém, os valores de nitrogênio aumentaram 

em uma proporção mais acentuada do que os teores de COT, conseqüentemente os valores 



de C/N diminuíram, o que foi interpretado como resultado de aumento da produção marinha 

em direção ao recente. Os valores dos δ13C variaram de -21 a -18‰, indicando que a fonte 

de matéria orgânica foi exclusivamente marinha, e não houve ao longo da história 

sedimentar do testemunho aporte de fonte continental. Os valores dos δ15N tornaram-se 

mais leves da base para o topo, o que sugere uma diminuição do retrabalhamento dos 

teores de Nitrogênio total. 

Foram identificados 128 gêneros de foraminíferos ao longo do testemunho, e foi 

encontrado na base maior abundância de gêneros com endossimbiontes, tais como 

Peneroplis e Archaias. No topo houve maior abundância dos gêneros heterotróficos 

(Miliolinella e Quinqueloculina) e tolerantes ao estresse (Bolivina, Ammonia e Elphidium), os 

quais demonstram alteração dos padrões de sedimentação ao longo da história recente de 

sedimentação carbonática na área.  

Os padrões de abundância e distribuição da assembléia de foraminíferos corroboram 

com os resultados geoquímicos. A mudança na estrutura trófica da população de 

foraminíferos em direção ao recente pode estar relacionada a uma mudança no tamanho 

dos grãos, a um aumento nos teores de carbono orgânico e nitrogênio. Estas alterações 

sedimentológicas podem estar relacionadas a alterações em escala regional, como 

mudanças nos padrões do clima e oscilações do nível relativo do mar ao longo dos anos, ou 

como resposta de um fator local levado pela evolução da estrutura recifal do arco externo ao 

longo do Quaternário recente desde os últimos cinco mil anos A.P. 
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RESUMO
O tipo e a quantidade de matéria orgânica disseminada nas rochas geradoras de petróleo  e
o seu nível de maturação são parâmetros de fundamental importância para a avaliação do
potencial de geração de hidrocarbonetos por essas rochas. O objetivo deste trabalho é a
caracterização geoquímica da matéria orgânica presente nos folhelhos da Fm. Itajaí -Açu,
possível rocha geradora da Bacia de Santos, a fim de determinar o conteúdo de carbono
orgânico, o tipo de matéria orgânica (querogênio I, II, III, IV) e o nível de maturação (imaturo,
maturo, senil) destas rochas na área de estudo. Para a caracterização da matéria orgânica
foi realizada a determinação do conteúdo de Carbono Orgânico Total (COT) e análise de
Pirólise Rock Eval e de Biomarcadores . Os resultados mostram que a  Formação Itajaí-Açu
possui regular a bom conteúdo de carbono orgânico, com querogênio imaturo do tipo III  e
II/III, muitas vezes próximo ao início da janela de geração de óleo , formado por mistura de
material de origem marinha e terrestre depositado em ambiente transicional oxidante.

PALAVRAS-CHAVE: geoquímica orgânica; rocha geradora; Formação Itajaí-Açu; Bacia de
Santos.

ABSTRACT
The type and the content of disseminated organic matter in the petroleum source rock and
the level of maturation are very important parameters for evaluation of hydrocarbon
generation potential. The objective of this study is the geochemical characterization of
organic matter in the shales of Itajaí-Açu Formation, possible source rocks of the Santos
Basin. The organic matter was analyzed for determination of organic carbon content, type of
organic matter (I, II, III, IV) and the level of maturation (immature, mature, postmature) in this
rocks in the study area. For the characterization of organic matter w ere applied Total Organic
Carbon (TOC), Rock Eval Pirolysis and Biomarkers  analysis. The results showed that the
Itajaí-Açu Formation has a fair to good organic carbon content, with kerogen type III and II/III,
frequently near the beginning of the oil generation window. The organic matter is formed by a
mixture of marine and terrestrial material, deposited in a partially oxygenated transitional
environment, based on biomarkers distribution.

KEYWORDS: organic geochemistry; source rock; Itajaí-Açu Formation; Santos Basin.

INTRODUÇÃO
O tipo e a quantidade de matéria orgânica disseminada nas rochas geradoras de

petróleo e o seu nível de maturação são parâmetros de fundamental importância para a

avaliação do potencial de geração de hidrocarbonetos por essas rochas. Os folhelhos da

Formação Itajaí-Açu são reconhecidos como rocha geradora de um dos sistemas

petrolíferos da Bacia de Santos, o sistema Itajaí -Açu-Ilhabela, no entanto, dados sobre a

matéria orgânica contida nestes folhelhos são bastante escassos na l iteratura (Chang et al.,



2008). O objetivo deste trabalho é a caracterização geoquímica da matéria orgânica

presente nos folhelhos da Fm. Itajaí-Açu, determinando o conteúdo de carbono orgânico, o

tipo (querogênio I, II, III, IV) e o nível de maturação (im aturo, maturo, senil) da matéria

orgânica na porção centro-norte da Bacia de Santos. A bacia está localizada na margem

sudeste brasileira e abrange uma área de aproximadamente 350.000 km2 e sua origem está

relacionada à ruptura do supercontinente Gondwana e conseqüente formação do oceano

Atlântico. Os poços selecionados estão localizados a profundidades de 1000 a 1500 metros

de lâmina d’água.

METODOLOGIA
A caracterização geoquímica foi realizada em amostras de calha de três poços  de

exploração, através de técnicas como o Carbono Orgânico Total (COT) , a Pirólise Rock Eval

(que determina o potencial de geração de hidrocarbonetos, a maturação e o tipo de matéria

orgânica) e a análise de Biomarcadores, que inclui a extração de betume através da

Extração Soxhlet; na qual o betume é separado nas frações de hidrocarbonetos saturados,

aromáticos e compostos polares. Os hidrocarbonetos saturados são submetidos à

Cromatografia Gasosa e à Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas

para a identificação dos biomarcadores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos pelo COT e pela Pirólise Rock Eval são apresentados na figura 1

e comparados aos parâmetros geoquímicos definidos por Peters & Cassa (1994).

Figura 1: Valores de
COT, Tmax e S2
das 36 amostras
analisadas.



Os poços KMGB-2 e SHELL-10 possuem conteúdo de carbono regular a bom e uma

tendência de aumento com o aumento da profundidade. No poço HESS -1 os valores

indicam pobre a regular conteúdo de carbono orgânico (0,31 a 0,68 %). O parâmetro Tmax

indica que a maioria da matéria orgânica da Fm. Itajaí -Açu é termicamente imatura

(<435ºC), porém algumas amostras encontram-se numa zona de transição para  o início da

zona matura (>4700m de profundidade). O parâmetro S2 apresentou valores entre 0,41 e

1,98 mg HC/g rocha, o que indica um baixo potencial de geração, s endo possível observar

nos poços KMGB-2 e HESS-1 um trend de aumento dos valores de S2 com o aumento da

profundidade.

A matéria orgânica, definida pela relação

entre o Índice de Hidrogênio e o Índice de

Oxigênio em gráfico do tipo van Krevelen (Fig.

2), é do tipo III e II/III, indicando contribuição de

material terrestre e marinho na formação desta

matéria orgânica.

A análise dos extratos orgânicos obtidos através da cromatografia líquida indicou

predomínio de compostos polares sobre os saturados e  aromáticos, indicando também a

imaturidade termal da matéria orgânica.

Os perfis obtidos pela cromatografia gasosa apresentam uma bimodalidade na

distribuição dos n-alcanos (Fig. 3), com

predominância do grupo C15 a C18, (material de

origem marinha), e do grupo C22 a C25, (material

de origem continental), indicando uma origem

mista para a matéria orgãnica da Fm. Itajaí -Açu.

O isoprenóide Pristano predomina sobre o Fitano,

indicando um ambiente deposicional oxidante, e a

razão Prist/C17 >1 e Fit/C18 >1 indica matéria

orgânica imatura.

Figura 2: Diagrama van Krevelen
mostrando o tipo de matéria orgânica.

Figura 3: Distribuição dos
hidrocarbonetos saturados.

Poço: KMGB-2
Profundidade:
3235,5m
Amostra: 06-291



Nos fragmentogramas dos hopanos (íon m/z 191), representado na figura 4A, foi

observado predomínio dos compostos C 30 sobre C29, predominância do composto Tm sobre

o Ts e dos compostos C32S sobre C32R (com exceção da amostra aqui representada, que

apresenta predomínio de C32R sobre C32S); estas relações indicam matéria orgânica

imatura. Os fragmentogramas dos esteranos (íon m/z 217), representado na figura 4B,

apresentam abundância dos compostos C27 e C29, e também grande co ntribuição de C28,

indicando um ambiente deposicional transicional pela mistura de material de origem terrestre

e marinha.

Figura 3: Distribuição dos hopanos (A) e dos esteranos (B) na Fm. Itajaí-Açu.

CONCLUSÕES
Os folhelhos da Fm. Itajaí-Açu apresentam conteúdo de carbono orgânico regular a bom

(apenas um poço apresentou amostras com baixo conteúdo de carbono) . O querogênio

presente é do tipo III e II/III (baseado na análise de Rock Eval) , indicando matéria orgânica

de origem terrestre e marinha (também indicado pela distribuição bimodal dos

hidrocarbonetos saturados nos cromatogramas), sendo depositada  num ambiente

transicional entre terrestre e marinho, sob condições  parcialmente oxidantes.  A matéria

orgânica é classificada como imatura pelos parâmetros geoquímicos (Tmax, razões

Ts/(Ts+Tm), C32S/(C32S+C32R) Prist/C17 e Fit/C18), embora muitas amostras encontrem -se

numa fase de transição para o inicio da fase matura segundo Tmax. Estes dados indicam

um baixo potencial de geração de hidr ocarbonetos para a Fm. Itajaí -Açu na área de estudo.
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Resumo – O Maciço de Tanguá faz parte de um grupo de complexos alcalinos que ocorre em uma 

extensa zona de falhas e fraturas inseridas em lineamento preferencial E-W, definido como Rift do Sudeste 
do Brasil. Este trabalho apresenta a caracterização dos litotipos alcalinos deste maciço, incluindo descrições 
das mineralizações de fluorita e suas idades U-Th/He entre 73 Ma e 2 Ma., coerentemente com as idade K-
Ar entre 80 e 65 Ma reportados na literatura. Gnaisses cataclásticos com intenso intemperismo são restritos 
às zonas de contato. O corpo alcalino é constituído de pulaskitos e umptekitos, nefelina-sienitos, foiaítos, 
micro-foiaítos e pseudo-leucita foiaítos. O maciço é cortado por diques de fonolitos, fonolitos pórfiros, 
traquitos, traquitos silicificados e lamprófiros. Na localidade de Barbosão ocorrem veios de fluorita 
acompanhados de sílica e pirita encaixados concordantemente em diques de traquitos (N 50 – 70 E). Estes 
diques são paralelos à foliação dos gnaisses com espessura média de 30 cm e apresentam impregnações de 
limonita e óxidos de manganês. Os filões de fluorita ocorrem cortando todas as litologias citadas acima, 
associadas às faixas cisalhadas, com exploração econômica há mais de uma década. Os resultados da 
petrografia e da datação U-Th/He indicam formação de fluorita contemporâneamente a intrusão alcalina com 
registros de eventos de cisculação de águas meteóricas posteriores.  
 
Palavras-Chave: Cretáceo; rochas alcalinas; Maciço de Tanguá, Fluoritas 

 

Abstract – The Tanguá massif is part of a group of alkaline complexes that occurs in an extensive 
zone of faults and E-W lineaments and includes the Brazilian Southeastern Rift. This work presents U-He 
ages of the fluorite mineralization. The Tanguá alkaline massif is emplaced in coarse-grained biotite gneiss 
(Oriental Domain, central portion of the Ribeira belt). Cataclastic gneiss with intense weathering are 
restricted to the intrusion contacts. The alkaline body is comprised of pulaskites and umptekites, nepheline-
syenites, foiaites, and pseudoleucite foiaites and is cut by phonolite dykes, trachytes and alkaline 
lamprophyres. In the locality of Barbosão, veins of fluorite occur, accompanied by silica and pyrite within 
trachyte dykes. These veins are parallel to the gneiss foliation (N 50 – 70 E) with an average thickness of 30 
cm and the fluorite contains limonite and manganese oxides inclusions. The U-He ages range from <2Ma to 
73Ma. The older age is coherent with 80-65 ma range of K-Ar ages reported in the literature. The veins of 
fluorite crosscut the litologies associated with shear zones, and are important to economic exploration in the 
region. The petrographic and U-Th/He sating studies indicate the fluorite formation coeval to alkaline 
intrusion and meteoric water fluid circulation recently.  

                                                    
Keywords: Creaceous; alkyline rocks; Tanguá Massif, Fluorites 

 
1. Introdução  
 O magmatismo com idades entre o Mesozóico e o Cenozóico é amplamente registrado no território 
brasileiro por meio de derrames e intrusões de diques de rochas toleíticas e por diques e corpos (plugs, 
stocks) de rochas alcalinas. O magmatismo alcalino félsico se apresenta como complexos plutônicos 
alcalinos, plugs, stocks, diques e derrames em bacias terciárias. Os diques têm direção NE a ENE, 
concordantes com as estruturas do embasamento.  Na região sudeste, este magmatismo faz parte da 
“Província Serra do Mar”, onde são observadas, aproximadamente, 30 intrusões. Estas se estendem desde a 
cidade de Poços de Caldas (MG) até a Ilha de Cabo Frio (RJ), sendo que a maioria destas intrusões é 
formada por sienitos, nefelina-sienitos e suas variações composicionais e texturais.  
 O Rift do Sudeste é uma feição fisiográfica de destaque no sudeste do Brasil que se estende ao longo 
da costa entre as latitudes 28°S e 22°S, com altitude média de 900 m e máxima de cerca de 2400 m. Dois 
eventos de soerguimento do embasamento Pré-Cambriano foram identificados na Serra do Mar a partir de 
estudos de traço de fissão em apatitas, o primeiro com idade de c.124 Ma (relacionado a separação da Africa 
e da America do Sul) e de 85 Ma (associados ao Rift do Sudeste). 
 A intrusão alcalina de Tanguá apresenta raros estudos de detalhe sobre os seus constituintes 
petrográficos bem como de suas composições químicas. A idade (Cretácea) é sugerida pela linearidade da 
intrusão com outros corpos pertencentes ao lineamento Poços de Caldas-Cabo Frio. Este trabalho tem por 



objetivo fazer uma caracterização dos litotipos do Maciço de Tanguá, incluindo datações de U-He de suas 
mineralizações de fluorita.  
 
2. As Rochas Alcalinas de Tanguá 

O Maciço de Tanguá (Figura 1) inclui litotipos plutônicos, sub-vulcânicos (majoritariamente diques) e 
vulcânicos. Em adição, destaca-se dentre outras províncias alcalinas na Plataforma Sul-Americana por 
incluir veios de fluorita de importância econômica que têm sido minerados nas últimas décadas. 

O corpo alcalino de Tanguá tem a sua geologia muito semelhante ao Complexo de Rio Bonito e 
Soarinho. Está encaixado em biotita-gnaisses de granulação grossa, com textura ligeiramente porfiroblástica, 
onde os megacristais de feldspato atingem 5 cm. Restrito aos contatos de intrusão, ocorrem gnaisses 
cataclásticos bastante intemperizados. O corpo alcalino é constituído de pulaskitos e ou umptekitos, nefelina-
sienitos, foiaítos, micro-foiaítos e pseudo-leucita foiaítos. 

O maciço é cortado ainda por inúmeros diques de fonolitos, fonolitos pórfiros, traquitos, traquitos 
silicificados e lamprófiros alcalinos. Cortando os gnaisses da localidade de Basílio aparecem numerosos 
diques de basaltos, alguns com mais de 50 m de espessura aparente. 
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Figura 1. Mapa Geológico simplificado do Maciço de Tanguá, com os Maciços de Rio Bonito e Soarinho.  

 
Em toda a área são observados diques e “sills” de traquito e/ou fonolito porfiríticos ou não, intrudindo 

principalmente as rochas do embasamento, mas também nos sienitos. Possuem direções predominantemente 
nos quadrantes NE-SW e exibem espessuras variando de centímetros a algumas dezenas de metros. 
Observam-se também zonas de brechas alinhadas segundo as mesmas direções dos diques, constituídas 
principalmente por fragmentos de traquitos e fonolitos, e mais raramente, de sienitos e gnaisses, com 
dimensões variando de alguns milímetros a alguns centímetros. Rochas semelhantes, presentes no Maciço do 
Mendanha podem ser como sendo brechas vulcânicas fluidizadas.  

A sudeste do Maciço de Tanguá, observam-se pequenas elevações onde ocorrem brechas magmáticas, 
aparentemente com as mesmas características das anteriores, mas que não ocorrem condicionadas às direções 
NE. O pseudo-leucita foiaíto aflora na porção centro-oeste do maciço, onde as pseudo-leucitas aparecem 
indistintamente, tanto nos micro-foiaítos quanto nos foiaítos de granulação grossa, estes com tamanhos dos  
cristais entre 1 a 15 cm. Os sienitos que afloram na borda do complexo, próximo do contato com as rochas 
do embasamento não contêm pseudoleucitas e apresentam menor quantidade modal de nefelina do que 
aqueles das zonas intermediária e central. 
 
3. Petrografia das fluoritas e Alteração Hidrotermal  



Nas bordas leste e sudeste do maciço ocorrem extensos depósitos de brecha magmática, cuja 
composição é semelhante à do Maciço Soarinho. Sua matriz é traquítica e os fragmentos são constituídos de 
traquitos, fonolitos, sienitos, micro-brechas, pegmatitos e gnaisses. O tamanho dos fragmentos varia desde 
poucos milímetros a cerca de um metro, e podem ser tanto angulosos como sub-arredondados com 
proporções variadas entre matriz e fragmentos. Em alguns locais observa-se grande atividade hidrotermal 
(Figura 3), pois a brecha apresenta-se totalmente silicificada, com vazios de diversas formas e fragmentos 
angulares de traquitos cimentados por calcedônia. 
 Em amostras de mão a cor da fluorita é variável em roxa, amarela e branca. As amostras de cor roxa 
se encontram em veios irregulares e formam concreções milimétricas e zonamento. Veios de 1 mm contendo 
fluorita amarela e argila cortam a fluorita roxa. Fraturas são comuns em todas as amostras sendo 
preferencialmente na linha da clivagem do mineral. Pequenas pontuações de sulfetos são observadas, além 
de geodos em cavidades redondas e alongadas de 0,1mm contendo cristais microscópicos de fluorita roxa e 
cinza azulada. Observadas sob luz ultravioleta as amostras de cores amarela e branca esverdeada mostraram 
fluorescência em cor roxa. Observa-se também muscovita em espículas, mica preta (cloritização) e óxido de 
ferro nos veios de fluorita.  

 
Mineralização de Fluorita e idades U-He 

Na localidade de Barbosão, no Município de Tanguá, existem alguns veios de fluorita encaixados 
concordantemente em diques de traquitos, que cortam os gnaisses e brechas da borda sudeste. Estes diques 
são paralelos à foliação dos gnaisses. Os veios normalmente têm, na superfície, espessura média de 30 cm e 
apresentam impregnações de limonita e óxidos de manganês, sendo estes, localmente, o principal material de 
cimentação dos fragmentos de fluorita e calcedônia. Os filões de fluorita ocorrem cortando todas as litologias 
citadas acima, associadas às faixas cisalhadas, com direções gerais concordantes com os diques (N 50 – 70 
E), caracterizando assim, uma reativação da orientação NE do embasamento. Estas ocorrências de fluorita 
foram anteriormente pesquisadas, e encontram-se atualmente em fase de exploração. Ao sul deste maciço 
ocorre outro corpo alcalino, que é constituído essencialmente de brecha magmática silicificada, na qual 
aparecem estreitas faixas calcedônias. 

 

 
 

Figura 3. O Complexo de Tanguá é constituído por rochas alcalinas plutônicas sob a forma de, um maciço 
circular com cotas superiores à 700m que se destaca da topografia das rochas gnáissicas encaixantes. Em (A) 
observa-se a textura grossa dos sienitos e (B) aspecto de afloramanto com veios hidrotermais, de espessura 
fina e retilíneos; em (C e D) o aspecto macroscópico dos veios de fluorita que ocorre cortando os sienitos. 

 
 As análises isotópicas U-He foram realizadas com o objetido de definir a idades da mineralização e 
apresentam variações entre 75 e 2 Ma (Tabela 1). Estas análises foram realizadas em cristais de fluorita e 

A 
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envolveram a extração térmica de He em cápsulas de Nb através de um feixe de laser de Nd com frequência 
de 1064 nm. As abundânicas de 4He foram determinadas por diluição isotópica utilizando o traçador de 3He 
puro e com incertezas de <1%. As concentrações de U e Th das fluoritas foram determinados por diluição 
isotópica utilizando, respectivamente, os traçadores 235U e 230Th.  Os grãos de fluoritas foram dissolvidos em 
HF em cápsulas a 240ºC por 48 horas. Após evaporação as amostras foram adicionadas de HCl e reaquecidas 
a 200ºC por 24 horas e posteriormente diluidas para leituras em ICPMS. Padrões contendo as mesmas 
quantidades de traçadores (ID) e sem traçadores (IC) foram tratadas identicamente às amostras. A quantidade 
de amostras dissolvida entra 0.3-0.5 mg, resultaram em precisões de < 3% para as análises de U e Th. 
Análises U-Th/He realizadas no laboratório para o padrão Fish Canyon têm uma precisão de 4% baseado em 
múltiplas determinações (n=20) com idade média obtida de 27,4 ± 1,2 (2σ) Ma. Neste trabalho as amostras 
iniciais tinham dimensões maiores de 1cm de diâmetro, não necessitando de correção alfa.    

 
Tabela 1. Idades isotópicas U e He das amostras analisadas. 

AMOSTRA CSIRO # (U-TH)/HE IDADE  
(MA) 

ERRO 
+/- (1 SIGMA) 

TAG01 G 137322 73.0 2.0 

TAG01 p 137323 11.5 0.4 

TAG01 R 137324 22.0 0.7 

TAG01 L 137320 <2Ma - 

TAG01 F 137319 8.6 0.2 

TAG01 M 137321 13.0 1.9 

 
4. Discussões e Conclusões  

O corpo plutônico de nefelina-sienitos do Maciço de Tanguá intrude rochas do embasamento 
(essencialmente biotita-gnaisses), juntamente com diques e sills de natureza predominantemente traquítica e 
fonolítica, que apresentam comprimentos em torno de centenas de metros e larguras variando de centímetros 
a dezenas de metros. Tanto o corpo intrusivo como os diques e sills são de provável idade cretácica. 

Uma questão a ser levantada sobre a origem dos corpos alcalinos cretáceos no SE do Brasil é a 
respeito do ambiente tectônico para a sua formação. O Maciço de Tanguá é parte de um grupo mais jovem 
(80-53 Ma; K/Ar em minerais e rocha total) de Complexos Alcalinos, que ocorre no sul-sudeste do Brasil. 
Esta intrusões são ao correlacionadas ao Sistema de Rifts do Brasil Oriental que é margeado por uma extensa 
zona de fraturas e lineamentos E-W, com cerca de 100-250 km de largura. Estas estruturas oceânicas 
parecem ter correspondência com lineamentos de dimensão continental, como ocorre, por exemplo, no caso 
do lineamento magmático alcalino continental NW-SE que é subparalelo à cadeia oceânica de Vitória-
Trindade.  
 O método termocronológico (U-Th)/He foi aqui utilizado para definir temporalmente os episódios de 
formação de fluorita. Este método é baseado na medida da acumulação de 4He radiogênico produzido pelo 
decamento de U e Th.  O isótopo filho é retido no retículo cristalino do mineral hospedeiro ao ser atingida, 
durante o resfriamento da rocha ou mineral, a temperatura de retenção. O método (U-Th)/He em fluorita é 
relativamente recente para datações a baixas temperaturas, definida ao redor de 90ºC. Neste sentido, o 
método pode ser utilizado para definição de idades de percolação de fluidos ou rejuvenescimento de eventos 
magmáticos. 

O estudo de inclusões fluídas reportados na literatura, por sua vez,  revelou um “trend” bem definido 
de resfriamento das soluções hidrotermais, com a concentração dos dados de temperaturas de 
homogeneização em torno de 155°C, 130°C e 105°C, caracterizando, assim, soluções de baixas 
temperaturas. A salinidade destas soluções mostra-se invariavelmente menor que 2,5% em peso equivalente 
de NaCl, sugerindo uma gênese ligada à alteração das rochas encaixantes por soluções superficiais 
meteóricas infiltradas através de falhas e fraturas, que quando aquecidas em profundidade, provocaram a 
lixiviação da sílica, do flúor e do cálcio, e precipitaram a fluorita e a calcedônia no seu movimento 
ascendente. 

Neste sentido, as idades U–Th/He obtidas entre 73 e 2 Ma podem representar eventos de formação 
de veios de fluorita desde o resfriamento da intrusão alcalina, com idades K-Ar obtidas em corpos alcalino 
correlacionados a intrusão de Tanguá por volta de 80 e 65 Ma. As idades mais recentes aqui obtidas podem 
representar eventos mais recentes, relacionados a percolação de águas meteóricas, corroborando com os 
estudos microtermométricos em inclusões fluídas nas fluoritas. 
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RESUMO 
Esse trabalho mostra a pesquisa hidrogeoquímica desenvolvida em terreno cristalino com 
manto de intemperismo, com objetivo de caracterizar os aqüíferos, as águas subterrâneas, 
bem como classificar quimicamente as mesmas, usando como ferramenta um cadastro de 
poços e suas respectivas análises físico-químicas. Esses aqüíferos, analisados quanto ao 
condicionamento estrutural, à vazão específica, à condutividade elétrica, mostraram-se 
diferenciados, resultando na subdivisão dos mesmos em Domínios Hidrogeológicos A e B. 
Para ambos os Domínios, verificaram-se valores médios para vazão específica de 0,1234 
l/s/m e 0,2331 l/s/m; para a condutividade elétrica os valores médios foram de 132,42 µS/cm 
e 276,42 µS /cm, respectivamente. Quimicamente, a classificação das águas subterrâneas 
da região estudada mostra que elas são predominantemente bicarbonatadas cálcicas; 
quanto à dureza das águas, 95% das amostras analisadas são classificadas como águas 
brandas. Relações rCl- / rHCO3

-  e ITB, revelaram que as águas subterrâneas, em grande 
parte, são provenientes do manto de alteração.      
 
PALAVRAS-CHAVE: Aqüífero; água subterrânea 
 
ABSTRACT 

This paper has shown the hydrogeochemistry research developed in crystalline terrain with 
mantle of weathering in order to characterise the aquifers, estimate the volumes of the 
ground waters as also to classify them chemically, using like a tool one survey map of wells 
and their respective physico-chemical analyses. These aquifers have been analysed 
considering the structural conditioning, specifical discharge, electrical conductivity, and so 
they had shown themselves differentiated, which resulted in the subdivisions from both ones 
into Hydrogeological Domains A and B.  To both, average values to specifical discharge had 
been verified: 0.1234 l/s/m, and 0.2331 l/s/m; toward the electrical conductivity, these values 
were 132. 42µS/cm and 276.42µS/cm, respectively.  Chemically, the classification of the 
ground waters from the studied region has shown that they are predominantly bicarbonated 
calcic ones in relation to the hardness of the water, 95% from de analysed samples has been 
classified like soft water. The relationships rCI-/rHCO3

- e ITB had revealed that the ground 
waters in their larger part have been from the mantle of alteration.   
 
KEYWORDS:Aquifers; groundwater 
 

INTRODUÇÃO 

As águas subterrâneas têm uma importância cada vez maior como fonte de abastecimento 

doméstico, agropecuário e industrial, em parte devido aos crescentes custos de tratamento 

e outros fatores limitantes do uso das águas dos rios, ou porque as vantagens da utilização 

das águas subterrâneas vêm sendo melhor entendidas. O principal objetivo deste trabalho 

consiste na caracterização regional dos sistemas aqüíferos fissurais visando contribuir para 

um melhor grau de conhecimento da hidrogeologia desta região, através da avaliação do 

seu potencial hídrico disponível e da qualidade das águas subterrâneas.  



MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo localiza-se na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais, entre os 

paralelos 21°00’ e 21°24’ de latitude sul e os meridianos 42°05’ a 43°30’ de longitude oeste 

de Greenwich, perfazendo uma superfície na ordem de 6000 Km2 . Essa área tem cobertura 

cartográfica na folha Juiz de Fora (SF-23-X-D, 1:250.000, IBGE, 1980), (Figura 1) .  

Figura 1 - Mapa de Localização da Área e Mapa Geológico  modificado 
da CPRM(1984) ( Carta Geológica - Juiz de Fora - SF-23-X-D / 1:250 000 ). 
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De um inventário de 289 análises físico-químicas das águas subterrâneas, realizadas nos 

laboratórios da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, em Belo Horizonte-

MG e Laboratórios Cavalieri de Juiz de Fora-MG, foram estudados o pH, CE em µS/cm, 

alcalinidade e dureza totais em mg/l e dos constituintes principais Ca++ , Mg++, Na+, K+, HCO3 
-, Cl-, SO4

--, NO2
-, NO3

-, Fe+++ em mg/l. Por ser um estudo regional, algumas relações 

hidroquímicas como ITB, rCa++/rCl-, rMg++/rCl-, rCl- /rHCO3
-,  tiveram atenção especial. As 

relações entre os sistemas aqüíferos e as unidades geológicas, constam na Tabela 1. 

Tabela 1 – Sistemas Aqüíferos da área de estudo. 

Sistemas Aqüíferos Litologia Predominante e Unidades Geológicas 

Meio Granular 

Aluvial Areias de depósitos aluviais – Quaternário 

Coberturas Detríticas e Manto de Alteração Areias, Siltes e Argilas – Terciáro-Quaternário 

Meio Fissural 

Domínio Hidrogeológico A 
Rochas da Associação Xistos-Gnaisses-Migmatitos 

Biotita Gnaisses, Micaxistos, Migmatitos do Complexo Paraíba 
do Sul (Pipsi) e Biotita Gnaisses do Complexo Barbacena (Abi)   

Domínio Hidrogeológico B 
Rochas da Associação Charnockito-Gnaisses-Granitos. 

Charnockitos, Granulitos, Milonitos do Complexo Juiz de Fora 
(Ajf), Granulitos Itaperuna(Ait) e Intrusões Graníticas (pcGr) 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Classificação Química das Águas Subterrâneas 

As águas subterrâneas estudadas são predominantemente bicarbonatadas cálcicas, 

verificando-se também a presença de águas bicarbonatadas mistas. As relações iônicas, 

mostradas em valores médios, estão representadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Relações Iônicas dos Íons Predominantes 

Domínio 

Hidrogeológico  

Cátions 

 

meq/l meq % Ânions 

 

meq/l meq %   

Na++(K+) 0,329 22,2 HCO3
- 1,330 89,7 

Ca++ 0,870 58,6 SO4
-- 0,051 3,4 

 

A 

Mg++ 0,286 19,2 Cl-+(NO3
-) 0,101 6,9 

 

Ca++ >>Na+>Mg++ 

 

HCO3
->>Cl->SO4

-- 

 Total 1,485 100 Total 1,482 100   

Na++(K+) 0,762 26,7 HCO3
- 2,418 86,1 

Ca++ 1,326 46,4 SO4
-- 0,168 5,9 

 

B 

Mg++ 0,769 26,9 Cl-+(NO3
-) 0,222 8,0 

 

Ca++>>Mg++
≥Na+ 

 

HCO3
->>Cl->SO4

-- 

 Total 2,857 100 Total 2,808 100   

 

Condutividade Elétrica 

Das análises consideradas, 77% das águas amostradas apresentaram condutividade 

elétrica inferior a 200 µS/cm, ao passo que apenas 2,82% mostra valores superiores a 500 

µS/cm. O valor médio da condutividade é de 189,22 µS/cm, tendo um mínimo de 58,20 

µS/cm e um máximo de 1750,00 µS/cm. Da análise dos valores da condutividade elétrica 

das águas distintamente para os domínios hidrogeológicos são demonstrados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Freqüência da condutividade elétrica com relação aos domínios hidrogeológicos. 

Freqüência (%) da Condutividade Elétrica (µS/cm) (*N.º de Total de Análises para cada intervalo estabelecido) 

 < 100 (33) 100 – 200 (*62) > 200 (*36) 

Domínio Hidrogeológico A 84,62 64,29 31,25 

Domínio Hidrogeológico B 15,38 35,71 68,75 

 

Dureza 

A dureza apresenta um valor mínimo de 0,18 mg/l de CaCO3 e um valor máximo de 336,80 

de CaCO3, tendo um valor médio de 68,7 mg/l de CaCO3. Segundo a classificação das 

águas de acordo com a dureza os valores para as águas da região estudada são: 64,1% 

das águas são muito brandas, 31,6% são brandas, 1,7% são medianamente duras e 2,6% 

são bastante duras. 

pH 

As águas subterrâneas do Domínio Hidrogeológico A apresentaram um pH com tendência 

alcalina, mostrando valores que variam entre 5,8 a 8,35, com média de 7,41. Para o 

Domínio Hidrogeológico B, ocorre uma grande predominância do caráter alcalino em suas 

águas. Os valores desse parâmetro variam entre 6,0 e 11,9 com média de 7,82.  



Alcalinidade Total 

A alcalinidade total, que é indicativa da presença de carbonatos e bicarbonatos, para o 

Domínio Hidrogeológico A, apresenta um valor máximo de 215, um mínimo de 0,0 e uma 

média de 66,44, revelando que nessa unidade 99% das águas subterrâneas têm 

alcalinidades inferiores a 200 mg/l. Já no Domínio Hidrogeológico B, 91% das águas 

subterrâneas têm alcalinidades inferiores a 200 mg/l, apresentando um valor máximo de 

520, um mínimo de 23,53 e um médio de 108,91. 

 

Relação rCl- / rHCO3
- 

Dado que o conteúdo de HCO3
- é relativamente constante para as águas subterrâneas, o 

mapa de distribuição de isovalores para a relação rCl-/rHCO3
-, é de interesse para o 

entendimento do processo de concentração de sais, no sentido do fluxo subterrâneo. O íon 

cloreto se caracteriza por sua elevada estabilidade química e, não estando disponível nas 

rochas dos aqüíferos da região estudada, é proveniente das águas de chuva, concentrando-

se principalmente por evaporação. 

 
ITB 
O ITB, índice de troca de íons ou bases, proposto por Schoeller (1962), sugere 

principalmente que as águas subterrâneas da região pesquisada são provenientes em 

grande parte do manto de decomposição, dado que esse índice revela a relação da troca de 

metais alcalinos das águas admitidas primitivamente como alcalinas, por metais alcalinos 

terrosos das rochas e seus produtos de alteração.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da inexistência de distinções climáticas, da grande semelhança dos litossomas, e 

relativa similaridade na geomorfologia, verifica-se que aspectos hidrogeológicos e físico-

químicos proporcionaram aos aqüíferos fissurais características diferenciadas, tanto 

quantitativa como qualitativamente. Devido à boa qualidade química das águas 

subterrâneas, fato de relevante importância para a pesquisa de águas minerais, também a 

classificação química mostrou que as águas são passíveis de utilização com raras restrições 

para o abastecimento público, irrigação de culturas e uso industrial. 
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Resumo 
 O Cinturão Neoproterozoico Tucavaca, Bolivia, contem um espesso pacote de rochas clásticas 
do Grupo Boquí sobreposto por carbonatos do Grupo Murciélago. Dezessete amostras de rochas 
carbonáticas do Grupo Murcielago foram coletadas em perfil contínuo perpendicular a 
laminação sub-horizontal.  Estas amostras foram pulverizadas e postas para reagir com ácido 
ortofosfórico, em tubos de reação, a 25ºC por 12 horas (3 dias para amostras dolomíticas) e o 
CO2  liberado de cada amostra foi criogenicamente limpo e analisada para isótopos de C e de O 
em espectrômetro de massa de fonte gasosa de dupla admissão, triplo coletor. Os resultados 
apresentam valores de δ13CPDB entre -0,9‰ a -1,8‰ dentro do intervalo comum para rochas 
carbonáticas depositadas imediatamente após glaciação Neoproterozoica. As rochas 
carbonáticas estudadas registram a passagem de sedimentos glaciogênicos (diamictitos com 
seixos pingados) para sedimentos dolomíticos (capa carbonática) e sugerem rápida deglaciação 
e deposição de sedimentos carbonáticos de origem biológica.  
 
 
Abstract 
The Neoproterozoic sedimentary sequence of the Tucavaca Belt, Bolivia, consists of the 
Boquí Group terrigenous rocks and the Murciélago Group containing marbles and 
intercalations of calc-silicate rocks. Samples of carbonates collected in a 30m 
continuous vertical profile were powdered and reacted with orthophosphoric acid at 
25°C overnight. The released CO2 gas after cryogenically cleaned was analyzed in a 
fully automated mass spectrometer. These carbonate samples show δ13C values ranging 
from -0.9‰ to -1.8‰, compatible with the δ13C variation for carbonates deposited in the 
aftermath of Neoproterozoic glaciations as part of a cap carbonate. 
 
Introdução 

 
Registros sedimentares de glaciações Neoproterozóicas são observadas em vários 

continentes, e na América do Sul foram registrados no Brasil e Argentina. Na Bolívia, rochas 
Neoproterozóicas são encontradas no Cinturão Tucavaca, porção sul do País, a sudeste da 
cidade de Santa Cruz de La Sierra.   
      Na Bolivia, os componentes estratigráficos relacionados ao cinturão Tucavaca são 
facilmente reconhecidos litologicamente ou através de sensoreamento remoto pelo contraste 
com as rochas dos cinturões mais antigos representados localmente pelo ciclo orogênico Sunsas. 
O limite nordeste do cinturão Tucavaca ocorre com rochas Mesoproterozoicas do embasamento 
(Litherland et al., 1986). McNamee (2001) elaborou um modelo para a formação da Bacia 
Tucavaca e Pinto (2001) e detalhou a evolução geológica deste cinturão. 



     O cinturão Tucavaca limita-se a sudoeste com rochas sedimentares Quartenárias da planície 
Chaco-Beniana (Perez et al., 1996), interpretadas como bacia de foreland do cinturão Andino. 
Rochas do cinturão Tucavaca são observadas ao longo da estrada de ferro entre Santa Cruz 
(Bolívia) e Corumbá (Brasil) e foram estudados inicialmente por Hess (1959). Seus 
afloramentos se dividem em dois grupos:  (a) o primeiro é observado próximo a fronteira 
Bolivia - Brasil em continuidade com a Faixa Paraguai, do lado brasileiro. Estes afloramentos 
compreendem, segundo Chamot (1963), um espesso pacote de rochas do Grupo Boquí 
sobreposto por carbonatos do Grupo Murciélago, equivalentes aos Grupos Jacadigo e Corumbá, 
respectivamente, do cinturão Paraguai; (b) o segundo grupo de afloramentos corresponde ao 
cinturão Tucavaca como denominado originalmente por Hess (1959) e que se estende de forma 
alongada por mais de 500 km. Estas rochas são alinhadas na direção SW- NE, diferentemente 
das rochas do cinturão Paraguai que apresentam direção N-S.  
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Figura 1. Borda sul do cráton Amazônico com os Cinturões Neoproterozóicos incluindo 
o Tucavaca. 

 
Estratigrafia dos Grupos Boqui e Tucavaca 

 
A estratigrafia do cinturão Tucavaca compreende os Grupos Boquí e Tucavaca. O Grupo 

Boquí é representado por rochas depositadas discordantemente em ambientes de rift paralelo ao 
cinturão Sunsas, que representa as rochas do embasamento. Nesta região, as rochas são drenadas 
pelo rio Boquí paralelamente a serras sustentadas por rochas graníticas Mesoproterozóicas. O 
grupo Boquí é formado por rochas depositas em três ambientes contemporâneos que são os 
fanconglomerados da Formação San Francisco (~2000m de espessura), sedimentos intermaré e 
lagunais (Formação Colmena com ~900m de espessura) e fluxos de lama submarinos da 
Formação Cahama (com ~1500m de espessura).    
      Na região de Porto Suarez e Mutún observa-se uma unidade basal de origem vulcânica 
abaixo da seqüência de rochas incluídas no Grupo Jacadigo equivalente a Formação Cuarrí do 
Grupo Boquí. Esta unidade vulcânica foi denominada de Formação Pimienta e as rochas que a 



sobrepõem foram interpretadas como tilitos e incluem ainda outros depósitos 
glaciais/periglaciais como formações ferríferas e de manganês da Formação Urucum do Grupo 
Corumbá (cinturão Paraguai no lado brasileiro). 

O Grupo Tucavaca apresenta carbonatos resistentes ao intemperismo que geram 
proeminentes escarpas que contrastam com sedimentos Terciários horizontais. As rochas do 
Grupo Tucavaca totalizam cerca de 2500m de espessura e se sobrepõem à Formação Cahama 
(unidade mais jovem do Grupo Boquí) e compreendem uma seqüência de conglomerados 
(Formação Pacobilo), calcários finamente laminados de coloração rosa a cinza (Formação 
Pororó), arenitos grosseiros com granocrescência, as vezes micáceos e com raros seixos 
pingados (Formação Bocamina ). Por último, observa-se folhelhos, argilitos e siltitos (Formação 
Pesenema) com intercalações as vezes espessa de material clástico (membro Tarumá), rochas 
estas conjuntamente metamorfisadas em baixo grau. A Formação Bocamina é correlacionada 
estratigraficamente às Formações Motacú (constituída por folhelhos e arenitos) e Piococa 
(arcósios), que ocorrem no fechamento da estrutura sinclinal Tucavaca entre as localidades de 
Taperas e Quimoné.  

Na região de Porto Soarez, foram identificados arenitos e calcários próximos da localidade 
de Murciélago, o que motivou a definição do grupo homônimo. Os sedimentos do grupo 
Murciélago sobrepõem o grupo Boquí, com mais de 500m de espessura e são essencialmente 
horizontais. Estas rochas foram posteriormente correlacionadas com a Formação Pororó do 
Grupo Tucavaca. 
 
Geocronologia e Deformação 

 
Os dados geocronológicos disponíveis na Bolívia incluem análises K-Ar em três amostras 

de gnaisses do embasamento que foram atingindas pela deformação Neoproterozóica-
Cambriana-Ordoviciana. As idades obtidas variam de 550 Ma a 500 Ma e indicam um 
importante evento térmico neste período de tempo. Análise K-Ar em filitos do Grupo Tucavaca 
indicam uma idade de 406 Ma. Outras três idades K-Ar obtidas em amostras coletadas em zonas 
miloníticas do embasamento indicam idades de 590 Ma e 488 Ma. Sugerindo importante 
atividade tectônica comtemporânea ao evento térmico. Além disso, uma amostra de riolito 
intrudido em rochas do embasamento do craton Amazônico indicou uma idade K-Ar de 572 Ma, 
sugerindo atividade vulcânica provavelmente correlacionado ao período inicial do rift 
responsável pela abertura da bacia de deposição dos grupos Boquí e Tucavaca.  
      O grupo Tucavaca foi levemente dobrado formando o sinclinal Tucavaca acompanhado de 
localizada deformação mais intensa, particularmente ao longo de zonas miloníticas nas rochas 
do embasamento. Este fenômeno é bem observado na região de Quimoné, San José e Taperas 
onde o embasamento granito-gnáissico apresenta foliação com orientação de direção SW-NE, 
corroborando com as idades K-Ar cambrianas para micas dessas rochas. Estudos estruturais 
indicam duas fases de deformações penetrativas, ambas com encurtamento WNW com planos 
axiais subhorizontais e clivagens com mergulho para NE.  

 
Amostragem e Metodologia 
      Os trabalhos de campo na Bolivia envolveram dois perfis para identificação dos 
Grupo Murciélago do Grupo Boquí. O primeiro perfil foi realizado entre as cidades de 
Roboré e a vila de Santo Corazon. O segundo perfil começou em Rincon Del Tigre até a 
rodovia que liga Roboré a Porto Soarez. As duas unidades estudadas apresentam contato 
caracterizado pela passagem dos sedimentos clásticos (arenitos, conglomerados e 
siltitos) para as rochas carbonáticas (calcários e dolomitos).  Amostras de carbonato 
foram coletadas no primeiro perfil, a cerca de 4 km da localidade de Murciélago. Foi 
coletado um afloramento único, composto por carbonato preponderantemente maciço e 
localmente com estratrificação horizontal. O afloramento apresentava cerca de 30 m de 
altura, com rochas frescas amostradas com distãncia de 1m a 2m quando possível, 
totalizando 17 amostras.  



      As amostras foram pulverizadas e analisadas para isótopos de C e de O no Laboratório de 
Isótopos Estáveis (LABISE) do Departamento de Geologia da Universidade Federal de 
Pernambuco. As amostras foram postas a reagir com ácido ortofosfórico e o CO2 liberado de 
cada amostra, após limpeza criogênica foi analisado em espectrômetro de fonte gasosa para 
isótopos de C e O. Os resultados estão apresentados na Tabela 1. Os níveis de precisão para os 
isótopos de C e O estão ao redor de 0.1‰. Os resultados são expressos em relação ao 
padrão PDB (Peedee Belemnite) em ‰. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Tabela 1. Isótopos de C e O para carbonatos do Grupo Murciélago.  
 
Discussão e Conclusão 
  
       Os resultados analíticos para as 17 rochas carbonáticas do Grupo Murciélago apresentam 
valores de δ13CPDB entre -0,92‰ a -1,78‰ indicando assinaturas intermedíárias entre 
sedimentos de origem biológica e carbonatos alterados por soluções hidrotermais de origem 
metamórfica. Os valores de δ18OPDBvariam de -4,09‰  a 6,32‰. Estes valores de isótopos de O, 
se primários,  indicam uma fonte de origem biológica sem a interferências de soluções de 
origem metamórficas. Os valores de δ13C das amostras melhor preservadas indicam flutuações 
de δ13CPDB compatíveis com o de dos carbonatos depositados no início do Neoproterozóico. 
      Os afloramentos visitados indicam uma passagem de sedimentos glaciogênicos, 
(caracterizados por arenitos mal selecionados, conglomerados e folhelhos) para sedimentos 
carbonáticos e sugerem a variação brusca de temperatura do ambiente de deposição, sugerindo a 
rápida deglaciação e deposição de sedimentos de origem biológica.  
 

Amostra δ13CPDB‰ δ18OPDB‰ 

MU A -1,20 -4,64 
MU B -1,18 -4,09 
MU C -1,12 -4,59 
MU D -1,23 -5,02 
MU E -1,26 -4,46 
MU F -1,48 -5,00 
MU G -1,04 -5,03 
MU H -0,92 -4,89 
MU I -1,13 -4,39 
MU J -1,27 -5,46 
MU K -1,23 -4,67 
 MU L -1,35 -6,32 
MU M -1,06 -5,49 
MU N  -1,57 -5,70 
MU O -1,78 -5,21 
MU P -1,63 -5,45 
MU Q -1,72 -4,89 
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RESUMO 
A atmosfera atua de forma relevante nos ciclos biogeoquímicos, pois permite ampla 
mobilização de nutrientes não apenas como um meio de transporte, mas também de 
transformações químicas e físicas. A distribuição das espécies gasosas NO2, HNO3, 
NH3 e SO2 constituídas dos elementos macronutrientes N e S foram avaliadas, no 
período entre abril e dezembro de 2008, na atmosfera das regiões norte, oeste, 
central e sul do Estado de Sâo Paulo. As concentrações dos gases NO2, NH3 e SO2 
apresentaram grande variabilidade espacial e influência das fontes características de 
cada região. Processos industriais foram considerados as principais fontes de SO2 
na parte continental da região sul, enquanto que emissões veiculares e de queima 
de biomassa foram relacionadas com os níveis de NO2 nas regiões central e oeste e 
a emissão dos solos contribuiu com as concentrações de NO2 e NH3 na atmosfera 
da região sul (parte litorânea). 
 
Palavras-chave: gases, nutrientes, distribuição, São Paulo 
 
 

ABSTRACT 
The atmosphere plays an essential role in biogeochemical cycles, because it is a 
medium in which nutrients may be mobilized, transported, and undergo chemical and 
physical transformations. The distributions of the gaseous species NO2, HNO3, NH3 
and SO2, containing the macronutrient elements N and S, were evaluated during the 
period April to December 2008, in the atmospheres of northern, western, central and 
southern regions of São Paulo State. Results showed that concentrations of NO2, 
NH3 and SO2 were more spatially variable than those of HNO3, due to the influence 
of regional emissions. Industrial processes were the main source of SO2 in the 
southern continental region, while NO2 concentrations in the central and western 
regions were related to vehicular pollution and biomass burning. Soil emissions 
contributed to the concentrations of NO2 and NH3 measured in the southern coastal 
region. 
 
Keywords: gases, nutrients, distribution, São Paulo 
 
 
INTRODUÇÃO 

Os elementos macronutrientes são encontrados na fase gasosa e agregados a 

partículas sólidas ou aquosas presentes na atmosfera constituindo diferentes espécies 

químicas. Em maior concentração, os elementos nitrogênio e enxofre formam diferentes 

espécies gasosas inorgânicas e orgânicas, entre as quais encontram-se o NO2, HNO3, NH3 

e SO2. A participação destes compostos é relevante nos diferentes processos atmosféricos. 



Esses gases atuam na formação de partículas, na cadeia de oxidação e de reações 

fotoquímicas, e também exercem influência sobre as propriedades ácidas da atmosfera 

(Rocha et al., 2009 e Finlayson-Pitts & Pitts, 2000).  

A presença de NO2 na atmosfera de regiões rurais é resultado principalmente da queima 

de biomassa e da emissão dos solos devido ao processo de desnitrificação, enquanto que 

em áreas urbanas as emissões veiculares e industriais predominam (Jaeglé et al, 2005). O 

HNO3 é uma espécie atmosférica cuja maior fonte são processos secundários, formados a 

partir da oxidação de NO2 (Finlayson-Pitts & Pitts, 2000). A NH3 é o principal gás com 

propriedade alcalina presente na atmosfera e tem a função de neutralizar parte da acidez 

atmosférica causada por gases e partículas. A emissão de NH3 para a atmosfera decorre em 

grande parte da produção e utilização de fertilizantes e da pela criação de animais 

(Galloway, 1996). O SO2 é emitido para a atmosfera principalmente pela queima de 

combustíveis fósseis e de biomassa e por processos industriais (Galloway, 1996 e Rocha et 

al., 2009). O retorno dessas espécies e/ou seus produtos de reação para a superfície pode 

modificar a alcalinidade e o nível de nutrientes nos ecossistemas, bem como causar danos 

diretos aos vegetais e à saúde humana. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição de NO2, HNO3, NH3 e SO2 na 

atmosfera em quatro regiões do Estado de São Paulo, buscando reconhecer suas possíveis 

fontes e o papel da atmosfera na distribuição de espécies químicas nutrientes. 

 
EXPERIMENTAL 

Amostragens mensais e simultâneas de NO2, HNO3, NH3 e SO2 foram feitas durante 

sete dias consecutivos, entre abril e dezembro de 2008, nas regiões norte (São José do Rio 

Preto), oeste (Presidente Prudente), central (Bauru e Araraquara) e sul (Sorocaba e 

Pariquera-Açu) do Estado de São Paulo. Utilizou-se amostradores passivos contendo filtros 

de celulose impregnados com absorvente na base do amostrador e uma membrana de 

difusão de teflon na parte superior para evitar a entrada de partículas e a difusão turbulenta 

do gás dentro do amostrador. Como soluções absorventes utilizou-se: trielanolanima para 

NO2, carbonato de sódio para HNO3 e SO2, e ácido oxálico para NH3. Em cada local a 

amostragem foi feita em triplicata e um amostrador fechado utilizado como branco. 

As concentrações dos gases NO2, HNO3 e SO2 foram determinadas por cromatografia 

iônica e a NH3 por método espectrofotométrico, na forma de seus respectivos íons (NO2
-, 

NO3
-, SO4

2-, NH4
+) presentes nos extratos aquosos dos filtros de coleta. 

 
RESULTADOS 

As concentrações médias de NO2, HNO3, SO2 e NH3 obtidas em todas as regiões 

durante o período estudado foram 3,00 ± 3,22, 0,62 ± 0,24, 0,62 ± 0,52 e 1,26 ± 1,5 ppbv, 



respectivamente. Os elevados valores de desvio padrão, especialmente para NO2, SO2 e 

NH3 indicam grande variabilidade de concentração desses gases entre as regiões do Estado 

de São Paulo. 

A concentração mais elevada de NO2 foi observada em Araraquara e Presidente 

Prudente, e estas foram relacionadas à queima de biomassa, durante o período de colheita 

da cana-de-açúcar, e a emissões veiculares. Estudos anteriores desenvolvidos na região 

central do Estado mostraram a influência da queima de biomassa no aumento da 

concentração de gases e partículas atmosféricas (Allen et al, 2004 e Machado et al, 2008). 

No sul, a região de Pariquera-Açu, localizada no Vale do Ribeira, apresentou concentrações 

de NO2 maiores do que Sorocaba, cujo desenvolvimento industrial e frota de veículos são 

maiores. A elevada concentração de NO2 em Pariquera-Açu pode ser explicada pela 

presença de espécies reserva de NO2 na atmosfera, que foram transportadas da região 

metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista, conforme indicam as trajetórias das 

massas de ar durante as amostragens. A emissão dos solos da região também deve ter 

contribuído para aumentar a concentração de NO2, devido à utilização de fertilizantes para o 

cultivo, especialmente de chá e banana. Essa hipótese é corroborada pela forte correlação 

obtida entre as concentrações de NO2 e NH3 (R = 0,9). A região de Sorocaba apresentou os 

níveis mais elevados de SO2 durante o período avaliado, indicando grande influência dos 

processos industriais, principalmente de alumínio, cimento e metais.  

O HNO3 apresentou uma distribuição mais uniforme na atmosfera do Estado, com 

comportamento semelhante em todos os locais de amostragem, exceto Pariquera-Açu, que 

apresentou concentrações cerca de 30% menores em relação aos demais locais. Nos 

meses em que houve aumento da concentração de HNO3 nas regiões com plantações de 

cana-de-açúcar (norte, central, oeste e a região de Sorocaba), o número de focos de 

queimada detectados via satélite também aumentou. Este fato mostra que a emissão de 

NO2 pelas queimadas resultou no aumento das concentrações de HNO3 na atmosfera do 

Estado, uma vez que a emissão direta de HNO3 por queima de biomassa é relativamente 

pequena. Valores negativos de correlação foram obtidos entre as concentrações de HNO3 e 

NH3 nas regiões avaliadas, exceto no caso de Pariquera-Açu. Esse resultado indica que a 

presença de NH3 contribuiu para reduzir parte da acidez causada pelo HNO3. A correlação 

positiva obtida para Pariquera-Açu (R = 0,6) decorre da relação entre NO2 e NH3 descrita 

anteriormente, pois o HNO3 é produto da oxidação de NO2. 

A análise conjunta dos parâmetros meteorológicos e das concentrações das espécies de 

interesse permitiu inferir que a combinação de umidade do ar e temperaturas elevadas 

favoreceu a remoção de SO2 da fase gasosa da atmosfera, por meio de reações 

heterogêneas, e contribuiu para aumentar a concentração de NH3 na atmosfera devido à 

volatilização dos solos. Vale ressaltar que, embora as chuvas favoreçam a remoção de 



constituintes atmosféricos por deposição úmida, chuvas de curta duração podem ter sido 

fundamental para aumentar a umidade do ar e dos solos. Uma análise semelhante feita com 

as concentrações de NO2 revelou correlações negativas com radiação solar e temperatura, 

indicando uma eficiente remoção de NO2 da atmosfera por fotodegradação e pela oxidação 

por radicais em períodos quentes e ensolarados. 

 
CONCLUSÃO 

As concentrações de NO2, HNO3, SO2 e NH3 na atmosfera do Estado de São Paulo 

apresentaram influência das fontes antrópicas características de cada região, dentre as 

quais se destacam a queima de biomassa, processos industriais e emissão dos solos. O 

transporte atmosférico e parâmetros meteorológicos foram determinantes na compreensão 

do comportamento dessas espécies na atmosfera do Estado. Os resultados deste trabalho 

podem auxiliar em estudos posteriores sobre deposição de nutrientes contendo nitrogênio e 

enxofre, bem como direcionar avaliações sobre o impacto nos ecossistemas regionais. 
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RESUMO 
 

Os fluxos de deposição atmosférica de N inorgânico (NH4
+, NO3

- e NO2
-) e orgânico 

(DON e uréia) foram determinados ao longo de um gradiente espacial e altitudinal entre o 

leste/nordeste da Região Metropolitana e Região Serrana do Rio de Janeiro  durante um 

período de 90 dias. Em média os fluxos de NH4
+ e uréia (mol ha-1dia-1) foram 

aproximadamente de 2 a 5 vezes maiores na Sede de Guapimirim e Sede de Teresópolis do 

PARNASO do que em Niterói e na APA de Guapimirim. O fluxo de deposição de NO3
- (mol 

ha-1dia-1) foi maior em Niterói, enquanto que o NO2
-, não apresentou variação espacial e 

altitudinal entre as áreas de monitoramento. 

 

PALAVRAS-CHAVES: deposição total, NID, NOD, poluição do ar. 
 
ABSTRACT 
 

Atmospheric deposition rates of inorganic (NH4
+, NO3

- e NO2
-) and organic (DON e 

urea) nitrogen were determined over a spatial and altitudinal gradient between east/northeast 

 Metropolitan and Mountainous Region of Rio de Janeiro during a period of 90 days. Average 

rates of NH4
+ and urea (mol-1 ha-1dia-1) were approximately 2 to 5 times higher in Guapimirim 

and Teresópolis Headquarters PARNASO than in Niterói and Guapimirim APA. The rate of 

deposition of NO3
- (mol-1 ha-1dia-1) was higher in Niterói, while NO2

- showed no spatial and 

altitudinal variation between the monitored areas. 

KEY-WORDS: bulk deposition, DIN, DON and air pollution 

 
INTRODUÇÃO 

As deposições atmosféricas constituem uma das principais etapas de ciclagem e 

redistribuição de vários elementos químicos sobre a superfície do planeta.  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 N vêm 

aumentando mundialmente em decorrência das atividades humanas e industriais 

provenientes da queima de combustíveis fósseis responsável principalmente pela emissão 

de 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 sintéticos (Phoênix et al.,2006; Galloway et al., 2008). Embora o N 

inorgânico seja predominante das águas de chuva, estudos recentes têm mostrado que o 

NOD (nitrogênio orgânico dissolvido) possui uma parcela significativa para o aporte 

atmosférico de N (Cornell et al., 1995; Hill et al., 2005; Galoway et al., 2008). Cornell et al. 

(1995) identificou e quantificou a uréia nas água de chuva da Nova Zelândia e Japão como 

um dos compostos orgânicos que contribuem em média de 30 a 60% do NOD.  

O objetivo principal deste trabalho é avaliar as influências do transporte e da 

deposição dos compostos nitrogenados inorgânicos e orgânicos em um gradiente espacial e 

altitudinal entre área o leste/nordeste da Região Metropolitana e Região Serrana do Rio de 

Janeiro, através da deposição atmosférica total.  

 

ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de trabalho proposta para este estudo é composta por 4 pontos de coleta 

distribuídos entre o leste/nordeste da RMRJ e Região Serrana (Figura 1). Esta área abrange 

a cidade de Niterói, Área de Proteção Ambiental Guapimirim (APA Guapimirim), a Sede 

Guapimirim (~396 m de altitude) e a Sede Teresópolis (~1000 m de altitude) do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO). 

 

 

APA de  Guapimirim  

Niterói 

PARNASO- Teresópolis  

PARNASO- Guapimirim  

 

Baia de 
Guanabara 

 

 

 

Figura 1 - Imagem de satélite da área de estudo. Adaptado da Embrapa 
(http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br/rj/htm3/rj02_01.htm] 
 



MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As coletas de DT foram iniciadas em agosto de 2008 e ocorrem em intervalos de 

sete dias, que serão conduzidas até agosto de 2009. O coletor utilizado consiste de um funil 

de polietileno de 11,3 cm de diâmetro (100 cm2) acoplado diretamente à tampa de um frasco 

de polietileno de 1L (conjunto funil + frasco), que foi instalado sobre um tubo de PVC rígido 

(6 cm de diâmetro) fixado a 1,5 m acima da superfície do solo.   

Em alíquota não filtrada é determinada a uréia (CO(NH2)2) segundo o método de 

formação de um complexo a partir da reação da uréia com diacetilmonoxima e 

tiosemicarbazida (Cornell et al., 1998). Em alíquotas filtradas em membranas de acetato de 

celulose (Millipore) de 0,22 µm são determinados os íons NO3
-, por cromatografia iônica 

(Shimadzu, modelo LC-10AD); NH4
+ pelo método de azul de indofenol (Grasshoff, 1986), 

além de nitrogênio total dissolvido (NTD) pela digestão alcalina com persulfato de potássio, 

seguida da redução à NO2
- por uma coluna redutora de cádmio e determinação por 

complexação com sulfanilamida e n-naftil (Grasshoff, 1986) e NO2
- também por complexação 

com sulfanilamida e n-naftil. A concentração do nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) é  

determinada pela diferença entre a concentração de NTD e das demais formas nitrogenadas 

inorgânicas dissolvidas, (NID = NO2
-, NO3

- e NH4). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados a serem apresentados são preliminares, equivalentes a um período de 

monitoramento de três meses (agosto a outubro de 2008) durante o período de final de 

inverno e início de primavera, totalizando 90 dias.  Os dados de N total e orgânico não serão 

abordados no presente resumo, uma vez que as análises estão em andamento. 

A variação dos fluxos (mol ha-1dia-1) de deposição total de NH4
+, NO3

-, NO2
- e 

CO(NH2)2, ao longo de um gradiente espacial e altitudinal entre o PARNASO sede 

Guapimirim  (SG) e PARNASO sede Teresópolis (ST), APA de Guapimirim (AP)  e Niterói 

(NI) pode ser observada na figura 2.  Durante o período de 3 meses (agosto a outubro de 

2008), a precipitação acumulada, calculada a partir dos volumes de chuva medidos, foi de 

539,8 mm na ST, 585,2 mm na SG, 236,3 mm na AP e de 239,8 mm em NI.  Os fluxos 

médios (MPpV) de deposição de NH4
+, NO3

-, NO2
- e CO(NH2)2 foram respectivamente iguais 

a 1,92, 1,24, 0,02 e 1,05 mol ha-1dia-1 para ST; de 3,70, 1,43, 0,02, 1,90 mol ha-1dia-1 para 

SG;  de   1,02, 0,93, 0,02 e 0,35 mol ha-1dia-1 para AP e de  0,98, 1, 0,02 e 0,49 mol ha-1dia-1 

para NI. De forma geral as taxas de deposição total (mol ha-1dia-1) de NH4
+, NO3

- e uréia  

foram maiores na SG em relação aos demais locais. Este fato pode estar relacionado com a 

pluviosidade, uma vez, que em SG foi verificada maior precipitação acumulada (585,2 mm). 



Em termos espaciais, os fluxos de deposição total (mol ha-1dia-1) de NH4
+ e uréia na SG e 

ST do PARNASO (Região Serrana) foram aproximadamente de 2 a 5 vezes maior do que 

em NI e na AP (RMRJ), estando provavelmente  associado a maior influência da vegetação 

local. O fluxo de deposição de NO3
- (mol ha-1dia-1) foi maior em Niterói em todos os casos, o 

NO2
- não apresentou variação espacial e altitudinal entre as áreas de monitoramento, além 

das menores taxas de deposição. 
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Figura 2: Variação espacial e altitudinal dos fluxos de deposição (mol ha-1 dia-1) de NH4

+, 
NO3

-, NO2
- e CO(NH2)2 entre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e Região Serrana. 

 
 
CONCLUSÕES 

 

A variabilidade da precipitação entre as diferentes altitudes pode ser responsável 

pelo comportamento dos fluxos de dos íons NH4
+, NO3

-, NO2
- e uréia na DT, porém, outros 

fatores devem ser levados em consideração como as influências locais como a vegetação e 

do transporte de poluentes originados da RMRJ uma vez que os ventos predominantes são 

do quadrante sul. 
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RESUMO: 

Processos produtivos desenvolvidos pelo homem liberam resíduos contendo metais 
pesados podendo poluir solos, sistemas aquáticos e o ar. Sendo estes processos 
responsáveis pela adição de até 1,6 milhões de toneladas de metais por ano em nossos 
ecossistemas (Nriung e Pacyna, 1988). Neste trabalho enfocam-se o cromo, sua mobilidade, 
toxicologia e implicações ambientais. Presente na crosta terrestre na concentração média de 
100 mg/Kg (CETESB, 2001b), tem como principal mineral minério a cromita (FeO Cr2O3). 
Pode ocorrer em diferentes valências, que variam de 2- e 6+. Do ponto de vista toxicológico 
as formas Cr 3+ e Cr 6+ são as mais importantes (Who, 1988). Na forma Cr 3+, não constitui 
problema para saúde do homem e de animais desde que ministrado dentro de níveis de 
segurança (Anderson,1981; Hertz et al ,1989, Anderson, 1994; Tagliari et al 2004). Sua 
forma Cr 6+ apresenta elevada toxidade (Yao, 1999), sendo ele e seus compostos, fortes 
agentes oxidantes. Uma vez dentro da célula reagem e são reduzidos a Cr 3+ causando 
danos estruturais e funcionais às células podendo atingir inclusive o DNA. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cromo, Contaminação do cromo, Implicações ambientais. 

 

ABSTRACT: 

CHROMIUM: ITS MOBILITY AND ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS 
 

Processes developed by humans release waste containing heavy metals, can pollute 
soil, water and air systems. These processes are responsible for adding up to 1.6 million 
tonnes of metal per year in our ecosystems (Nriung and Pacyna, 1988). This article focuses 
on the chrome, its mobility, toxicological properties and environmental implications. Present 
in the earth crust in the average concentration of 100 mg / kg (CETESB, 2001b), has 
chromite (FeO Cr2O3) as main mineral. It may occur in different valences, ranging from 2- 
and 6+. From the toxicological point of view, the forms Cr3+ and Cr 6+ are the most 
important (WHO, 1988). Cr 3+ doesn’t consist in problem to human and animal health since 
ministered within safety levels (Anderson, 1981, Hertz et al, 1989, Anderson, 1994; Tagliaro 
et al 2004). Its form Cr 6+ presents high toxicity (Yao, 1999), and it and its compounds are 



strong oxidizing agents. Once inside the cell react and are reduced to Cr 3+ causing 
structural and functional damage to cells, being able to reach even the DNA. 

 
KEYWORDS: Chromium, the chromium contamination, environmental implications 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 
Dentre os processos produtivos desenvolvidos pelo homem, aqueles que liberam resíduos 

contendo metais pesados são de longe os mais tóxicos poluindo o solo, os sistemas aquáticos e o 

ar, afetando diretamente a qualidade do meio ambiente e colocando em risco o próprio homem. 

Estas atividades produtivas são responsáveis pela adição de até 1,6 milhões de toneladas de 

metais, por ano em nossos ecossistemas (Nriung,Pacyna, 1988). 

Metais pesados são elementos químicos que possuem densidade superior a 6 g/cm3 e número 

atômico superior a 20; alguns elementos, mesmo sendo classificado com ametais estão aqui 

incluídos (ALLOWAY, 1990). A presença destes metais pesados no solo pode se dar de forma 

natural a partir de processos litológicos como vulcanismo ou mesmo lixiviação do solo (Costa et al 

2004), ou por atividades antrópicas. O tipo de metal pesado disponível no solo está intimamente 

associado à composição físico-química e mineralógica do corpo rochoso sobre o qual o solo se 

formou “in situ“ (Tiller, 1989). Diversos autores como Nriago,Pacyna, 1988, Texeira et al, 2000, 

Alleone et al, 2005, Guilherme et al 2005, assinalam que as atividades produtivas tais como: 

extração, beneficiamento, rejeitos industriais, efluentes industriais e domésticos são atividades 

que estão diretamente associadas à contaminação do meio ambiente por metais pesados.  

A principal conseqüência da contaminação do solo por metais pesados é a poluição das águas 

superficiais e subterrâneas e associadamente os rios e mares. Quando este processo de 

contaminação ocorre todo o ecossistema do local atingido será contaminado, pois os metais 

através da água atingiram a base da cadeia alimentar e através desta se difundiram por todo o 

ecossistema. Nesta revisão bibliográfica enfoca-se o cromo sua mobilidade e toxicológica. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Cromo 

O cromo metal de ocorrência natural, tem seu nome derivado do grego Kchroma que significa cor, 

sendo elemento químico de cor branca, cristalino que apresenta número atômico 24 e massa 

molar de 51,99 g/mol, ponto de fusão de 2176 K. Descoberto no século XVIII, pelo químico 

francês Louis Valquelin e posteriormente isolado por Busen em 1854, apresenta boa solubilidade 

em meio ácido diluído ou concentrado, podendo ocorrer em diferentes estados de oxidação ou 

valência que variam de 2- e 6+. Apresentando duas formas mais estáveis que são 3+ e 6+, sendo 

a forma 3+ a mais estável. O cromo elementar,  de valência zero,  não tem ocorrência natural 



sendo obtido por processos de redução e largamente utilizado na indústria metalúrgica para a 

produção de aço. Segundo WHO, 1988, as formas Cr 3+ e Cr 6+ são as mais importantes do 

ponto de vista toxicológico. A principal fonte natural de cromo é o mineral cromita, Um óxido misto 

de Cromo e ferro cuja composição química centesimal apresenta 68% de Cr2O3 e 32% de FeO. 

Considerada um dos mais importantes minerais industriais, sendo a principal fonte de cromo e 

largamente empregada nas indústrias metalúrgicas, galvanoplastia, de refratários, curtumes, tintas 

e pigmentos, refratários, entre outras. A adição de cromo às ligas metálicas confere a estas ligas 

propriedades inoxidáveis. 

Mobilidade e Toxicologia do Cromo 

O cromo entra no meio ambiente principalmente a partir de atividades antrópicas como: resíduos 

industriais e efluentes de indústria de aço, curtumes, eletrodeposição, tintas oxidantes, das torres 

de resfriamento de águas e da lixiviação de aterros sanitários, estando presente em altas 

concentrações no chorume (Cão e Zhang, 2006).  Sua mobilidade esta diretamente associada ao 

estado de oxidação em que ele se encontra no meio. Bartnhart, 1997,  assinala que sua forma 

Cr3+ apresentada baixa mobilidade em condições normais, estando este fato associado à sua 

baixa reatividade e baixa solubilidade em água. Cão e Zhang, 2006 apontam valores para esta 

solubilidade da ordem de 10 -5 mol/L. Diversos autores como Anderson,1981; Hertz et al, 1989, 

Anderson, 1994;  Hasten et al , 1997; Hossain et al, 1998 e Tagliari et al, 2004 admitem que o 

cromo em sua forma trivalente Cr 3+ não constitui problema para saúde do homem e de animais 

desde que ministrado dentro de níveis de segurança uma vez que do ponto de vista toxicológico 

todos os metais e seus compostos apresentam toxidade que depende da quantidade envolvida 

deste agente tóxico e do tempo de exposição a este agente (Goyer, 1996).  

Entretanto, Kirpnick-Sobol al 2006, ao dosar cromo no meio intracelular observou que o Cr 3+ 

provoca uma maior indução de delação ao DNA que o cromo hexavalente (Cr 6+). Segundo Keller 

e Chiernicharo, 1997 o Cr3+ constitui-se em nutriente essencial para os seres humanos e animais, 

desempenhando relevante papel no metabolismo de glicídios, lipídios e proteínas. A deficiência de 

cromo pode ser observada em humanos, porém em casos extremos segundo Keller at al 1997.  

Ao contrario do Cr 3+ , o Cr6+ e seus compostos, resultante de ação antrópica, apresentam 

elevada toxidade (Yao, 1999), Nesta forma o Cr 6+ apresenta elevada solubilidade e reatividade 

(Zhang, 2005), o que lhe confere alta mobilidade, de modo que a maior ou menor toxidade do 

cromo está diretamente associada a seu estado de óxido-redução. O cromo hexavalente (Cr 6+) e 

seus sais, são solúveis em pH biológico sendo tóxico ao homem, animais e plantas. Em pH 

fisiológico o cromo 6+ apresenta-se como íon cromato (CrO4
2-) que tem similaridade com outros 

íons de ocorrência natural, (SO4
2- , PO4

3-) presentes no meio celular e que são permeáveis a 

membrana celular. Esta similaridade assegura a estes, maior permeabilidade frente aos canais da 

membrana celular o que não se observa nos íons complexos formados pelo cromo na sua forma 

de Cr 3+.  



Os compostos de cromo 6+ são em geral irritantes e corrosivos, e uma vez dentro da célula  

reagem e são reduzidos. Este processo de redução produz além de Cr 3+, radicais livres e cromo 

em estado de oxidação intermediário Cr 5+ e Cr 4+, causando danos estruturais e funcionais as 

células podendo atingir inclusive o DNA.  As possíveis vias de acesso do Cr 6 +, ao corpo humano 

são: contato direto com a pele, pela ingestão, pela inalação embora que estas formas de contato 

posam ocorrer simultaneamente. No homem as partes mais atingidas pelo efeito tóxico crônico da 

exposição a esse metal são o trato respiratório, pele, intestinos e órgãos internos como fígado, 

coração e rins. Sendo a forma mais agressiva de contaminação pelo Cr 6+,  aquela que se dá 

pelo trato respiratório, a partir da inalação de particulados, aerossóis, vapores e poeira. Os efeitos 

mais nocivos são observados nos órgãos internos como pulmões, fígado e nos rins além do trato 

gastrintestinal e sistema circulatório e possíveis efeitos cardiovasculares. Gomes, 1972, relata a 

incidência de lesões cutâneas e de mucosas em população de trabalhadores de indústria de 

Galvanoplastia. Bolla et al 1990, relata a presença de rinite atrófica, subatrófica e hipertrófica além 

de perfuração do septo nasal em população de trabalhadores de industria galvânica. Mutti, 1979 

assinala a presença de disfunção renal em população de soldados submetidos a contato direto 

com altas concentrações de Cromo e Dartsch et al, 1998 relata a presença de nefrotoxidade, onde 

as células renais apresentam uma sensibilidade ao cromo dez vezes maior que as células do 

tecido hepático. A principal via de excreção do cromo absorvido é a renal, onde ele é excretado 

através da urina. Langard, 1980 constata dificuldade respiratória em população de trabalhadores 

de fábricas de ferrosilício e ferrocromo. Vasant et al, 2003 aponta o desenvolvimento de apoptose 

de linfócitos e Dartsch et al para a  nefrotoxidade e hepatoxidade. Devemos ainda levar em conta 

o alto potencial de risco que representa o Cr 6 + para o desenvolvimento de processos 

carcinogênicos, mutagênicos (Szadkowska et al 2003;  Kirpnick – Sobol et al , 2006). 

A incidência elevada de câncer pulmonar em populações de indivíduos submetidos a exposição 

crônica a compostos de CR 6+ são largamente documentadas como Bidstrup, Case 1956, 

Enterline, 1974, Langard et al 1980, Satoh et al 1981, Franchini et al 1983,  Melkid et al 1989, 

Takahashi et al 1990, e Kopallus et al 1993. Segundo Mordenti et al 1997 a incidência de câncer 

em indivíduos expostos ao Cr 6+ esta associada com a facilidade com que este elemento, nesta 

valência, atravessa membranas celulares já que em sua forma trivalente Cr 3+ dificilmente se 

observa este fato, devido a sua  baixa mobilidade e reatividade. Uma vez dentro da célula reage 

com proteínas e ácidos nucléicos, reduzindo-se a Cr 3+. De modo que, são estas reações com o 

material genético a base da propriedade carcinogênica do cromo. 

A organização Mundial de Saúde e a Agência americana de proteção ambiental (Usepa) 

concideram o cromo em sua forma hexavalente Cr 6+ e seus compostos como carcinogênico aos 

seres humanos. No entanto, não há evidência sobre efeito teratogênico desta espécie química do 

metal. (USEPA, 2007 b). 
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RESUMO
Uma caracterização organofaciológica foi realizada em 12 amostras coletadas de um
testemunho de aproximadamente 700 metros de uma sucessão sedimentar oligocênica
correspondente a Formação Tremembé, Bacia de Taubaté, com o objetivo de identificar a
assembléia de componentes orgânicos particulados e caracterizar as condições
paleoambientais de deposição e preservação da matéria orgânica sedimentar. Para tanto
foram utilizadas técnicas de microscopia e geoquímica orgânica. O processamento
laboratorial para a análise de palinofácies seguiu os procedimentos padrões não-oxidativos
para isolamento da matéria orgânica. Foram identificados os componentes
organopalinológicos individuais (Fitoclasto, Palinomorfo e Matéria Orgânica Amorfa) e suas
proporções relativas, atentando particularmente ao seu tamanho, forma e estado de
preservação. Na sucessão sedimentar estudada observou-se o predomínio de componentes
orgânicos particulados do Grupo Palinomorfo, sendo dominado por algas lacustres de água
doce dos gêneros Pediastrum e Botryococcus. A partir da integração desses resultados
associado a dados geoquímicos, a sucessão sedimentar analisada representa uma variação
desde um ambiente lacustre de água doce com regime oxidante até um ambiente lacustre
salino restrito com regime de oxigênio óxico-disóxico.

PALAVRAS-CHAVE: Fácies Orgânica, Oligoceno, Ambiente Lacustre, Formação
Tremembé

ABSTRACT
A organic facies characterization was made in 12 samples collected from a core with
approximately 700 meters of the Oligocenic sedimentary succession who corresponds to
Tremembé Formation, Taubaté Basin. The objective was to identify the particulate organic
constituints and characterize the conditions of deposition and preservation of the
sedimentary organic matter. It was carried out using microscopy techniques and organic
geochemistry analysis (TOC). It was identified and counting the individuals organic
components belonging to the three groups of the organic matter (phytoclast, palynomorph
and amorphous organic matter) considering particularly some morphological patterns (such
as size, shape and stage of preservation). The results pointed out the predominance of
components from the Palynomorph Group, consisting mainly fresh water lacustrine algae
from the Pediastrum and Botryococcus genus. These results associated to the geochemical
data indicate the analyzed sedimentary succession represents from fresh water to saline
lacustrine environment with molecular oxygen contents corresponding oxic-dysoxic
conditions.

KEYWORDS: Organic Facies, Oligocene, Lacustrine Environment, Tremembé Formation



INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é a caracterização organofaciológica (Palinofácies + Geoquímica

Orgânica) de um testemunho que possui aproximadamente 700 metros de uma sucessão

sedimentar oligocênica, pertencente à Formação Tremembé da Bacia de Taubaté. Essa

bacia está localizada na porção leste do Estado de São Paulo (Figura 01). De acordo com

Riccomini (1989), trata-se de uma bacia sedimentar de idade Cenozóica (Eoceno-recente)

que pertencente ao Rift Continental do Sudeste do Brasil - RCSB - relacionada à tectônica

distensiva de idade terciária, interpretado por Vidal et al (2004), cuja evolução está

intimamente relacionada com a abertura do oceano Atlântico Sul e estende-se ao longo do

Vale do Rio Paraíba do Sul. É a maior depressão tectônica do RCSB, possuindo 170 km de

comprimento, 20 km de largura, 3200 km2 de área, interpretado por Riccomini (2004) e

espessura máxima de sedimentos de aproximadamente 850 metros, segundo Vidal et al

(2004). A Formação Tremembé, datada no final do Oligoceno, identifica um pacote rochoso

composto predominantemente por rochas microclásticas (argilitos, siltitos e folhelhos ricos

em matéria orgânica) aceitas como o registro de um sistema lacustre do tipo playalake

segundo Riccomini et al (2004).

Figura 01. Mapa de localização da Bacia de Taubaté (Fernandes, 1993).

MÉTODOS E TÉCNICAS LABORATORIAIS
A preparação do material para análise de palinofácies foi desenvolvida no Laboratório de

Palinofácies & Fácies Orgânica (LAFO) - DEGEO/IGEO/UFRJ utilizando-se os

procedimentos palinológicos padrões não oxidativos descritos por Tyson (1995), Mendonça

Filho (1999), Mendonça Filho et al. (2008).

A primeira etapa do processamento químico constitui na acidificação das amostras com o

ácido clorídrico (37%) para eliminação da fração carbonática. Posteriormente o material foi

neutralizado através da lavagem com água filtrada. Em seguida utilizou-se ácido fluorídrico

(40%) para eliminação da fração silicosa da amostra, sendo novamente neutralizadas com

água filtrada. Completada essa neutralização, as amostras foram novamente acidificadas



com HCl (37%), para eliminação dos possíveis fluorsilicatos formados durante as etapas

anteriores e submetidas a um processo de flotação com cloreto de zinco ( ZnCl2).

RESULTADOS

A partir da análise organocomposicional das amostras, observou-se os três principais

grupos da matéria orgânica (Fitoclasto, Matéria Orgânica Amorfa - MOA e Palinomorfo) com

predominância do Grupo Palinomorfo, representado pelas algas Chlorococcales dos

gêneros Botryococcus e Pediastrum. As colônias de algas Botryococcus apresentam-se com

uma coloração variando de castanho claro a escuro em luz branca transmitida e coloração

amarela intensa em fluorescência. Já as algas coenobiais do gênero Pediastrum

apresentam-se translúcidas sob luz branca transmitida e com colorações variando de

amarelo a amarelo-esverdeado em fluorescência. O Grupo Fitoclasto é o de menor

ocorrência em relação aos demais grupos encontrados, apresentando o predomínio do

sugbrupo fitoclasto não-opaco.

O material analisado apresentou teores de COT variando de 0,05 a 8,82 %, refletindo tanto

a quantidade de matéria orgânica depositada quanto o grau de preservação. Já os teores de

Enxofre Total (ST) alcançaram valores de até 0,54% (Tabela 01; Figura 02).

Sendo assim, a sucessão sedimentar analisada, de acordo com os parâmetros

organofaciológicos, representa um paleoambiente lacustre com variação nas condições de

lâmina d’água, tanto em salinidade e espessura como em regime de oxigênio; ora salino

com condições disóxicas, mais propícias a preservação de matéria orgânica em climas mais

áridos, ora óxico de água doce com condições óxicas numa coluna de água mais espessa.

Tabela 01 – Valores Percentuais de Carbono Orgânico Total (COT), Enxofre Total (ST) e

Resíduo Insolúvel (RI).

Amostra Prof. (m) COT (%) S (%) RI (%)

P 17 51,45 5,32 0,54 86
P 65 101,00 8,82 0,46 87
P 110 151,70 0,19 - 84
P 134 199,10 0,08 - 88
P 147 242,45 0,13 - 84
P 165 311,70 0,20 0,04 83
P 167 352,35 0,05 0,03 90
P 172 473,50 0,17 0,09 85
P 176 509,70 0,81 0,07 86
P 189 596,55 0,03 - 91
P 199 650,45 0,05 - 97
P 209 717,10 0,11 - 96



Figura 02 – Variação do percentual de Carbono Orgânico Total ao longo do

testemunho analisado.
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RESUMO 
Com o objetivo de avaliar a presença de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, 
provenientes de fontes naturais e antrópicas, foram coletadas amostras de 
sedimentos superficiais em 11 locais no Complexo Lagunar Sul de Santo Antônio-
Imaruí-Mirim, SC. Após análises do extrato orgânico por CG-DIC e CG-EM, foram 
determinadas concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais (HAT) que variaram 
de 35 a 2.267 µg g-1 em relação ao sedimento seco. Os hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (HPA) variaram entre 1,1 e 250 ng g-1. De acordo com os valores 
encontrados para as razões entre as abundâncias dos metil-fenantrenos/fenantreno 
e fluoranteno/pireno, estão presentes no complexo lagunar HPA de origem 
principalmente petrogênica. Uma série de compostos do tipo triterpenóides, 
monitorados com fragmento m/z 191, apresentou predomínio de epímeros dos 
hopanos com a estereoquímica 17α(H), 21β(H), oriundos de derivados de petróleo. 
Embora tenham sido detectados diversos HPA em todos os locais, com base nas 
razões empregadas é possível verificar um predomínio de HPA de fonte petrogênica 
em relação à pirolítica.    
 
PALAVRAS-CHAVE:   hidrocarbonetos; complexo lagunar sul, sedimentos. 

 

ABSTRACT 
The main estuary located in the southern region of Santa Catarina State, composed 
of three major lagoons (Santo Antônio-Imaruí-Mirim), is known as the South Lagoon 
Complex. In order to assess the presence of hydrocarbons from biogenic and 
anthropogenic sources, sediment samples were collected at 11 sites in the complex, 
extracted and analyzed by GC-FID and GC-MS for composition and levels of the 
following group of compounds: total aliphatic hydrocarbons (TAH), poliaromatic 
hydrocarbons (PAH) and hopanes. Total concentrations varied from 35 to 2,267 µg g-

1 dry wt total for TAH and from 1.1 to 250 ng g-1 dwt for PAH. The use of ratios based 
on the alkylphenanthrene/phenanthrene and fluoranthene/pyrene proportions 
indicated the predominance of petrogenic PAHs in most locations. A series of 
triterpanes was monitored with the m/z 191 fragment and revealed the strong 
predominance of the thermodynamically more stable 17α(H), 21β(H) hopanes, 
usually found in petroleum sources. The results indicated that PAHs of distinct 
sources were detected in the sediments of the South Lagoon Complex, but with 
petrogenic sources appearing predominantly.   
 
KEYWORDS: sediment, hydrocarbons, PAH, Lagoon. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

O complexo lagunar Santo Antônio-Imaruí-Mirim, localizado no sul do estado de Santa 

Catarina, é conhecido não só pela beleza cênica, mas também pelos constantes conflitos 

causados no entorno dessa região. Dentre as principais atividades responsáveis pelos 

impactos na região destacam-se a extração e beneficiamento de carvão, produção 

agropecuária e pesca (artesanal e industrial). Diante desse cenário, este trabalho objetiva 

avaliar os tipos de hidrocarbonetos (alifáticos, policíclicos aromáticos e biomarcadores de 

petróleo) encontrados nos sedimentos e correlacioná-los com fontes específicas, sejam 

naturais ou antrópicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

As amostras de sedimentos foram extraídas e posteriormente fracionadas em coluna 

contendo sílica e alumina para a obtenção das frações que contêm os hidrocarbonetos 

alifáticos totais (HAT) e os poliaromáticos (HPA) de acordo com os métodos EPA 3510C e 

3630C. As quantificações seguiram os métodos EPA 8015B e 8270C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais (Tabela 1) oscilaram entre 35,0 e 

128,1 µg g-1 em relação ao sedimento seco. A única exceção foi o local SAB, com um valor 

extremamente elevado (2.267 µg g-1). Normalmente sedimentos ricos em matéria orgânica 

podem conter até 100 µg g-1 de hidrocarbonetos alifáticos totais, mas concentrações acima 

deste valor geralmente são associadas à contaminação por petróleo (Readman et al., 2002). 

 
Tabela 1. Teores de hidrocarbonetos alifáticos totais (HAT), poliaromáticos (HPA), Índice 

Preferencial de Carbono (IPC) e razão entre abundância de alguns HPA   

Amostra de sedimento HAT (µg g-1) HPA (ng g-1) IPC Fluo/Pira MetilFEN/FENb 
Santa Marta 1 A (SM1A)  126,0 2,9 4,1 0,8 2,4 
Santa Marta1B (SM1B)    47,3 1,1 3,4 1,1 2,8 
Santa Marta 2A (SM2)    35,0 3,1 2,5 1,0 2,8 
Canal A (CA)    81,2     250,0 3,3 0,6 2,2 
Canal B (CB)    66,0       19,0 3,6 0,7 3,1 
Imaruí A (IMA)    71,0       15,0 1,9 0,7 2,9 
Imaruí B (IMB)    49,1       19,0 3,0 0,8 2,9 
Santo Antônio A (SA)   128,1       86,0 2,0 0,7 3,2 
Santo Antônio B (SB) 2.267,0       41,0 1,1 0,8 3,3 
Santo Antônio C (SC)   143,1       92,0 2,0 0,8 3,0 
Santo Antônio D (SD)     41,4       22,0 2,0 0,7 2,9 
a Razão abundância entre fluoranteno / pireno 
b Razão soma abundância metilfenantrenos / fenantreno. 
 
Os alcanos homólogos de cadeias longas (>C20) foram majoritários em todas as amostras 

de superfície. Observou-se uma maior quantidade dos hidrocarbonetos de cadeias longas 



com predomínio dos compostos C29 e C31 (Figura 1). Esse perfil é típico do aporte de ceras 

epicuticulares, cutículas de folhas, esporos, etc, de plantas superiores (Killops & Killops, 

2005). O valor do Índice Preferencial de Carbono (IPC) foi próximo ou superior a 2 em todas 

as amostras, exceto na SAB (IPC = 1,1), o que demonstra indício de contaminação por 

petróleo. Embora tenha predominado parafinas com uma típica distribuição de aporte 

natural, uma série de compostos do grupo dos triterpenóides, notadamente hopanos, foi 

identificada em todas as amostras. O predomínio dos epímeros 22S/R com a configuração 

17α(H), 21β(H) sugere a contaminação do ambiente por derivados de petróleo. 
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Figura 1.  Cromatograma da fração dos hidrocarbonetos alifáticos do ponto Canal B (CB), 
mostrando a distribuição dos hidrocarbonetos alifáticos (os valores acompanhados do C 
indicam o número de átomos de carbono). PI = Padrão interno; PRI = pristano; FIT = fitano. 

 

As concentrações dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) totais variaram de 1,1 

a 250 ng g-1 em relação ao sedimento seco (Tabela 1). Os valores determinados estão de 

acordo com os encontrados em ambientes contaminados (Soclo et al., 2000). Foram 

calculadas algumas razões que sugerem origem pirolítica ou petrogênica dos HPA 

encontrados (Tabela 1). O padrão de distribuição dos HPA em petróleo apresenta como 

característica o predomínio dos HPA alquilados em relação ao HPA parental de cada série 

homóloga. Os valores obtidos a partir da relação Σmetilfenantreno/fenantreno para todos os 

locais (> 2,0) indicaram que os HPA encontrados nos sedimentos são originários 

predominantemente de petróleo. Os valores obtidos a partir da razão Fluo/Pir, baseada na 

diferença de estabilidade termodinâmica desses compostos, confirmaram a origem 

petrogênica sugerida acima. Somente nos locais SM1B e SM2 os valores encontrados foram 



próximos da unidade, o que indica uma contribuição pirolítica, possivelmente proveniente da 

queima de carvão mineral, madeira, e até mesmo de derivados de petróleo. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, constatou-se que para a maioria dos locais as fontes 

dos hidrocarbonetos lineares são predominantemente naturais. No entanto, é possível 

verificar contaminações de derivados de petróleo por meio dos HPA e dos derivados do 

hopano, que apareceram em todos os locais estudados. 
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RESUMO 

Basaltos portadores de mineralizações de geodos de ametista do distrito mineiro Los 
Catalanes no Uruguai, juntamente com o de Ametista do Sul no Brasil, são famosos 
mundialmente. A mineralização ocorre como geodos preenchidos por minerais de sílica em 
basaltos da Fm. Arapey. A grande variação nos valores de isótopos de enxofre (δ34S) no 
basalto hospedeiro sugere diferentes fontes de enxofre (magmático e sedimentar) nos fluidos 
hidrotermais relacionados com a mineralização. Os dados apresentados aqui corroboram o 
modelo epigenético para a formação destes depósitos. 
 
Palavras-chave: Ametista, Uruguay, isótopos de enxofre, hidrotermal 
 
 
ABSTRACT 

Amethyst-bearing basalt lava flows from Los Catalanes mining district of Uruguay are the 
most famous amethyst deposits in the world, together with those of the Ametista do Sul mining 
district in Brazil. Mineralization occurs in geodes, filled with silica minerals hosted in basaltic 
rocks of the Arapey Formation. The wide range of sulphur isotopic values (δ34S) in the basalts 
hosting geodes suggests the precipitation of sulphur of different origins (magmatic and 
sedimentary) in the percolating hydrothermal fluids. The data presented here support an 
epigenetic model for the formation and filling of the amethyst geodes hosted by the volcanic 
rocks.  
 
Keywords: Amethyst, Uruguay, sulphur isotopes, hydrothermal 
 
INTRODUCTION 

Amethyst-bearing basalt flows are found in many regions of northeastern Uruguay and 

southern Brazil, mostly in Artigas region (Uruguay) and Ametista do Sul region (Brazil ). The 

mineralization occurs as geodes partly filled with chalcedony, agate, colorless quartz, amethyst 

and calcite. The geodic cavities are hosted by basalts of the Arapey Formation in Artigas 

(Uruguay), which corresponds to the Serra Geral Formation (Brazil). Duarte et al. (2005) 

suggested an epigenetic formation, at low temperature (<150 ºC), for the formation of the geodic 

cavities, with large-scale fluid percolation. This study is focussed in the mineralizing fluid. Two 

hypotheses are presented in previous works: (1) post-magmatic, external non-magmatic fluids 

(Gilg et al. 2003) and (2) fluids derived from the magma (Proust and Fontaine 2007). To better 

understand the fluid flow related to the mineralization in Los Catalanes (Artigas, UY), we made 

sulphur isotope measurements on the mineralized, highly-altered to clay minerals, host rocks 

aimed to constrain the source of sulphur in the mineralizing fluid. 



 
GEOLOGICAL SETTING 
 

The volcanic sequence of the Paraná Basin, called Arapey and Serra Geral Formations, 

is one of the major continental basaltic flood provinces in the world, formed during volcanic 

events between 137 and 127 Ma (Turner et al. 1994). The volcanic rocks include mostly basalts 

and andesitic basalts (>95 vol%), whereas rhyodacites and rhyolites are minor (~4 vol%) 

(Bellieni et al., 1984). In the Artigas region, two lavas are mineralized in Los Catalanes mining 

district. The therm colada is used, the Spanish word for lava. Colada Catalán is around 30 m 

thick, with up to 10 m of mineralized level, the geodes have variable sizes from centimeters to 

meters (some up to 5 m). Colada Cordillera is thinner (9 m thick) than colada Catalán and 

displays cavities up to 1 m tall, with a geode-bearing portion 2-3 m thick. Both mineralized flows 

are highly altered to clay minerals in the geode-bearing portion. 

 

SULPHUR ISOTOPES 
 

The δ34S values of the analyzed basalt samples (Table 1) from Los Catalanes deviate 

considerably from the isotopic composition of mantle-derived sulphur at about 0 ± 5‰ (e.g., 

Ohmoto and Rye 1979) (Fig. 1). Similar to the isotope data, the sulphur contents in basalts also 

vary in a relatively wide range (67 to 917 µg/g; Table 1). 

 

 
Figure 1 - Signature of δ34S obtained on mineralized 

rocks from Artigas (black), compared with geological 
and extraterrestrial material (modified from Rollinson 

1994). 

Table 4 - Isotopic composition and concentration of 
δ34S from the host basalt. 

 δ 34S STD Concentration

Sample (‰ CDT)  (ppm) 

Colada Catalán    
CT1 -12,1 0,18 917 

PA/Gq 33 -0,4 0,05 207 

PA/Gq 34 -7,6 0,29 180 

PA/GQ 35 -11.2 23,3 167 

Colada Cordillera    

PA/Gq 21 -14,99 0,07 n.d. 

PA/Gq 23 -3,9 0,12 67 

PA/Gq 25 -5,6 0,03 215 

PA/Gq 28 -0,3 0,08 117 

 
 
 



DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
The main purpose of the sulphur isotopic analyses of the basalts was to add constraints 

on the genesis of the amethyst geodes by weighing up possible links to processes which caused 

variations in the isotopic composition of the sulphur. Different possibilities may be considered to 

explain the broad range of relatively low δ34S values in the investigated basalts: (i) contamination 

of the magma or lava by assimilation of external, non-magmatic sulphur; (ii) shifts related to 

hydrothermal processes that affected the lavas, and (iii) isotope ratio variations related to 

degassing during or after eruption. Hoog et al. (2001) suggested that degassing of basaltic 

magmas generates very little variation in the isotopic composition of sulphur, so the other two 

alternatives should be considered. Crustal contamination appears to be a common feature of 

continental flood basalts (e.g., Fodor 1987; Reichow et al. 2005) while compositional variations 

in the low-Ti Gramado magmas, which host the amethyst geodes, are interpreted to reflect 

mainly crustal assimilation (Peate and Hawkesworth 1996). The low-Ti basalts of the present 

study are significantly depleted in 34S compared to sulphur isotopic signature in sills of the Serra 

Geral Formation (Nakamura et al. 2002) (Fig. 2). More likely the broad range of the δ34S values 

(-14.99 to -0.3 ‰) and the depletion of the basalts in 34S suggests their contamination by 

sedimentary sulphur later during their alteration by hydrothermal fluids that mineralized the 

basalt. 

 
Figure 2 – Isotopic data of samples from Serra Geral Formation sills (modified from Nakamura et al. 2003) and the 

possibilities of contaminant lithologies situated underneath the basin. Artigas δ34S signature is indicated. 
 

The mineralizing fluid passed through a thick sedimentary succession before reaching 

the flows to mineralize the rock. The relatively wide range of δ 34S values may reflect variations 

in the portion of sulphur of magmatic and sedimentary origin, although the isotopic composition 

of the sedimentary sulphur may also vary, depending on the possible presence of some 34S 

enriched marine sulfate. 
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RESUMO  

Com o intuito de caracterizar a geoquímica dos sedimentos de corrente na bacia de drenagem do 
Córrego do Bule/Ribeirão da Colônia, município de Ouro Branco, MG, foi realizada duas 
amostragens, respectivamente no período de chuva (março-2008) e estiagem (junho-2008). Tal 
região é destaque dentre as ocorrências minerais do Quadrilátero Ferrífero possuindo depósitos 
sulfetados de Sb, Cu, Zn, Pb e As. A partir da aplicação de métodos estatísticos multivariados 
(análise de componentes principais e análise de clusters) foi possível indicar que as associações 
geoquímicas entre os elementos analisados está intimamente ligado a geologia da área, destacando 
a associação calcófila (Cu, Zn e As), metassedimentos do Supergrupo Minas (representados por Ca, 
Mg, Al e K), além dos Itabiritos e minerais de manganês (Fe e Mn). 
 

 
Palavras-chave: metais/sedimento/Quadrilátero Ferrífero/Morro do Bule. 
 

ABSTRACT 

The aim of this work was to characterize the stream sediments of the Bule Creek/Colônia River, 
located at Ouro Branco town, Iron Quadrangle. Two sampling campaign were made to collect data, 
respectively one in dry season (March 2008) and one in wet season (June 2008). This region is 
highlighted by the mineral sulfides deposits of Sb, Cu, Zn, Pb e As. The multivariate exploratory 
techniques of statistics were utilized (Principal Components Analysis and Clusters Analysis) to better 
comprehension of the data. The statistical analysis indicated that the geochemical associations of the 
elements are closely linked to the region geology, represented by the sulfide association elements, the 
sediments of Minas Supergroup and the Itabirito (BIF´s) and manganese minerals. 

Keywords: metals/sediment/Iron Quadrangle/Bule Creek. 

 

INTRODUÇÃO 

A área proposta para estudo se situa geograficamente na região centro-sul de Minas 

Gerais, no município de Ouro Branco, mais precisamente no Morro do Bule, próximo a 

antiga estação ferroviária de Hargreaves. Esta área, em seu contexto geológico, se localiza 

na parte sul do Quadrilátero Ferrífero, na região do sinclinal Dom Bosco, onde predominam 

litologias do Supergrupo Minas (Figura 1), caracterizados por metassedimentos de ambiente 

geodinâmico de margem passiva gradando para depósitos sin-orogênicos (Barbosa 1968; 

Dorr, 1969; Alkmim & Marshak 1998). 



Ocorrências de veios sulfetados, de filiação magmática, se apresentam intrudidos em 

litologias dos Grupos Itabira (seqüência de transgressão marinha, representados pelas 

Formações Cauê e Gandarela) e Piracicaba (seqüência deltaica graduando para marinho 

raso, representado pelos Grupos Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro). Tais 

ocorrências de sulfetos se destacam pelas paragêneses nelas existentes, que contêm Sb, 

Cu, Zn, Pb e As. Em ambiente supergênico, sob a atuação dos processos intempéricos, tais 

minerais se degradam e liberam para o ambiente parte de seus constituintes, caracterizando 

a dispersão natural dos elementos. A região em questão possui clima tropical de savanas 

(cerrados), com estação seca de outono-inverno e o período úmido se estendendo de 

outubro a março, onde a pluviosidade atinge níveis acima de 1300 mm e a umidade relativa 

se aproxima de 75%. Logo, a predominância de um clima úmido condiciona a dispersão 

hidromórfica sobre a dispersão clástica (intemperismo físico) na região, ou seja, o 

intemperismo químico será preponderante sobre as fases minerais das litologias. Portanto, a 

evidência da dispersão dos elementos no ambiente superficial se dará em perfis de solos e 

em sedimentos de corrente em drenagens próximas à ocorrência mineral, provavelmente a 

adsorvidos em argilas, óxidos-hidróxidos de Fe e Mn e matéria orgânica; co-precipitados os 

próprios óxidos-hidróxidos de Fe e Mn, além de formar complexos com demais compostos 

presentes na água, destacando as fases coloidais. A drenagem principal na área de estudo 

é o Ribeirão da Colônia, porém, o Córrego do Bule é a drenagem que banha a 

mineralização de sulfetos, e se encontra com o primeiro citado a jusante. Esta pequena 

bacia de drenagem (cerca de 50 km2) desaguará na barragem a sudoeste da Serra de Ouro 

Branco, pertencente à companhia siderúrgica Gerdau/Açominas. Apesar de representar uma 

ocorrência mineral destaque na região do Quadrilátero Ferrífero, existem poucos trabalhos 

realizados sobre o assunto, nos quais os principais são de geologia básica, tais como 

prospecção aluvionar (análise mineralométrica - Cassedanne et al., 1974), mapeamento 

geológico (Dorr, 1969; Fraga, 1992) e geologia econômica das ocorrências de tais sulfetos 

(Guimarães & Coelho, 1946). O objetivo principal deste estudo é determinar o 

comportamento dos elementos analisados, a saber, Mo, Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Mn, Fe, As, 

U, Au, Th, Sr, Cd, Sb, Bi, V, Ca, P, La, Cr, Mg, Ba, Ti, Al, K, Sc, Hg, Ga, Cs, Rb, Zr, Y e Ce, 

no sedimento de corrente ao longo da drenagem principal (Córrego do Bule/Ribeirão da 

Colônia).  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Foram realizadas duas amostragens, respectivamente no período de chuva (março-

2008) e estiagem (junho-2008), de sedimentos de corrente em seis estações ao longo do 

Córrego do Bule/Ribeirão da Colônia, além dos seus quatro principais tributários. Tais 

amostras de sedimento sofreram digestão por água-régia e foram analisadas por ICP-MS 



para 35 elementos, dentre eles Mo, Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Mn, Fe, As, U, Au, Th, Sr, Cd, 

Sb, Bi, V, Ca, P, La, Cr, Mg, Ba, Ti, Al, K, Sc, Hg, Ga, Cs, Rb, Zr, Y e Ce. Para a 

interpretação do comportamento dos elementos no sedimento foi utilizado dois métodos de 

estatística multivariada: 1) análise de componentes principais, a qual correlaciona as 

variáveis entre si, segundo fatores, os quais são interpretados como eventos geoquímicos 

ocorrentes no ambiente em questão; 2) análise de agrupamentos (cluster analysis), a qual 

discrimina os elementos em grupos, segundo seu valor de correlação (índice r de Pearson).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para o período chuvoso, no fator 1, o qual representa 41% da variância total da 

amostra, se destacam os elementos U, Au, Th, V, P, La, Cr, Ti, Al, K, Sc, Hg, Ga, Cs, Rb, Zr, 

Y e Ce, com valores positivos acima do nível de significância adotado de 0,65. O fator 2 

(30% da variância total da amostra) possui como destaques Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, As, Cd, 

Sb e Zr; já o fator 3 (9% da variância total da amostra) apresenta apenas Fe e Mn como 

destaques. Para o período seco, os elementos Mo, Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, As, U, P, Rb e Y 

compõem os destaques no fator 1 (28% da variância total da amostra); no fator 2 (27% da 

variância total da amostra), os elementos Bi, V, Ca, Mg, Al, Sc, Hg, Ga e CE aparecem com 

altos valores de correlação, somente Cd se correlaciona negativamente; no fator 3 (21% da 

variância total da amostra) os destaques são para Au, Th, La, Cr, Ti e Zr, com Fe e Mn 

correlacionados negativamente. Ao analisar os fatores no período de estiagem, percebe-se 

que estes refletem bem a geologia da área em estudo, mostrando no fator 1 a  a associação 

geoquímica entre os elementos calcófilos Cu-Zn-Pb-Ag-As a qual reflete a mineralização 

sulfetada do Morro do Bule. O fator 2 representam os metassedimentos dos grupos Itabira e 

Piracicaba, com altas correlações para Mg e Ca (carbonatos) e Al e Ga (siliciclásticas). Já o 

fator 3 pode significar os Itabiritos e as ocorrências de minérios Mn. Já os fatores para o 

período de chuvas podem ser interpretados como a grande dispersão geoquímica 

proveniente do solo residual, pois as drenagens amostradas são de primeira e segunda 

ordem, ou seja, os locais de amostragens são próximos a cabeceira, propícias a grandes 

enxurradas. Logo, o fator 1 é o que melhor representa tal interpretação, apresentando 18 

elementos com altos valores de correlação, sem grande significância de afinidades 

geoquímicas entre os elementos, ou seja, mostra o efeito “enxurrada”. Porém, o fator 2 

mostra a associação geoquímica entre os elementos calcófilos Cu-Zn-Pb-Ag-As-Sb, 

refletindo novamente a mineralização sulfetada, entretanto, com o acréscimo do Sb. Assim 

como para o período seco, o fator 3 novamente apresenta como destaque Fe e Mn, 

representando os Itabiritos e ocorrências de minérios de Mn. Através dos dendogramas 

(resultados da análise de “clusters”) para o período de estiagem e período chuvoso, 

respectivamente, torna melhor a interpretação e visualização dos dados, além de corroborar 



a análise de componentes principais. É válido ressaltar que foi utilizado o método de 

aglutinação (de dados) de Ward, facilitando a interpretação, pois separa os clusters sempre 

em dois grandes grupos. Para o período de estiagem, um dos grupos é representativo da 

associação dos elementos calcófilos, destacando Pb, Zn, Sb, Ag e As, além de ter as 

menores distâncias de ligação (ou seja, mais correlacionado estão), coincidindo com o fator 

1 da análise de componentes principais para o período. O segundo grande grupo é dividido 

em dois outros: um destacando Ca, Mg, Al, Ga, ou seja, representa os metassedimentos, e 

outro destacando Fe e Mn (Itabiritos e minerais de Mn). O período de chuva segrega um 

grande grupo destacando Ca, Mg, Fe e Mn, sendo os dois primeiros com a menor distância 

de ligação, coincidindo com o fator 2 para o período e os dois últimos com o fator 3. O 

segundo grande grupo também pode ser dividido em dois grupos, sendo um representante 

da associação calcófila (Cu, Ag, Pb, Zn, Sb e Cd), e o outro, também coincidindo com o fator 

1 para este período, destacando Al, Ga e V. 

   

CONCLUSÃO 

 A associação geoquímica sulfetada é a que mais se destaca, podendo ser devido à 

proximidade dos pontos de amostragem da área fonte da ocorrência mineral. O elemento 

antimônio, que se esperava ter um comportamento semelhante aos demais elementos 

calcófilos, se destoa dos demais, somente se aproximando dos demais em períodos 

chuvosos (“efeito enxurrada”), o qual lava intensamente os solos da cabeceira. Isto pode se 

dever ao fato de que o Sb se encontra na forma de minerais secundários, os quais fazem 

com que sua dispersão no ambiente superficial seja intensa. 
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RESUMO 

Propriedades físico-químicas de inclusões fluidas e fundidas obtidas por LA-ICP-MS 

e microtermometria revelaram-se como importante complemento de investigação 

dos processos geológicos que ocorreram nos albititos uraníferos de Lagoa Real 

(Bahia-Brasil).  
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ABSTRACT 

Data of melt and fluid inclusions obtained by LA-ICP-MS and microthermometry 

techniques represent an important investigation complement to understand 

geological processes which took place in Lagoa Real uraniferous albitites (Bahia-

Brazil).   

 

KEYWORDS 
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INTRODUCTION 

Geochronological studies related to Lagoa Real uraniferous albitites have been done by 

Chaves et al. (2007). LA-ICP-MS U-Pb dating of zircon and uraninite of the albitites revealed 

protolith (uraniferous sodic syenites) crystallization and simultaneous deformation around 1.9 

Ga along shear zones active during the final stages of the Orosirian Orogeny. Disseminated 

uraninite initially crystallized during 1.9 Ga metamorphism from U released by uraniferous 

titanite of the syenite. This work aims to show that physical and chemical properties of fluid 

and melt inclusions from uraniferous albitites can support this geological scenario. 

 



METHODOLOGY 

Rock samples were collected from Cachoeira Mine pit (anomaly 13) and drill-core rocks from 

anomalies 1, 3, 7, and 9 of the Lagoa Real Uraniferous Province (Fig.1). Analyses of the 

chemical contents of fluid and melt inclusions in some minerals of the paragenesis 

associated to the uraniferous mineralization of Lagoa Real were performed by using the LA-

ICP-MS (Cetac/Geolas-Pro - wavelength 193 nm and Thermo Element II ICP-MS) technique 

with standard NIST 610. Microthermometric studies were carried out by using Chaixmeca 

heating/freezing system stage adapted to Leica DMR-XP microscope.  

 

GEOLOGICAL SETTING OF THE LAGOA REAL URANIUM ORE BODIES 

The Lagoa Real region is located in the central-southern part of São Francisco Craton 

(Fig.1). The basement of this region is formed by Archean/Paleoproterozoic granulitic, 

migmatitic, and gneissic rocks, which belong to the Paramirim Block (Inda & Barbosa, 1996). 

The Paleoprotozoic Lagoa Real Granitic-Gneissic Complex covers an area larger than 2,000 

km2 of the Paramirim Block and includes granitoid bodies, gneisses, albitites and 

amphibolites. Uranium mineralization at Lagoa Real is found as micro to milimetric 

disseminated uraninite associated with discontinuous subvertical tabular bodies of albitites 

located along shear zones (Costa et al., 1985). Each body has maximum length of 3 km and 

average width of 10 m (max. 30 m). Amphibolites often occur along tabular bodies of albitites 

and are also attained by shear zones.  

 

PETROGRAPHY, METAMORPHIC REACTIONS, AND URANINITE FORMATION 

After Chaves et al. (2007), the term albitite represents a metamorphosed syenite without 

quartz but with associated uraniferous mineralization. Micropetrographic studies revealed a 

strong anisotropy in the metamorphic foliation generated during ductile shear development. 

There are portions of the rock where the texture and the mineralogy of magmatic stage are 

preserved, including antiperthites and zoned augites. Other ones mix magmatic and 

metamorphic textures and many others have exclusively granoblastic texture. Therefore, it is 

evident the transformation of the magmatic stage minerals during metamorphism up to their 



complete recrystallization. Besides the recrystallized minerals, new ones also resulted from 

metamorphic reactions. In portions that preserve the magmatic stage, albite (50% to 70% 

vol.), iron-rich augite (20% to 40%) and some microcline (up to 15%) are found as essential 

members. Accessory minerals of the magmatic portions are dark brown uraniferous titanite, 

allanite-Ce, magnetite, fluor-apatite, zircon, fluorite, and apophyllite. Magmatic calcite is 

sometimes present. In such magmatic portions, both quartz and features resembling silica 

dissolution were not found. Since quartz is absent in these portions, there is no reason to 

believe that quartz-rich São Timóteo Granite underwent sodic metasomatism to generate 

albitites, as previously suggested by Maruejol (1989).  

 

During 1.9 Ga metamorphism, under high-grade amphibolite facies, not only hastingsite, but 

also andradite (Ca and Fe3+ garnet) resulting from iron-rich augite transformation appeared. 

At that moment, andradite became part of the metamorphosed syenite, rock formed through 

recrystallization of iron-rich augite, albite, microcline (+/- calcite), and accessory minerals. 

During recrystallization, iron-rich augite became aegirine-augite (more sodic) and albite 

became oligoclase (slightly more calcic). The association between oligoclase and andradite 

reveals high pressure metamorphism common to ductile shear zones (Yardley, 1989). 

Magnetite was replaced by hematite (rising of Fe3+ during metamorphism). The disseminated 

uraninite - produced from U released by uraniferous titanite – precipitated through redox 

processes (with ferrous iron participation) and was retained inside andradite and aegirine-

augite formed at that moment (Chaves et al., 2007). 

 

RESULTS AND CONCLUSIONS 

Melt inclusions found in magmatic augites are richer in Na, Al and Ti than augite itself (Fig. 

2). These elements belonged to the magma when augite crystallized and were further used 

by albite (Na and Al) and uraniferous titanite (Ti) during syenite crystallization processes. 

There is some radiogenic Pb in the augite structure, which reveals the previous presence of 

U in the syenitic magma.  

 

Primary fluid inclusion in magmatic iron-rich augite of the albitites (Fig. 3) contains Na and, 

once more, it seems to be evident that sodium was in original magma and this fact explains 

the composition of albitites, making unnecessary the argument of sodic metasomatism (e.g. 



Maruejol, 1989) to explain albitite petrogenesis. Incompatible Rb and Ba did not fit in syenite 

minerals during magmatic crystallization and remained in the melt and fluid phases. 

 

The formation of andradite from iron-rich augite during shear events that generated the 

metamorphosed syenites was certified by the ICP-MS signals (Fig. 4), which show the same 

elements in structure of both minerals (except Mg and Na, which migrated to the fluid phase). 

Uranium released by magmatic titanite (U source mineral) during the 1.9 Ga metamorphism 

was recorded in the fluid inclusions found in andradite, mineral that was formed in this same 

metamorphic event which recrystallized titanite crystals. Such uranium was responsible by 

precipitation of the disseminated uraninite found inside andradite. According to 

microthermometry of fluid inclusions in andradite, the eutectic temperature (around -52oC) is 

similar to that obtained from secondary (metamorphic stage) fluid inclusions  in  augite  

crystals  and  is  not  far  away from that of the magmatic stage (around -65oC) of augite, 

probably indicating slight aqueous dilution of magmatic fluids in the metamorphic 

environment (an almost closed system?) yielded during 1.9 Ga shear event.  

 

Compositions and properties of studied melt and fluid inclusions, important complement to 

understanding geological processes, seem to sustain the model proposed by Chaves et al. 

(2007) for the crystallization, metamorphism, and uranium mineralization of Lagoa Real 

albitites. However, melt and fluid inclusions in a large number of albitite minerals must be 

found and investigated to provide additional support to this model. 
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RESUMO 

Neste estudo, realizamos um experimento de decomposição durante 183d de três espécies 

vegetais dos manguezais brasileiros. Nos tecidos foliares analisamos a composição 

elementar e isotópica assim como dos grupos fenólicos da lignina. Os resultados mostram 

as possibilidades de uso no estudo de processos e identificação de fontes e as mudanças 

da composição fenólica sinalizam para algumas diferenças dos padrões descritos nas 

regiões marinhas temperadas.  

 

Palavras Chaves: Matéria Orgânica; Região Costeira; Decomposição 

 

ABSTRACT 

This study presents the results of a decomposition experiment carried out during 183 days 

using three plant species found in Brazilian mangroves ecosystems. We analyzed elemental 

and isotopic composition in foliar tissues and the lignin phenolic groups. Our results 

demonstrate the potential uses of these parameters to identify processes and sources. 

Finally, pattern changes found in the phenolic compositions signatures were different from 

patterns previously described for temperate marine regions. 

 

Keywords: Organic Matter; Costal Region; Decomposition 

 
Introdução 

Os manguezais são ambientes altamente variáveis no que diz respeito às suas condições 

termodinâmicas. Possuem um relevante papel ecológico e dão estabilidade as regiões 

costeiras. No contexto dos processos biogeoquímicos, a dinâmica da matéria orgânica tem 

sido principalmente estudada em relação as suas concentrações totais e pouca atenção tem 

sido dada para a discriminação de fontes e a seu estado de alteração diagenética. Assim, a 

etapa primordial para o bom entendimento do funcionamento dos processos de 
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transformação da matéria orgânica dentro do ciclo biogeoquímico é uma caracterização 

adequada das fontes e suas alterações ao longo do tempo e do espaço.  Neste sentido, a 

combinação de abordagens e o uso de ferramentas biogeoquímicas são fundamentais para 

inferir sobre as alterações que ocorrem no ambiente aquático e/ou terrestre. 

Em síntese, a proposta do nosso estudo é avaliar a dinâmica de decomposição das 

folhas das três principais espécies vegetais (Avicennia germinans, Laguncularia racemosa e 

Rhizophora mangle) que ocorrem no manguezal do estuário do rio Paraíba do Sul (RPS, 

São João da Barra “SJB”, Estado do Rio de Janeiro “ERJ”) utilizando a composição 

elementar e isotópica, e a composição dos fenóis de lignina.  

 

Material & Métodos 

As amostras vegetais (folhas) foram coletadas e no laboratório lavadas com água ultra 

pura, pesadas (30g), colocadas em sacos de nylon com abertura de 1 mm, deixada no 

campo e recolhida nos seguintes intervalos: 1, 2, 3, 4, 7, 15, 30, 60, 90, 120 e 183 dias. 

Após esta etapa, lavadas, secas e trituradas. A composição elementar e isotópica foi 

determinada em todos os intervalos de tempo, enquanto a lignina, apenas no início (1º d) e 

final (183º d) do experimento.  

A composição elementar e isotópica no material vegetal foi determinada através de um 

analisador elementar acoplado a um espectrômetro de massas (Thermo Quest Finnigan 

Delta Plus acomplado), no Laboratório de Ecologia Isotópica do Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura da Universidade de São Paulo e os valores de 13C e 15N expressos em 

partes por mil (‰). O método utilizado consiste na oxidação da lignina com óxido de cobre 

(CuO) em meio básico (HEDGES & ERTEL, 1982) e ~70% de recuperação nas extrações. 

 

Resultados e Discussão 

 

Nos primeiro 15 dias do experimento, houve uma rápida perda de massa para todas as 

espécies (A. germinans= 40%; R. mangle= 25% e L. racemosa= 29%), chegando no final 

com uma perda acentuada (A. germinans= 62%; R. mangle= 38% e L. racemosa= 45%) e a 

meia vida para cada tipo de folha apresentou os seguintes valores: A. germinans= 64 dias; 

R. mangle= 77 dias e L. racemosa= 80 dias. 

 Uma das características para o uso de biomarcador é o seu caráter conservativo, 

independente da sua concentração. Outra característica importante é conhecer, com 

possibilidades de previsão, como suas transformações podem ocorrer gerando alterações 

na sua composição qualitativa e quantitativa final. Nossos resultados, tempo inicial e final do 

experimento, mostram que existe uma nítida perda de Corg, um discreto aumento de Ntotal, 

uma redução acentuada da razão atômica (C:N) a, e a composição isotópica do C e N fica 
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mais leve para todas as espécies. Este padrão de alteração da matéria orgânica foliar dentro 

do período estudado reflete a perda de material orgânico mais lábil seguido de uma 

colonização bacteriana que aumenta a concentração de Ntotal, reduz a razão (C:N)a e torna 

a composição isotópica mais leve devido ao incremento de bactérias fixadoras de N 

atmosférico. A composição isotópica do C também ficou mais leve e reflete o aumento 

relativo dos compostos orgânicos mais refratários como a lignina (Tabela 1). 

Tabela 1: Composição elementar e isotópica nas folhas das 3 espécies vegetais estudadas 
no início e final do experimento. 

A. germinans 
 

Corg 
(%) 

Ntotal 
(%) 

(C:N)a 
13C 

(‰) 

15N 
(‰) 

1 d 44,8±1,12 0,69±0,08 76±13 -26,6±0,23 7,08±0,03 

183 d 15,5±2,91 0,73±0,06 25±3 -27,3±0,16 5,87±0,54 

R. mangle 
 

Corg 
(%) 

Ntotal 
(%) 

(C:N)a 
13C 

(‰) 

15N 
(‰) 

1 d 45,3±5,23 0,56±0,16 106±7 -27,9±0,87 4,53±1,59 

183 d 19,6±5,18 0,75±0,10 30±4 -28,6±0,27 4,48±0,75 

L. racemosa 
 

Corg 
(%) 

Ntotal 
(%) 

(C:N)a 
13C 

(‰) 

15N 
(‰) 

1 d 42,9±2,37 0,47±0,02 106±9 -29,6±0,08 4,46±0,57 

183 d 27,1±9,51 0,82±0,18 37±6 -29,7±0,47 4,17±0,17 

 

 Além do comportamento descrito acima, realizamos um cálculo da variabilidade 

temporal da razão (C:N)a e da composição isotópica de C e N, ao longo de todo o 

experimento para as três espécies. Os resultados mostraram que o 13C foi conservativo 

(CV=1%) enquanto o 15N (CV ~10%) e (C:N)a (CV entre 30 e 40%) apresentaram 

alterações que não são adequadas na identificação de fontes, mas indicam processos como 

já foram mencionados anteriormente.  

 A presença dos grupos fenólicos siringil (S), vanilil (V) e cinamil (C) e suas relações, 

tem sido usada para estimar a presença de diferentes classes de tecidos vasculares na 

mistura do material orgânico presente nos sedimentos assim como a razão entre ácido e 

aldeído das vanilinas {(Ad/Al)v} é considerada na inferência na degradação do material 

vascular por microorganismos tais como fungos e bactérias. Os dois outros parâmetros 

apresentados (Lambda “concentração de fenóis analisados normalizados por carbono” e S8 

“concentração de fenóis analisados normalizados pela massa seca) são quantitativos. Em 

relação a massa total (S8) vemos uma redução da concentração de lignina enquanto as 

concentrações dos fenóis normalizadas pelo carbono orgânico mostram um aumento em A. 

germinans e L. racemosa, e uma redução para R. mangle. Esta redução mostra que mesmo 

havendo uma maior resistência da lignina no processo de decomposição, os 

microorganismos processam estas transformações que são principalmente observadas na 



 4 

grupo Cinamil onde há uma redução da razão C/V em todas as espécies, reforçando o 

padrão descrito para outros autores em sistemas fluviais e marismas temperados. A relação 

S/V foi preservada em A. germinans e L. racemosa, enquanto a R. mangle apresentou uma 

discreta redução ao longo do experimento. Um dado que chama atenção é a redução da 

relação em o Ácido e o Aldeído do grupo Vanílico para A. germinans e R. mangle, pois a 

literatura sinaliza para o aumento desta relação a medida em que a decomposição da 

matéria orgânica vai sendo processada.  

Tabela 2: Composição dos fenóis derivados da oxidação alcalina da lignina. 

A. germinans C/V S/V (Ad/Al)v Lambda 
(mg/100mgCorg) 

S8 
(mg/10g de PS) 

1 d 0,793 1,778 0,393 1,057 44,5 

183 d 0,645 1,777 0,306 1,321 18,9 

R. mangle 
 

C/V S/V (Ad/Al)v Lambda 
(mg/100mgCorg) 

S8 
(mg/10g de PS) 

1 d 1,057 1,825 0,774 0,886 31,9 

183 d 0,510 1,293 0,523 0,665 9,8 

L. racemosa 
 

C/V S/V (Ad/Al)v Lambda 
(mg/100mgCorg) 

S8 
(mg/10g de PS) 

1 d 0,948 0,774 0,449 0,400 15,6 

183 d 0,771 0,771 0,891 0,455 9,1 

Obs.: C=  Ácido p-Coumárico+Ácido Ferrúlico; V= Vanilina+Acetovanilona+Ácido Vanílico; 

S= p-Hdroxibenzoaldeído+p-Hidroacetofenona+Ácido p-Hidoxibenzóico 

 

Concluindo, nossos resultados posicionam a composição fenólica (C/V e SV) dentro da faixa 

descrita para tecidos não lenhosos de angiospermas, mas os processos de alteração do 

material orgânico neste ecossistema tropical necessitam de maior aprofundamento tendo 

em vista os resultados que demonstram algumas contradições quando comparados com a 

literatura clássica sobre o comportamento destes biomarcadores em ecossistemas 

aquáticos. 
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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. No Projeto, iniciado em agosto de 2008, o Estado foi dividido em 16 sub-
bacias, sendo que os trabalhos de campo na bacia do rio das Velhas e a do Alto São 
Francisco já foram concluídos e atualmente estão em andamento os trabalhos nas bacias 
dos rios Paracatu e Abaeté. As amostras de solo e sedimento são analisadas para 53 
elementos e as de água para 26 cátions e 7 ânions, além dos parâmetros físico-químicos 
que são medidos  in loco. 
PALAVRAS-CHAVE: Prospecção geoquímica, geologia médica 
 
ABSTRACT 
The Multipurpose 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 municipies, before any 
treatment. There is a low density prospect what will be executed in a totality of the country. 
KEYWORDS: Hydrogeochemical, drinkable water, medical geology 
 
INTRODUÇÃO  
O Projeto Levantamento Geoquímico de Minas Gerais – Geoquímica Multiusos foi iniciado 

em agosto de 2008 pelo estudo da bacia do rio das Velhas. Na primeira etapa foi realizada 

uma pesquisa nas alíquotas das amostras dos projetos antigos da CPRM armazenadas na 

Litoteca de Caeté, onde, das 2 mil alíquotas guardadas, somente 47 estão localizadas em 

pontos coincidentes com os planejados no presente projeto e serão re-analisadas. O Estado 

foi dividido em 16 sub-bacias principais que serão estudadas uma a uma, tendo seus 

relatórios divulgados ao término dos trabalhos. Destas, já estão concluídas as etapas de 

coletas das amostras nas bacias do rio das Velhas e na do Alto São Francisco, e 

encontram-se em andamento na Bacia do rio Abaeté e do rio Paracatu. Trata-se de um 

levantamento geoquímico de baixa densidade, onde apenas as drenagens com áreas de 

bacia entre 150 e 200 km2 são programadas para amostragem. Desta forma, pretende-se 

definir padrões geoquímicos de distribuição para alguns elementos considerados 



importantes, que poderão variar de bacia para bacia, de acordo com a geologia do terreno e 

das pressões antrópicas existentes em cada uma delas. 

A bacia do rio das Velhas (BRV) localiza-se no centro do estado de Minas Gerais, 

englobando as principais zonas urbanas da região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 

e as principais regiões de mineração das sequências ferríferas e auríferas do Quadrilátero 

Ferrífero. Ela se estende por cerca de 400 km desde as nascentes no município de Ouro 

Preto até sua foz, no rio São Francisco, em Pirapora. Seu limite leste é a Cordilheira do 

Espinhaço e a oeste, as regiões calcárias do Grupo Bambuí e seus sistemas de dolinas e 

cavernas, ambas com cenário muito bonito e com vários pontos de interesse turístico. Com 

tantas influências provenientes de diversas atividades humanas, o padrão geoquímico 

natural das águas da BRV encontra-se alterado, difícil de ser determinado, apesar de ser 

extremamente importante conhecê-lo até mesmo para se determinar o nível de 

contaminação ou poluição relacionado a um determinado elemento. 

METODOLOGIA DE TRABALHO 
Foram coletadas 192 amostras de água de superfície, 217 amostras de sedimento de fundo 

de rio, 44 amostras de água de sistema de abastecimento público das sedes municipais e 

71 amostras de solos. No mesmo ponto da drenagem foram coletadas amostras de água de 

superfície e de sedimento de fundo, com exceção das que estavam secas. As amostras de 

sedimento de fundo foram coletadas na lateral das drenagens em região de acúmulo dos 

finos, com pá de inox, sendo peneiradas no campo em malha de 20#, e coletados 

aproximadamente 2 kg. Posteriormente estas amostras foram secas em estufa a 50ºC, 

peneiradas a 80# para envio do passante para a análise química. As amostras de solo foram 

coletadas de acordo com o planejamento anteriormente efetuado em malha aproximada de 

25 x 25 km, coincidindo aproximadamente com o centro das folhas do IBGE em 1:50.000, e 

tratadas como as de sedimento de fundo. As análises químicas foram realizadas por 

ICP/MS. As amostras de água para consumo humano foram coletadas na principal fonte de 

abastecimento em cada sede municipal, antes do tratamento e distribuição. Para as 

amostras de água, em cada ponto de amostragem foi coletado 1 litro, e através de um 

sistema de seringas e filtros Millipore 0,43μm, separou-se duas amostras (50ml), para 

análise dos ânions e cátions. As amostras para análise dos cátions foram acidificadas com 

HNO3 para preservação da qualidade da água. No momento da coleta das amostras 

utilizou-se o aparelho OAKTON PDC650 para a medida do pH, oxigênio dissolvido, 

condutividade, salinidade e temperatura. As amostras de água foram acondicionadas em 

caixa de isopor com gelo (4º C) e enviadas para análise de 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) por ICP-

AES e para análise de 7 ânions (F, Cl, NO2, NO3, Br, SO4 e PO4) por Cromatografia de Íons. 

Os resultados serão interpretados com base em parâmetros geoambientais e nos valores 



permitidos para água de consumo humano, segundo os padrões do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Resolução CONAMA 357/2005) e do Ministério da Saúde (Portaria 

518/2004).  

RESULTADOS OBTIDOS  
São apresentados neste trabalho resultados parciais: mapas da BRV para o valores de pH, 

condutividade e oxigênio dissolvido para as águas de superfície e águas de abastecimento 

público, parâmetros medidos durante a coleta no campo. Os resultados geoquímicos de 

cátions e ânions ainda não estão disponíveis. 

CONCLUSÕES 
Os resultados aqui apresentados mostram um “retrato instantâneo” de como estavam as 

águas da BRV entre os meses de agosto e novembro de 2008 em relação aos parâmetros 

físico-químicos medidos in loco nas águas superficiais e de abastecimento nos locais de 

amostragem. Analisando-se os valores medidos pode-se notar que: 1. Para as águas de 

abastecimento, os valores de pH encontram-se dentro da normalidade, ocorrendo valores 

mais ácidos nas sedes municipais próximas à serra do Espinhaço. Os valores de OD são 

variáveis de acordo com a tipologia do abastecimento, se poço ou captação superficial. Já 

os valores de condutividade apresentam-se mais altos na foz do rio das Velhas e próximo à 

RMBH, e mais baixos na Serra do Espinhaço. 2. Para as águas de superfície, a quase 

totalidade da bacia mostra valores de pH normal, com 4 regiões de pH mais baixo 

compreendendo as bacias do rio Pardo Grande, ribeirão do Chiqueiro, rio das Pedras e as 

cabeceiras dos rios Cipó e Parauninha. As medidas de OD apresentam valores maiores 

próximo a foz do rio das Velhas e menores nos arredores da RMBH. Em toda a BRV podem 

ser encontradas 8 regiões de valores baixos de OD, sendo 3 principais, nas bacias dos rios 

Parauninha, Picão e Santo Antônio, e 5 mais restritas nos rios Pardo Grande e Pequeno, do 

do Bicudo, do Peixe, dos Cristais, Chiqueiro e do Cervo. Os valores de condutividade 

mostram-se mais elevados na RMBH e no médio curso do rio das Velhas, entre a foz do 

ribeirão do Picão e do rio Curumataí, e bem baixos na região do Espinhaço. Estes dados 

são de caráter meramente informativo, aguardando-se os resultados das análises químicas 

dos cátions e ânions das amostras de água para que se efetuem os tratamentos estatísticos 

e a interpretação integrada dos dados.  
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Figura 1: Parâmetros físico-químicos das águas de abastecimento – Bacia do rio das Velhas. 

 
Figura 2: Parâmetros físico-químicos das águas de superfície – Bacia do rio das Velhas 
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo caracterizar a variação espacial das concentrações do Carbono 
Orgânico Dissolvido (COD) no estuário do rio Paraíba do Sul (RPS) e na baía de Sepetiba em relação à 
influência fluvial e marinha de cada área. As maiores concentrações de COD ocorreram nas regiões 
fluviais de ambos os estuários. Estes resultados refletem a proximidade dos manguezais e, portanto, 
ressaltam a importância destes ecossistemas no fornecimento de matéria orgânica para regiões 
costeiras.  
 
Palavras Chave: Carbono Orgânico Dissolvido, Baía de Sepetiba, Rio Paraíba do Sul 
  
ABSTRACT 
This work had as objective to characterize the spatial variation of the Dissolved Organic Carbon (DOC) in 
two estuarine areas, Paraíba do Sul River (RPS) and Sepetiba Bay (SB). The major concentrations of 
DOC had occurred in the fluvial regions in both estuaries and our results are reflecting the mangrove 
proximity and emphasize the importance of these ecosystems into the organic matter cycle for marine 
regions.  
 
Key Words: Dissolved Organic Carbon, Sepetipa Bay, Paraíba do Sul River 
 
INTRODUÇÃO 

 
Estuários possuem um importante papel no ciclo global do carbono através do transporte 

e/ou modificações da matéria orgânica originada no ambiente terrestre. Ambientes costeiros 

são sistemas complexos e muito dinâmicos, exibindo um forte gradiente de salinidade, alta 

variação do material particulado e processos hidrodinâmicos (COVELLI et al., 2007). Essa área 

de interface entre os ambientes terrestre e marinho, apresenta uma grande capacidade de 

acumular material de origem continental e marinha. 

 No meio aquático o material particulado em suspensão é uma mistura heterogênea de 

partículas orgânicas e inorgânicas, determinada por uma ampla variedade de processos que 

integram e transportam os sinais dos diferentes usos da bacia de drenagem. No entanto, muitos 

estuários apresentam altas taxas de produtividade primária devido ao enriquecimento de 

nutrientes, contribuindo adicionalmente com as formas dissolvidas e particuladas de matéria 

orgânica. Nos ambientes aquáticos, a quantidade e qualidade do COD variam muito em função 
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da sua origem. O COD formado por processos autóctones tende a ser lábil, ou seja, de mais 

fácil assimilação. Em contrapartida o COD originado por processos alóctones tende a ser mais 

refratário, sendo menos acessível a assimilação (BOUILLON et al., 2008).  O objetivo do 

presente estudo foi avaliar a dinâmica do carbono orgânico dissolvido em um gradiente de 

salinidade em um sistema aberto e outro semi-aberto. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
  

O rio Paraíba do Sul (RPS) e a baia de Sepetiba estão localizados na região sudeste do 

Brasil. A bacia de drenagem do RPS abrange uma área de aproximadamente 57.000 km2 e 

uma extensão de 1.145 km, banhando os Estados de São Paulo (24%), Minas Gerais (40%) e 

Rio de Janeiro (36%) onde deságua no Oceano Atlântico (CEIVAP, 2006). A baia de Sepetiba é 

um sistema semi-fechado influenciado por 9 rios, sendo os maiores o rio São Francisco e o rio 

Guandu. Na baia de Sepetiba está localizado o Porto de Itaguaí e adjacente ao porto, existe um 

parque industrial com aproximadamente 400 indústrias (SEMADS, 2001). Em ambas as áreas o 

período chuvoso apresenta certa regularidade, iniciando-se geralmente em novembro e 

prolongando-se até o início de março, o período de junho a agosto corresponde ao período 

seco.    

Foram realizadas duas coletas, uma em cada área estudada, no mês de junho de 2008, 

correspondente ao início do período seco, sendo coletados 17 pontos ao longo de cada área. 

Neste trabalho as áreas estudadas foram divididas em 2 grupos: o primeiro sob forte influência 

fluvial (definido aqui como aqueles pontos com condutividade elétrica inferior a 24.000 µS.cm-1 

e doravante chamada de região fluvial) e região sob maior influência marinha (com 

condutividade elétrica superior a 24.000 µS.cm-1, denominada região marinha). Na baía de 

Sepetiba a região com influência fluvial corresponde a desembocadura do rio São Francisco. A 

fixação das amostras para a análise do oxigênio dissolvido bem como as variáveis físico-

químicas (condutividade, pH) foram determinadas in situ. No laboratório foi medido o teor de 

oxigênio dissolvido pelo método de Winkler. As amostras foram filtradas utilizando-se filtros de 

fibra de vidro GF/F (0,7µm de porosidade), previamente calcinados. A obtenção dos valores do 

material particulado em suspensão (MPS) foi obtida por gravimetria. Alíquotas do volume 

filtrado foram armazenadas em frascos de vidro âmbar contendo 5% (v/v) de H3PO4 10% para 

análise do carbono orgânico dissolvido (COD), o qual foi determinado em um analisador de 

carbono orgânico total (Shimadzu, TOC-5000).  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A porção fluvial do RPS apresentou condutividade elétrica de 70 µS.cm-1 enquanto a 

região marinha 52.300 µS/cm. Na baía de Sepetiba o menor valor de condutividade elétrica foi 

de 136 µS.cm-1 no ponto mais interno da região fluvial e na região marinha o valor foi de 49.420 

µS.cm-1. A região fluvial da baía de Sepetiba apresentou maiores valores de condutividade 

elétrica que a respectiva região do estuário do RPS, refletindo a memória marinha desta 

planície quaternária e maior penetração da cunha salina. No entanto, a região marinha do 

estuário do RPS apresentou maiores valores de condutividade em relação a sua respectiva 

região da baía de Sepetiba. Este resultado é atribuído as caracteristicas de cada área onde a 

primeira está em contato com o oceano aberto enquanto a segunda é uma baía com maior 

tempo de residência das águas continentais.  

 
Tabela 1: Média, desvio padrão, mínimo e máximo dos valores das variáveis determinadas nas duas 
áreas de estudo. 

Variáveis  Rio Paraíba do Sul Baía de Sepetiba 

  Região Fluvial (n=12) Região Marinha (n=5) Região Fluvial (n=6) Região Marinha (n=11) 

Cond. Elétrica 4841±6086 49654±3258 9512±9357 47403±1475 

(µS.cm-1) (70 - 22700) (44070 - 52300) (136 - 23380) (44720 – 49420) 

pH 8,1±0,3 8,3±0,1 8,1±0,2 8,4±0,1 

 (7,5 – 8,5) (8,3 - 8,4) (7,9 - 8,6) (8,1 - 8,5) 

OD 8,1±0,6 6,4±0,5 8,4±0,6 7,8±0,6 

(mg.L-1) (6,5 – 8,8) (6,1 - 7,1) (7,6 - 9,2) (7,0 - 8,7) 

COD 201±65 101±43 257±34 162±44 

(µM) (84 - 319) (57 - 171) (216 - 306) (102 - 263) 

MPS 17±10 76±19 19±14 43±20 

(mg.L-1) (9 - 44) (61 - 108) (5 - 40) (26 - 86) 

 

No presente estudo, a concentração de oxigênio dissolvido (OD) na região fluvial RPS e 

na baía de Sepetiba apresentaram médias de 8,1 e 8,4mg/L respectivamente. Em relação a 

região marinha do RPS e da baía de Sepetiba, que apresentaram 6,4 e 7,8 mg/L 

respectivamente. Na região fluvial no estuário do RPS o menor valor de OD foi de 6,5mg/L no 

ponto próximo ao manguezal, esse valor pode estar relacionado com a mineralização da 

matéria orgânica neste ambiente.  

As concentrações de COD na baía de Sepetiba (BS) foram superiores as encontradas 

no RPS, tanto na área fluvial quanto na marinha. As maiores concentrações dos COD na BS se 

devem a circulação interna deste ambiente semi-aberto e a contribuição de matéria orgânica 

oriunda de manguezais, já que estes são abundantes na região estudada e contribuem para 

dinâmica do carbono nas áreas costeiras adjacentes (Rezende et al, 2007). A regressão entre 
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concentração de COD e condutividade demonstrou a diluição da matéria orgânica durante este 

período de menor vazão (BS⇒ COD = 2,26 Condutividade + 272; RPS⇒ COD = 2,23 

Condutividade + 212). A inclinação (~2,2) das curvas mostra que o processo durante este 

período, nos dois sistemas, foi controlado pela mistura de massas d’água e a interseção define 

os níveis de base do COD no sistema fluvial durante o período estudado (BS=272 µM e 

RPS=212 µM). 

Em relação ao material particulado em suspensão (MPS), a região marinha do RPS 

apresentou maiores concentrações refletindo o aporte do sistema fluvial de maior porte quando 

comparado aos sistemas fluviais da BS. As maiores concentrações de MPS na região 

denominada marinha está refletindo a conectividade entre o sistema pelágico e bentônico 

devido a uma difusão turbulenta associada às baixas profundidades das estações amostradas. 

A zona máxima de turbidez foi identificada na faixa entre 10.000 e 20.000 µS.cm-1 ambiente 

próximo ao estuário superior. 

 

CONCLUSÕES  

 Embora os dois sistemas possuam processos de circulação e renovação de massa 

d’água distintos a concentração de COD é controlada pela mistura de massas d’água sendo a 

maior remoção de COD da solução para o sedimento, no intervalo de 25.000 a 40.000 µS.cm-1. 

O enriquecimento de MPS na região marinha é atribuído a uma resuspensão de material de 

baixa densidade da camada nefeloide dos sedimentos de fundo. 
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RESUMO: 
 Esse trabalho pretende ajudar no entendimento das variações climáticas através 

da análise de diferentes parâmetros sedimentares em testemunhos holocênicos, 
tornando possível o entendimento do processo de deposição e composição das 
matrizes sedimentares, em lago remoto, na região amazônica. Os sedimentos foram 
caracterizados quanto a sua composição granulométrica e orgânica e datados pelo 
método do radiocarbono. Dados complementares de fluxo de metais traço nos 
registros sedimentares ainda estão em andamento e permitirão a criação de dados 
de referência com a construção de níveis de background. 
 
PALAVRAS CHAVE: mudanças climáticas, geoquímica da matéria orgânica, 
Holoceno, Amazônia. 

 
ABSTRACT: 
 This work aims to help in the understanding of climate change through the 
analysis of different parameters in sedimentary evidence Holocene, making it 
possible to understand the process of deposition and composition of the sedimentary 
matrix in remote lake in the Amazon region. Sediments were characterized for their 
particle size and organic and dated by the radiocarbon method. Additional data of 
trace metals flux in sedimentary records are still in progress and allow the creation of 
reference data with the construction of background levels. 
 
KEYWORDS: climate change, geochemistry of organic matter, Holocene, Amazon. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 Este trabalho procura estabelecer um paralelo entre mudanças ambientais em diversas 

escalas temporais. 

 Mudanças paleoclimáticas tem sido alvo de pesquisas pelo mundo todo. Na Amazônia 

existem diversos autores que defendem a ocorrência de fases climáticas secas como 

Cordeiro et al. (1997), Pessenda, et al. (1998) e Turcq et al. (1998). Entretanto, ainda existe 

a necessidade de mais pesquisas devido à controvérsia sobre sua extensão e intensidade 

durante as mudanças entre estágios glaciais e interglaciais durante o Holoceno.  No entanto, 

é importante ressaltar que somente quando as causas das flutuações climáticas no passado 

forem entendidas será possível antecipar completamente ou prever variações climáticas 

futuras (Bradley, 1999). 



Os dados obtidos no presente projeto darão suporte ao entendimento da relação entre 

as características do perfil sedimentológico e as condições ambientais na qual ocorreu a 

deposição na área de estudo. 

 

OBJETIVO 

Utilizar diferentes ferramentas sedimentologicas para interpretar as mudanças 

climáticas do Lago Acarabixi nos últimos 10.000 anos, levando em conta a natureza 

orgânica e granulométrica do sedimento relacionados a mudanças ambientais naturais.  

 

ÁREA DE ESTUDO 

O lago de várzea Acarabixi (00° 20’S; 64°29’O) localiza-se na região norte do Brasil, 

no estado do Amazonas, na região do médio Rio Negro. Por se localizar  na margem 

esquerda do Rio negro é, constantemente, influenciado pela sua dinâmica fluvial, integrando 

sua planície fluvial. A região apresenta precipitações, médias anuais em torno de 3000 mm 

sem estação seca definida (região sempre-úmida).  

 

METODOLOGIA 

Foram coletados dois testemunhos, ACA 02/03 (3,4m) (00° 20’ 45,3’’S 64°29’ 56”O) e 

ACA 02/06 (3,2m) (00° 20’ 42,3”S 64°29’ 48,8”O) por Lima da Costa (2006).  

Para análise granulométrica, as amostras do testemunho foram removidas, imersas 

em água destilada e agitadas por 24 horas. A análise foi então realizada pelo analisador de 

partículas a laser (CILAS 1064). As análises de CHN foram realizadas em 78 amostras no 

Departament of Agronomy, Estados Unidos. Nove amostras do testemunho ACA 02/03 e 

sete do 02/06 foram datadas por 14C em MAS no Laboratoire de Mesures Carbone 14, 

França.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados de granulometria e geoquímica da matéria orgânica do testemunho 

ACA 02/03 estão representados na Figura 1. Neste trabalho discutiremos os resultados do 

testemunho ACA 02/03. 



 

 

 Figura 1 – Perfil granulométrico ACA 02/03 e resultados de COT(%), C/N, 
13

C e 
15

N 

Os resultados de 13C, segundo Meyers (1997,2003), obtidos para o testemunho ACA 02/03 

confirmam que não ocorreram grandes alterações no tipo de vegetação durante os últimos 

9500 anos 14C AP. Valores negativos de -30 
13C indicam fonte da matéria orgânica 

basicamente ligada a aporte terrigeno de plantas de metabolismo C3. Foram identificadas 

quatro fases distintas de sedimentação do lago Acarabixi nos últimos 9500 anos. Cabe 

ressaltar que o hiatus de sedimentação entre 7800 a 1620 pode indicar a ocorrência de um 

período de dessecamento do lago Acarabixi relacionado a condições climáticas mais secas. 

Análises de metais-traço estão em andamento para complementar resultados preliminares. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste trabalho foi assinalada a importância de se utilizarem diferentes 

marcadores para estudos paleoclimáticos. Para uma composição de dados mais completa e 

abrangente, está em andamento a quantificação das concentrações de metais na região, o 

que podem auxiliar no processo de avaliação das taxas de sedimentação e dinâmicas de 

deposição, permitindo determinar os limites naturais da região, suas concentrações em 

sistemas lacustres, e auxiliar a criação de um banco de dados com valores referência, 

através da determinação de níveis de background e da variabilidade natural dessas 

concentrações. 



 

Essa área de estudo foi escolhida por estar, localizada em uma região sem 

influencia antrópica. No entanto, segundo Santos (2001) e Cordeiro (2002), pode 

apresentar níveis elevados de metais, possivelmente, relacionado ao acúmulo 

progressivo de contaminantes em um ambiente com baixas taxas de sedimentação.  

Os dados de metais gerados serão comparados com parâmetros que caracterizam os 

sedimentos quanto a sua composição granulométrica e orgânica. O procedimento 

utilizado foi o EPA 3052 (Enviromental Protection Agency). O método é aplicado para 

digestões ácidas das matrizes silicáticas, orgânicas e complexa realizada em aparelho 

de microondas e a quantificação dos elementos ocorrerá em um aparelho ICP-OES. 
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ABSTRACT 
The chemical quality of the groundwater in the Mt. Vulture volcanic aquifer was investigated in 
order to highlight the main processes which affect the groundwater geochemistry. The 
investigated waters may have high contents of major ions (e.g. sulphate, nitrate) and toxic trace 
elements (e.g. V, As, B, Ni, Pb, Mn and Fe) deriving from hydrogeochemical anomalies related 
to natural and anthropogenic sources. 
 
 
KEYWORDS: Hydrogeochemistry; trace element; wilcox diagram; water-rock interaction. 
 
INTRODUCTION 
 
The presence of trace elements in groundwater is an important issue because it affects possible 
uses of water. Particularly, arsenic contamination of groundwater is of increasing concern due to 
the high toxicity and the widespread occurrence of this element. Arsenic related pollution has 
been established in many areas, all over the world. Heavy metals and trace elements in 
subsurface environments come from natural and anthropogenic sources. The weathering of 
minerals is one of the major natural sources. Anthropogenic sources include fertilizers, industrial 
effluent and leakage from service pipes. As the Mt. Vulture area represents one of the most 
important hydro-structures of Basilicata Region (southern Italy) the main purpose of this work is 
to quantify the heavy metal (As, V, Pb, Cu, Mn, Fe, Ni, Se and Zn) and trace element (Al, B, Ba, 
Sn, Sr, Rb) concentrations to define: i) the drinking waters quality; ii) their spatial distribution 
within the studied area; and iii) the geochemistry of the investigated groundwater.  
 
GEOLOGY OF THE STUDY AREA 
 
Mt. Vulture is an isolated composite volcano located in the most external part of the Apennine 
orogene (southern Italy) almost at the edge of the Apulian foreland. The studied area is 
characterized by the presence of many springs and wells and by the presence of two volcanic 
maar lakes, called Laghi di Monticchio, designed as Site of Community Importance (S.C.I.-
Council Directive 92/43/EEC). The waters are used for a drinkable purpose by many Companies 
and several groundwaters are employed by Public Local Authorities for drinking and irrigation 
use. Geologically, the study area can be divided into a volcanic domain, a fluvio-lacustrin 
domain and a domain of pre-volcanic sediments of the bedrock. The volcanic products are 
composed mainly of pyroclastic deposits and lava flow of tephritic phonolite, phono-foidite, 
foidite, melilite and carbonatite (Beccaluva et al. 2002). The second domain represents the 
fluvio-lacustrin deposits pre-sin and post volcanic made up by coarse-grained conglomerates 
with intercalations of sand, silt and clay and recent alluvial deposits. For the more there are the 
Oligocene- Miocene pre-volcanic flysch sediments of the bedrock (Boenzi et al. 1987). 
 
 
 



ANALYTICAL METHODS 
 
In this work 48 water samples, taken at altitudes between 350 and 1200 meters, among springs 
and wells have been analyzed. The chemical-physical parameters (pH, electrical conductivity, 
temperature and Eh) were detected in situ with portable instruments. The samples were 
collected and stored in polyethylene bottles. An aliquot for analyses of dissolved cations was 
filtered in situ through micropore filters (0.45 µm) and acidified with suprapure HNO3. Total 
alkalinity was determined in situ by acidimetric titration with 0.1N HCL. Major dissolved 
constituents were determined in the laboratory using a Dionex 2000i ion chromatograph. 
Acidified and filtered water aliquots were analyzed for trace elements by inductively coupled 
plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) except for Boron and SiO2 which was 
determined by molecular spectrophotometry. Accuracy and precision of the measures was 
computed by analyzing certified reference materials and by performing several replicates on 
samples, while the relative errors are less than 5% for all the analyzed elements. 
 
RESULTS AND DISCUSSION  
 
The temperatures of the sampled waters range from cold to hypothermal (10÷19,8 °C) while 
their pH ranges from mild acidic to slightly basic (5,4 ÷7,5). Considering that carbon dioxide is 
the main dissolved gas in groundwaters of the volcanic aquifer of Mt. Vulture (Paternoster et al. 
2008), gas-water-rock interaction processes can explain the generally slightly acidic pH. The 
electric conductivity varies between 0,19 mS/cm and 17,97 mS/cm. A few springs are brackish 
waters type. Furthermore, a wide range of redox conditions has been measured. On the basis of 
isotopic studies (deuterium and oxygen), Paternoster et al. (2008) suggested that the Vulture 
groundwaters have meteoric origin. In the Figure 1 most of investigated groundwaters have a 
bicarbonate alkaline and bicarbonate alkaline-earth composition due to low-temperature 
leaching of the host volcanic rocks (rich principally in Na). A few springs having the highest TDS 
values are sulphate-bicarbonate alkaline in composition due to the different geological context of 
the aquifer, characterized by fluviolacustrine sediments (conglomerate-sandy-clay with 
intercalations of pyroclastic layers rich principally in feldspathoids). This could explain the very 
high content of sulphate, sodium, chlorine and other minor chemical species (Paternoster et al. 
2009, in press). 

 
Figure 1. Piper diagram. Bicarbonate alkaline and bicarbonate alkaline-earth waters (filled 

circles); sulphate-bicarbonate alkaline waters (empty squares) 
 

In the Figure 2 is reported a scatter plot between the average concentration of each metal in 
groundwaters (Cw, ppb) and in Vulture basalts (Cs, ppm). Alkalis, alkaline earth and transition 



metals show a significant and positive correlation between these two variables, suggesting that 
the rock composition plays a major role in controlling the discharge of these elements in solution. 
Al and Fe, instead, appear to be depleted in groundwater, in agreement with their strong 
tendency to concentrate in the weathering minerals (oxides and clays). Nevertheless it is evident 
that the metal partitioning between rock and solution depends on the chemical behaviour of the 
elements. 
 

 
Figure 2. Data for groundwaters are weighted averages computed basing on flow rates of 

springs and wells, while data for Vulture basalts are from literature 
 
In the Figure 3 are reported the mean concentration of some major, minor and trace element 
with the relative Maximum Admissible Concentrations (MAC) set by the Drinking Water Directive 
(2006/118 EEC) and by the Italian Law (D/Lgs 152/2006). Arsenic concentrations in the 
groundwaters vary from 4.5 to 117 mg/l; of the 48 investigated waters 38% exceed the MAC (10 
µg/l), 10% are below the detection limits and 52% show values less than 10 µg/l. Arsenic display 
no correlation with other elements. A slight positive dependence on pH is observed, which may 
relate with the decreasing adsorption of As on Fe hydroxides in neutral to alkaline environments 
(Dzombak & Morel, 1990). Ni and Pb concentrations are generally low, in many case lower than 
the MAC (20 and 10 µg/l, respectively) except for one sample for Ni and two springs for Pb 
contents. The concentration of V for the most of investigated waters are also low, ranging from 
2.1 to 23 µg/l only two samples exceed the MAC (50 µg/l). Whit regard to the Mn, Fe and B 
concentrations the analyzed waters are characterized by a wide variability. The Mn contents 
ranges from 2 µg/l to 872 µg/l with 40% of the water samples having values below to detective 
limit, 50% higher than to the MAC and only the 10% shows Mn concentrations below to the law 
limits. 
 

 
 

Figure 3. Box mean concentration diagrams 



For that to concern the Fe concentrations all the water samples display values below to the MAC 
(200 µg/l). At last, the B contents, ranging from 28 µg/l to 30311 µg/l, the 10% of the water 
samples are above the MAC (1 mg/l), respect to the remain 90%, whit low B concentration. 
Concerning NO3 concentrations, ranging between 0,27 mg/l and 94 mg/l, a few springs show 
values close to levels which are unacceptable under the current legislation (MAC, 50 mg/l). From 
the analysis of the matrix correlation coefficient the Al, B, Rb and Sr elements are well related to 
HCO3 and SO4 concentrations reflecting their likely abundance in the host volcanic rocks. The 
trace elements concentrations, for most of the investigated waters, are due to the water-rocks 
interaction processes. The higher trace elements concentrations, found in some springs, are 
probably due to the human pollution activities, present in the SE and NE sectors of the studied 
area. In order to identify the availability of the investigate waters for irrigation use, the Wilcox 
classification diagram (1955) has been used. This graph (Figure 4) is based on the electrical 
conductivity (E.C. µS/cm) and on the sodium adsorption ratio (SAR). This parameter is of 
particular importance because high Na contents in irrigation waters may increase soil hardness 
and reduce its permeability (Tijani, 1994). Most of the investigated waters belonging to the S1-
C1, S1-C2 and S1-C3 classes permit a good employ for the irrigation purpose. Four samples 
that belong to S1-C4, S2-C2 and S2-C3 classes, permit only limited water uses for agricultural 
purposes while the two water samples of the S4-C4 class, are not useful for irrigation uses. 
 

 
Figure 4. Wilcox classification diagram 
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RESUMO 
 
 A unidade litoestratigráfica “Ortognaisse Serra do Caju” localiza-se a cerca de 6 km a 
sudeste de Sanharó (PE). Situa-se geotectonicamente no Terreno Pernambuco-Alagoas, 
Trata-se de ortognaisse granodiorítico, cinza esbranquiçado, de granulação média, 
granoblástico, por vezes oftálmico, milonitizado. Contêm anfibólio e biotita. As estruturas 
observadas em campo permitiram caracterizar um evento de tectônica contracional seguido 
de tectônica transcorrente. Trata-se de rocha metaluminosa, de afinidade geoquímica 
subalcalina, com razões (Na2O+K2O)/SiO2<1 e Nb/Y<1. O padrão de ETR apresenta-se 
plano, com uma leve anomalia negativa de Eu, quando normalizado em relação à crosta 
inferior, sugerindo que esta tenha sido o reservatório original para o magma que deu 
procedência a rocha. Cinco frações de zircão da fácies anfibólio augen-gnaisse tonalítico 
foram datadas pelo método U-Pb convencional no laboratório CPGEO/USP. As frações 
analisadas desenham um alinhamento, com MSWD de 2.9, e intercepto superior igual a 
2124+/-4.5 Ma, interpretada como de cristalização da rocha. O intercepto inferior de 575+/-
11 Ma pode ser explicado como a idade da deformação desenvolvida durante o Brasiliano.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ortognaisse; Serra do Caju; Geocronologia; Brasiliano. 
 
ABSTRACT 
 

The “Ortognaisse Serra do Caju” litostratigraphic unit occurs around 6 km from 
Southeast Sanharó city (Pernambuco State, Northeast Brazil). Geotectonically it is situated 
in the Pernambuco-Alagoas Terrain, and it is formed by a granodioritic orthogneiss, of gray 
color, medium grain, granoblastic, sometimes ophthalmic, milonitized, mainly composed by 
plagioclase, amphibole and biotite. Field structures were characterized by a contractional 
tectonics oblitered by a transcurrent tectonics affecting this rock. It is a metaluminous rock, 
with a subalkaline geochemical affinity and values of (Na2O + K2O)/SiO2 < 1 e Nb/Y < 1. 
The REE signature is flat, with a slight Eu negative anomaly, when normalized to the lower 
crust, suggesting that this may have been the original source of the magma who originated 
the rock. Five zircon fractions of the amphibolite tonalitic augen-gneiss facies have been 
dated using conventional U-Pb method (CPGEO/USP Laboratory). The analyzed fractions 
show an alignment, with MSWD of 2.9, and upper intercept equal to 2124 +/- 4.5 Ma, 
interpreted as age of rock crystallization. The lower intercept of 575 +/- 11 Ma can be 
explained as a possible Brasilian deformation age. 
 
KEYWORDS: Orthogneiss; Pernambuco-AlagoasTerrain; Brasilian Deformation. 
 
CONTEXTO REGIONAL 

Esta unidade foi definida por Accioly (2009, no prelo) para representar ortognaisses 

com características petrológicas e geocronológicas particulares não descritas na literatura, 

aflorantes na porção meridional da Folha Pesqueira (SC.24-X-B-II), escala de 1:100.000, 

situada ao norte do Terreno Pernambuco-Alagoas (TPA), na Província Borborema (Figura 

1).  



 

 
 

Figura 1 - Mapa geológico da área de amostragem para datação do Ortognaisse Serra do 
Caju, com fotos do afloramento, da rocha (mesoscopia e microscopia), dos zircões 

analisados e as frações plotadas em diagrama concórdia-discórdia. A estrela em mapa 
representa o ponto de amostragem (Afloramento AC-742). 



O Ortognaisse Serra do Caju localiza-se a cerca de 6 km a sudeste de Sanharó (PE), 

ocorre em áreas de expressivo destaque topográfico atingindo altitudes da ordem de 850 

metros. Foi afetado por tectônica tangencial superposta por tectônica transcorrente, esta 

última provavelmente relacionada ao Lineamento PE. Em afloramentos, os ortognaisses 

ocorrem sob a forma de lajeiros, um deles constituindo o Morro do Caju (Figura 1). 

Adjacente a esta unidade litoestratigráfica aparecem os metassedimentos pertencentes ao 

Complexo Rio Una datado por Silva Filho et al.,  (2007), com idade de 2750 +/-4,5 Ma. Vale 

salientar que não foram detectados enclaves de rochas metassedimentares nos 

ortognaisses Serra do Caju nos afloramentos visitados. 

 
PETROGRAFIA 

A unidade litoestratigráfica “Ortognaisse Serra do Caju” constitui-se de augen-

gnaisse tonalítico a ortognaisses granodioríticos/tonalíticos. Trata-se de gnaisse de 

granulação média, textura granoblástica, com os minerais máficos dominados por 

anfibólio+titanita+epídoto, e os félsicos por feldspatos (dominantemente plagioclásio) + 

quartzo. Microscopicamente a rocha é um anfibólio-augen-gnaisse tonalítico milonítico onde 

se destacam os augens/clastos de plagioclásio e anfibólio (hornblenda), imersos numa 

matriz fina composta principalmente por quartzo recristalizado. Há ainda forte atuação de 

fluídos tardios produzindo saussuritização nos plagioclásios, e principalmente carbonatação 

nos epidotos. O Plagioclásio é a fase mineral dominante, 45% do total modal, forma 

augens/clastos hipidiomórficos a xenomórficos, usualmente bem geminados e com forte 

extinção ondulante. Apatita, quartzo, titanita e epidoto aparecem como inclusões. O Quartzo 

(20% modal) se apresenta como cristais essencialmente xenomórficos, fortemente estirados 

e/ou compondo a matriz milonítica da rocha, sempre com forte extinção ondulante. O K-

feldspato, mais raro, com cerca de 5% do total modal, aparece como porfiroclastos 

xenomórficos, por vezes com mirmequitas nas bordas e textura pertítica.  

Dentre os 30% de máficos na rocha, o anfibólio é o dominante (20%) ocorre como 

cristais de cor verde-amarelada, pleocróico, típicos da família das hornblendas. Altera para 

biotita. A Titanita (5% modal) surge como cristais euedrais a subeuedrais de cor creme-

amarronzada. Epidotos (5%) são cristais principalmente hipidiomórficos, incolores a 

levemente coloridos em tons amarelo claro. Allanita aparece dominantemente como núcleos 

de cristais maiores de epídoto. 

 
LITOGEOQUÍMICA E GEOCRONOLOGIA 

As interpretações das afinidades geoquímicas para esta unidade advêm dos 

resultados analíticos da amostra datada. As considerações aqui colocadas são sugeridas 

como tendências geoquímicas. A classificação química da amostra estudada em diagrama 



R1-R2, corrobora os dados petrograficos de protólito tonalítico. Trata-se de rocha 

metaluminosa, subalcalina, com razões (Na2O+K2O)/ SiO2<1  e Nb/Y<1. A assinatura de 

elementos terras raras da rocha apresenta-se plana igual à unidade, com uma leve anomalia 

negativa de Eu, quando normalizada em relação à crosta inferior (Taylor & McLennan, 

1985), sugerindo preliminarmente que este tenha sido o reservatório original para o magma 

que deu origem a rocha. Em aranhagrama normalizado em relação ao MORB (Sun & 

McDonough, 1989) apresenta anomalias negativas de Nb e Ti e positivas de Rb, Ba, Th e 

Ce. 

Cinco frações de zircão do anfibólio augen-gnaisse tonalítico pertencentes à unidade 

litoestratigráfica, definida como ortognaisse Serra do Caju (Figura 1), foram datadas pelo 

método U-Pb no laboratório de Geocronologia da Universidade de São Paulo 

(http://www2.igc.usp.br/cpgeo/uraniochumbo.php). As frações analisadas definem um 

arranjo linear, com MSWD igual a 2.9. Este alinhamento marca interceptos superior e inferior 

no diagrama concórdia-discórdia de projeção das concentrações 207Pb/235U vs 206Pb/238U em 

zircões. O intercepto superior é igual a 2124 +/- 4.5 Ma  e o intercepto inferior é de 575  +/- 

11 Ma.  

 
CONCLUSÕES 

Os valores de interceptos no diagrama concórdia-discórdia têm importantes 

significados petrogenéticos. A idade de intercepto superior (Período Riaciano) é interpretada 

como de cristalização da rocha, e a idade de intercepto inferior (Período Ediacarano) é 

explicado como uma possível idade da deformação transcorrente associado ao Lineamento 

Pernambuco (Brasiliano). A idade de cristalização obtida para esta unidade litoestratigráfica 

vem a confirmar um domínio paleoproterozóico no Terreno Pernambuco-Alagoas, que havia 

sido sugerido com base em idades modelo (Silva Filho et al. (2007)), sendo esta a primeira 

idade de cristalização paleoproterozóica determinada em área do TPA, na Folha Pesqueira. 
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RESUMO 
Os solos brasileiros são bastante distintos, apresentando variabilidade em função do relevo, 
material de origem e características ambientais locais. Durante a construção das estradas e 
a formação dos taludes, as principais características físico-químicas dos solos são 
desconsideradas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de retenção de 
água de um solo de talude após o desenvolvimento de espécies vegetais. O trabalho foi 
conduzido em um talude da BR259. Foram construídos sulcos em curva de nível e 
semeados de forma adensada sementes das culturas de crotalária, guandu, leucena e 
braquiaria. A avaliação do solo foi realizada em duas etapas, antes do período das águas, 
avaliando a capacidade de armazenamento de água dos solos das linhas e entrelinhas de 
cultivo.  Os resultados mostraram que de modo geral, os solos das linhas de cultivo 
apresentaram maior capacidade de retenção de água em relação às entrelinhas. As linhas 
cultivadas com braquiaria apresentaram maior desempenho dos solos na retenção de água 
na segunda coleta. A capacidade de armazenamento de água do solo aumentou com o 
passar do tempo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Taludes de estradas, capacidade de campo, leguminosas, gramíneas  
 

ABSTRACT 
Brazilian soils are quite different, showing variability in the relief, origin material and 
environmental characteristics. During the construction of roads and the formation of slope, 
the main physico-chemical characteristics of soils not are considered. This study aimed to 
evaluate the water holding capacity of soil of slope with the development of plants. The work 
was conducted on a slope of BR259. Were built on ridges curve level and sown in high 
density of Crotalaria, pigeon pea, leucaena and Brachiaria. The evaluating of soil was 
performed in two stages, before the period of the water, assessing the storage capacity of 
water and soil between the rows of cultivation. The results showed that in general, the lines 
of cultivated soils had higher water holding capacity for between. Lines cultivated with 
Brachiaria showed higher performance in soil water retention in the second collection. The 
storage capacity of soil water increased with time. 
 
KEYWORDS: Slopes of roads, field capacity, legumes, grasses 
 

INTRODUÇÃO 

No estudo das diversas formas e processos de movimentação da massa do solo, o 

principal está relacionado ao deslizamento das encostas em função da interferência e 



persistência da atividade do homem. O pesquisador Dokuchaer em 1883 considerou como 

variáveis independentes na formação dos solos o clima, os organismos o material de 

origem, os relevos e o tempo. O relevo é um dos principais fatores que exercem forte 

influência na evolução e desenvolvimento dos solos.Os relevos das diversas regiões 

possuem influência marcante  nas condições hídricas e térmicas do solo  e 

conseqüentemente no clima do solo. Estas influências refletem nos micro climas e nas 

características da vegetação natural, além das características e propriedades dos solos. A 

movimentação de água no solo está intimamente associada às características do seu relevo. 

Nas partes altas, relativamente planas, os solos apresentam boa drenagem interna, nas 

encostas com declives mais acentuados os solos apresentam uma boa ou excessiva 

drenagem superficial permanecendo mais seco por longos. Os solos onde o relevo é mais 

suave são mais profundos com boa caracterização do seu perfil, enquanto nas encostas 

íngremes os solos são mais rasos e com menor diferenciação entre os horizontes devido ao 

excessivo escoamento superficial de água que favorece a remoção de material do solo. 

 As leguminosas utilizadas como adubos verdes são preferidas na recuperação de 

áreas agrícolas devido a sua capacidade de produção de massa vegetal, seu sistema 

radicular robusto e profundo, além da fixação biológica de nitrogênio (Muzilli, 1986; De Polli 

et al., 1990).  De modo geral estas leguminosas devem ser de fácil implantação e 

crescimento rápido. Seu sistema de crescimento deverá proporcionar uma cobertura rápida 

e adaptação em solos pobres de baixa fertilidade por serem os mais necessitados de 

influencias benéficas (Brady, 1983). Vários trabalhos demonstram os efeitos benéficos das 

leguminosas. São destacados como boas produtoras de massa verde a mucuna preta, 

crotalaria paulínea e o feijão de porco (Miyasaka et al., 1984).  

METODOLOGIA 

 O experimento foi realizado na região Leste de Minas Gerais às margens da BR 259 

no município de Governador Valadares onde o solo foi classificado como Latossolo 

Vermelho Amarelo distrófico. Foi utilizado um corte de solo as margens da estrada com 

relação 2:1 (vertical:horizontal), 12 metros de altura e 50 metros de largura. Foram utilizadas 

as seguintes leguminosas de porte arbustivo e herbáceo: guandu (Cajanus cajan), leucena 

(Leucaena leucocephala), crotalaria (Crotalaria juncea) e uma gramínea, a braquiaria 

(Brachiaria brizantha). Foram construídos pequenos sulcos em curva de nível nas encostas 

onde as leguminosas foram semeadas com distância vertical entre os sulcos de 0,5 metro. 

Foram aplicados adubos e corretivos nos sulcos de acordo com as necessidades. As 

sementes foram semeadas de forma contínua de modo a se obter de 20 a 40 plantas por 

metro linear. Neste trabalho foram utilizados os seguintes tratamentos:  Monocultivo da 

leucena, do guandu, e da braquiaria, cultivo da leucena, braquiaria e guandu consorciados, 

da leucena, guandu e crotalaria consorciados. A preparação das encostas e o plantio das 



espécies vegetais foram realizados em outubro de 2005 e as avaliações em outubro de 

2006 (1ª coleta) e outubro de 2007 (2ª coleta). Cada parcela experimental possuía cinco 

metros de largura. Amostras de solo indeformadas foram coletadas nas linhas e entrelinhas 

de cultivo e conduzidas ao laboratório para determinação da capacidade de campo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No Gráfico 1 observa-se que, no geral, os solos coletados nas regiões das linhas de 

cultivo apresentaram maior capacidade de retenção de água (Capacidade de campo) 

quando comparado aos solos das entrelinhas, sendo mais significativo na segunda coleta. 

Este fato ocorreu, provavelmente, devido à presença da matéria orgânica nestes setores e a 

respectiva formação parcial de húmus, excelente agente retentor de água. Na segunda 

coleta a capacidade de reter água aumentou significativamente, cerca de 10% superior ao 

resultado da primeira coleta, indicando novamente que, este aumento da capacidade de 

campo deve ter sido adquirida pela presença da matéria orgânica. Este acréscimo na 

capacidade de retenção de água pode ser observado no Gráfico 2 onde na primeira coleta o 

aumento da capacidade de retenção de água do solo da linha de cultivo, em média,  foi 

apenas 3% superior aos solos das entrelinhas, enquanto na segunda coleta estes valores 

subiram para 18%.  

Gráfico 1. Capacidade de campo dos solos das 
linhas de cultivo e entrelinhas em duas coletas 

na BR259
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Gráfico 2. Porcentagem de aumento da 
capacidade de campo dos solos das 
linhas de plantio em comparação as 
entrelinhas da encosta da BR 259 
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 Na primeira coleta esta pequena diferença foi promovida principalmente pelas 

leguminosas (Gráfico 3) com valores superiores aos solos das entrelinhas na capacidade de 

retenção de água em 6% enquanto no solo cultivado com braquiaria esta capacidade foi 

reduzida em 2% (Gráfico 4). Na segunda coleta as funções foram invertidas e os solos das 

linhas cultivadas com gramíneas apresentaram uma capacidade de retenção de água 25% 

superior aos solos das entrelinhas enquanto nos solos com leguminosas estes valores 

ficaram próximos a 10%. Os resultados indicam que, com o tempo e o melhor 

desenvolvimento radicular da braquiaria, a capacidade de retenção de água dos solos 

aumenta significativamente nas camadas superiores. 

 Na primeira coleta, as leguminosas de modo geral contribuíram de forma semelhante 

no pequeno aumento da capacidade do solo em reter água (Gráfico 5), todos em torno de 5 



Gráfico 3. Capacidade de campo dos solos das 
linhas de cultivo e entrelinhas em duas coletas 

na BR259
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Gráfico 4. Porcentagem de aumento da 
capacidade de campo dos solos das linhas 
de plantio em comparação as entrelinhas da 

encosta da BR 259 
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a 6% (Gráfico 6). Na segunda coleta, apenas o solos com guandu manteve estas 

características com retenção de água superior a 10% nas linhas em relação às entrelinhas. 

A crotalaria assumiu valores negativos e com grande destaque para a braquiaria. Não foi 

possível avaliar o solo cultivado com leucena na segunda coleta devido à perda do material 

pelas queimadas. 

Gráfico 5. Capacidade de campo dos solos 
das linhas de cultivo e entrelinhas em duas 

coletas na BR259
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Gráfico 6. Porcentagem de aumento da 
capacidade de campo dos solos das linhas 
de plantio em comparação as entrelinhas da 

encosta da BR 259 
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CONCLUSÃO 
A capacidade de retenção de água nas linhas de cultivo aumentou significativamente, 

principalmente com o cultivo da braquiaria a partir da segunda coleta. O guandu foi à 

leguminosa de melhor desempenho. 
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RESUMO 
Neste trabalho são apresentados os resultados de Sm-Nd de doze amostras de rochas 
graníticas formadas durante o evento Sunsas na Bolivia. Os resultados são apresentados 
em grupos em função da geoquímica, e os valores de ENd(t) foi calculada para a idade de 1,1 
Ga (idade U-Pb por SHRIMP em zircão). O Grupo 1 apresenta TDM de 1,0 até 1,25 Ga e  εNd 
+de 2,62 até 2,91, salvo a amostra SP-06-01 (F2) que apresenta evolução isotópica de Nd 
próximo ao CHUR. Embora a química aponte que o sienogranito Motacusal é de tipo S os 
εNd estão indicando que os magmas tem uma signatura juvenil. O Grupo 2 apresenta TDM de 
1,15 até 1,5 Ga e um εNd  de +3 até 4.72, menos a amostra NJ0728 cuja εNd apresenta – 0,30 
indicando uma assinatura manto derivada, o que é comprovado pela geoquímica. O Grupo 3 
apresenta uma idade TDM de 1,75 Ga, com εNd de + 1.04, sugerindo uma origem com 
participação importante de rochas crustais, apesar da amostra PV-07-22 mostrar valores 
muito próximos ao CHUR. O Grupo 4 apresenta TDM de 1,09 até 1,17 e εNd + 3,71 até 5,81, 
indicando que as rochas foram geradas a partir de um maga contemporâneo e cogenetico. 

PALAVRAS - CHAVE: Geocronologia Sm-Nd, Orogêneses Sunsás, petrogêneses 

ABSTRACT 

Twelve samples from granitoids formed during Sunsas orogeny in Bolivia were processed for 
Sm-Nd, the values of End (t) was calculated for the age of 1.1 Ga (U-Pb ages by SHRIMP on 
zircon). The results were presented Sm-Nd in groups according to the geochemistry and the 
granites Motacusal and San Pablo as the Group 1; granites Talcosis, Taperas, Naranjito and 
El Carmen as Group 2, Primavera granite as the Group 3 and granites Las Maras, Santa 
Rosa, Community Turunapé, Cachuela Suarez, AF-85 and Atadijo as the Group 4.  
Group 1 presents TDM 1.0 to 1.25 Ga and εNd + 2.62 to 2.91, except for sample SP-06-01 (F2) 
showing isotopic evolution of Nd near to CHUR.  Group 2 presents TDM 1.15 to 1.5 Ga and a 
εNd +3 to 4.72, less the sample NJ0728 whose εNd presents - 0.30. Group 3 shows a TDM age 
1.75 Ga, with εNd of + 1.04, but the sample PV-07-22 shows values close to CHUR and 
Group 4 presents TDM 1.09 to 1.17 and εNd 3.71 to 5.81 positive.  

While in Group 1 the chemical syenogranite Motacusal indicates S-type, the εNd values are 
indicating the magmas have a juvenile signature. Group 2 rocks have a type I geochemical 
signature, mantle derived, which is supported by the positive values of εNd. The Group 3 
rocks probably had a source with important participation of crustal rocks and in Group 4 the 
values are homogeneous with TDM and present-day εNd values, this feature indicates that the 
homogeneous rocks were generated from a contemporary and cogenetic magma. 
 
KEYWORDS: Sm-Nd Geochronology, Sunsas Orogey, petrogenesis 



 
INTRODUÇÃO 
 Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados preliminares dos isótopos de 
Nd e Sr e suas implicações sobre a evolução crustal dos granitóides Sunsás do SW do 
craton Amazônico. Para cumprir esse objetivo foram coletadas amostras do extremo leste 
da Bolívia entre os povoados de San Ramón, San Javier, Las Maras, San Pablo e El 
Carmen. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
 As rochas do Cráton Amazônico que ocorrem em território boliviano apresentam 
idade Paleoproterozóica (2500-1600 Ma), Mesoproterozóica (1600-900 Ma) e 
Neoproterozóica (900-570 Ma). O Paleoproterozóico se encontra caracterizado pelo 
complexo de granulitos Lomas Maneches (GLM), o complexo gnáissico La Chiquitania 
(CGCH) e o supergrupo de xistos San Ignácio (SXSI). O Mesoproterozóico por rochas 
formadas e retrabalhadas durante a Orogenia San Ignácio. O mais jovem evento magmático 
do pré-cambriano boliviano corresponde às formações das suítes graníticas sin e pos-
tectônicas da Orogenia Sunsas entre 1,17 a 0,92 Ga.  
 Resultados Sm-Nd sobre as rochas do pré-cambriano boliviano ainda são escassos. 
As únicas unidades geradas no evento San Ignácio analisadas por este método são 
representadas pelos granitos Puerto Alegre/La Junta com TDM de 1,99 Ga e 2,09 Ga com 
valores de εNd negativos e os granitos Diamantina e Orobaya com TDM entre 1,69 Ga e 1,73 
Ga, e valores de εNd entre + 1,0 e 1,4, respectivamente, reportados por Derbyshire (2000) 
como representantes da Orogenia San Ignácio.  
 No contexto tectônico do craton Amazônico, a Orogênese Sunsás, objeto deste 
estudo se divide em três segmentos lito-tectônicos, as quais são: (1) Cinturão Móvel 
Sunsás, na Bolívia, (2) Cinturão Aguapeí, no Brasil e (3) Seqüência Metavulcano-sedimentar 
Nova Brasilândia, no Brasil. O Cinturão Sunsás na Bolívia é produto de dois eventos, um 
sedimentar, caracterizado pela deposição dos grupos Sunsás e Vibosi, e outro restrito à 
orogenia (1.300-950 Ma), marcando uma importante inversão que envolve a formação de 
crosta, representada por plutonismo granítico (Litherland et al., 1986). 
 Os granitóides da orogenia Sunsás foram datados por K-Ar e Rb-Sr (Litherland et al., 
1986), como o granito Casa de Piedra com idade 1005± 12 Ma e TDM de 1,92 Ga e εNd de –4 
(Darbyshire, 2000). Com base nos dados geocronológicos e associações estruturais 
Litherland et al. (1986) diferenciaram dois tipos de granitóides: 1) granitóides sin-cinemáticos 
representados pelos granitos Limonal, La Cruz, San Miguel, Espiritu, Las Palmas, La Palca, 
San Pablo, El Carmen e Nomoaca, e; 2) granitóides post-cinemáticos, tais corpos são: 
Talcoso, Casa de Piedra, Taperas, Lucuma, Tasseoro, Primavera e Naranjito (Litherland et 
al., 1986 e Adamek et al., 1996).  
 
GEOCRONOLOGIA Sm-Nd  
 Dados isotópicos de Sm-Nd foram gerados no Laboratório de Geocronologia da 
Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto de Geociências da Universidade de São Paolo 
(USP), onde foram processadas doze amostras. Os valores de ENd(t) foi calculada para a 
idade de 1,1 Ga (idade U-Pb por SHRIMP em zircão, segundo Boger et al., 2005).  
 Em seguida serão apresentados os resultados Sm-Nd em grupos em função da 
geoquimica, sendo os granitóides Motacusal e San Pablo como o Grupo 1; granitóides 
Talcoso, Taperas, Naranjito e El Carmen como Grupo 2; granito Primavera como o Grupo 3 
e os granitóides Las Maras, Santa Rosa, C. Turunapé, C. Suarez, AF-85 e Atadijo como o 
Grupo 4 (sem dados litogeoquimicos). 
 
Grupo 1  
Uma amostra do sienogranito Motacusal de muscovita primária apresenta TDM de 1,25 Ga e  
εNd + 2,91 (Figura 2 A). Enquanto que três amostras para o monzogranito San Pablo 
apresentam uma idade TDM de 1,2 Ga e εNd de 2,62 até 2,76, salvo a amostra SP-06-01 (F2) 
que  apresenta evolução isotópica de Nd próximo ao CHUR (Figura 2 A). 



 
Grupo 2  
O granito Talcoso apresenta uma idade TDM de 1,20 Ga e um εNd  de +3. Já para o 
monzogranito Taperas, temos uma idade TDM de 1,19 Ga e εNd positivo de 4,08 a 4,20.  
Uma amostra foi processada para o monzogranito El Carmen, dando como resultado uma 
idade TDM  de 1,15 Ga e ENd  de  +3. Em adição, o monzogranito Naranjito apresenta 
enclaves máficos de biotita e minerais ferromagnesianos, tem três amostras analisadas com 
idade TDM de 1,21 a 1,5 Ga e εNd positivo de 3,64 a 4,72, menos a amostra NJ0728 cuja εNd 
apresenta – 0,30. 
 
Grupo 3  
O corpo intrusivo Primavera mineralogicamente descrito como microclíneo granito apresenta 
uma idade TDM de 1,75 Ga, com εNd de + 1.04, mas a amostra PV-07-22 mostra valores 
muito próximos ao CHUR. 
 

Tabela 1.  Dados isotópicos de Sm, Nd e Sr da Província Sunsas. Os valores de εNd foram 
calculados para a idade de 1,1 Ga (segundo Boger et al., 2005).  

 

Amostra Tipo Sm Nd 147Sm 143Nd ε(0) ε TDM Rb Sr  Rb87  87Sr 

  amostra (ppm) (ppm) 144Nd 144Nd   
(1.1 
Ga) (Ga) (ppm) (ppm)  87Sr   86Sr  

MT0543 Motacusal        488,194 63,339 
     
23,07  10,543 

MT0544 Motacusal 7,538 32,078 0,1421 0,511964 
-

13,15 2.91 2,3      

SP0601 
San 
Pablo 13,030 57,498 0,1370 0,511850 

-
15,38 2.76 2,3      

SP0601(F1) 
San 
Pablo        397,14 96,65 

     
12,12  

    
0,8992  

SP0601(F2) 
San 
Pablo 7,884 24,126 0,1976 0,512344 -5,74 - -      

SP0601(F3) 
San 
Pablo 5,941 24,517 0,1465 0,511964 

-
13,16 2.62 2,4      

TP0716a Taperas 6,870 47,113 0,0882 0,511630 
-

19,67 4.08 1,7      

TP016b Taperas 8,262 55,065 0,0907 0,511702 
-

18,26 4.20 1,6 329,73 213,16 
       
4,50  

    
0,7710  

PV0721 Primavera        156,03 336,68 
       
1,34  

    
0,7298  

PV0722 Primavera 5,637 15,123 0,2254 0,512818 3,51 - -      

PV0723 Primavera 8,328 26,403 0,1907 0,512554 -1,64 1.04 3, 5      

NJ0725  Naranjito        427,36 23,322 
     
57,34  15,370 

NJ0726 Naranjito        502,06 27,973 
     
55,77  14,608 

NJ0727 Naranjito 9,036 45,607 0,1198 0,511957 
-

13,28 3.99 1,7 445,58 83,154 
     
15,85  

    
0,9314  

NJ0728 Naranjito 1,255 4,296 0,1767 0,511954 
-

13,34 -0.30 5,0 405,82 85,412 
     
14,02  

    
0,9041  

NJ0729 Naranjito        526,72 39,619 
     
40,71  13,017 

BO0418 Talcoso 10,025 47,460 0,1277 0,511927 
-

13,34 3.64 1,9      

EC0604 
El 
Carmen 15,999 88,439 0,1094 0,511809 

-
16,17  1.6      

SR83 
Santa 
Rosa 3.156 17.191 0.1110 0.511768 -17 3.71 1.9      

CS84 C. Suarez 4.230 31.456 0.0813 0.511629 -19.7 4.27 1.6      

AF85  17.488 124.676 0.0848 0.511710 -18.1 4.38 1.6      

CT86 
C. 
Turunapé 2.607 16.458 0.0958 0.511796 -16.4 4.31 1.6      

AT89 Atadijo 9.411 64.918 0.0877 0.511669 -18.9 4.20 1.7         

Grupo 4 
 Este grupo ainda não apresenta dados litogeoquímicos que ajudem numa melhor 
caracterização, poém os isótopos de Nd indicam que o granitóide Las Maras apresenta um 
TDM de 1,09 e εNd 5,81; para o granitóide Santa Rosa tem-se uma idade modelo TDM de 1,27 
e εNd + 3,71. A amostra (CT86), correspondente à Comunidade Turunapé apresenta um TDM 
de 1,19 e εNd de 4,31. Para o granitóide CS84 (Cachuela Suarez) temos uma idade modelo 
TDM de 1,1 e εNd+ 4,27. Para o representante AF-85 um TDM de 1,17 e εNd + 4,38 e por ultimo 
temos o granitóide Atadijo com um TDM de 1,15 e εNd+ 4,20. 
 



DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 
 As características litogeoquímicas de alguns granitóides permitem sugerir que os 
monozogranitos El Carmen e Taperas são granitos Tipo I, formados em ambiente de arco 
magmático resultado da subducção de uma crosta oceânica; os monzogranito San Pablo, 
granito Talcoso e monzogranito Naranjito são granitos de Tipo S, formados em um ambiente 
colisional através da geração de magmas crustais provavelmente relacionados a 
amalgamação do supercontinente Rodinia e o granito Primavera junto como sienogranito 
Motacusal mostram fortes características de granitos tipo A, representando o período de 
estabilização cratônico pós-colisional a anorogênico. 
 Embora no Grupo 1 a química aponte que o sienogranito Motacusal é de tipo S os εNd 
estão indicando que os magmas tem uma signatura juvenil. No Grupo 2 vemos que os 
representantes deste grupo, granito Talcoso e monzogranitos El Carmen e Naranjito tem 
uma asinatura geoquimica tipo I, manto derivada, o que é comprovado pelos valores 
positivos do εNd.
 O granito Primavera representante do Grupo 3 provavelmente apresenta uma origem 
com participação importante de rochas crustais e no Grupo 4 os valores são homogêneos 
com TDM e εNd atuais, esta feição homogênea indica que as rochas foram geradas a partir de 
um maga contemporâneo e cogenético. A idade modelo TDM dos granitóides Sunsás variam 
desde 1,1 Ga (monzogranito Naranjito) até 1,35 Ga (granito Primavera), como vemos na 
figura 2 A. Com exceção as amostras do granito Primavera apresentam valores mais 
antigos, com um TDM de 1,5 Ga e εNd de + 1,04.  
 

 
 
 

Figura 2. Curva de evolução para os granitóides da Orogenia Sunsás. 
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RESUMO 
Razões isotópicas 87Sr/86Sr foram obtidas em porções de fenocristais de plagioclásio, 

clinopiroxênio e apatita de traquidacitos tipo Chapecó (região de Ourinhos, SP) por LA-MC-
ICPMS e comparadas com as razões iniciais 87Sr/86Sr obtidas em solução por MC-ICPMS na 
matriz das rochas. Os fenocristais de apatita e plagioclásio mostram valores idênticos aos 
da matriz (~0,7077), consistentes com cristalização em equilíbrio. Os fenocristais de 
clinopiroxênio têm razões iniciais 87Sr/86Sr diferentes da matriz (em geral menores, entre 
0,7045 e 0,7071; enquanto um cristal é mais radiogênico, 0,7084) e, assim como dois 
fenocristais de plagioclásio (com 87Sr/86Sr inicial de 0,7083 e 0,7074), não se formaram em 
equilíbrio com a matriz, e são prováveis antecristais.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Dacito, vulcanismo, LA-MC-ICPMS e 87Sr/86Sr 

 
ABSTRACT 
 87Sr/86Sr isotope ratios were meaured in portions of plagioclase, clinopyroxene and 
apatite phenocrysts from Chapecó-type trachydacites (Ourinhos, State of São Paulo) by LA-
MC-ICPMS, and compared to initial 87Sr/86Sr ratios obtained in the groundmass by solution 
MC-ICPMS. Apatite and plagioclase phenocrysts have ratios identical to those of the 
groundmass (~0.7077), consistent with equilibrium crystallization. Clinopyroxene phenocrysts 
have distinct initial 87Sr/86Sr (usually smaller, 0.7045-0.7071; whereas one crystal is more 
radiogenic, 0.7084) and, together with two plagioclase phenocrysts (with initial 87Sr/86Sr= 
0.7083 and 0.7074), did not crystallize in equilibrium with the groundmass, and are probably 
antecrysts. 
 
KEYWORDS: Dacite, vulcanism, LA-MC-ICPMS e 87Sr/86Sr 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 As rochas ácidas do subtipo Ourinhos, tipo Chapecó, da Província Magmática 

Paraná se concentram na região de Piraju-Ourinhos (SP), onde são encontradas em uma 

faixa de direção N40W ao longo da calha do rio Paranapanema e ocupam uma área de 

aproximadamente 65 x 20 Km.  Os traquidacitos, classificação química dessas rochas, 

apresentam textura porfirítica com 5 a 15% de fenocristais e microfenocristais de 

plagioclásio, clinopiroxênio, minerais opacos e apatita. A matriz afanítica a fanerítica fina é 

composta pelos mesmos minerais, mais vidro (entre 10 e 90%) e podendo ocorrer quartzo e 

feldspato alcalino. Os fenocristais de plagioclásio correspondem a andesina (An47-40);  e os 

de clinopiroxênio a augita (~Wo37En37Fs26) e subordinadamente pigeonita (~Wo10En48Fs42). 

O vidro apresenta uma composição riolítica (70-78 wt% SiO2; 7-11 wt% Na2O + K2O). 



 Análises isotópicas pontuais têm mostrado que podem existir diferenças significativas 

na composição isotópica entre matriz e fenocristais de rochas vulcânicas continentais. 

Ramos et al. (2005) registraram desequilíbrios sistemáticos entre fenocristais de plagioclásio 

e matriz com base em razões de Sr nos basaltos de Columbia River (Estados Unidos). 

Davidson et al. (2007) definiram o termo antecristal para fenocristais, que, embora 

originados no mesmo sistema magmático da rocha hospedeira, não cristalizaram em 

equilíbrio com a matriz, pois foram partes de rochas ou magmas que se formaram em 

diferentes posições e momentos na evolução desse sistema.   

 Com o objetivo de verificar possíveis diferenças isotópicas nas rochas vulcânicas 

ácidas da região estudada, neste trabalho foram realizadas análises isotópicas 87Sr/86Sr 

pontuais em fenocristais e matriz de rocha por LA-MC-ICPMS. 

 

 
GEOQUÍMICA E ISOTOPIA 87SR/86SR  EM FENOCRISTAIS E MATRIZ  
 
 Matriz de rocha, fenocristais e microfenocristais de plagioclásio, clinopiroxênio e 

apatita de seis amostras de traquidacitos da região de Piraju-Ourinhos foram submetidos a 

análises isotópicas 87Sr/86Sr por ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) no 

Radiogenic Isotope Facility (RIF) da University of Alberta (Canadá). 

 As medidas isotópicas foram realizadas em um espectrômetro Nu Plasma™ MC-

ICPMS (Multicolletor-ICPMS), após dissolução e separação elementar em colunas de troca 

iônica (para a matriz) e por análises in situ, utilizando sistema de Laser Ablation UP213 

acoplado (para os fenocristais e microfenocristais).  

 Foram calculadas as razões iniciais de 87Sr/86Sr (a 134 Ma; Freitas, 2009) que 

resultaram em valores homogêneos para a matriz de rocha (0,7076 - 0,7077), apatita  

(0,7075 - 0,7078) e para a maioria dos cristais de plagioclásio (~0,7077, Fig 1). No entanto, 

alguns grãos de plagioclásio mostraram valores mais baixos (~0,7074) ou mais elevados 

(~0,7083); em alguns casos, foram observadas diferenças entre porções de um mesmo grão 

(ex. plagioclásio OU-101-1 e OU-508-5; Fig.1). Os cristais de clinopiroxênio apresentaram 

razões iniciais de Sr distintas da matriz (mesmo levando em consideração as incertezas 

mais altas associadas; Fig. 1), em geral, menores (0,7045 - 0,7071), mas em um grão 

maiores (0,7084). 

 Paralelamente, foram feitas análises químicas de elementos traço e terras raras por 

Laser Ablation acoplado ao quadrupolo ICP-MS Perkin-Elmer ELAN6000 nos mesmos 

pontos analisados por LA-MC-ICP-MS. O vidro silicático NIST 612 foi utilizado como padrão 

de calibração externa e o Ca como calibração interna. 

  



 

 

 

Figura 1. Razões iniciais 
87

Sr/
86

Sr (134 Ma) em diferentes fenocristais de plagioclásio 
clinopiroxênio e apatita de traquidacitos de Ourinhos. Diferentes porções de um mesmo 
cristal identificadas pelo mesmo número (ex. OU-54-1). Incertezas (2 sigma) indicadas 

para as razões 
87

Sr/
86

Sr iniciais são as mesmas das razões medidas. 



 As diferenças nas razões isotópicas encontradas, na maioria das vezes, estão 

associadas com anomalias em elementos traço. Os pontos que apresentam características 

isotópicas anômalas nos cristais de plagioclásio também carregam teores mais altos de Y, 

Cs, elementos compatíveis, como Ni, V, Cu e HFS (High Field Strength, Zr, Hf, Ta e Nb). 

 

 

CONCLUSÕES 

 Os dacitos tipo Chapecó da Província Magmática Paraná são 

caracteristicamente porfiríticos, e o principal volume de fenocristais de plagioclásio e de 

apatita das amostras da região de Ourinhos deve ter cristalizado em equilíbrio com a matriz, 

como sugerido pelas razões isotópicas iniciais 87Sr/86Sr semelhantes, em torno de 0,7077. 

Embora subordinados, foram reconhecidos alguns cristais com razões iniciais maiores 

(clinopiroxênio e plagioclásio com 87Sr/86Sr134~ 0,7084) e menores (clinopiroxênio, 0,7045-

0,7071; cristal isolado ou porções de cristal de plagioclásio, ~0,7074), que testemunham que 

parte da carga de “fenocristais”, embora provavelmente derivada do mesmo sistema 

magmático, cristalizou em magmas isotopicamente distintos do que as hospeda, e portanto 

devem corresponder a antecristais. 

As heterogeneidades isotópicas identificadas guardam relação com diferenças nos 

teores de elementos traço. Assim, por exemplo, os grupos isotopicamente distintos de 

cristais de clinopiroxênio apresentam diferenças nos padrões de ETR, enquanto o único 

cristal de plagioclásio mais radiogênico tem teores mais elevados de elementos traço. Por 

outro lado, os teores de elementos traço obtidos em cristais de plagioclásio e apatita 

cristalizados em equilíbrio com a matriz vítrea permitem a estimativa de coeficientes de 

partição naturais, importantes para modelamentos petrogenéticos do magmatismo ácido na 

Província.   
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RESUMO 

Taxas de desnitrificação e de redução dissimilatória do nitrato a amônia (RDNA) foram medidas 
em três pontos de uma baía da planície inundável do Pantanal, usando a metodologia do 
pareamento isotópico de nitrogênio. As taxas de desnitrificação foram baixas em todos os pontos 
estudados, variando de 3,4 a 34,5 µM N2 m

-2 h-1. As taxas de consumo de O2 no sedimento foram 
de duas a três ordens de magnitude mais elevadas, variando de 2630 a 3880 µM O2 m

-2 h-1. As 
taxas de RDNA apresentaram valores semelhantes à desnitrificação para os três pontos de coleta, 
pois de todo nitrato adicionado a este sedimento, 50% é reduzido a N2 via desnitrificação e 50% é 
reduzido a NH4

+ via RDNA. Existe a possibilidade da realização dos dois processos no ambiente 
estudado, entretanto as baixas concentrações de nitrato no ambiente regulam ambas as taxas no 
sedimento.  
  

PALAVRAS-CHAVE:  Desnitrificação, RDNA, Pantanal, consumo de oxigênio. 

 

 

ABSTRACT 

Denitrification and Dissimilatory Reduction of Nitrate to Ammonium (DNRA) were measured at 
three stations of a floodplain lake from the Pantanal, using the isotope pairing technique. 
Denitrification rates were low at all studied stations, varying from 3,4 to 34,5 µM N2 m

-2 h-1. Oxygen 
consumption rates were two to three orders of magnitude higher, varying from 2630 to 3880 µM O2 
m-2 h-1. DNRA rates were similar to denitrification rates at all sampling station, as all nitrate added to 
this sediment, 50% was reduced to N2 via denitrification and 50% was reduced to NH4

+ via DNRA. 
Both processes can occur at the studied lake, but the low nitrate concentration at the environment 
regulate the occurrence of both processes in the sediment.  
  

KEYWORDS:  Denitrification, DNRA, Pantanal, oxygen consumption. 

 

 



INTRODUÇÃO 

 Estudos a cerca de compostos nitrogenados em ecossistemas aquáticos têm se intensificado 

devido à importância destes para questões globais como a eutrofização e o efeito estufa (Galloway 

et al., 2008). A eutrofização em corpos aquáticos é, em linhas gerais, causada pela presença 

excessiva de nutrientes no sistema, principalmente fósforo e nitrogênio (Schindler et al., 2008). O 

processo de desnitrificação, onde o nitrato (NO3
-) é reduzido a gás nitrogênio (N2), é a principal via 

de eliminação do nitrogênio para a atmosfera em ambientes aquáticos continentais e tem como 

produto intermediário o óxido nitroso (N2O), um poderoso gás estufa (Mengis et al., 1997).  

O processo de decomposição da matéria orgânica pode ser aeróbico ou anaeróbico, sendo o 

primeiro energeticamente mais favorável (Fenchel et al., 1998). Esse processo pode ocorrer no 

sedimento, compartimento de intenso consumo de oxigênio resultando no esgotamento da zona 

aeróbica já nos primeiros centímetros, o que torna os processos anaeróbicos bastante relevantes. 

A desnitrificação e a redução dissimilatória do nitrato à amônia (RDNA) são processos anaeróbicos 

ligados ao ciclo do nitrogênio que competem por substrato (NO3
-). No entanto, o último não resulta 

na perda de nitrogênio para a atmosfera, mas na formação de amônia (NH4
+). Tais processos são 

pouco conhecidos em ambientes aquáticos tropicais. O objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica 

de produção do gás nitrogênio (N2) e a conseqüente perda deste nutriente para a atmosfera em 

uma área alagada tropical. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 A baía estudada localiza-se na planície de inundação do Pantanal Matogrossense, no Centro-

Oeste do Brasil e ocupa uma área de 2 ha. Esta baía pertence à sub-região do Pantanal chamada 

Poconé (16° 24’ S e 56° 10’ W). Foram amostrados tr ês pontos de coleta no período de seca 

(Setembro de 1999) denominados: Pedras, Buraco e Coqueiro que tem profundidade de 0,5, 4,0 e 

0,5 m respectivamente.  

 

METODOLOGIA 

 O sedimento foi amostrado utilizando testemunhos de acrílico, cinco réplicas para os pontos 

Pedra e Coqueiro e duas para o ponto Buraco. Em laboratório, os testemunhos foram incubados 

utilizando água da baia. A aeração foi feita por bombas de aquário e a circulação da água dentro 

dos testemunhos otimizada com o auxílio de agitadores magnéticos. Após o período de 

estabilização (30 horas) no escuro, os testemunhos foram fechados para medição das taxas de 

consumo de oxigênio conforme proposto por Dalsgaard et al (2000).  

 Em seguida, após novo período de estabilização, os cores foram novamente fechados para 

mensuração do processo de desnitrificação onde foram adicionadas diferentes concentrações de 

Na15NO3 (5mM) em cada testemunho e após 20 minutos foram retiradas alíquotas para 

determinação da razão 15/14NO3
-. Após incubação de 2 horas, amostras de água e sedimento foram 



retiradas, fixadas com ZnCl2 e acondicionadas em exetainers (Labco. Co.) e transportadas para a 

Dinamarca onde as concentrações de 28N, 29N e 30N foram determinadas por espectrometria de 

massas. As taxas de RDNA foram estimadas em experimentos em paralelo realizados em 

exetainers de 6ml que foram acrescidos de 1cm3 de sedimento, 50µM de 15NO3
- e finalmente água 

da baia livre de O2. A atividade das bactérias desnitrificantes e de RDNA foi determinada após 

determinação das concentrações de N2 produzido. A fração que não foi convertida a N2 pela 

desnitrificação foi estimada como sendo processada pela RDNA, obtendo uma estimativa da sua 

participação no consumo de NO3
- no sedimento.  

 

RESULTADOS  

 As taxas de desnitrificação nos pontos Pedra e Coqueiro mostraram-se semelhantes, variando 

de 4,1 a 7,4 µM N2 m
-2 h-1 e 3,4 a 5,9 µM N2 m

-2 h-1, respectivamente. O ponto de coleta Buraco 

apresentou taxas mais elevadas, que variaram entre 26,3 e 34,5 N2 m
-2 h-1 (Fig. 1 A). 

 Os valores de RDNA foram próximos aos encontrados para desnitrificação e variaram entre 4,2 

e 5,6 µM N2 m
-2 h-1 no ponto Pedra, 3,6 e 6,2 µM N2 m

-2 h-1 no ponto Coqueiro e entre 24,3 e 31,8 

µM N2 m
-2 h-1 no ponto Buraco (Fig. 1 B). 

 As taxas de consumo de oxigênio foram relativamente elevadas com valores similares nos três 

pontos estudados, variando de 2630 a 3880 µM O2 m
-2 h-1 (Fig. 1 C). O coeficiente de variação para 

todos os parâmetros estudados foi relativamente baixo, não ultrapassando 1%. O percentual de 

consumo de nitrato pelos processos de desnitrificação e de RDNA foi aproximadamente 50% cada 

(Tabela I). 
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Figura 1– Taxa de Desnitrificação (A), RDNA (B) e consumo de cxigênio (C) no sedimento das três baías estudadas.  As barras 

representam as médias com erro padrão (exceto no ponto buraco onde os processos foram medidos em duas réplicas). 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Percentual de contribuição para o consumo de nitrato nos três pontos estudados. 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 Os resultados indicam que os processos de desnitrificação e RDNA têm a mesma importância 

relativa na redução do nitrato disponível no meio, embora as taxas absolutas destes dois processos 

sejam bastante reduzidas. Segundo Piña-Ochoa & Álvarez-Cobelas (2006), estudos realizados em 

ambientes tropicais encontraram taxas de desnitrificação no sedimento com valores entre 1,48 e 

141 µM N m-2 h-1, valores de maneira geral mais elevados do que os encontrados neste estudo. 

Piña-Ochoa & Álvarez-Cobelas (2006) encontraram valores ainda mais elevados em lagos 

temperados (105 a 596 µM N m-2 h-1 no verão). Já as taxas de RDNA, principalmente na baía 

Buraco, não foram tão diferentes das encontradas em lagos temperados, pois estas variaram entre 

1.3 e 33 µM N m-2 h-1, no verão (Scott et al. 2008).  

 A área anóxica necessária para a ocorrência dos processos estudados não é limitante visto que 

os ambientes amostrados apresentaram altas taxas de consumo de oxigênio (Fig. 1 C).  Deste 

modo, a baixa disponibilidade de nitrato pode ser apontada como o principal fator limitante para a 

ocorrência dos processos de desnitrificação e DNRA nestas áreas alagadas.  

 As taxas de desnitrificação e DNRA contribuem com menos de 1% da mineralização da matéria 

orgânica disponível no sedimento desse ecossistema e desta maneira tem uma reduzida 

importância relativa no metabolismo total desse ambiente. Esse valor é uma estimativa feita a partir 

da relação entre a baixa taxa de desnitrificação e DNRA com a alta taxa de consumo de oxigênio 

no sedimento.  
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RESUMO 

Sedimentos do Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM), NE- Brasil, foram analisados 

quanto a distribuição vertical de carbono e nitrogênio orgânico, isótopos estáveis do carbono (δ 
13

C) e 
concentração e composição de lignino-fenóis. Os resultados demonstraram a presença de alterações na 
deposição de material alóctone e autóctone no CELMM. Entretanto, as alterações registradas nas fácies 
deposicionais foram diferentes entre os compartimentos lagunares de Mundaú e Manguaba. Na foz do 
Rio Mundaú o topo dos testemunhos até ca. de 14 cm de profundidade foi predominado pela deposição 
de uma mistura de material terrestre, principalmente, plantas não lenhosas, e a base pela mistura de 
plantas angiospermas lenhosas e fitoplâncton. Por outro lado, o testemunho de Manguaba evidenciou 
deposição maior de material fitoplânctônico no topo e um acréscimo de uma mistura de plantas não-
lenhosas e lenhosas do topo até a base.  
 

PALAVRAS-CHAVE: lignina, biomarcador orgânico, sedimentos, laguna costeira. 
 
 

ABSTRACT 

Sediment cores from the Mundaú-Manguaba estuarine-lagoon system (MMELS),NE- Brazil, were 

analized for vertical distribution of organic carbon, organic nitrogen, stable carbon isotope ratio (δ �
13

C) and 
lignin phenol concentration and composition. Results exhibited alterations in the deposition of organic 
matter from alochthonous and autochthonous sources, being different between the Mundaú and 
Manguaba lagoon compartments. At the mouth of Mundaú river the top to intermediate sediment layers 
harbored a mixture of terrestrial plant materials, mainly non-woody plants, and towards the base of the 
core a mixture of woody angiosperms and phytoplankton. In contrast, the top of the core from Manguaba 
lagoon largely harbored phytoplantonic organic matter and a gradual increase from the top to the bottom 
of a mixture of non-woody and woody terrestrial vegetation.      
 

KEYWORDS: lignin, organic biomarker, sediments, coastal lagoon. 
 

INTRODUÇÂO 
Lagunas costeiras são ecossistemas altamente produtivos, sendo grande parte da matéria 

orgânica sedimentar encontrada nesses ambientes de origem autótctone (Hedges et al., 1979). 
No entanto, esses sistemas também recebem continuamente o aporte alóctone de matéria 
orgânica de múltiplas fontes naturais e antrópicas, tal como dos rios, o escoamento superficial 
difuso, a urbanização, a agricultura e a agropecuária.  A caracterização quantitativa e qualitativa 
da matéria orgânica depositada nas fácies sedimentares, incluindo com traçadores específicos,  
pode fornecer informações sobre a evolução das fontes da matéria e as alterações das 
condições ambientais ocorridas ao longo do tempo (Orem et al., 1997; Tareq et al, 2004;). 

Um dos traçadores da matéria orgânica que tem sido largamente utilizado para tais fins são 
as ligninas e seus derivados, específicos de plantas vasculares, estando ausente em 
organismos marinhos (Kuzyk et al., 2008). Os produtos de degradação da lignina envolvem 
quatro grupos de fenóis: cinamil, siringil, vanilil e p-hidroxi (C, S, V, P, respectivamente), que 
alteram a sua composição e relação entre si dependendo do tipo de vegetação, podendo indicar 
a prevalência de certos táxons vegetais ao longo de facies sedimentares (Gordon & Goni, 
2004). A qualidade da matéria orgânica sedimentar pode ser avaliada através das razões entre 
os grupos fenólicos da liginina, uma vez que o grupo siringil (S) é sintetizado somente por 
angiospermas, e o grupo cinamil (C) é abundante somente em plantas não-lenhosas. Já o 



grupo vanilil (V) encontra-se presente em todas as plantas, podendo ser utilizado como 
normalizador (Hedges et al., 1979; Killops et al., 2005). Neste estudo, a distribuição vertical de 

lignino-fenóis, carbono orgânico, nitrogênio total, e isótopos estáveis do carbono (δ 
13C) foram 

avaliados em testemunhos coletados no Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba, 
nordeste do Brasil, no intuito de tentar estabelecer a origem da matéria orgânica sedimentar 
depositada nesse sistema e as condições ambientais em um passado recente. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) está situado no estado de 
Alagoas, litoral nordeste do Brasil, entre as latitudes de 9º 35’ à 9º 46’ Sul, e as longitudes de 
35º 44’ à 35º 58’ Oeste (Oliveira & Kjerfve, 1993) (Figura 1). No ano de 2007 foram coletados 
cinco testemunhos curtos de até 50 cm (C_02, C_03, C_06, C_07 e C_08), sendo dois em 
Manguaba e três em Mundaú. Aqui serão apresentados resultados preliminares do testemunho 
C_02, de 40 cm, coletado no centro da Lagoa Manguaba, e do C_08, de 30 cm, coletado dentro 
da foz do Rio Mundaú, principal afluente da Lagoa Mundaú. Os testemunhos foram abertos e 
fatiados a cada 2cm. Frações de cada fatia foram acondicionadas em sacos plásticos e 
posteriormente congeladas. Após o descongelamento e a homogeneização das amostras, 
foram retiradas alíquotas para a determinação do teor de matéria orgânica pelo método 

gravimétrico de Müller (1967), além de carbono orgânico, nitrogênio total e δ 13C, realizados 
com Analisador CHN Tipo Perkin Elmer 2400 e Espectrometria de Massa (Finnigan) pelo Centro 
de Ecologia Marinha Tropical (ZMT) na Alemanha. O restante das amostras foram secas em 
estufa a 60 °C, sendo acondicionadas em frascos previamente descontaminados e preservadas 
em local seco. O método utilizado para a extração dos lignino-fenóis foi feito com CuO em meio 
alcalino, adaptado de Hedges e Ertel (1982).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Localização geográfica da área de estudo no Estado de Alagoas, NE-Brasil, e dos testemunhos 

em análise: C_02 e C_03 na Lagoa Manguaba, C_06 e C_07 na Lagoa Mundaú, e C_08 na foz do Rio 
Mundaú. Fonte: Projeto POLCAMAR. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A figura 2 apresenta os resultados de carbono orgânico (CO %), da razão C/N (atômica), δ 


13C, e lignino-fenóis para os testemunhos C_02 e C_08. Em geral, os teores de CO em ambos 
os testemunhos foram relativamente semelhantes dentro da faixa de 2 a 4 % e os perfis 
evidenciaram um acréscimo de CO nas camadas mais superficiais a partir de 14 cm. As razões 
C/N em Mundaú acompanharam o perfil de CO e foram mais elevadas com 15,0 ± 3,7, 
principalmente nas camadas superficiais, podendo se relacionar com a entrada de material 
vegetal alóctone a partir do Rio Mundaú. Na laguna Manguaba, a razão C/N apresentou valores 
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menores que 10 (8,8 ± 0,35), o que de acordo com Meyers (2003) indica um registro de material 
fitoplanctônico no interior da laguna.   

Com relação aos isótopos estáveis do carbono (δ 
13C), Manguaba apresentou uma 

tendência de aumento dos valores (do mais negativo para o menos negativo) da base para o 
topo, variando de -23,3 a -20,0 ‰. Já em Mundaú ocorreu o inverso, ou seja, os valores 
tenderam a diminuir (ficaram mais negativos) com a proximidade da superfície, variando de -

21,6 a -25,4 ‰. Valores de δ 13C próximos a -20‰ indicam um material de origem 
fitoplanctônica e entre -25 a -27 ‰ material em suspensão fluvial, incluindo fragmentos vegetais 

terrestres (Killops & Killops, 2005;). Neste estudo, os maiores valores de δ 13C foram 
acompanhados de menores valores de C/N, evidenciando a presença de produção primária 
fitoplanctônica no topo do perfil em Manguaba e nas camadas mais profundas em Mundaú (de 
30 a 10 cm). 

 

Figura 2. Teor de carbono orgânico (%), razão C/N (atômica), δ 
13

C (‰), ligninas totais (λ) e razões C/V 
(cinamil/vanilil) e S/V (siringil/vanilil) nos testemunhos C_08 e C_02 coletados no Complexo Estuarino-

Lagunar Mundaú-Manguaba, Estado de Alagoas, NE-Brasil. 
 

Em geral, a concentração total de ligninas (λ) não apresentou diferenças quantitativas 
marcantes entre as duas lagunas, com média de 0,23 (± 0,02) mg/100mg CO em Manguaba e 
de 0,22 (± 0,10) em Mundaú. Ao contrário do observado em Manguaba, não houve relação 
aparente entre a concentração total de ligninas e o teor de CO em Mundaú, podendo neste 
caso indicar um material sedimentar de origem autóctone, tal como algas da foz, já que as 
ligninas são traçadores específicos de material terrestre. Entretanto, em Manguaba tanto as 
ligninas totais quanto o isótopo estável de carbono indicaram a predominância de material 
fitoplanctônico na superfície e uma maior contribuição de material vegetal fluvial nas fácies 
deposicionais mais fundos, sugerindo que houve uma alteração significativa das fontes de 
matéria orgânica ao longo do tempo. Além disso, as razões S/V foram sempre maiores em 



relação às razões C/V, principalmente, em direção a base dos testemunhos, o que indica o 
registro de um material alóctone proveniente de angiospermas lenhosas. As alterações das 
razões C/V e S/V ao longo dos testemunhos também sugerem contribuições de plantas não-
lenhosas, em algumas fácies sedimentares evidencia-se um mistura de diferentes fontes de 
matéria orgânica de plantas terrestres. 
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RESUMO 
Os elementos traços, As, Cd, Pb e Zn ocorrem na natureza em uma variedade de 
formas químicas, incluindo espécies orgânicas e inorgânicas. São oriundos tanto de 
fontes naturais quanto antrópicas. Em decorrência do risco de intoxicação crônica 
desses elementos, os limites máximos permitidos para esses elementos em água vem 
diminuindo ao longo dos anos de acordo com a Organização Mundial de Saúde e pela 
Resolução 357/2005 do CONAMA. Atualmente, as concentrações máximas permitidas 
para águas potáveis são de 10 µg.L-1, 1 µg.L-1, 10 µg.L-1 e 180 µg.L-1 para As, Cd, Pb e 
Zn respectivamente (Resolução 357/2005 CONAMA). Este trabalho teve como 
objetivos aplicar e validar um método eletro analítico empregando a voltametria de 
redissolução para determinação da concentração de As, Cd, Pb e Zn em águas fluviais 
no médio curso do Rio Paraíba do Sul, na região da Usina Hidrelétrica do Funil em 
Itatiaia – RJ, assim como o de verificar a influencia da barragem da represa na 
variação da concentração dos elementos. O método voltamétrico desenvolvido 
apresentou sensibilidade e seletividade adequada, alcançando baixos limites de 
detecção: 0,002 µg.L-1de As, 0,002 µg.L-1 de Cd, 0,006 µg.L-1 de Pb e 0,095 µg.L-1 de 
Zn. Os resultados obtidos demonstram a possível influencia da barragem, atuando 
como barreira geoquímica, acumulando elementos como As, Cd e Pb em sua represa. 
Quando comparados aos máximos permitidos pelos órgãos governamentais os valores 
encontrados neste trabalho foram significativamente inferiores para As, Pb e Zn 
superiores para Cd. 
PALAVRAS-CHAVE: voltametria, elementos traços, rio Paraíba do Sul. 
 
ABSTRACT 
The trace elements, As, Cd, Pb and Zn occur in nature in a variety of chemical forms, 
including organic and inorganic species. They come from natural sources and 
anthropogenic activities. Because of the risk of chronic poisoning of these elements, 
the maximum values allowed for them in water have decreased over the years 
according to the World Health Organization and  CONAMA Resolution 357/2005. 
Currently, the maximum permissible concentrations for drinking water are 10 µg.L-1, 1 
µg.L-1, 10 µg.L-1 and 180 µg.L-1 for As, Cd, Pb and Zn respectively (resolution 357 / 
CONAMA 2005). This study aimed to develop and validate an analytical method using 
the Stripping Voltammetry for determining the concentrations of As, Cd, Pb and Zn in 
water samples from the middle course of the Paraíba do Sul River, at the hydroelectric 
of Funil - Itatiaia - RJ, and check the influence of the dam's reservoir on water 
concentrations of these elements. The developed voltammetric method showed 
adequate sensitivity and selectivity, with low limits of detection: 0,002 µg.L-1 for As, 
0,002 µg.L-1 for Cd, 0,006 µg.L-1 for Pb and 0,095 Zn µg.L-1. The results demonstrate 
the possible influence of the dam, acting as a geochemical barrier, accumulating As, 
Cd, Pb. When compared to the maximum allowed by CONAMA this study found 
concentrations significantly lower for As, Pb and Zn and higher for Cd. 
 
KEYWORDS: Stripping Voltammetry, trace elements, Paraíba do Sul river. 
 



INTRODUÇÂO 
Os processos de urbanização e industrialização têm provocado inúmeras 

alterações ambientais, sobretudo no que se refere à presença de elementos 

contaminantes em ambientes aquáticos. O aporte dos mesmos nesses sistemas pode 

promover mudanças significativas nos comportamentos físico, químico e biológico, 

tanto do corpo receptor como do próprio elemento, pois, tais elementos participam de 

vários processos como precipitação, dissolução, adsorção, dessorção, 

bioconcentração, entre outros. 

A poluição e consequente contaminação de sistemas aquáticos ocorrem de 

maneira lenta e, por este motivo, pode-se considerar erroneamente que não traz 

efeitos graves. Dependendo das formas em que as espécies se encontram no 

ambiente, estas poderão ou não ser tóxicas. Dessa forma, a especiação torna-se 

extremamente importante. 

Assim, nosso trabalho consiste na especiação dos elementos As, Cd, Pb e Zn, 

na fração dissolvida, de acordo com suas biodisponibilidades nas formas: lábil, não 

lábil e total.  

Para a determinação destas concentrações, foi utilizada a voltametria de 

redissolução para a análise de amostras de água coletadas do rio Paraíba do Sul, em 

seu médio curso São Paulo – Rio de Janeiro, especificamente em três pontos: Queluz 

(SP), Itatiaia (RJ) na barragem da Usina Hidrelétrica do Funil e após a barragem. Esta 

área foi escolhida por se tratar de um reservatório de água que recebe águas de 

cidades como São José dos Campos e Taubaté, conhecidas por suas atividades 

industriais, e segue seu curso para o Rio de Janeiro, abastecendo, através do rio 

Guandu, parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Além dos três pontos 

citados, optamos por um quarto ponto para determinação dos mesmos elementos, 

localizado em um rio tributário do rio Paraíba do Sul, oriundo de Passa Quatro (MG), 

teoricamente sem impactos ambientais. 

 
MATERIAIS E METODOS 

As campanhas de amostragem foram realizadas através de coletas com o auxílio 

do amostrador de água van Dorn. As amostras forma transferidas para dois frascos de 

polipropileno, de capacidade de meio litro, cada, limpos e previamente ambientados 

(U.S.EPA, 1996 - adaptado).  

As coletas foram realizadas em agosto, setembro e outubro de 2008. Em cada 

um desses períodos, três pontos foram amostrados na lâmina d’água, a profundidade 

de 0,5 m: P1 a montante, em Queluz (SP), P2A  junto à barragem da Usina Hidrelétrica 

do Funil (Itatiaia – RJ) , P3 à jusante da barragem. Em P4 o rio tributário foi realizada 



uma única coleta em agosto a profundidade de 0,5 m. Além destas foram também 

coletadas amostras em P2, junto à barragem, nas profundidades de 10 m (P2B) , 20 m 

(P2C) e 30 m (P2D).  

Simultaneamente, através de uma multi-sonda, foram determinados parâmetros 

físico-químicos da água como pH, oxigênio dissolvido, condutividade e temperatura. 

Após a amostragem, alíquotas das amostras in natura foram imediatamente 

filtradas e acidificadas com HCl purificado até pH < 2. Em seguida, todos os frascos 

foram devidamente acondicionados e transportados até o laboratório, sendo 

preservados em refrigeração. (Campos et al., 2002). 

As amostras foram submetidas à análise por Voltametria de Redissolução 

Anódica para Cd, Pb e Zn e Catódica para As (Pereira, 2005). Para determinação das 

frações lábeis (íons livres ou complexos instáveis) foi feita a análise direta de alíquotas 

das amostras. Em seguida, para determinação das frações totais, adicionamos 

peróxido de hidrogênio concentrado à outras alíquotas ocasionando a decomposição 

da matéria orgânica, e aplicamos novamente a análise voltamétrica. Para 

determinação das frações não lábeis, foi feita a diferença entre as frações total e lábil. 

Para determinação dos parâmetros analíticos: sensibilidade, limite de detecção e 

validação foi analisada a amostra certificada de água de rio SLRS-4(National 

Research Council – Canadá) por voltametria de redissolução. (Miller & Miller, 1993) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os parâmetros físico-químicos e os resultados das concentrações encontram-se 

nas Tabelas 1, 2 e 3.  

Tabela 1: Resultados dos parâmetros físico-químicos relativos às amostragens de 

água no RPS 

 Condut. c (µS.cm-1) Temperatura (ºC) O.D.d (mg.L-1) pH 

 AGO SET OUT AGO SET OUT AGO SET OUT AGO SET OUT 

P1 136 114 131 22,3 20,8 23,1 8,52 8,30 8,63 7,27 7,88 6,56 

P2A 97 103 105 21,3 22,1 25,3 9,59 9,57 12,37 7,35 8,38 10,09 

P2B 97 104 102 20,2 21,5 22,2 6,71 6,99 8,43 7,20 7,75 8,79 

P2C 99 104 103 20,0 21,5 21,2 5,41 6,98 5,25 6,95 7,70 7,51 

P2D 100 104 104 19,7 21,4 21,2 6,03 6,42 4,98 6,91 7,56 7,31 

P3 106 107 109 19,5 21,5 21,5 6,75 6,80 6,90 6,87 7,67 6,47 

P4 95 ----- ----- 21,0 ----- ----- 7,25 ----- ------ 6,40 ----- ------ 

(c)   condutividade  
(d)   oxigênio dissolvido 
 



Tabela 2: Comparação entre as concentrações médias encontradas para as frações: 
Lábil (L), Não Lábil (NL) e Total (T) em µg.L-1, 

 durante os três meses de coleta no rio Paraíba do Sul 
Local Prof Arsênio  Cádmio  Chumbo  Zinco   

 (*) L NL T L NL T L NL T L NL T 

P1 0,5 0,003 0,003 0,006 2,1 4,1 6,2 2,7 3,2 5,9 7,3 13,6 21 

P2A (**) 0,5  0,005 0,002 0,007 1,9 3,3 5,2 2,5 2,9 5,4 6,4 22,6 29 

P2B (**) 10  0,005 0,002 0,007 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 5,4 9,6 15 

P2C (**) 20  0,004 0,002 0,006 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 4,5 8,5 13 

P2D (**) 30  0,004 0,003 0,007 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 3,8 3,8 

P3 0,5  <LD 0,003 0,003 <LD 3,0 3,0 2,5 2,8 5,3 6,7 11,3 18 

P4 (***) 0,5    <LD   1,3   <LD 2,4 5,5 7,9 
(*) Profundidade na lamina d’água (metros) 
(**) Lago da barragem da Usina Hidrelétrica do Funil – Itatiaia – RJ 
(***) coleta realizada apenas em agosto 
LD: limite de detecção  

Os valores encontrados nos diferentes pontos de coleta confirmam a hipótese da 

barragem da Represa do Funil – Itatiaia – RJ estar atuando como uma “barreira 

biogeoquímica” com relação ao transporte de elementos (As, Cd, Pb e Zn) pelo rio 

Paraíba do Sul em seu médio curso São Paulo – Rio de Janeiro; 

O método voltamétrico desenvolvido apresentou sensibilidade e seletividade 

adequada, alcançando baixos limites de detecção: 0,002 µg.L-1de As, 0,002 µg.L-1 de 

Cd, 0,006 µg.L-1 de Pb e 0,095 µg.L-1 de Zn. 

 

CONCLUSÃO 
As amostras analisadas, coletadas no rio Paraíba do Sul, na região da Usina 

Hidrelétrica do Funil em Itatiaia, apresentaram concentrações abaixo dos limites 

máximos permitidos pela legislação vigentes de As, Pb e Zn, e superiores para Cd, 

tendo como referência a resolução 357/2005 do CONAMA.  

Embora as águas fluviais analisadas pertençam a uma vasta bacia hidrográfica 

que percorre áreas metropolitanas, industriais e rurais, a região de Itatiaia (RJ) ainda 

não sofre contaminação relevante pelos elementos estudados.  
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RESUMO 
Teores de carbono orgânico, razão C:N, composições isotópicas (δ13C e δ15N), 
palinomorfos, mineralogia e granulometria foram analisados em 15 amostras de 
sedimentos superficiais coletados entre 54 e 125 m de profundidade na plataforma 
continental de Cabo Frio para verificar a distribuição e fontes do material depositado. 
Os resultados monstraram predominância de matéria orgânica marinha, proveniente 
da alta produtividade primária local, e a distribuição dos dados mostrou duas 
principais áreas de deposição: (1) Nas menores profundidades, os sedimentos a 
leste da ilha de Cabo Frio mostraram baixo conteúdo orgânico, devido ao 
hidrodinamismo, enquanto a oeste mostraram maior acúmulo de matéria orgânica 
bem preservada (2) Gradual diminuição da granulometria com a profundidade. 
Carbonatos abundantes nas maiores profundidades e teor de matéria orgânica 
menor que a oeste da ilha, apresentando maior grau de degradação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sedimentação; ressurgência; geoquímica organomineral. 
 
ABSTRACT  
Analysis of organic carbon contents, C:N ratios, isotopic compositions (δ13C e δ15N), 
palinomorphs, mineralgy and granulometry were made in 15 surficial sediment 
samples between 54 and 125 m depth at Cabo Frio continental shelf to verify 
distribution and sources of deposited material. Phytoplanktonic organic matter was 
predominant as result of local high primary productivity. Distribution of data showed 
two main areas of deposition: (1) At lower depths, sediments eastside of Cabo Frio 
island showed low amount of organic matter due to hydrodinamism. On the other 
side, the westside sediments showed high amounts of organic matter wich was better 
preserved. (2) The sediments showed a gradual decrease in granulometry with 
depth. Carbonates were abundant in higher depths and the organic matter showed 
lower values than the westward samples and higher degradation degree.  
 
KEY-WORDS: sedimentation; upwelling; organomineral geochemistry 
 
INTRODUÇÃO  

Na região de Cabo Frio ocorre uma ressurgência sazonal cuja importância sócio-

econômica e ambiental está associada ao controle da produtividade pesqueira e ao acúmulo 



de matéria orgânica na plataforma continental (Franchito et al., 1998). A sedimentação 

orgânica nessa área é pouco influenciada por descargas de rios, sendo controlada 

principalmente pela circulação de massas d’água e pela produção primária. Assim, fatores 

como suprimento de biomassa e processos de degradação podem atuar sobre esse material 

ao longo da coluna d’água e nos sedimentos alterando suas características (Duan, 2000). A 

análise dos sedimentos superficiais com base em múltiplos indicadores é essencial para a 

caracterização dos padrões de sedimentação, possibilitando a identificação de fontes bem 

como dos processos de transporte. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar quantitativa e 

qualitativamente a sedimentação superficial na plataforma continental de Cabo Frio (RJ) 

através da análise dos sedimentos quanto ao conteúdo de carbono orgânico (COT), razão 

C/N, composição isotópica (δ13C e δ15N), palinofácies, mineralogia e granulometria. 

 
ÁREA DE ESTUDO  

Apresenta fácies de areias finas e lamas com alto teor de silte e argila. Este pacote 

lamoso é formado pela deposição de material proveniente de rios da região costeira 

adjacente (Macaé e Paraíba do Sul) e transportado para sul pelas correntes litorâneas e 

favorece a preservação da matéria orgânica, a qual é oriunda principalmente da 

produtividade primária local (Dias et al., 1982; Figueiredo & Theilen, 1991).  

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

Foram coletadas 15 amostras na plataforma continental de Cabo Frio (-41,33W e -

42,00W; -22,97S e -23,28S), entre 54 e 125 m de profundidade, através de draga van veen 

(figura 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Área de estudo e profundidades amostradas 
 
Os teores de COT e a composição isotópica (δ¹³C e δ15N) foram obtidos em amostras 

descarbonatadas (HCl, 1N) em CHNS LECO acoplado a  espectrômetro de massa. A 

análise de palinofácies foi feita sob microscopia óptica (400X) sobre a matéria orgânica 

refratária (querogênio), após extração segundo Durand & Nicaise (1980). A classificação dos 



palinomorfos foi baseada na Amsterdam Palynological Organic Matter Classification 

(Traverse, 1994). A análise mineralógica foi realizada em amostras previamente maceradas 

(<0,2µm) lidas em espectrometria de infravermelho (FT-IR). A granulometria foi realizada em 

amostras descarbonatadas (HCl 1N), oxidadas (H2O2 a 40°C), dispersas em 

hexametafosfato de sódio 0,1N em granulômetro CILAS 1064 (faixa analítica de 0,4 a 

500µm). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os sedimentos superficiais apresentaram conteúdo médio de COT de cerca de 

16,9±0,47mg.g-1, os quais são condizentes com o relatado por Mahiques et al. (2004) na 

região, com valor mínimo de 5,5mg.g-1 em 57m e máximo de 24,5mg.g-1 em 90m (figura 2A). 

De acordo com a razão C/N, cuja média foi de 8,4±0,21, a matéria orgânica é 

predominantemente marinha (Meyers, 1994) (figura 2A). Isto foi confirmado pelos resultados 

de δ¹³C, com média de -21,4±0,13‰ (figura 2B), e pela predominância de palinomorfos 

marinhos, com mais de 90% dos fragmentos orgânicos totais. O δ15N apresentou média de 

5,1±0,64‰, a qual está em conformidade com os valores da matéria orgânica depositada 

em áreas de ressurgência (Alt-Epping et al., 2007; Freudenthal et al., 2001). Dentre os 

minerais, os carbonatos foram os mais abundantes com média de 32,7±16,4%, 

apresentando valores maiores com o aumento da profundidade (figura 2C). Os 

argilominerais, considerados como o somatório das frações de caulinita e ilita, minerais de 

origem terrígena, apresentaram média de 12,6±3,8%, enquanto que o quartzo apresentou 

valores em torno de 21,6±3,5%, com maiores teores nas amostras mais rasas (figura 2C). A 

fração silte foi predominante, com média de 62,0±11,9%, enquanto areia e argila 

representaram 26,3±14,8% e 11,7±3,6% do total, respectivamente. Houve um aumento na 

contribuição de silte e argila com o aumento da profundidade, de forma que as amostras 

mais rasas apresentaram granulometria mais grosseira (figura 2D). 

Não houve distribuição clara dos parâmetros em relação ao gradiente batimétrico, no 

entanto, através de análise de agrupamento, foram estabelecidas duas principais zonas. A 

primeira englobou as amostras menos profundas e mais próximas da costa, entre 54 e 92m, 

as quais apresentaram um padrão de deposição bastante variável, estando a matéria 

orgânica associada principalmente com a granulometria dos sedimentos. Os sedimentos 

localizados no setor a oeste da ilha de Cabo Frio (86, 90 e 92m), particularmente, 

mostraram alta concentração de matéria orgânica, a qual de acordo com os valores baixos 

de C/N e δ13C mais alto (-21,2‰) apresentou-se mais preservada. Uma vez que a coluna 

d’água em Cabo Frio é bem oxigenada, outros fatores podem estar contribuindo para que a 

deposição e preservação do material orgânico sejam favorecidos. A segunda área englobou 

as amostras gradativamente mais profundas e afastadas da costa, entre 94 e 125m, onde a 



deposição orgânica foi influenciada por processos de degradação, com a possível perda de 

compostos nitrogenados durante os processos de sedimentação, como demonstrado pelos 

maiores valores de C/N e δ13C mais negativo (Lehmann et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Variação do (A) teor de carbono orgânico (COT) e da razão C/N; (B) da 
composição isotópica do carbono e nitrogênio; (C) dos percentuais de minerais; e (D) da 

granulometria nos sedimentos superficiais de acordo com a profundidade. 
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RESUMO 

Os materiais radioativos de ocorrência natural (NORM - Naturally occurring radioactive 

materials) são parte integrante da composição do solo, de minerais e rochas, distribuídos por 

todo meio ambiente, podendo ser detectados inclusive nos seres humanos. Porém a própria 

atividade humana pode alterar suas concentrações, no ecossistema.   

Em alguns processos, a ocorrência de radionuclídeos naturais é tecnologicamente 

incrementada (TENORM - technologically enhanced naturally occurring radioactive material) e 

os radionuclídeos, assim originados, podem ser concentrados ou acumulados, como vem 

ocorrendo na produção de alguns  rejeitos sólidos industriais. 

A radioatividade natural é originada, principalmente, pelas séries de decaimento 

radiativas do Urânio e do Tório presentes na crosta terrestre. 

Com a redistribuição dos radioisótopos presentes, o fosfogesso e a lama de mármore, 

possuem relativo aumento na radioatividade natural, em comparação com as suas rochas 

matrizes, havendo necessidade de estocagem mais criteriosa. Dentre todos os radionuclídeos 

naturais de meia-vida longa, o mais critico e importante do ponto de vista radiológico é o 226Ra, 

por sua meia-vida de 1622 anos e por ser precursor do 222Rn, radionuclídeo gasoso de fácil 

inalação. 

 

PALAVRAS CHAVES: Radioatividade; Radioisótopos; TENORM.  

 

 

ABSTRACT: 

The naturally occurring radioactive materials (NORM) are distributed throughout the 

environment, as part of the composition of soil, minerals and rocks. They can be detected even 

in humans. But their concentrations in the ecosystem can be changed by the very human 

activity.  

 The natural radioactivity is caused, mainly, by the series of radioactive decay of Uranium 

and Thorium in the earth crust.  

The occurrence of natural radionuclides can be technologically enhanced (TENORM) 

and radionuclides, thus originated, may be concentrated and accumulated, as has occurred in 

the production of some industrial solid waste.  

With the present radioisotopes redistribution, phosphogypsum and marble’s mud, have 

relative increase of natural radioactivity, compared with their parent rocks, so, a more careful 

storage is need. Among the long half-life natural radionuclides, the most critical and important 



from the radiological point of view is 226Ra, with half-life of 1,622 years and as precursor of 

222Rn, a gaseous radionuclide of easy inhalation. 

 
KEYWORDS: Radioactivity; Radio; TENORM 

 
INTRODUÇÃO: 
   

Segundo Rutherford e col. (1994), a concentração de radionuclídeos, na rocha fosfática 

beneficiada na produção industrial de compostos fosfatados, é de duas a quatro vezes maior do 

que na rocha bruta.  

Santos (2002) constata que na produção de ácido fosfórico por via úmida, o concentrado 

de rocha fosfática passa por ataque químico com ácido forte que gera um gesso químico, 

resíduo sólido de sulfato de cálcio com propriedades semelhantes ao gesso natural (gipsita), 

denominado de fosfogesso.  

No município de Imbituba, no estado de Santa Catarina, cerca de 3,2 milhões de 

toneladas de fosfogesso foram deixadas em duas pilhas, no pátio da Indústria Carboquímica 

Catarinense (ICC), já há muito desativada, como ilustrada na figura 1.   

Filho (2003) e (2004) relata que a produção de rochas ornamentais e de revestimento 

tem apresentado um alto crescimento nos últimos anos. Estimando a existência de 1.500 

frentes de exploração ativas no país, com um parque de beneficiamento de blocos com 

capacidade para serragem de 40 milhões de m²/ano. Segundo o guia técnico de Figueiredo 

(2001), na serragem cerca de 25% a 30% do bloco são transformados em lamas, que depois 

são depositadas nos terrenos das empresas, como ilustrado na figura 2. 

 

 
 

Conforme a citação de Oliveira (2005) a quantidade estimada de resíduos resultantes do 

corte de mármore e granito é de 240.000 t/ano, distribuídas principalmente entre Espírito Santo, 

Bahia, Ceará e Paraíba. Como a quantidade de resíduos produzida é muito elevada, a 

quantidade de rejeitos gerados intensifica o perigo de danos ao meio ambiente e à saúde da 

população.  

Tentando contribuir para um desenvolvimento sustentável, como encontrado em vasta 

literatura, vários estudos vem sendo conduzidos no sentido do aproveitamento destes resíduos 

na agricultura (fosfogesso), na construção civil: na confecção de concreto, pavimentos, 

argamassas de revestimentos (ambos), de lajotas para piso, na indústria cerâmica, de papel e 

na utilização das lamas em aterros (lama de mármore), apesar do risco radiológico ainda não 

ter sido seguramente determinado.    

 

MATERIAL E MÉTODOS: 
 

 As amostras de fosfogesso foram coletadas em Imbituba – SC e as de lama de mármore 

coletadas numa Marmoraria no Rio de Janeiro – RJ. 



A amostragem foi realizada em acordo com a regulamentação da Norma Brasileira NBR-

ABNT 10007, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR-ABNT, 1987). 

 Para o fosfogesso foram coletadas amostras das duas pilhas geradas pela indústria, 

com profundidades de 0 a  2,0 m.  

Para a lama de mármore as amostras foram coletadas com profundidades de 0 a  1,0 m.  

Todas as amostras foram, inicialmente, submetidas a um pré-tratamento, que consistiu 

na secagem (temperatura de 75ºC) e maceração, seguida por homogeneização em peneira de 

2,0 mm. Posteriormente, foram pesadas e dispostas em frascos de polietileno, seladas 

hermeticamente e mantidas em repouso por um período de 30 dias, para assegurar que o 

equilíbrio radioativo entre 226Ra e 222Rn fosse atingido, antes da contagem.   

O sistema de detecção empregado na caracterização radioativa das amostras foi 

composto por um detector coaxial de germânio hiperpuro HPGe, modelo ORTEC, com software 

MAESTRO e eletrônica associada, e uma eficiência relativa de 20%, resolução de 1,8 keV para 

o pico de 1332 keV do 60Co, 4096 canais. O detector foi calibrado utilizando o 60Co certificado 

pelo IRD. 

A concentração de atividade do 226Ra foi determinada através da média aritmética 

ponderada das atividades médias dos três fotopicos separados dos seus nuclídeos filhos: 214Pb 

em 295,21keV e 351,93 keV; e 214Bi em 609,32 keV. O conteúdo de 228Ra foi determinado 

através da média aritmética ponderada das atividades médias dos dois fotopicos do seu 

nuclídeo filho 228Ac, em 911,07 e 968,90 keV.  

 O tempo de contagem adotado foi de 86.000 segundos. O programa MAESTRO foi 

utilizado para aquisição e gravação dos dados obtidos na medida das amostras por 

espectrometria gama e os espectros, assim obtidos, foram analisados pelo programa APTEC. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
   

Tabela 1. Concentração da atividade dos radioisótopos em amostras, naturais sólidas,         

de fosfogesso (FG) e de lama de mármore (LM). 

Amostras LM–1 LM–2 LM–3 FG–1 FG–2 FG–3 FG–4 

Massa (kg) 3,00x10
-2

 3,00x10
-2

 3,00x10
-2

 2,00x10
-2 2,00x10

-2 3,00x10
-2 3,00x10

-2 

226Ra 6,27x100 6,79x100 6,57x100 3,32x101 3,43x101 4,11x101 3,98x101 
Atividade 

(Bq.kg
-1

) 228Ra 1,54x101 1,56x101 1,55x101 1,05x102 1,07x102 1,00 x102 9,72x101 

 

As concentrações da atividade dos radionuclídeos naturais  226Ra e 228Ra presentes nas 

amostras, medidas em Bq.kg-1 de peso seco, são apresentadas na Tabela 1. 

Como se podem observar, tanto as concentrações de atividade radioativa nas amostras 

de lama de mármore (LM), coletadas em diferentes pontos da pilha, quanto nas amostras de 

fosfogesso (FG), coletadas em diferentes profundidades, guardam diferença entre si da ordem 

de uma casa decimal, em relação aos isótopos estudados, com quantidades de 228Ra dez vezes 

superior ao de 226Ra, caracterizando, assim, uma maior presença de 232Th nas rochas de 

origem que são ígneas. 

Entretanto, comparando-se os diferentes resíduos, constata-se que o fosfogesso agrega 

atividade radioativa muito superior àquela apresentada pela lama de mármore, em relação aos 



radionuclídeos em questão, embora apresentando, ainda, níveis de atividade radioativa bem 

inferiores àqueles consideradas toleráveis pelas agências internacionais de meio ambiente, tal 

como a USEPA (1988), que define como limite recomendável, para uso na agricultura, 370 

Bq.kg-1 de 226Ra, não tendo definido nenhum valor para 228Ra, por apresentar meia vida 

relativamente curta, de 5,75 anos. 
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RESUMO 
O riacho do Cavoco localiza-se na cidade de Recife, apresentando sua nascente dentro do 
Campus da UFPE. Apesar da existência de sistema de tratamento de resíduos por parte de 
alguns Departamentos, existem locais nos quais o riacho recebe um grande aporte de carga 
poluidora (esgoto doméstico, laboratorial e hospitalar). O objetivo deste trabalho foi avaliar as 
concentrações dos metais Ag, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn no sedimento de fundo do riacho do 
Cavoco, bem como os parâmetros físico-químicos da água, e discutir seu impacto na biota 
aquática. Os resultados mostraram uma diminuição dos valores de pH e Eh, bem como 
concentrações dos metais mais elevadas a jusante, sendo provavelmente originárias das 
atividades laboratoriais e hospitalares. Tais valores são até dez vezes mais elevados que os 
limites estabelecidos para que não ocorram efeitos adversos na fauna aquática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: metais pesados, sedimento de fundo, água, parâmetros físico-químicos.  
 
ABSTRACT 
This work was undertaken to study the distribution of metals derived from anthropogenic 
activities in sediments, associated with the physicochemical parameters of water from Cavoco 
stream at Recife, Pernambuco State in Brazil, and discuss their impact in the aquatic biota. Its 
spring is located inside the area of the Federal University of Pernambuco, and the stream 
receives an input of organic and inorganic sewage in natura. The results show that the metals 
are present at higher concentrations downstream, and probably are derived from laboratory and 
hospital activities, together with a decrease of pH and Eh of water. These concentrations of 
metals, which are up to ten fold higher than the limits, can be affecting the aquatic species. 
 
KEYWORDS: bottom sediment, heavy metals, water, physicochemical parameters 
 
INTRODUÇÃO 
 

Efluentes industriais e domésticos usualmente são enriquecidos em diversos metais 

como Cd, Cu, Pb e Zn podendo chegar à rede hidrográfica (Salomons e Forstner, 1984). O 

riacho do Cavoco, localizado na cidade de Recife (PE), atravessa áreas bastante urbanizadas, 

tendo um sistema de drenagem de água da chuva direcionado para o seu leito e ausência de 

sistema de esgotamento sanitário, recebendo dessa forma uma grande contribuição de 

efluentes domésticos, químicos e hospitalares (Calado et al., 2002). Sua nascente localiza-se 

dentro do Campus da Universidade Federal de Pernambuco (Figura 1) e possui uma extensão 

de cerca de 5 km, indo desaguar no rio Capibaribe, um dos principais rios do Estado de 

Pernambuco (Calado et al., 2002). Dentro do Campus Universitário, apesar da existência de 

fossas sépticas, o riacho recebe um grande aporte de carga poluidora de esgoto doméstico e 



substâncias tóxicas provenientes dos laboratórios de ensino e pesquisa, além do despejo 

hospitalar. A Prefeitura do Campus realizou um levantamento da natureza dos efluentes 

despejados no riacho do Cavouco, o qual pode ser observado na Figura 1. 

 
 

Figura 1. Localização da área de estudo e das estações de amostragem, bem como os pontos 
de descarte dos diversos tipos de efluentes despejados no riacho do Cavoco (Fonte: Prefeitura 
do Campus da UFPE). 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar as concentrações de metais pesados no sedimento 

de fundo, determinar o impacto destas concentrações metálicas, bem como avaliar os 

parâmetros físico-químicos da água do riacho do Cavoco. A extensão do riacho estudada neste 

trabalho está compreendida no trecho que corta o Campus da UFPE, desde a nascente até sua 

saída do Campus, com uma extensão aproximada de 2,3 km (Figura 1). 

Estes dados são resultantes de uma atividade prática realizada pelos alunos de 

graduação em Geologia durante a disciplina “Geoquímica Ambiental” nos anos de 2007 e 2008.  



MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Quatro estações de amostragem de sedimento de fundo foram definidas ao longo do 

riacho do Cavoco, desde sua nascente no lago (estação 2) até a saída do Campus da UFPE 

(estação 6), com respectivas localizações na Figura 1.  

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

plástico. Nos locais de difícil acesso a amostragem foi feita com o auxílio de uma draga do tipo 

Van Veen de aço inox. A coleta de sedimento de fundo foi realizada durante a estação seca 

(dezembro/2007), favorecendo uma maior concentração de efluentes. As amostras foram secas 

a temperatura ambiente, e peneiradas com peneiras de nylon para a obtenção da fração < 63 

µm, na qual foram realizadas as análises geoquímicas dos seguintes elementos: Ag, Cd, Cr, 

Cu, Ni, Pb, Zn. As concentrações de elementos traços das amostras foram obtidas através de 

uma digestão multiácida (HNO3-HClO4-HF-HCl) e leitura em ICP-AES. 
Em outubro/2008 foram realizadas medidas dos parâmetros físico-químicos da água nos 

mesmos locais de coleta de sedimento de fundo com o auxílio de uma sonda multiparâmetro 

portátil marca DIGIMED, analisando os seguintes parâmetros: pH, Eh, condutividade, 

resistividade e sólidos totais dissolvidos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados das concentrações dos elementos analisados, bem como os parâmetros 

físico-químicos, encontram-se na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Concentrações de elementos traços no sedimento de fundo, parâmetros 
físico-químicos da água do riacho do Cavoco, e limites acima dos quais são observados 
efeitos adversos na biota (Long et al., 1995). 

Estação de Amostragem Elemento 2 4 5 6 
Long et al

(1995) 
Ag (ppm) < 0,5 1,3 3,1 10,1 1
Cd (ppm) < 0,5 1 0,5 0,9 1,2
Cr (ppm) 45 73 81 101 81
Cu (ppm) 15 64 52 59 34
Ni (ppm) 15 28 24 28 20,9
Pb (ppm) 32 95 64 80 46,7
Zn (ppm) 75 310 240 330 150

     Parâmetros físico-químicos 
pH 10,1 8,4 ---------- 7,7 

Eh (mV) 130 159 ---------- -256 
Condutividade (µS/cm) 388 884 ---------- 1047 

Resistividade (kΩ) 2,60 1,14 ---------- 0,95 
Sólidos Totais Dissolvidos (ppm) 270 627 ---------- 749 

 



As concentrações dos elementos traços analisados (Tabela 1) encontram-se maiores 

nas estações a jusante (4, 5 e 6), nas quais existe uma maior concentração de efluentes 

laboratoriais e hospitalares entrando no riacho. Além disso, verifica-se que estes elementos 

apresentam concentrações acima dos limites estabelecidos por Long et al. (1995), evidenciando 

que já podem ser observados efeitos adversos nas espécies aquáticas.  
As análises dos parâmetros físico-químicos (Tabela 1) mostram que a acidez da água 

aumentou de montante para jusante. O valor de Eh negativo a jusante mostra que o ambiente 

se torna redutor neste local, provavelmente devido ao grande consumo de efluentes orgânicos 

por parte de microrganismos. Do mesmo modo, a condutividade e os sólidos totais dissolvidos 

também evidenciam maior concentração de efluentes a jusante devido aos seus valores mais 

elevados. A resistividade se comportou de maneira oposta, com os maiores valores a montante, 

como previsto, já que a resistividade é um parâmetro inverso à condutividade. 

 
CONCLUSÃO 

• As concentrações dos elementos analisados apresentaram valores mais elevados à jusante, 

e estes são maiores que os limites estabelecidos por Long et al. (1995), indicando que as 

espécies aquáticas já podem estar sofrendo efeitos adversos. Na estação 6, por exemplo, 

verificam-se concentrações de Ag dez vezes maiores que o limite acima do qual começam a 

ocorrer efeitos adversos na biota, sendo que a provável origem destas elevadas 

concentrações são os efluentes laboratoriais e hospitalares. 

• Os parâmetros físico-químicos mostram uma alteração da qualidade da água ao longo do 

percurso, com aumento da acidez, e uma mudança de ambiente oxidante para redutor, 

indicando o aporte de efluentes orgânicos que são degradados por microrganismos. 
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RESUMO 

Este trabalho propôs avaliar o rejeito industrial produzido pelas indústrias de fertilizantes 
fosfatados, o fosfogesso. Foi então, realizado um estudo de caso para avaliar um eventual 
impacto ambiental, assim foi analisado um testemunho retirado do Rio Mundaú em Maceió 
(AL), onde a sua margem está localizada uma indústria de fertilizantes do tipo NPK 
(nitrogênio-fósforo-potássio). As atividades de radionuclídeos (210Pb e 226Ra)  mostraram que 
o nível de radiação está equivalente as condições naturais encontradas na costa brasileira, 
entretanto as análises de carbono e fósforo indicaram resultados discrepantes. 
 
PALAVRAS-CHAVES : indústria de fertilizantes; rejeito; fosfogesso; radionuclídeos. 

 

 

ABSTRACT 

This work proposed to verify the industrial waste produced by the fertilizers industries, the 
phosphogypsum. This case study was undertaken to evaluate an eventual ambient impact. 
Therefore it was analyzed a sediment core at the Mundaú River bank, Maceió (AL), located 
close to the NPK (nitrogen-phosphorous-potassium) fertilizer industry. The radionuclide 
analyses (210Pb and 226Ra) showed that the radiation levels are equivalent to the natural 
conditions found along the Brazilian coast. However the carbon and phosphorous 
concentrations indicated different results. 
 
KEYWORDS: industry; industrial waste; phosphogypsum; radionuclides. 
 
INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

As indústrias de fertilizantes causam grandes impactos ambientais, e para piorar este fato, 

há uma tendência de crescimento na produção do setor para atender a demanda de 

consumo de fertilizantes (DNPM, 2005). Uma matéria-prima importante para esta indústria é 

o fósforo, uma fonte importante para sua extração é um minério de origem ígnea, chamado 

apatita, a qual contém radionuclídeos incorporados em minerais de fosfato de cálcio 

(Ioannides, 1997). Os radionuclídeos, após o processamento da apatita, migram de acordo 

com sua solubilidade para o ácido fosfórico e para o fosfogesso (Mazzilli, 2000), sendo este 

o rejeito do processo, composto basicamente de sulfato de cálcio hidratado (CaSO4.nH2O). 

 

AVALIAÇÃO IMPACTO-AMBIENTAL PELA INDÚSTRIA DE FERTI LIZANTES EM 

MACEIÓ, AL 

 



Introdução 

O Rio Mundaú (Maceió, AL) que desemboca na Laguna Mundaú, possui a sua margem uma 

indústria de fertilizantes tipo NPK, e seu rejeito está depositado a margem deste rio (Figura 

1) o que pode acarretar em contaminação tanto superficial como subterrânea. Assumindo 

que o sedimento é sumidouro de contaminantes, qualquer radionuclídeos poluentes 

deveriam aparecer nas análises. 

 

 

 

 
Figura 1 - Localização da indústria de fertilizantes e da coleta do testemunho no Rio Mundaú do sistema lagunar Mundaú-

Manguaba em Maceió, AL. 

Objetivos 

Avaliar se o ambiente está impactado através da análise de radionuclídeos, ou seja, a 

determinação da presença de radionuclídeos provenientes da indústria de fertilizantes. 

Materiais e métodos 

Na coleta foi retirado um testemunho a 1,5 km de distância da indústria de fertilizantes, 

utilizando-se um tubo de acrílico de 1m de comprimento e 3 mm de espessura de parede, 

assim,  recolheu-se aproximadamente 30 cm de sedimento, o qual foi dividido em fatias de 5 

cm.  

A granulometria foi determinada por meio de um analisador de partículas com laser ótico 

(CILAS 1180L) segundo metodologia de Ziervogel & Bohling (2003).  

A composição elementar da matéria orgânica (C e N) foi determinada com analisador CHN 

(Finigan Delta Plus). 

O fósforo orgânico e fósforo inorgânico foram determinados de acordo com o método de 

ignição de Aspila et al. (1976). A concentração em ambos os extratos foi determinada por 

espectrofotometria de absorção molecular, através do método de Grasshoff (1983).  

Para a análise dos radionuclídeos, o restante do sedimento de cada intervalo foi selado por 

no mínimo três semanas para que o equilíbrio secular entre Pb-210 e o Ra-226 fosse 

estabelecido. A atividade do Pb-210 foi determinada pela medida direta do pico de 46,5 

KeV, já a atividade do Ra-226 foi calculada utilizando o Pb-214 (351.9 KeV) (Appleby, 

Indústria de  
Fertilizantes 

Coleta do 
testemunho 

Laguna Mundaú 



1988).  Para o Pb-210 em excesso, a atividade foi estimada pela subtração da 

correspondente ao Ra-226 do Pb-210 total. 

Resultados e discussões 

A granulometria do testemunho (Figura 2) é, em sua maioria fina, exceto na primeira fatia, a 

qual grande parte é areia, tal fato é explicado pela bioturbação, fisioturbação ou ainda pela 

dinâmica do rio. 

  
Figura 2 – Gráficos referentes às análises de granulometria; carbono total (Ctotal), carbono orgânico (Corg), nitrogênio (N); 

razão carbono/nitrogênio (C/N); fóstoro total (Ptotal), fósforo orgânico (Porg), fósforo inorgânico (Pinorg); além dos 

radionuclídeos, chumbo-210 em excesso (Pb-210exc), chumbo-210 total (Pb-210total) e rádio-226 (Ra-226). 

O perfil de carbono total (Figura 2) no sedimento está mostrando dois comportamentos: 

concentrações maiores nas fatias superficiais (até 9 cm) e concentrações menores abaixo 

de 10 cm. No caso do nitrogênio (Figura 2), há um pico de concentração em 9 cm de 

profundidade. A razão C:N (Figura 2) mostra também um comportamento duplo, com 

maiores razões na área superficial, até 9 cm, e menores razões nas áreas mais profundas; 

indicando que o material encontrado até 9 cm pode ser proveniente de fontes terrestres, já o 

mais profundo ( 9 – 30 cm) pode ter origem nitrogenadas (algas). 

Entre 5 e 15 cm a concentração do fósforo de origem inorgânica (Figura 2) está muito 

elevada (1000 µg.g-1) considerando a concentração de background (400 µg.g-1), mostrando 

possível influência antropogênica. O fósforo orgânico (Figura 2) mostrou um pequeno 

aumento em 14 cm de profundidade, confrontando este dado com o de carbono orgânico, 

não é encontrada nenhuma relação, o que pode indicar entrada de efluentes domésticos na 

época em que estes sedimentos foram depositados. 

Os radionuclídeos (Figura 2) apresentaram atividades de Rádio-226 entre 43,61 e 56,29 

Bq.kg-1; de Chumdo-210 total entre 95,70 e 130,06 Bq.kg-1, e de Chumbo-210 em excesso 

entre 47,13 e 75,27 Bq.kg-1. De acordo com Machado (2008), no sedimento do estuário de 

Santos, o qual é afetado por uma indústria de fertilizantes, as atividades de Rádio-226 e 

Chumbo-210 em excesso alcançam valores próximos de 1400 Bq.kg-1 e 800 Bq.kg-1, 

respectivamente, os quais são muito maiores do que os encontrados neste trabalho. E 



ainda, segundo Sanders (2006) os níveis de radionuclídeos de origem natural na costa 

brasileira ficam entre 13,5 – 158 Bq.kg-1 para o Chumbo-210, já para Silva (2006) estes 

níveis estão entre 26 – 538 Bq.kg-1 para Chumbo-210 e 8 - 60 Bq.kg-1 para Rádio-226. 

Tomando-se como base os maiores valores propostos por estes autores, pode-se dizer que 

não há evidências no testemunho coletado de contaminação por radionuclídeos. Além disso, 

a razão entre o Chumbo-210 em excesso e o Rádio-226 acima de 3,18 indica um forte 

desequilíbrio entre o Rádio-226 e o Chumbo-210 (Machado, 2008), como foi observado por 

San Miguel (2004) em sedimentos afetados pelo fosfogesso, porém no testemunho 

analisado esta razão não ultrapassou o valor de 1,41, indicando a ausência deste tipo de 

contaminação no ponto da coleta. 

CONCLUSÃO 

A análise do testemunho retirado a aproximadamente 1,5 km de uma indústria de 

fertilizantes do tipo NPK, não indicou que a área estivesse impactada por contaminantes 

radioativos de origem antropogênica, assim como outros testemunhos da Laguna Mundaú 

analisados, os quais foram coletados na mesma campanha. Entretanto, o testemunho em 

questão as análises de fósforo, nitrogênio e carbono mostraram um desvio do 

comportamento natural das fontes.  
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RESUMO 

A hidrogeoquímica das águas subterrâneas na região do Complexo Petroquímico do Estado 

do Rio de Janeiro - COMPERJ (Itaboraí – RJ) foi caracterizada em quatro poços de 

monitoramento multiníveis entre os meses de março, junho e setembro de 2008. Nas 

amostras foram determinados os íons principais (Ca2+, Mg+2, Na+, K+, HCO3
-, Cl-, SO4

=) além 

do pH e TDS. Para a caracterização dos aqüíferos foram utilizados correlações multi-

elementares e diagramas hidroquímicos. As águas dos PMN-1A, 1B, 2B, 2A, 2C, 3A, 3B e 

4A foram classificadas como águas bicarbonatadas sódicas, sendo a água do PMN-1C 

classificada como cloretada sódica, e do PMN-4B classificada como mista sódica. O PMN-

4B apresentou altas concentrações de cloreto (Cl-) e sódio (Na+). O sódio (Na+) apresentou 

as maiores concentrações no período seco, onde a dissolução das rochas para 

incorporação de sais na água é menor, baseando nesse conceito, uma análise deste poço 

de monitoramento deve ser mais detalhada atentando para a possibilidade de influência da 

água salgada na região onde o mesmo encontra-se instalado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: classificação das águas subterrâneas, tempo de residência, 
Itaboraí. 

ABSTRACT 
The hydrogeochemistry of groundwater in the COMPERJ (Itaboraí - RJ) was characterized in 

four wells of multi-tracking between the months of March, June and September 2008. 

Samples were determined in the major ions (Ca2+, Mg+2, Na+, K+, HCO3
-, Cl-, SO4

=) than the 

pH and TDS. For the characterization of the aquifers have been used cross-correlations and 

elementary diagrams hydrochemistry. The waters of the PMN-1A, 1B, 2B, 2A, 2C, 3A, 3B 

and 4A were classified as water bicarbonated sodium, and water from the PMN-1C classified 

as sodium chloride, and the PMN-4B classified as mixed sodium.  The PMN-4B showed high 

concentrations of chloride (Cl-) and sodium (Na+). The sodium had the highest concentrations 

in the dry season, where the dissolution of rocks for incorporation of salts in water is lower, 



based on this concept, an analysis of this monitoring should be well detailed considering the 

possibility of influence of salt water in the region where it is installed. 

 

KEYWORDS: classification of groundwater, residence time, Itaboraí. 

Introdução  

A análise hidrogeoquímica no município de Itaboraí consiste em um importante parâmetro 

para o inventário geoambiental da região antes da ocupação industrial que será 

impulsionada pela construção do COMPERJ. 

A Figura 1 apresenta a localização dos poços de monitoramento na área do COMPERJ. O 

monitoramento hidroquímico das águas subterrâneas vem sendo realizado desde janeiro de 

2008 através de 4 (quatro) poços multiníveis denominados de PMN-01 (42º53’43’’ latitude 

sul e 22º39’53’’ longitude oeste), PMN-02 (42º51’36’’ latitude sul e 22º39’00’’ longitude 

oeste), PMN-03 (42º50’22’’ latitude sul e 22º40’43’’ longitude oeste) e PMN-04 (42º55’48’’ 

latitude sul e 22º42’27’’ longitude oeste). O objetivo deste estudo é caracterizar 

hidrogeoquimicamente a água subterrânea na região do COMPERJ, bem como discutir suas 

possíveis correlações com as variações sazonais. 

 

Figura 1: Localização dos Poços de Monitoramento instalados na região do COMPERJ. 

Materiais e Métodos 

Foram instalados 3 (três) poços de monitoramento na área do COMPERJ e 1 (um) no Bairro 

de Itambi, a cerca de 4,2 km da área em questão, onde nos meses de março/2008, 

junho/2008 e setembro/2008 foram coletadas e analisadas as concentrações dos íons 

predominantes dissolvidos na água subterrânea bem como a comparação dos parâmetros 



físico-químicos da água subterrânea medidos em campo. Ainda foram realizadas análises 

das concentrações dos íons na água subterrânea através de Diagramas de Pipers.   

Resultados e Discussões 

As concentrações dos íons dissolvidos na água subterrânea estão apresentadas Tabela 1 e 

foram representadas em diagramas de Pipers conforme Figura 2 e associadas ao período 

chuvoso (março/2008) e a épocas de seca (junho/2008 e setembro/2008). Através dessa 

análise foi possível distinguir 3 (três) tipos de águas subterrâneas, os poços PMN-1A, 1B, 

2B, 2A, 2C, 3A, 3B e 4A classificadas como águas bicarbonatadas sódicas. As águas do 

poço PMN-1C foram classificadas como cloretadas sódicas, enquanto as do PMN-4B foram 

classificadas como mistas sódicas. 

 
Figura 2: Diagramas de PIPERs para monitoramentos em épocas de chuva e seca. 

Acredita-se que o motivo das altas concentrações de Cloreto (Cl-) e secundariamente o 

Sulfato (SO4
=) em período chuvoso, na área do COMPERJ, ocorram em função da 

dissolução de sais durante a infiltração de águas meteóricas em subsuperfície, responsáveis 

pela recarga dos aqüíferos.  

O enriquecimento em bicarbonato nos aqüíferos pode estar associado a áreas de recarga já 

que os poços de monitoramentos PMN-1A, PMN-2A, PMN-3A e PMN-1B apesar de serem 

instalados em grandes profundidades, sobre a Formação Macacu, apresentaram as maiores 

concentrações de HCO3
- + CO3

2-, baixa concentração de sólidos totais dissolvidos e de 

cálcio, ou seja, indícios de regiões de pouco tempo de residência dos aqüíferos. Desta 

forma, as infiltrações dessas águas nestes pontos estariam subordinadas principalmente 

aos índices pluviométricos. 

Quanto ao teor de sódio (Na+) nas águas subterrâneas, este parâmetro tende a aumentar 

em épocas de seca, como no PMN-4B. O aumento da concentração desse íon 

principalmente em épocas de seca, onde a dissolução das rochas para incorporação de sais 



na água é menor, pode estar associado à influência de água salgada na área onde o mesmo 

encontra-se instalado. 

Tabela 1: Resultados dos parâmetros físico-químicos e concentrações dos íons maiores em água subterrânea. 
Análises da 1a campanha (março 2008) 

  

Composto PMN-2A PMN-2B PMN-2C PMN-3A PMN-3B PMN-4A PMN-4B Unidade 
Portaria 
no 518 

pH (a 20o C) 6,72 6,69 6,90 6,60 6,7 6,36 6,78 - 6 a 9,5 

TDS 224 199 131 140 171 525 4344 mg/L 1000 

Cloreto 4,9 2,9 6 8,8 21,7 68,7 426 mg/L 250 

Sódio 36,9 40,2 19,9 76,1 63,7 158,4 438 mg/L 231,5 

Sulfato 1,2 <1 4,8 7,9 6,8 13,8 24,3 mg/L 250 

Cálcio 12,4 12,4 8,1 3,1 7,754 18,4 88,1 mg/L  - 

Magnésio 2,7 2,8 2,7 0,61 1,79 6,8 50,6 mg/L  - 

Potássio 7,3 4,1 4,8 0,84 3,83 7,2 15,4 mg/L  - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Análises da 2a campanha (junho 2008) 

Amostras 

Composto PMN-1A PMN-1B PMN-1C PMN-2A PMN-2B PMN-2C PMN-3A PMN-3B PMN-4A PMN-4B Unidade 
Portaria 
no 518 

pH (a 20o C) 7,48 6,43 6,64 6,9 5,89 6,82 8,23 6,97 7,38 6,00 - 6 a 9,5 

TDS 219 252 1447 201 191 413 172 157 379 3375 mg/L 1000 

Cloreto 5 23,5 565 5,2 3,5 7,4 9 13,3 50,5 1693 mg/L 250 

Sódio 42,6 27,4 157,8 34,3 8,14 16 31,8 21,3 99,3 231,5 mg/L 231,5 

Sulfato 1,9 <1 <10 1,4 <1 3,6 9,1 6,1 12,5 114 mg/L 250 

Cálcio 7,78 2,54 57,7 11,7 7,51 5,49 2,65 2,56 21,1 110,6 mg/L  - 

Magnésio 0,80 1,33 24 2,71 0,57 2,20 0,33 1,83 6,86 83,9 mg/L -  

Potássio 3,06 3,12 12 5,82 1,22 4,61 1,25 5,45 9,58 19,3 mg/L - 

Alcalinidade 
Bicarbonato 120 62 120 134 122 46 132 107 327 18 mg/L  - 

Análise da 3a campanha (setembro 2008) 

Amostras 

Composto PMN-1A PMN-1B PMN-1C PMN-2A PMN-2B PMN-2C PMN-3A PMN-3B PMN-4A PMN-4B Unidade 
Portaria 
no 518 

pH (a 20o C) 7,34 6,52 6,01 6,42 6,5 5,42 7,55 6,51 7,18 6,85 - 6 a 9,5 

TDS 125 124 1482 164 197 122 161 179 467 224 mg/L 1000 

Cloreto 3,1 2,8 721 4,6 3,6 8,9 5,5 19,2 68,5 61,3 mg/L 250 

Sódio 68,4 18,8 125 49,2 34,4 13,5 64,9 51,8 131,4 67,8 mg/L 200 

Sulfato <2 <1 <10 1,2 <1 3,8 3 5,9 14,6 13,5 mg/L 250 

Cálcio 8,89 4,96 31,82 13,09 13,06 4,49 4,55 6,39 16,22 10,72 mg/L  - 

Magnésio 0,51 0,74 16,87 2,42 2,42 1,45 0,50 1,35 5,76 5,17 mg/L -  

Potássio 3,11 2,95 14,00 5,12 5,05 3,98 1,33 3,86 7,02 7,04 mg/L - 

Alcalinidade 
Bicarbonato 119 61 51 118 26 36 107 94 286 106 mg/L  - 
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RESUMO 

Na região de Diamantina (MG) ocorrem paragênenses com associações fosfáticas e 
minerais contendo lítio e boro, indicativas de condições específicas no ambiente 
deposicional. Essas ocorrências estão distribuídas no contato entre a Fm. Barão do Guaicuí 
e a Fm. Bandeirinha. Foram reconhecidas cinco paragêneses: lazulita-cianita, lazulita-
augelita-cianita, lazulita-ambligonita-turmalina, lazulita-svanbergita-turmalina e dumortierita-
cianita. Os litotipos são sericita-quartzo-xisto, quartzo-xisto, quartzito e metaconglomerado. 
Os fosfatos comuns são: lazulita, scorzalita, svanbergita, augelita e ambligonita. Ocorrem 
também dumortieritas em duas variedades, associadas a veios de quartzo. A petrografia e 
geoquímica indicam que a lazulita iniciou seu crescimento numa fase primitiva da história 
deformacional e portou-se como mineral refratário durante o metamorfismo. Os elementos 
como P, Li, B possivelmente estão ligados a ambientes de sedimentação em clima semi-
árido ou árido, em lagos fechados, nos períodos de estabilidade tectônica. Os altos teores 
em Al sugerem um enriquecimento por ações intempéricas que também lixiviaram os 
elementos solúveis como Ca e Na. Simplectitos de muscovita-lazulita são frequentemente 
rodeados por grãos de augelita, sugerindo um “break down” de lazulita para augelita. Os 
diagramas geoquímicos mostram uma solução sólida entre lazulita/scorzalita, 
woodhouseita/crandallita e svanbergita/goyazita. 
 
Palavras chave: fosfatos, Serra do Espinhaço, solução sólida. 
 
ABSTRACT 

In Diamantina’s region (MG), are found mineral paragenesis with phosphats 
associations of litium and boro minerals, indicative especyfics conditions in deposition 
enviroment. Those occurrences are distributed in contact between Barão do Guaicuí and 
Bandeirinha formations. It is able to recognized five different paragenesis: lazulite-cianite, 
lazulite-augelite-cianite, lazulite-amblygonite-turmaline, lazulite-svanbergite-turmaline e 
dumortierite-cianite. The lithotypes are formed by: sericite-quartz-schists, quartz-schists, 
quartzite and metaconglomerate. The common phosphats are: lazulite, scorzalite, 
svanbergite, augelite e amblygonite. Together with two varities of dumortierite in association 
with the quartz veins. The petrographic and geochemistry results point out that the growing 
of the lazulite was incited in a primitive stage of the deformacional history and it had a 
refractory behavior during later metamorfism. The source elements like P, Li and B, may be 
related to a peculiar sedimentary enviroment of arid tor semi-arid climates, deposited like 
salts in closed lakes and during rare periods of tectonic stability. The high values of Al shows 
the concentracion throught weathering process, leaching the elements solubles with Ca e 
Na. Muscovite-lazulite symplectites have often a rim of fine grains of augelite, suggesting a 
breakdown of the lazulite to augelite. The specific chemical diagrams of the minerals are 
showing existent solid solucion among lazulite / scorzalite, woodhouseite / crandallite e 
svanbergite / goyazite. 
 
Keywords: phosphats, Espinhaço Range, solid solucion. 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 

  Os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos há alguns anos atrás 

(1998), frutos de um projeto de pesquisa e uma dissertação de mestrado. Atualmente foram 

retomadas as discussões a fim de reavaliar essas informações frente às modificações 

ocorridas em relação ao posicionamento estratigráfico das sequencias metassedimentares 

que incluem o objeto de estudo, os fosfatos de Al e Fe e associações com dumortierita.  

Na região adjacente a cidade de Diamantina, especificamente nas áreas conhecidas 

como Fazenda Formação, Fazenda Casa da Telha e Fazenda Bandeirinha (Serra da Miúda) 

ocorrem rochas metassedimentares que apresentam nas camadas estratiformes e nos 

planos de foliação a presença marcante de fosfatos disseminados (cerca de 50 a 150 cm do 

contato) em associação com dumortierita (mineral contendo Li e B). Os litotipos constituintes 

são moscovita-quartzo-xisto, quartzo-xisto, quartzito e lentes micro-conglomerados. Os 

fosfatos mais comuns são lazulita, scorzalita, svanbergita e augelita. Observam-se também 

dumortieritas em duas variedades, ambas associadas a porções do xisto pertencente a Fm. 

Barão de Guaicuí (Sg. Rio Paraúna) envolvendo veios de quartzo juntamente com pirita e 

arsenopirita alterada. 

 

OBJETIVO E METODOLOGIA 

 O objetivo principal é atualizar o modelo paleoambiental sugerido pela pesquisa as 

novas considerações tectono-estratigráficas publicadas a partir do ano 2000. O 

posicionamento estratigráfico da Fm. Bandeirinha foi considerado por muitos autores como 

base do Supergrupo Espinhaço, inclusive na época da elaboração do modelo 

paleoambiental para as ocorrências de fosfatos, essa era a versão mais reconhecida 

(Almeida-Abreu, 1993; Martins-Neto, 1998). Entretanto anos depois o próprio Almeida–

Abreu & Renger (2002), reconsiderou a Formação Bandeirinha como pertencente ao 

Supergrupo Rio Paraúna, posicionamento estratigráfico defendido por Schöll & Fogaça 

(1979); Knauer (1990, 2007) sendo, portanto constituinte do Grupo Costa Sena, associadas 

aos xistos da Fm. Barão do Guaicuí. Assim sendo faz-se necessário uma reconsideração 

sobre os resultados obtidos e apresentados anteriormente. 

Inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica, considerando principalmente as 

bibliografias mais recentes Almeida-Abreu & Renger (2002), Knauer (2007). No período de 

desenvolvimento da dissertação, foram realizados trabalhos de campo e investigações 

geoquímicas por microssonda eletrônica em diversos laboratórios (UFRGS, UnB, Munique, 

Kiel e Paris). Avaliou-se cerca de setenta amostras contendo os minerais: lazulita, 

svanbergita, augelita, ambligonita, dumortierita, cianita, turmalina e muscovita. Os dados de 

campo foram relacionados aos resultados das análises geoquímicas e microscopia, sendo 

elaborado um modelo paleoambiental para deposição dos protólito desses fosfatos. Com o 



reposicionamento estratigráfico da Fm. Bandeirinha como topo do Supergrupo Rio Paraúna, 

os resultados foram reavaliados e se propõe uma reconsideração principalmente quanto ao 

período de origem dos protólito dos fosfatos e dumortieritas, na região. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Nas rochas do contato entre as formações Barão do Gauicuí e Bandeirinha 

(Supergrupo Rio Paraúna; Schöll & Fogaça, 1979) foram caracterizadas cinco paragêneses 

minerais: lazulita-cianita, lazulita-augelita-cianita (figura 1A), lazulita-ambligonita-turmalina, 

lazulita-svanbergita-turmalina (figura 1B) e dumortierita-cianita. (figura1C) 

 

   

Figura 1: Fotomicrografias dos fosfatos e dumortierita nos xistos da Fm. Barão do Guaicuí, 
A – Lazulita-scorzalita (LZ-SC); B – svanbergita (SV) em associação com lazulita;  

C – dumortierita associada a cianita, sulfetos e óxidos de Fe (hematita, pirita). 
 

Considerando-se a formação Bandeirinha como base do Supergrupo Espinhaço 

como sugerido por Martins-Neto (1998) e Almeida-Abreu (1993) pode-se dizer que os 

protólitos dos fosfatos foram depositados nos estágios iniciais da abertura do "Rift" 

Espinhaço em clima semi-árido a árido com forte contribuição de atividades hidrotermal-

vulcânicas. A primeira geração de lazulita teria ocorrido após inversão do “rift”, no primeiro 

relaxamento formaram-se veios de quartzo ricos em hematita, cianita, muscovita e lazulita 

proveniente de um transporte hidrotermal. Iniciou-se a deposição do protólito da dumortierita 

nas rochas em torno desses veios. Durante a compressão subseqüente (Ciclo Brasiliano) 

ocorreu uma forte orientação dos xistos, e quartzitos e veios de quartzo com a formação da 

dumortierita. No segundo relaxamento (Pós-Brasiliano) instalaram-se pirita e As-pirita nos 

veios, com um crescimento e orientação induzida da dumortierita. Os dados de amostras 

com dumortierita indicam uma alta pressão mineral. A distribuição sigmoidal de inclusões 

em lazulitas indica uma cristalização sin- a tardi-deformacional. 

Com base nas publicações mais recentes Almeida-Abreu & Renger (2002), Knauer 

(2007) reconsiderando a formação Bandeirinha pertencente ao Supergrupo Paraúna, 

podemos dizer que a Fm. Barão do Guaicuí esteve exposta na superfície e serviu como 

embasamento para sequencia deposicional correspondente a Fm. Bandeirinha. 

LZ 

SV 

DM LZ 

SC 

A B C 



Há evidências de remobilização e concentração de elementos como Fe e Al. Na fase 

inicial da sequencia Bandeirinha, foram depositados os fosfatos originais (protólitos das 

lazulita, augelita, svanbergita, etc). A sedimentação da Fm. Bandeirinha é compatível com o 

clima árido ou semi-árido, uma vez que são identificados sedimentos eólicos e é relacionada 

por alguns autores a “Red Beds”. Na abertura do Rift Espinhaço, há possibilidade de 

formação das primeiras lazulitas, associada ao processo tectônico distensivo e com forte 

contribuição de atividades hidrotermal-vulcânicas. Na fase de relaxamento formaram-se 

veios de quartzo (~N-S) ricos em hematita, cianita, e lazulita proveniente de um transporte 

hidrotermal, com a deposição do protólito da dumortierita nas rochas adjacentes aos veios. 

Durante a compressão subsequente (Ciclo Brasiliano) ocorreu uma reorientação dos xistos 

e quartzitos com a formação da dumortierita. No segundo relaxamento (Pós-Brasiliano) 

instalaram-se pirita e As-pirita nos veios, com o crescimento e orientação induzida da 

dumortierita. A forte ocorrência dos elementos como P, Li, B podem ser atribuídos a 

ambientes de sedimentação em clima semi-árido ou árido, possivelmente em lagos 

primordiais, fechados em períodos de estabilidade tectônica. Os altos teores em Al sugerem 

possível fase de enriquecimento devido a ações intempéricas, que também teriam causado 

a lixiviação de elementos mais solúveis como Ca e Na. Os simplectitos de muscovita-lazulita 

são freqüentemente rodeados por finos grãos de augelita, sugerindo um “breakdown” de 

lazulita para augelita. Os diagramas geoquímicos mostram uma solução sólida marcante 

entre lazulita e scorzalita, woodhouseita/crandallita e svanbergita/goyazita.  
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RESUMO 
A área estudada situa-se no município de Camutanga (PE) onde predominam augen-
gnaisses de composição sienítica a monzonítica, os quais hospedam veios hidrotermais 
mineralizados com barita e galena. Realizou-se uma amostragem de sedimentos de fundo 
nos riachos que atravessam a zona mineralizada, para análise de metais potencialmente 
biodisponíveis (ataque HCl 0,5M), juntamente com uma avaliação dos parâmetros físico-
químicos da água. Os resultados obtidos mostram que os valores de pH e Eh são favoráveis 
à mobilidade dos metais estudados. A análise da concentração dos metais nos sedimentos 
de fundo identificou teores relativamente elevados, principalmente de Pb, Cu e Ba, os quais 
ultrapassam os limites estabelecidos pelo CONAMA. A fim de se analisar futuramente a 
absorção dos metais pela vegetação, realizou-se um levantamento preliminar das espécies 
cultivadas em torno da mineralização de Pb-Ba. Foram identificadas 3 espécies 
predominantes na região com potencial de absorção de metais: Musa sp. (banana), 
Dioscorea sp. (inhame) e Manihot sp. (macaxeira). 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Metais pesados, sedimentos de fundo, vegetação, mineralização Pb-
Ba 
 

ABSTRACT 
The area studied is located in Pernambuco State, Brazil, where augen-gnaisses are the 
predominant lithology, hosting mineralized hydrothermal veins (barite-galena). Sampling of 
bottom sediments was carried out in the streams crossing the mineralized zone. Physical-
chemical parameters measured in the superficial water show pH and Eh values that are 
favorable to the mobility of metals. The geochemical analyses of sediment samples were 
done in order to obtain the concentration of bioavailability of metals. All the elements 
analyzed exceeded the limits set by CONAMA, mainly for Pb, Cu and Ba. A preliminary 
identification of vegetal species was done around the Pb-Ba mineralization in order to give 
support for further studies of metal absorption. Three species are predominantly cultivated in 
the region: Musa sp. (banana), Dioscorea sp. (yam) and Manihot sp. (manioc). 
 
KEYWORDS: Heavy metals, bottom sediments, vegetation, mineralization Pb-Ba 
 
INTRODUÇÃO 

A mineralização de Pb-Ba de Camutanga situa-se a cerca de 30 km a noroeste da cidade de 

Goiana, no Estado de Pernambuco, próxima à fronteira com o Estado da Paraíba, e está 

hospedada em veios hidrotermais compostos principalmente por galena e barita. Os rejeitos 

provenientes da mina, a presença de riachos cortando a área de mineralização, junto ao 

intenso cultivo de produtos alimentícios da área, constroem uma situação ambiental muito 

propícia à contaminação natural das águas, solos, lavouras e consequentemente, a 

população. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a dimensão da contaminação 



geoquímica natural de Pb-Ba e alguns metais associados na região, especificamente no 

sedimento de fundo dos Riachos Camutanga e Ferreiros, assim como na vegetação. 

 

METODOLOGIA  

Foi realizada uma amostragem no sedimento ativo de corrente em 4 estações de 

amostragem (2 no riacho Camutanga e 2 no rio Ferreiros), sendo 1 duplicata (estações 16 e 

17) durante estação seca (março/2008). Simultaneamente, foram medidos “in situ” na 

superfície da água, os parâmetros físico-químicos básicos (temperatura, pH, Eh, 

condutividade elétrica, resistividade, sólidos totais dissolvidos). A fração < 63 µm das 

amostras de sedimento de fundo foi submetida a um ataque fraco com HCl 0,5M e leitura 

em ICP-MS (Laboratório de Geoquímica do Instituto de Geociências da UNICAMP) para a 

obtenção das concentrações potencialmente biodisponíveis (Sutherland 2002) dos 

elementos Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, e Zn. Para o levantamento 

preliminar da vegetação da região, foi analisada a área em torno da mineralização de Pb-Ba 

investigada. Em campo foram fotografadas partes das espécies vegetais, como flor, folhas e 

caule, para uma posterior identificação em laboratório.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parâmetros físico-químicos da água mostram valores de pH neutro a ligeiramente básico 

(7,4 a 7,5), enquanto os valores positivos de Eh (202 a 243 mV) medidos indicam ambientes 

oxidantes para todas as estações. Como na estação 16/17 a drenagem se encontrava seca, 

não houve leitura dos parâmetros físico-químicos neste local (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 para as águas 

de uso doméstico e em plantações (Tabela 2). Procedeu-se desta forma por inexistir na 

literatura valores de referência para elementos químicos em sedimentos obtidos através de 

digestão química fraca, como a usada neste trabalho. E também por se admitir que as 

concentrações potencialmente biodisponíveis obtidas nos sedimentos são aquelas que mais 

facilmente poderiam passar para o meio aquoso e, dessa forma, corresponderia mais 

realisticamente ao que poderia ser absorvido pelos organismos. Entretanto, seria necessária 

a obtenção das concentrações dos elementos químicos nas águas da área para que esta 

comparação tivesse uma melhor validade. 

Neste caso, as concentrações obtidas neste trabalho indicam que todos os 

elementos ultrapassariam este limite, com exceção do Cd na estação CM14. 

Considerando-se as condições de pH neutro e Eh oxidante encontradas nas águas 

da área, é possível concluir que há o favorecimento à mobilidade de todos os elementos 



analisados no meio aquoso, com exceção do Mn que se encontraria imóvel nessas 

condições, segundo Per’elman (1986). 

 

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água nas estações de amostragem de sedimento de fundo. 

Estação de 

amostrage

m 

pH Eh (mV) Condutividade 

(µS/cm) 

Resistividad

e (kΩxcm) 

Sólidos 

Totais 

Dissolvidos 

(ppm) 

Temperatura 

ambiente (
o
C) 

14 7,5 243 326 3,09 227 28,5 

15 7,4 202 1158 0,88 819 27,7 

16/17 -------- --------- --------- --------- --------- --------- 

18 7,5 231 367 2,74 257 30,4 

 

Para os sedimentos, foram utilizados os valores correspondentes ao nível limiar de 

efeitos (Threshold Effect Concentration - TEL) estabelecidos por CCME (2002) e USEPA 

(1998), onde nenhuma amostra analisada apresentou concentrações superiores a estes 

limites. Os limites de intervenção utilizados para o solo (CETESB, 2005), representa a 

concentração acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana. 

Assim como nos sedimentos, não houveram concentrações superiores à estes limites. É 

válido ressaltar que estas concentrações limites são obtidas por ataque forte, onde se obtêm 

a concentração total dos elementos na amostra, e as concentrações obtidas neste trabalho 

referem-se à fração biodisponível, obtidas através de ataque fraco. 

 

Tabela 2. Concentrações potencialmente biodisponíveis de elementos químicos nos sedimentos de 
fundo, e respectivos limites estabelecidos pelo CONAMA (Resolução no 357/2005) em águas de uso 
doméstico e em plantações; 1CETESB (2005); e 2CCME (2002) e 2USEPA (1998); Valores em mg.Kg-

1. n.e.: não estabelecido;  
PONTO Al  As  Ba Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Ni Pb Zn 
CONAMA 0,1 0,05 1 0,01 0,2 0,5 0,5 5 n.e. 0,5 0,025 0,05 5 

SOLOS1 n.e. 35 300 3 35 150 200 n.e. n.e. n.e. 70 180 450 

SEDIMENTOS2 n.e. 5,9 n.e. 0,6 n.e. 37,3 37,5 n.e. n.e. n.e. 18 35 123 

CM14 741 0,4 214 0,015 2,7 2,5 2,90 2772 488 208 3,4 21,4 6,0 

CM15 1035 1,2 18,6 0,140 5,6 3,4 6,96 7426 1587 505 3,7 14,0 16,1 

CM16-17 1025 0,8 89 0,090 6,4 1,5 7,36 2942 1480 422 4,0 10,5 14,8 

CM18 1103 0,8 225 0,050 2,8 4,6 3,91 5341 494 129 5,4 21,4 9,0 

 

Alguns elementos químicos constituem nutrientes essenciais para as espécies 

vegetais, outros podem ser altamente tóxicos, como os metais pesados. Sabe-se que a 

maioria das plantas é sensível aos metais pesados quando estes ultrapassam determinadas 

concentrações (Larcher, 2000). Neste sentido, na área em foco foram identificadas 13 

famílias de espécies cultivadas na região, a saber: Musaceae, Dioscoreae, Euphorbiaceae, 

Malphigeaceae, Rutaceae, Myrtaceae, Anacardiaceae, Moraceae, Asteraceae, Lamiaceae, 



Curcubitaceae, Cactaceae e Poaceae (Gramineae). As espécies Musa sp. (banana), 

Dioscorea sp. (inhame) e Manihot sp. (macaxeira) pertencentes às famílias Musaceae, 

Dioscoreae e Euphorbiaceae, respectivamente, são predominantes na região. 

Como elemento químico principal da área, o Pb é um dos principais poluentes dos 

ecossistemas aquáticos e terrestres e em solo tende a precipitar. Na forma de complexos 

orgânicos no solo o mesmo torna-se solúvel, percolando ou sendo absorvido pelas plantas 

(USEPA 1986; Abreu et al. 2002). O Pb é facilmente absorvido e acumulado em diferentes 

partes das plantas, principalmente nas raízes (Pallavi & Rama, 2005). Das espécies 

descritas, o inhame e a macaxeira foram estrategicamente escolhidos para análises futuras 

de metais pesados, por serem tubérculos e principalmente devido a sua importância na dieta 

da população local, juntamente com a banana. 

 

CONCLUSÕES 

As concentrações de elementos químicos nos sedimentos de fundo, juntamente com 

as condições físico-químicas da água superficial (favoráveis à mobilidade dos elementos 

químicos), sugerem que os elementos associados à mineralização de Pb-Ba de Camutanga 

podem estar se dispersando através dos sedimentos de fundo, solos e água, chegando aos 

alimentos cultivados na área, e conseqüentemente aos habitantes da região. 

A identificação das espécies vegetais que ocorrem na região subsidiará futuras 

análises das concentrações de metais pesados nas mesmas. Tais análises permitirão 

verificar até que ponto os metais potencialmente biodisponíveis ora diagnosticados nos 

sedimentos estão sendo efetivamente absorvidos pela vegetação, a ponto de acarretar 

algum dano à população local que se alimenta das mesmas. 
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RESUMO 

Este trabalho estimou o aporte dos principais metais traço para a Baía de Sepetiba, oriundos do Saco 
do Engenho, buscando referenciar valores concretos da poluição diária de metais traço dissolvidos, 
provenientes em grande parte, de um grande passivo ambiental presente naquela localidade. 

PALAVRAS-CHAVE: metais traço; contaminação; Baía de Sepetiba. 

ABSTRACT 

This work proposed to quantify the arrive of the main trace metals at Sepetiba Bay, derivative from 
Saco do Engenho, to look for concrete values of the daily pollution of the dissolved trace metals, 
mostly originated of a large environment liabilities in that place. 

KEYWORDS: trace metals; contamination; Sepetiba Bay. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de industrialização ocorrido nas últimas décadas teve foco relevante 

nas áreas costeiras com estruturas portuárias, resultando em intensa contaminação da 

costa, sobretudo por metais, um dos principais subprodutos da industrialização. 

Um exemplo desse cenário pode ser visualizado na Baía de Sepetiba, situada no 

litoral sudeste do estado do Rio de Janeiro. Na década de 80, a Baía de Sepetiba era 

considerada como um sistema de contaminação moderada, com níveis de metais pesados 

semelhantes ao golfo de Veneza e o de Long Island, nos Estados Unidos da América. No 

entanto, a Baía de Sepetiba recebera aportes industriais por apenas 20 anos, enquanto os 

demais haviam sofrido impacto da industrialização desde o início do século XX (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 

pirometalúrgica, entre 400 e 500, localizadas dentro da Bacia Hidrográfica de Sepetiba, e o 

Porto Organizado de Itaguaí (antigo Porto de Sepetiba), despejam grandes quantidades de 

metais nesta Baía, principalmente Zn, Cu, Cd e Pb. 



Os metais oriundos do complexo portuário aportam a Baía principalmente por meio 

da região denominada Saco do Engenho. O Saco do Engenho é uma região da costa da Ilha 

da Madeira, onde as águas da baía banham parte do seu interior e retornam para a própria 

baía, sendo o sentido do fluxo de suas águas, função da variação do nível do mar. É em 

parte composta por uma área de manguezal, e, em sua maior parte, atualmente, composta 

por uma área aterrada, pertencendo a área operacional do porto. 

É nesta área que encontra-se o passivo ambiental da massa falida da 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), onde elementos como Zn e Cd principalmente, além de Pb, Hg e As, 

continuam poluindo o solo e as águas da região. 

Baseando-se então, neste caso de contaminação pontual, este trabalho fez uma 

estimativa do aporte dos principais metais traço para a Baía de Sepetiba, oriundos do Saco 

do Engenho, buscando referenciar valores concretos da poluição diária de metais traço 

dissolvidos, provenientes em grande parte, do efluente industrial anteriormente referenciado. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

As amostras de água foram coletadas em janeiro de 2009, no principal ponto 

geograficamente representado de circulação de águas do Saco do Engenho (figuras 1), com 

um comprimento entre margens de 45m, e uma profundidade de 2,40m (preia-mar), 

localizado em 22º 55’ 12” S e 43º 49’ 02” W, coordenadas datum Aratu 24S. 

fonte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Baía de Sepetiba 



METODOLOGIA 

Amostragem 

A amostragem foi realizada no mês de janeiro de 2009. Nesta campanha foram 

coletadas em um dia, amostras de água em intervalos de 1 em 1 hora durante um ciclo de 

maré, em três diferentes posições: margem direita, meio, e margem esquerda, a 

aproximadamente 30 cm de profundidade, a partir do espelho d’água. Nestes intervalos de 

tempo, também se efetuou a medição do nível da água e de sua velocidade. A amostragem 

de águas foi feita utilizando-se garrafa van Dorn. As amostras foram estocadas em frascos 

de polietileno, vedadas em sacos plásticos, e mantidas sob refrigeração durante o transporte 

até o laboratório.  

Análises Químicas 

As amostras de água para determinação de metais foram imediatamente filtradas 

após a chegada ao laboratório, em duplicata em microfiltros de acetato de celulose. Os 

metais foram analisados por ICP-OES (ULTIMA 2 da Jobin-Yvon), acoplado a um 

nebulizador ultrassônico (CETAC–U500AT+). 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os gráfico 1 e 2 representam os valores obtidos de concentração dos metais 

analisados, e também os valores de fluxo calculados em função destas concentrações, e da 

variação do nível e da velocidade das águas, em cada hora coletada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Concentração de Zn e Cd em função da maré        Figura 3  Fluxo de Zn e Cd em função da maré 

 Os resultados mostram que na maré vazante, de 9:00 às 14:00, quando o sentido 

do curso d’água é norteado do Saco do Engenho em direção a Baía se Sepetiba, há um 

grande aporte de Zn, com concentrações variando na faixa de 0,86-28,07ppb, atingindo 

valores de fluxo de 9,87g/min ás 9:00h, representando um aporte diário estimado para a 

Baía de 1,96Kg por dia. 
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 O mesmo comportamento é observado com o Cd, onde suas concentrações variam 

nessa faixa de horário de 0,10-1,76ppb, atingindo valores máximos de fluxo de 0,19g/min às 

14:00, e um aporte diário estimado para a Baía de 0,079Kg por dia. 

 Estes valores de concentração concordam em ordem de grandeza, com valores 

encontrados para Zn por Aguiar (1994) em seu ponto de coleta localizado em frente a 

principal entrada do Saco engenho. 

 Cabe ressaltar que estes valores correspondem à fração dissolvida de Zn e Cd, 

visto que a concentração total desses metais é fortemente afetada por parâmetros físico-

quimicos, como salinidade e pH, assim como, pela contribuição da matéria orgânica, sendo 

este último um dos fatores mais importantes na área em estudo, devido à proximidade do 

ponto de coleta de uma área de manguezal. A fração de Zn e Cd na coluna d’água tende 

então a ser afetada devido às aptidões desses metais em formarem organocomplexos, 

sendo mais facilmente adsorvidos ao material em suspensão (Aguiar, 1994).  

 Estes resultados também mostram que embora a Baía esteja altamente 

contaminada com estes metais (Aguiar, 1994) o aporte desses metais no sentido inverso, ou 

seja, em direção ao Saco do Engenho, com a maré enchente, não apresentou valores de 

concentração detectáveis. Isto evidencia ainda mais a dimensão da contaminação deste 

local, se comparada com o restante da Baía de Sepetiba. 

 

CONCLUSÕES 

 O presente trabalho mostrou o quão preocupante é a carga de contaminantes 

metálicos que aportam a Baía através do Saco do Engenho, atingindo elevados valores de 

fluxo diário, contribuindo ainda mais, para o agravamento dos índices de poluição da Baía 

de Sepetiba, já deveras impactada por esta fonte específica de contaminação. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta os resultados do levantamento goquímico regional realizado na Folha 
Sertânia. Esta folha é limitada pelas coordenadas geográficas 08°00�-08°30�S e 37o00´-37o30´W 
na porção centro-sul da Província Borborema, Nordeste do Brasil. A área contém 
metassedimentos, rochas metaplutônicas, ortognaisses tonalíticos e trondhjemiticos, rochas 
metamáficas, ortognaisses migmatíticos dos terrenos Alto Moxotó e Pernambuco-Alagoas. 299 
amostras compostas de sedimento de corrente foram analisadas por ICP-MS e ICP-AES. Os 
resultados revelaram anomalias significativas de Cu±Zn±Ag±Ni±Fe±Cd, U±Th e Pb. Os pontos 
anomalias de Cu±Zn±Ag±Ni±Fe±Cd estão localizados na porção nordeste da folha; as anomalias 
de U±Th estão localizadas nas porções central e noroeste da folha; e as anomalias de Pb estão 
concentradas nas porções sul e sudeste da folha. Estas anomalias apresentam distribuições 
geográficas coerentes com áreas fontes específicas, mas nenhuma delas apresenta relações 
geológicas claras. Trabalhos complementares devem ser realizados no sentido de se ter uma 
melhor compreensão do significado geológico e econômico dessas anomalias. 
 
Palavras-chaves: Geoquímica, sedimento de corrente, Folha Sertânia 
 
Abstract 
This work presents regional study geochemical data from Sertânia Sheet. This sheet is limited by 
08°00�-08°30�S and 37o00´-37o30´W geographical coordinates, at the central-southern area of 
Borborema Province, Brazil Northeast. The area contains metasediments, metaplutonic rocks , 
tonalitic and trondhjemitic orthogneis, metamafic rocks, migmatite orthogneis, of Rio Capibaribe, 
Alto Moxotó and Pernambuco-Alagoas terrains. 299 flow river sediments composed samples, 
sampled at a regular net, were analyzed by ICP-MS and ICP-AES. The results show significant 
anomalies of Cu±Zn±Ag±Ni±Fe±Cd, U±Th and Pb. The Cu±Zn±Ag±Ni±Fe±Cd anomaly points are 
located at northeast portion of the studied are; the U±Th anomalies are located at central and 
northwest of the studied area; and the Pb anomalies are concentrated at the south and southeast 
of the area. All of anomaly groups present significant geographical relations with source-areas, 
but none of them presents clear geological and genetic relations with the local rocks.  
Complementary works must be realized, in the sense of a better understanding of geological and 
economical significance of these anomalies. 
 
Key words: Geochemical, sedimento de corrente, Folha Sertânia 
 
 
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A Folha Sertânia está localizada na porção centro-sul da Província Borborema, região 
nordeste do Brasil, e é delimitada pelas coordenadas geográficas 08o00´- 08o30´ de latitude sul e 
37o00´-37o30´ de longitude oeste. Parte de três terrenos tectonoestratigráficos estão situadas na 
área de abrangência da Folha Sertânia: Terreno Rio Capibaribe, Terreno Alto Moxotó e Terreno 
Pernambuco-Alagoas. Estes terrenos estão representados na área por metassedimentos, por 
vezes migmatizados (Complexo Sertânia); metaplutônicas intermediárias a básicas (Complexo 
Floresta); metagranitóides (Barra da Serra); ortognaisses tonalíticos e trondhjemíticos (Suite 
Camalau); metamáficas (Suite Malhada Vermelha); micaxistos (Complexo Surubim-Coroalina); 



além de ortognaisses, migmatitos e intrusivas diversas Estruturalmente a folha é cortada por 
duas importantes zonas de cisalhamento: a Zona de Cisalhamento Transversal Congo-Cruzeiro 
do Nordeste e o Lineamento Pernambuco. 
 
METODOLOGIA 

Os dados aqui apresentados são resultado do levantamento geoquímico regional 
executado pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Este levantamento faz parte do Projeto 
Sertânia, que visa dotar a folha homônima de uma cartografia geológica na escala 1:100.000, 
com informações geológicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos minerais. Foram coletadas 
299 amostras compostas (5 a 10 porções) de sedimento de corrente para análise química e 104 
para concentrado de bateia. No sentido de se obter uma maior representatividade da área, os 
pontos de amostragem foram distribuídos dentro de uma malha regular. No local de coleta as 
amostras foram peneiradas para separar-se a fração menor que 80 mesh. Antes de analisadas, 
por ICP-MS e ICP-AES, as amostras foram secas e pulverizadas, e uma alíquota 0,5g foi 
digerida em Água Régia.  
 
RESULTADOS 

Os resultados analíticos das 299 amostras foram submetidos a um tratamento estatístico, 
no qual o limiar foi definido por MGxDG2 (MG=média geométrica, DG=desvio padrão geométrico). 
As anomalias foram plotadas em mapa e verificadas as possíveis relações geográficas e 
geológicas. A partir dessas informações verificou-se na área a existência de três grupos de 
anomalias significativas: Cu±Zn±Ag±Ni±Fe±Cd, U±Th e Pb.  

Cu±Zn±Ag±Ni±Fe±Cd � esse grupo de anomalias (Tabela 1) ocorre na porção nordeste 
da área estudada. A associação Cu-Zn-Ag-Ni-Fe-Cd é comum em rochas de composição básica. 
A distribuição dos pontos de anomalia permite a delimitação de uma área-fonte, no entanto não 
se observa na escala do mapeamento geológico (1:100.000) a presença de corpos de rochas 
básicas que possam fornecer esses elementos. É possível que essas anomalias sejam 
provenientes de pequenos corpos não mapeáveis de rocha básica (Suite Malhada Vermelha) 
presentes na área. 

U±Th � as anomalias de U e Th (Tabela 2) podem ser divididas em dois grupos com 
distribuições geográficas distintas. Na porção noroeste da área, encontra-se anomalias de Th, 
enquanto que na região central encontra-se anomalias de U±Th. Anomalias desses elementos 
são comuns em rochas de composição intermediária a ácida, sobretudo em pegmatitos. Os 
pontos de anomalias de Th, na porção noroeste da área representam, uma drenagem 
proveniente de alguns corpos de granitóides, enquanto as anomalias de U±Th da porção central 
da área são relativamente dispersos e podem ter como fontes diques de pegmatitos. 

Pb � as anomalias de Pb distribuem-se nas porções sul e sudeste da área. 
Concentrações de Pb em rocha, em geral, estão associadas a concentrações de outros 
elementos como Zn, Cu, Ag, e Au. .Em apenas um ponto, a anomalia de Pb está acompanhada 
de anomalias de Ag e Au (Tabela 3). A distribuição dos pontos de anomalia revela em uma das 
áreas-fonte a presença de uma suíte peralcalina com granitos a quartzo-sienitos e sienitos. A 
relação das anomalias com rochas concentradoras de minerais de Pb na área não é precisa. 
 
CONCLUSÕES 

As anomalias observadas na área de estudo, em geral, apresentam distribuições 
geográficas que representam áreas-fonte específicas. No entanto não se observa uma relação 
geológica precisa que conduza as rochas que fornecem o material para essas anomalias. Assim, 
no sentido de uma melhor compreensão do significado dessas anomalias, trabalhos 
complementares em áreas-alvo devem ser realizados, com adensamento para coleta de 
amostras para análise química e concentrado de bateia, acompanhados de um levantamento 
geológico em uma escala de maior detalhe 
 
 



 
 
 

Tabela 1 - Relação dos pontos anômalos e respectivas anomalias 
 
Amostra Longitude Latitude Anomalias 

EL0274 680061 9068875 Mo 

EL0277 705008 9069966 Ag, Mn 
EL0481 701663 9070123 Pb 
EL0482 704217 9071897 Pb 
EL0496 719629 9098252 Mn, Au, Sr 
EL0500 709377 9073665 Au 
EL0510 669540 9112077 Th 

EL1003 674461 9114338 Th 
EL1005 679009 9112324 Th 
EL1009 699563 9106076 Mn, Sr 
EL1010 700710 9113136 Zn, Ag, Mn 
EL1011 700817 9112695 Sr 
EL1012 706895 9107238 Sr 
EL1013 709531 9113273 Fe 
EL1017 714565 9091458 Sr 
EL1018 710777 9092830 U 
EL1025 701698 9091288 U 
EL1034 714128 9084882 Pb, Mn 
EL1038 713179 9068722 Pb, Ag, Au 
EL1045 717650 9060550 Pb, Mn 
EL1108 705608 9080254 Pb 
EL1116 699035 9076858 Pb 
EL1132 704805 9073192 Pb 
EL1138 720138 9070660 Pb, Mn 
EL1139 716811 9068785 Ag 
EL1150 685376 9064111 Mo 
EL1153 710961 9063038 Sr, Cd 
EL1156 715758 9064583 Pb, Ag, Mn, U 
EL1158 698691 9098164 U,Th 
EL1170 677010 9091618 Ag, Cd 
EL1171 679826 9091597 Cd 
EL1180 702997 9092777 U,Th 
EL1181 710255 9091956 U 
EL1194 701953 9085450 U,Th 
EL1205 679865 9112847 Pb, U 
EL1206 681126 9111306 Th 
EL1216 702133 9113052 Sr 
EL1219 712687 9111494 Cu, Zn, Ag, Ni, Mn, Fe, Sr, Cd 
EL1223 713598 9106106 Cu, Zn, Ag, Ni, Fe, Cd 
EL1225 709150 9106802 Cu, Zn, Ag, Fe, Cd 
EL1236 673640 9101885 Cu, Ni, Fe 
EL1239 685699 9103698 As 
EL1250 709397 9104239 Th, Cd 
EL1250 709397 9104239 Th  



EL1251 717194 9102343 Ag, Th, Cd 
EL1257 709216 9112109 Cu, Zn, Ag, Ni, Fe, Cd 
 
 
 

Tabela 2 - Anomalias de Cu, Zn, Ni, Fe, Ag e Cd. 
 
 
Anomalia 

 
Amostra 

Cu 
(ppm) 

Zn  
(ppm) 

Ni  
(ppm) 

Fe  
(%) 

Ag  
(ppb) 

Cd  
(ppm) 

Cu, Zn, Ag, Ni, Fe, 
Cd EL1219 48,83 104,9 53,0 5,09 70,0 0,24 
Cu, Zn, Ag, Ni, Fe, 
Cd EL1223 49,74 91,8 51,7 4,83 79,0 0,23 
Cu, Zn, Ag, Fe, 
Cd EL1225 46,79 81,5 

- 
4,38 68,0 0,11 

Cu, Ni, Fe EL1236 52,72 - 57,1  4,2 - - 
Cu, Zn, Ag, Ni, Fe, 
Cd EL1257 

 
40,55  

 
81,8  

 
55,7  

 
4,96  

 
54,0  

 
0,13  

 LIMIAR 38,9 78,7 50,75 3,94 51,27 0,1 
 
 
 
 
 
    Tabela 2 � Anomalias de U e Th.                         Tabela 3 � Anomalias de Pb, Ag e Au. 
 
 
Anomalia 

 
Amostra 

U  
(ppm) 

Th 
(ppm) 

  
Anomalia 

 
Amostra

Pb 
 (ppm) 

Ag 
(ppb) 

Au 
(ppb) 

Th EL0510 - 151,9  Pb EL1034 27,41 - - 
Th EL1003 - 179,7  Pb EL1038 22,85 332,00  9,6  
Th EL1005 - 102,1  Pb EL1045 27,41 - - 
U,Th EL1158 9,2 119,1  Pb EL1108 22,85 - - 
U,Th EL1180 16,9 216,8  Pb EL1116 27,41 - - 
U EL1181 11,8 -  Pb EL1132 22,85 - - 
U,Th EL1194 13,4 112,9   Pb EL1138 27,41 - - 
U EL1205 9,6 -  Pb EL1156 22,85 - - 
Th EL1206 - 217,7   Pb EL0481 27,41 - - 
U EL1018 11,6 -  Pb EL0482 22,85 - - 
U EL1025 10,9 -   LIMIAR 19,3 51,27 1,97 
 LIMIAR 8,39 102,04       
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RESUMO 

Populações de Lychnophhora ericoides (arnica), aromáticas e não aromáticas ocorrentes na 
Serra do Ouro Branco estão inseridas sobre substratos e morfologias distintos. Estudos em 
desenvolvimento sugerem que a diferença na geomorfologia entre as áreas influencia na 
estruturação do solo, disponibilidade de nutrientes e, conseqüentemente, na composição 
química das folhas e no metabolismo da planta. A geoquímica do solo foi avaliada para 
indicar se há diferenças no substrato das áreas de ocorrência que influencie na composição 
química das folhas e que justifiquem as suas diferenças de aromaticidade. Para a obtenção 
dos resultados, amostras de folhas e solo foram digeridas e submetidas à analise por ICP-
OES. As análises dos elementos disponíveis no solo apresentaram diferenças significativas 
quanto à concentração de Ca, Fe, K, Mg, P, Cu, Mn, Ni, Zn, Al, maiores nas áreas da 
população aromática. Entretanto, quando analisadas as folhas, elementos tóxicos como Mn, 
Cu, Ni e Zn apresentaram maior concentração nas plantas da população não aromática. 
Estes resultados indicam que a população aromática de Ouro Branco é mais seletiva quanto 
à absorção de nutrientes e mais eficiente na imobilização de metais prejudiciais ao seu 
metabolismo. 

Palavras Chave: Lychnophora ericoides, macronutrientes, metais pesados. 

ABSTRACT 

Populations of Lychnophhora ericoides (arnica) with scent and without scent occurring in the 
Serra do Ouro Branco-MG are found on different substrates and morphologies. A 
Companion study suggested that the difference in geomorphology between areas influences 
the soil structure, nutrients availability and, consequently, the leaf chemical composition and 
plant metabolism. Soil geochemistry was investigated in order to indicate whether the 
differences between the areas influence leaf chemical composition and thus explain 
differences in aromaticity. Samples of leaves and soil were digested and subjected to 
analysis by ICP-OES. The analysis of the available elements in the soil showed significant 
differences regarding the concentration of Ca, Fe, K, Mg, P, Cu, Mn, Ni, Zn, Al. higher in the 
population with scent. On the other hand, when analyzed in leaves toxic elements such as 
Mn, Cu , Ni and Zn showed higher concentrations in plants of the population without scent. 
These results indicate that the population with scent is more selective in regard to the 
absorption of nutrients and more efficient in immobilizing harmful metals to plant metabolism. 

Keywords:  Lychnophora ericoides, macronutrients, heavy metals. 

 
 



 
INTRODUÇÃO 
 

Lychnophora ericoides Mart., popularmente conhecida como arnica, é uma espécie 
de uso fitoterápico amplamente difundido no Brasil. É utilizada na medicina popular sobre 
ferimentos externos, contusões e hematomas devido às propriedades antiinflamatórias e 
analgésicas à ela atribuídas (Borsato et al. 1999; Cerqueira et al. 1987; Lopes 2001). 
Segundo a crença popular, o potencial fitoterápico estaria relacionado ao grau de 
aromaticidade das folhas, que pode variar significativamente entre diferentes populações de 
arnica. 

A produção de compostos secundários em plantas, incluindo os que conferem 
aroma, é fortemente influenciada pelas condições ambientais e interações bióticas. Ao longo 
do processo evolutivo diferentes vias metabólicas e características morfológicas e 
anatômicas foram selecionadas em resposta às variações das condições físico-químicas e 
biológicas no ambiente (Harborne, 1998). De forma geral, observam-se correlações 
significativas entre as variáveis físicas e químicas do solo com a ecofisiologia de espécies 
vegetais (Santo et al. 2002), demonstrando o papel determinante do solo na composição e a 
estruturação das populações e comunidades.  

As plantas possuem necessidades mínimas de determinados elementos que são 
considerados essenciais para seu desenvolvimento. De forma geral, K, Ca, Mg, P, S são 
requeridos em maiores quantidades, constituindo, individualmente, de 0,1 a 1% do peso 
seco da planta, e sendo chamados de macronutrientes. Por outro lado, metais como Fe, Mn, 
Zn, Cu e Ni são microelementos essenciais, ocorrendo na faixa de 0,1 a 100 ppm 
(Marschner 1986). Com raras exceções, o Al tende a não ser absorvido pelas plantas, 
devido à sua toxicidade. Para serem absorvidos, os nutrientes precisam estar disponíveis na 
solução do solo, e as plantas possuem inúmeros mecanismos para aumentar a 
disponibilidade e acumular determinados elementos e evitar a absorção de outros (Larcher 
2000). 

Na Serra de Ouro Branco, MG, Barbosa (2006) investigou aspectos anatômicos e 
morfológicos das folhas de plantas de duas populações de L. ericoides, sendo uma 
aromática e outra não aromática. Entretanto, não foram encontradas diferenças 
significativas entre estas populações. Aparentemente, as populações estudadas ocorrem em 
áreas geomorfologicamente distintas, sendo que as plantas não aromáticas distribuem-se 
em planaltos onde o solo é freqüentemente alagado, enquanto a população aromática está 
inserida nas encostas de vales onde o solo é bem drenado. Assim, acredita-se que esta 
diferença de relevo entre as duas áreas tenha afetado a estruturação e composição do solo, 
bem como a disponibilidade de nutrientes e água. Desta forma, aspectos geológicos 
aparentemente influenciam as populações de arnica quanto a composição química foliar, 
incluindo os compostos secundários aromáticos.  

O presente trabalho apresenta resultados preliminares de geoquímica do solo entre 
as áreas de ocorrência de arnica e investiga a influência da composição química do solo na 
composição química das folhas, que justifiquem as suas diferenças aromáticas. Estes 
resultados fazem parte de um projeto maior cujo objetivo é determinar a influência de fatores 
abióticos (geomorfologia, características físicas e geoquímicas do substrato) nas interações 
ecológicas e na produção de compostos bioativos entre as populacões de L. ericoides na 
Serra do Ouro Branco. 
 
MÉTODOS 
 

As áreas foram divididas e nomeadas em função das características de 
aromaticidade de cada uma das populações de arnica. Assim uma área foi denominada 
Arom (aromática) e a outra N-Arom (não aromática). Em cada área, duas parcelas de 
25x25m foram delimitadas. 

 
 



Coleta das amostras 
 

Foram coletados cerca de 5g de folhas de quatro indivíduos de cada parcela (n=16) 
para a análise química. Esta coleta foi realizada de forma aleatória e representativa da copa 
das plantas. 

Na área de influência das raízes (rizosfera) de cada planta, coletou-se amostras de 
solo (n=16) a uma profundidade de 0-10cm.. As amostras foram secas à temperatura 
ambiente e peneiradas em malhas de 9, 16, 32, 60, 115 e 250 mesh. Para a análise 
geoquímica foi utilizada a fração menor que 250 mesh (<0,063mm).  

 
Análise química do solo e das folhas 
 

As folhas foram lavadas duas vezes com água destilada e uma vez com água 
deionizada. Posteriormente foram secas em estufa (~40˚C) e então cortadas em pedaços 
bem pequenos com uma tesoura de porcelana e acondicionadas em envelopes de papel. 

A metodologia de digestão das amostras de plantas foi baseada no método EPA 
3052 –Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous and Organically Based Matrices 
(Estados Unidos 1996). 

As amostras de solo foram submetidas a dois tipos de digestão: 1-digestão total: 
onde a abertura da amostra foi realizada com o extrator HF. 2- digestão parcial: Foi utilizado 
método de extração Aqua Regia Extration Protocol – BCR parcial. Ambos os métodos de 
digestão seguiram o protocolo adaptado de Raurent et al. (2001). Os dois resultados 
gerados foram denominados de solo total (soloT) e solo disponível (solo D). 

Após a digestão, nas amostras de folha e solo foram determinados seguintes 
elementos: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, 
Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr, utilizando o Espectrofotômetro de Emissão Atômica com fonte 
de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – OES - Spectro / Modelo: Ciros CCD) no 
LGqA/DEGEO/UFOP.  

 
Estatística 
 

A distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnof sendo normal 
para todos os elementos, exceto para o Ni nas amostras de folhas. As diferenças entre as 
médias das concentrações dos elementos no solo e nas folhas das duas áreas foram 
testadas com testes T, e Mann-Whitney para o Ni, sendo consideradas significativas ao nível 
de 5%. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
                                   

Dentre os elementos apresentados na Tabela 1, as concentrações totais de Ca, P, S, 
Mn, Cu e Al no solo T(Digestão total) foram significativamente maiores na área Arom que na 
N-Arom, enquanto os elementos K, Mg e Fe foram maiores na N-arom e Ni e Zn não 
diferiram significativamente. Por outro lado, considerando-se a fração disponível no solo 
(SoloD), ou seja, mais prontamente absorvível pelas plantas, todos, exceto S, 
apresentaram-se em concentrações significativamente mais elevadas na área Arom. Apesar 
de tal diferença, as concentrações dos macronutrientes Ca, Mg, P e S em folhas de arnica 
não diferiram significativamente entre as áreas e foram de 1 a 18 vezes superiores aos 
valores disponíveis no solo. Estes dados sugerem que a espécie tenha mecanismos para 
garantir a absorção e o acúmulo dos macronutrientes mesmo em condições de baixa 
disponibilidade no solo, e assim atingir concentrações adequadas mínimas para o 
funcionamento do seu metabolismo.  

 
 

 



Tabela 1: Médias das concentrações dos elementos obtidos da digestão 
total (SoloT) e parcial (Solo D) do solo e químicos das folhas de duas 
populações, aromáticas (Arom) e não aromáticas(N-Arom) ocorrentes na 
Serra do Ouro Branco-MG. 

 
  Solo T Solo D Folhas 
  N-Arom Arom N-Arom Arom N-Arom Arom 
K 31373,50 18326,88 433,86 797,34 8814,30 8034,13 

Ca 306,01 659,70 244,13 536,04 3178,40 3438,63 

Mg 833,80 734,88 51,60 119,25 918,30 967,75 

P 211,95 297,91 181,63 256,55 343,91 358,83 

S 249,69 365,53 243,89 345,65 1485,10 1475,38 

Fe 30934,90 28752,25 9069,50 14124,00 442,79 676,14 

Mn 396,13 453,94 197,79 352,70 1240,60 967,00 

Zn 41,08 42,24 17,00 28,41 67,72 44,17 

Cu 7,60 22,54 7,15 23,38 8,34 6,76 

Ni 14,70 16,57 1,59 3,16 2,81 0,47 

Al 67323,10 41739,75 3065,70 5753,00 147,96 207,63 
                             * Valores em mg/kg (ppm) 

 
Já os micronutrientes Mn, Zn, Cu e Ni foram encontrados em concentrações mais 

elevadas nas folhas da população N-Arom apesar da maior disponibilidade no solo da área 
Arom. Estes metais pesados, apesar de necessários em concentrações traço, quando 
ultrapassam níveis teciduais mínimos podem exercer um efeito tóxico interferindo no 
transporte eletrônico da respiração e da fotossíntese, afetando o metabolismo secundário 
assim como o crescimento das plantas (Larcher 2000). 

A maioria das plantas é sensível aos metais pesados. Entretanto, certas espécies 
são capazes de crescer sobre ambientes contaminados ou naturalmente ricos em elementos 
tóxicos,  por apresentarem mecanismos de exclusão (não absorção) e desintoxicação 
interna (Larcher 2000). Aparentemente, as plantas da população N-Arom devem estar 
também absorvendo mais metais pesados, eventualmente devido aos seus mecanismos 
para aumentar a absorção de macronutrientes em solos mais distróficos. Por outro lado, a 
população Arom parece possuir um controle mais seletivo e eficiente da absorção de metais 
pesados. Nas duas populações, os níveis de Zn, Ni, Fe e Mn estão de 2 a 20 vezes mais 
elevados que as concentrações médias consideradas adequadas para a planta (Taiz & 
Zeiger 2004). 

Com relação ao Al, apesar de sua concentração diferir entre as populações, ambas 
foram eficientes na exclusão deste elemento, mantendo concentrações internas inferiores ao 
disponível no solo e distantes do nível considerado crítico para espécies nativas, 1000mg 
kg-1 (Haridasan 2008).  

Estes resultados são extremamente importantes para a interpretação dos processos 
evolutivos relacionados à adaptação de plantas aos solos naturalmente contaminados da 
região de Ouro Preto.  
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RESUMO: 

 
Características físicas, químicas e geoquímicas dos sedimentos lacustres foram 

estudadas para reconstruir mudanças paleoambientais em uma planície amazônica. Um 

testemunho de sedimento, de 80 cm de comprimento, da região de Humaitá, foi 

utilizado para realizar análises de granulometria, de teor de carbono orgânico e 

nitrogênio, 
13

C e 14C. Os resultados indicaram mudanças da vegetação, durante os 

últimos 4.800 anos, sugerindo que o limite floresta-savana e as zonas húmidas sofreram 

alterações durante a transição entre o Holoceno Médio e o Holoceno Superior. 

 
Palavras Chave: Amazônia, mudanças climáticas, Holoceno, savana 

 
ABSTRACT: 

 
Physical, chemical and geochemical characteristics of lacustrine sediments were studied 

to reconstructed paleoenviroments changes in an Amazonian floodplain. A sediment 

core was recovered from Humaitá, an floodplain area in the Amazonia. A 80-cm long 

sediment core, recovered from Humaitá, was used to obtain granilometric data, organic 

carbon and nitrogen content 13
C and 14

C. The results indicate vegetation changes 

during the last 4800 years, suggesting that the limit forest-savanna and the wetland 

might have suffered alterations during the Mid-Holocene to the Late-Holocene 

transition. 
  
Keywords: Amazon, climatic changes, Holocene, savanna. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Os depósitos lacustres sedimentares servem como registro das condições ambientais. As 

ferramentas utilizadas em estudos paleoclimáticos, como granulometria, mineralogia e análises 

da geoquímica da matéria orgânicas, tornam possível a avaliação das condições climáticas e 

ecológicas de uma determinada região (Lima da Costa, 2006). 

De acordo com Meyers (2003), os lagos apresentam informações únicas e seus registros 

sedimentares ajudam a reconstruir condições ambientais passadas, avaliar histórico de 

mudanças climáticas e acessar os impactos do homem nos ecossistemas locais. 

O estudo paleoclimático da região alagável de Humaitá ajudará a compreender a 

evolução do clima em um bioma de transição. Paralelamente a análise química dos sedimentos 

auxiliará na obtenção de uma base de dados com o intuito de melhor compreender os processos 

de deposição e formação destes sedimentos, em função das mudanças paleoambientais. 



O objetivo deste trabalho é reconstruir as condições climáticas da área de estudo, bem 

como determinar os níveis de base de metais relacionados a mudanças ambientais naturais. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

A região compreende o município de Humaitá, localizada no sul do Estado do 

Amazonas, onde foram coletados dois testemunhos, HUM 97/04 (8° 10 “00’ S, 63° 47” 48’ W) 

e HUM 97/05 (8°10 “00’ S, 63° 46” 56’ W). Nesse trabalho discutiremos apenas os resultados 

do testemunho HUM 97/04. 

A área de estudo é formada por sistema de vários campos inundados, totalizadas em 

uma área estimada de 600 km
2
. A vegetação é mista de floresta e savana (Pessenda et al .,1998). 

 

METODOLOGIA 

 

As análises de granulometria e matéria orgânica utilizadas foram realizadas 

anteriormente por Rodrigues (2006). As análises granulométricas foram realizadas em um 

analisador de partículas por difração à laser (CILAS 1064®), nas frações menores que 500 μm. 

Cerca de 0,5 gramas da amostra de sedimento úmido, foi disperso em água, em 15 mL de 

solução de pirofosfato de sódio (40 mg/L), com o auxílio de um agitador orbital. 

Para a análise dos Isótopos de 13
C e 15

N, Carbono Orgânico Total e Nitrogênio 

Orgânico Total, foram enviadas amostras de aproximadamente 0,01g (10 mg) de sedimento seco 

e macerado em cadinhos de estanho para o Laboratório UC Davies Stable Isotope Facility. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

 

Os valores de 13
C e C/N encontrados no testemunho HUM 97 / 4, representados na 

figura 1, caracterizam um pico de fase seca entre 3500 e 2000 anos A.P., e um período de fase 

úmida a partir de 2000 anos A.P. (25 cm). Nos últimos 400 anos A.P devido aos valores 

negativos de 13C de, (HUM 97/4), verificou-se a ocorrência de uma vegetação macrofítica 

devido aos valores de 
13

C pouco negativos entre –17‰ e–18‰. 

Os resultados prévios indicam possíveis alterações na vegetação durante o Holoceno, 

que somados as analises granulométricas e outros resultados de carbono e nitrogênio apontam 

períodos de alterações paleoclimáticas. Esses dados serão relacionados às análises de metais 

traço que estão em fase final, para formar uma base de dados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para uma composição de dados mais completa e abrangente, está em andamento à 

quantificação das concentrações de metais na região que irá auxiliar no processo de avaliação 

das taxas de sedimentação e dinâmicas de deposição, permitindo determinar os limites naturais 

da região e o resultado de atividades antrópicas. Serão criados dados de valores de referência, 

através da determinação de níveis de background, que irão permitir a avaliação da quantidade de 

contaminantes existentes. 

Está em andamento a determinação dos metais, que serão comparados com parâmetros 

que caracterizam os sedimentos quanto a sua composição granulométrica e orgânica. O 

procedimento utilizado foi o EPA3052 (Enviromental Protection Agency). 

O método é aplicado para digestões ácidas das matrizes silicáticas, orgânicas e 

complexa realizada em aparelho de microondas e a quantificação dos elementos ocorrerá em um 

aparelho ICP-OES. 
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RESUMO 
Os fragmentos de floresta higrófila, situados ao sul da Mata de Santa Genebra, Campinas-SP, se 

inserem no maior remanescente de Mata Atlântica do município. Em função do histórico uso de agroquímicos em 
vários tipos de culturas, incluindo cana-de-açúcar, no entorno da área em estudo e também devido ao processo 
de urbanização, o presente estudo contemplou a análise química de água e solo com o objetivo de verificar a 
presença de interferentes resultantes de ação antrópica. A água apresenta pH levemente ácido e caráter 
oxidante (79 a 462 mV) revelando concentrações de fosfato (0,2 a 2 mg/L), Fe (3,5 mg/L) e Mn (140 µg/L) 
excedendo os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05. As amostras de solo apresentaram 
concentrações de Ba (135 a 317 mg/Kg) e Cu (189 a 236 mg/Kg) superiores aos valores de referência propostos 
pela CETESB. Esses elementos encontram-se comumente presentes em insumos utilizados na agricultura ou 
em descartes de esgotos domésticos. Em uma segunda etapa deste estudo será analisada a presença de 
elementos traço em espécies de Typha (latifolia/dominguensis) verificando sua atuação como fitoacumuladora 
para tais elementos.       

 
PALAVRAS-CHAVE: Floresta higrófila, Mata Santa Genebra, elementos-traço.  
 
ABSTRACT 

 Fragments of hygrophillous forest are found in the southern part of the Santa Genebra Forest which is 
the largest forest remain in the municipality of Campinas, State of São Paulo. In this area, surface water and soil 
samples were analyzed to check the presence of chemical substances originated from surrounding farms 
(including sugar-cane plantation) with long history of agrochemicals use as well as from the nearest urban areas. 
Surface water is slightly acid and oxidized (Eh 79 to 462 mV) and, it contains phosphate (0.2-2 mg/L), Fe (3.5 
mg/L) and Mn (140 mg/L) exceeding the limits established by CONAMA 357/05. The soil samples revealed Ba 
and Cu contents, respectively, 135-317 mg/Kg and  189-236 mg/Kg, greater than the reference values proposed 
as normal by CETESB. Some of these elements are commonly found in agrochemicals and may also be related 
to domestic sewer. For the next phase of the present study the presence of trace-elements will be traced in some 
Typha (latifolia/dominguensis) species to check if they function as metal accumulator in the area. 
 
KEYWORDS: Hygrophillous Forest, Santa Genebra, Element-trace. 
 

INTRODUÇÂO 

 

No final do século XIX com a abolição da escravatura e o incentivo da vinda de 

imigrantes pra o trabalho nas lavouras deu-se início ao cultivo de cana-de-açúcar na região 

de Campinas. Durante muitas décadas foram realizados diversos tipos de culturas no 

entorno da mata. Segundo Futada (2006), a presença dessas culturas (algodão, cana-de-

açúcar, hortaliças, etc) auxiliou no processo de desflorestamento impactando o ambiente da 

mata, seus recursos hídricos e solo, devido ao uso de agrotóxicos.  

A Reserva Florestal Mata de Santa Genebra está situada em área urbana, no 

município de Campinas - SP, dentro do Distrito de Barão Geraldo. No passado os 

fragmentos de floresta higrófila fizeram parte de um maciço contínuo de vegetação. A maior 

parte da vegetação nativa foi substituída por gramíneas espontâneas ou plantada, como o 

capim napier (Pennisetum purpureum) e colonião (Panicum maximum), por taboas (Typha 

dominguensis/latifolia) nas áreas mais úmidas, e pelo cultivo de cana-de-açúcar (Saccharum 

oficinrum L.) no entorno (Coelho & Chiba 2006).  



É sabido que a produção de resíduos domésticos, industriais e agrícolas tem gerado 

diversos problemas, ocasionando a eutrofização de ambientes aquáticos, aumentando a 

carga dos sedimentos depositados, bem como a concentração de metais pesados e outros 

elementos tóxicos. A poluição dos sistemas aquáticos por elementos-traço é um importante 

fator que afeta tanto o ciclo geoquímico desses elementos quanto à qualidade ambiental 

(Kabata-Pendias & Pendias, 2001). Entretanto, nos últimos anos, especialmente na década 

de 1990, a poluição do solo por esses elementos tem merecido especial atenção, sendo 

mundialmente reconhecida como um problema que pode representar sérios riscos à saúde 

humana e à qualidade do meio ambiente (Guilherme et al. 2005). 

O presente estudo encontra-se em andamento e têm como finalidade avaliar a 

qualidade ambiental desses fragmentos de Floresta Higrófila. Na primeira etapa foram 

avaliados água superficial e solo e, numa segunda etapa, será avaliada a presença de 

elementos traço em espécies de Taboa (Typha latifolia/dominguensis) verificando a atuação 

dessas espécies como fitoacumuladoras e bioindicadoras de elementos traços provenientes 

das interferências antrópicas as quais esse ecossistema está submetido.   

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

 As amostras de água e solo foram coletadas em cinco pontos ao longo da área semi-

alagada em duas ocasiões, uma no período de estiagem (setembro/2008) e outra no 

período de chuvas (março/2009). Em campo foram medidos os parâmetros físico-químicos 

da água com o equipamento Horiba 22XD. As amostras de água foram filtradas em 

membrana (0,45 µm) e coletadas em duplicata para análise de elementos maiores por 

cromatografia iônica e também acidificada com HNO3 ultrapuro para análise de elementos-

traço por ICP-MS. A alcalinidade das águas foi determinada por titulação com HCL a 0,009 

mols/L. O controle da qualidade analítica foi assegurado pela análise de brancos, de 

amostras em replicatas e de materiais certificados. 

 As amostras de solos foram coletadas com pás de plástico, até cerca de 20 cm de 

profundidade, foram secas em bandejas de plástico à temperatura ambiente e fragmentadas 

manualmente. A fração granulométrica inferior a 180 micrômetros foi moída em cadinhos de 

ágata para a preparação de pastilhas prensadas (9,0 g da amostra de solo com 1,5 g de 

cera) para análise de elementos maiores e traços por fluorescência de raios X. 

 As espécies de Typha também foram coletadas manualmente em duplicatas nos 

mesmos locais de coleta de água e solo. Uma das amostras para a confecção de exsicatas 

foi utilizada na identificação das espécies e a outra foi lavada em água corrente e água 

deionizada. As folhas foram separadas do rizoma para análise química, porém os resultados 

ainda não estão disponíveis.  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Na tabela 1 estão apresentados os parâmetros físico-químicos e composição 

química da água. Os dados obtidos foram comparados à Resolução Federal CONAMA 

357/05 (classe 1) que trata da qualidade de corpos hídricos superficiais. A água analisada 

apresenta pH levemente ácido, variando de 5,16 a 6,44. A condutividade variou de 7 a 18 

mS/m com os valores mais altos nos pontos com maiores concentrações de íons de Na (19 

mg/L) e P (2 mg/L). A água apresenta caráter oxidante com valores de Eh que variam de 79 

a 462 mV.  

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos e composição química da água 

  TM 01 TM 01 TM 02 TM 02 TM 03 TM 03 TM 04 TM 04 TM 05 TM 05 CONAMA LD 

Coletas  (01/09/08)  (11/03/09)  (01/09/08)  (11/03/09)  (01/09/08)  (11/03/09)  (01/09/08)  (11/03/09)  (01/09/08)  (11/03/09) 357 (mg/L)   

pH 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 a 9  

cond. (µS/m) 8 18 7 7 1 2 9 11 8 13   

turb. (NTU) 41  (-)10 10 (-)10 75 17 48 20 66  (-) 10 até 40   

OD (mg/L) 18 8 2 9 3,5 8 1 8 0,6 7,5 Ñ < 6  

TDS (mg/L) 0,05 0,1 0,04 0,04 0,01 0,01 0,06 0,07 0,05 0,08 500  

EH (mV) 189 78,7 222 172 462 457 213 185 225 114   

F- 0,12 0,17 0,08 0,07 <0,01 0,03 0,13 0,17 0,10 0,18 1,4 0,01 

Cl- 7 12 22 11 1 1 10 12 6 12 250 0,03 

NO2
--N <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 1 0,002 

SO4
2- 0,55 1 3 2,5 0,2 0,1 1 3,5 0,8 1 250 0,02 

Br- <0,01 <0,01 0,6 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  0,01 

NO3
--N <0,01 0,02 0,17 0,01 0,07 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 0,02 10 0,01 

PO4
3--P 0,3 0,9 2 0,4 <0,02 0,02 0,2 0,6 0,2 1 0,02 0,02 

Li+ 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 2,5 0,01 

Na+ 14 18 17 9 2,1 2 17 19 14 19  0,02 

NH4+ 1 2 1 0,06 <0,05 <0,05 2 2 1 2 3,7 0,05 

K+ 2 5 32 9 0,1 
0,5 

 3 5 2 5  0,05 

Mg 2+ 2 3 3 2 0,8 0,8 2 3 2 3  0,03 

Ca 2+ 7 11 9 5 1 2 8 12 7 11  0,05 

 

Para quatro amostras, em ambas coletas, foram encontrados valores elevados 

apenas de fósforo (0,22 a 2 mg/L).  

Dentre os elementos analisados por ICP-MS (Na, Mg, K, Ca, Fe, Ag, Al, As, B, Ba, 

Be, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, V, Zn)  apenas o Fe (3,5 mg/L) e o 

Mn (140 µg/L) apresentaram valores acima dos estabelecidos pelo CONAMA.  

 Esses valores elevados de Fe e Mn foram encontrados nas mesmas amostras que 

apresentaram teor de fosfato alterado. 

As águas drenadas de áreas agrícolas e urbanas podem apresentar a presença 

excessiva de P. O Mn é muito utilizado na indústria química e de fertilizantes. Segundo 

Kabata-Pendias & Pendias (2001) a concentração de Mn em alguns insumos agrícolas pode 

variar de 60 a 3900 mg.Kg-1 em lodo de esgoto e de 40 a 2000 mg.Kg-1 em fertilizantes 

fosfatados Os valores encontrados para P e Mn podem refletir uma possível lixiviação dos 

insumos utilizados no cultivo de cana-de-açúcar presente no entorno da área de estudo. Os 



baixos teores de oxigênio dissolvido e os valores elevados para P e Mn também podem ser 

indicativos de eutrofização do ambiente bem como das interferências antrópicas.   

Nas tabelas 2 e 3 encontram-se os resultados da análise de solo por FRX. As 

porcentagens de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 são caracterizadas pelo latossolo originário de 

diabásio na área em estudo. Os elementos traço não apresentaram concentrações acima do 

limite estabelecido pela CETESB (2005) quanto aos valores de referência de qualidade do 

solo, exceto para Ba (135 a 317 mg.kg-1) e Cu (189 a 236 mg.kg-1). Tais valores podem ser 

explicados em função do cultivo de cana-de-açúcar presente no entorno da área. Elementos 

como o Ba e Cu estão presentes em insumos e subprodutos utilizados na agricultura como o 

lodo de esgoto, fertilizantes fosfatados e nitrogenados (Kabata-Pendias & Pendias, 2001). 

Tabela 2. Composição química dos solos (Elementos maiores) 

 % SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 
TM01 20,4 1,28 16,3 8,9 0,02 0,22 0,88 0,09 0,12 0,65 
TM03 49,5 4,11 17,4 3,6 0,04 0,18 0,39 0,09 0,08 0,21 
TM 04 37,4 2,33 15 7,7 0,08 0,3 1,17 0,17 0,21 1,32 

 

Tabela 3. Composição química dos solos (Elementos traço) 

mg.kg-1 As Ba Co Cr Cu Ga Mo Nb Ni Pb Rb S Sr Th U V Y Zn Zr 
TM01 5 158 10,5 32 236 18 1,5 22 25 18,5 10 1253 32 15 < 3 381 42 43 171 

TM03 < 3 135 12 31 413 13,5 < 1 36 16 26 6 < 4 20 29 4,5 239 48 65 518 

TM 04 3 317 22 40 189 13 < 1 30 17 20 13,5 72 48 18 < 3 184 27 100 276 

Cetesb  3,5 75 13 40 35  <4  13 17      275  60  

 

Espécies de Typha são consideradas fitoacumuladoras de metais presentes no 

ambiente. Com o intuito de avaliar sua atuação como fitoacumuladoras ou bioindicadoras de 

elementos traço, foram coletadas amostras de Typha para análise química e 

estabelecimento de comparação com os obtidos para água e solo da área de estudo bem 

como com outros dados da literatura sobre elementos traços em Typha.  
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RESUMO

As camadas de Candiota constituem o maior depósito de carv ão no país. Atualmente são
mineradas duas camadas, denominadas “Candiota Superior” e “Candiota Inferior”. As outras
camadas, S1-S9 e I1-I5, não são exploradas. O objetivo deste trabalho é realizar um
detalhamento de todas as camadas da jazida utilizando a Estratigrafia de Seqüências, a
Petrologia e a Química, gerando assim, dados capazes de auxiliar no desenvolvimento
tecnológico e no melhor aproveitamento da jazida. A metodologia consiste na realização da
análise da reflectância da vitrinita, a composição dos macerais, a determinação de enxofre,
análises imediatas (cinzas, umidade, matéria volátil, carbono fixo) e a aplicação dos
conceitos de estratigrafia de sequência.  As análises petrográficas e químicas do carvão
também auxiliam a entender o paleoambien te de formação da turfeira. Os sistemas
deposicionais identificados foram: aluvial, estuarino - lagunar, barreira litorânea e marinho
raso. Conclui-se que o maior desenvolvimento das turfeiras ocorreu no Trato de Sistema
Transgressivo, no ambiente lagunar -estuarino. Assim sendo, o carvão sofreu controles
estratigráficos durante a sua formação.

PALAVRAS-CHAVE: petrologia-química, estratigrafia; carvão, Candiota

ABSTRACT

The coal seams at Candiota represent the largest deposit of the country. Currently two
seams are mined, called "Candiota Superior" and "Candiota Inferior”. The other coal seams,
S1-S9 and I1-I5 are not exploited. The target of this paper is to perform a detailed sequence
stratigraphic, petrologic and chemical study, thereby generating, data  capable of assisting in
the development and better use of the deposit. The methodology is to perform the analysis of
the reflectance of vitrinite, the composition of the macerals, sulphur determination, proximate
analyses (ash, moisture, volatile matter, fixed carbon) and application of the concepts of
sequence stratigraphy. The petrographic and chemical analysis is expected to contribute to a
better undrestanding of the paleoenvironmental conditions of peat formation. Four main
depositional systems were so far identified: alluvial fan, lagoonal -estuary, coastal barrier and
shallow marine. This study shows that the coal seams with greater thickness and lateral
continuity were formed within the transgressive systems tract, indicating that the formation of
the peat had stratigraphic control.

KEY-WORDS: petrology-chemistry, stratigraphy, coal and Candiota

INTRODUÇÃO
Depois de longo período sendo relegado à segundo plano, o carvão mineral esta sendo

considerado um dos recursos energéticos do futuro, haja vista  que a demanda de energia

cresce em média 2% ao ano e as reservas de carvão são muito significativas no contexto

mundial e nacional. No Brasil, as principais jazidas carboníferas estão situadas na Bacia do



Paraná, englobando os estados do Rio Grande do Sul , Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Mais da metade das reservas medidas no Brasil localizam -se no estado do Rio Grande do

Sul.

A reserva de carvão de Candiota localiza -se na Depressão Periférica, uma faixa

aflorante de rochas sedimentares da Bacia do Par aná na Formação Rio Bonito, sendo-lhes

atribuída a idade de Permiano Inferior. A jazida de Candiota é o maior depósito de carvão do

país. Junto à mina localiza-se a usina termoelétrica Presidente Médici, que está sendo

ampliada. Para disponibilização de um a maior oferta de carvão é necessário uma

caracterização geológica completa de todas as camadas de carvão que constituem a jazida.

Atualmente são mineradas duas camadas de carvão com aproximadamente 2,5 metros

de espessura intercalados por uma camada de ar gilito de aproximadamente 60 cm, as quais

são denominadas “Candiota Superior” e “Candiota Inferior”. As outras camadas do depósito

(denominadas S1-S9 e I1-I5) não exploradas, ainda não foram completamente

caracterizadas para o uso termoelétrico.

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo detalhada de todas as camadas do

depósito utilizando a Estratigrafia de Seqüências e métodos petrológicos e químicos, para

um melhor aproveitamente da jazida. Assim, geram -se dados capazes de auxiliar no

desenvolvimento tecnológico de interesse do Setor de Energia Elétrica do país, aprimorando

a cadeia de geração de energia a partir do carvão mineral.

METODOLOGIA
A aquisição de amostras ocorreu através da Empresa CRM, que realizou 8 furos com

recuperação completa de todas as camadas desenvolvidas na área de Candiota.

No presente trabalho as análises de petrologia e química utilizam amostras do poço F -

364-MVII. Está sendo realizada a reflectância da vitrinita, que consiste na comparação do

poder refletor da vitrinita da amostra analisada com padrões de reflectância conhecidos,

sendo utilizados para a definição do nível do rank da matéria orgânica. Outra análise

realizada é a de macerais para determinar a composição petrográfica da amostra analisada.

A análise química inclui análises imediatas (cinzas, umidade, matéria volátil, carbono fixo),

além da determinação de enxofre.

Para a análise estratigráfica foram utilizados todos os poços, sendo primeiramente

descritos faciologicamente. Após, estabelece -se uma associação que levará à interpretação

dos sistemas deposicionais envolvidos. Através do mapeamento das superfícies de

inundação marinha definem-se as parasseqüências e posteriormente as superfícies

limítrofes (Superfície de Inundação Máxima, Superfície Transgressiva e Li mite de

Sequências) e os Tratos de Sistemas. Assim, constrói -se a evolução paleofisiográfica da

região.



RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados preliminares obtidos através da Estratigrafia de Seqüências mostram que

através das descrições e interpretações das fácies foi possível identificar os principais

sistemas deposicionais como sendo: leque aluvial, estuarino - lagunar, barreira litorânea e

marinho raso. A sucessão pode ser dividida, da base para o topo, em seis parasseqüências.

As duas primeiras parasseqüências representam o Trato de Sistema Transgressivo, estando

presente nelas as duas principais camadas da mina (Candiota superior e Candiota inferior).

A terceira parasseqüência representa o Trato de Sistema de Nível Alto. As parasseqüências

4, 5 e 6 representam o Trato de Sistema de Nível Baixo. Estes resultados mostram que o

maior desenvolvimento das turfeiras ocorreu no Trato de Sistema Transgressivo, que

englobam as duas camadas exploradas na região.

As análises petrográficas e químicas estão em anda mento, mas os resultados

preliminares podem ser observados na tabela 1. Através destes dados nota -se alto conteúdo

de cinzas variando de 32.0 a 62.3% em peso. Percebe-se que oito amostras apresentam

mais de 50% em peso de cinzas  sendo classificados como folhelhos carbonosos e seis

amostras de 30 a 50% sendo carvões de categoria muito inferior. A matéria volátil varia de

17,9 a 25,1%. Recalculando-se o valor da matéria volátil, e achando valores pelo Daf (dry -

ash-free) é possível estabelecer o rank do carvão , que varia de 31,70 a 57,29%, com

variação na classificação das amostras desde carvão bituminoso alto volume à linhito,

respectivamente. Os valores altos de enxofre nas amostras das camadas S3, S5, S6 e I1

indicam possíveis inundações marinhas, que poderã o ser comprovadas através da completa

análise estratigráfica.



Tabela 1: Dados geoquímicos do furo F-364-MVII

Furo 364
Análise Imediata Análise Elementar

# Lab Camada % umidade
% Cinza
em peso

% Mat.
Volátil

% Carbono
Fixo % MV (Daf) C H N S

09-001 S3 7,2 32,0 22,7 38,1 37,34 31,86 3,22 0,80 3,00
09-002 S4 4,7 62,3 17,9 15,1 54,24 19,94 2,44 0,55 0,65
09-003 S5 8,3 40,1 20,5 31,1 39,73 30,03 3,09 0,76 3,39
09-004 S6 5,9 52,7 19,3 22,1 46,62 25,96 2,74 0,69 2,71
09-005 S7 4,0 47,5 16,3 32,2 33,61 15,59 2,07 0,49 0,90
09-006 S8 5,1 33,7 19,4 41,8 31,70 28,96 2,71 0,55 0,88
09-007 S9 6,2 48,1 20,6 25,1 45,08 29,52 2,74 0,56 0,87
09-008 BL 5,2 41,7 21,9 31,2 41,24 37,49 3,04 0,60 2,10
09-011 I1 3,3 57,6 22,4 16,7 57,29 25,31 2,10 0,54 8,08
09-012 I2 6,3 55,2 20,6 17,9 53,51 26,45 2,70 0,62 0,82
09-013 I3 3,7 49,9 25,1 21,3 54,09 33,90 3,10 0,73 0,85
09-014 I4 5,4 52,8 21,0 20,8 50,24 28,98 2,99 0,63 0,87
09-015 I5 3,7 58,1 18,1 20,1 47,38 24,22 2,42 0,59 1,07
09-016 L1 5,7 58,7 18,0 17,6 50,56 26,66 2,51 0,52 0,41

CONCLUSÕES
A análise petrográfica e química do carvão pode ser usada pelo estratigráfo, ajudando a

entender o paleoambiente de formação da turfeira. Da mesma forma que, a Estratigrafia de

Seqüências pode ser uma ferramenta muito útil para explicar as variações nos parâmetros

do carvão. Este estudo mostra que as camadas de carvão com maiores espessuras e

continuidade lateral na área estão dentro do Trato de Sistema Transgressivo, sendo assim,

a formação da turfeira foi afetada pelos controles estratigráficos. Espera -se também,

encontrar diferenças nos parâmetros do carvão, em cada parasseqüência.
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RESUMO Sedimentos lacustres são considerados bons indicadores de mudanças 

ambientais, pois fornecem informações sobre a formação e a evolução do lago e de seu 

entorno. Os depósitos da bacia do Gandarela foram estudados sob ponto de vista 

palinológico, sedimentológico e estratigráfico. Tratam-se de linhitos, argilitos, argilitos 

orgânicos, arenitos e diamictitos  com idades que vão do Eoceno ao Mioceno. As amostras 

de argilito orgânico e linhito da Bacia do Gandarela apresentaram concentrações variando 

ao longo do tempo geológico. No Eoceno e no Mioceno foram observadas concentrações 

menores de enxofre e diminuição do teor de matéria orgânica (evidenciada pelo o aumento 

do teor de cinzas). O comportamento contrário pode ser observado durante o Oligoceno. 

PALAVRAS – CHAVE: Bacia Cenozóica, Quadrilátero Ferrífero, enxofre, ochas 

sedimentares, geoquímica 

ABSTRACT  Lacustrine sediments are considered good indicators environmental changes. 

Lignites, organic mudstone presents concentrations of sulfur and ash varying between 

Eocene and Miocene. In the samples deposited during Eocene and Miocene, were observed 

smallest concentration of sulfur and organic matter. The other hand, the samples deposited 

during Oligocene the opposite behavior were observed.   

KEYWORDS: Cenozoic basin, Quadrilátero Ferrífero, sulfur, sedimentary rock, 

geochemistry 

INTRODUÇÃO 

Sedimentos lacustres são considerados bons indicadores de mudanças ambientais, pois 

fornecem informações sobre a formação e a evolução do lago e seu entorno. Os depósitos 

lacustres cenozóicos do Quadrilátero Ferrífero, região central do Estado de Minas Gerais, 

vêm sendo descritos e estudados desde a vinda de Henry Gorceix, no século XIX (Gorceix 



1884). Dentre estes depósitos, os mais bem conhecidos são os depósitos sedimentares 

lacustres da Fazenda Gandarela, Fonseca, Rio do Peixe e Gongo Sôco (Gorceix 1884, 

Pomerene 1964, Maizatto 1993, Castro & Ferreira 1997). 

A bacia sedimentar do Gandarela localiza-se na região centro-nordeste do Quadrilatero 

Ferrífero, mais precisamente no Sinclinal Gandarela entre as coordenadas 43040’13’’W, 

43041’13’’W, 20003’40’’S e 20002’43’’S (Endo et al. 1992, Moore 1969, Maizatto 2001) como 

mostrado na figura 1.  

 
Figura 1: Localização da Bacia do Gandarela 

 Os depósitos da bacia do Gandarela foram estudados sob ponto de vista palinológico, 

sedimentológico e estratigráfico. Tratam-se de linhitos, argilitos, argilitos orgânicos, arenitos 

e diamictitos  com idades que vão do Eoceno ao Mioceno. Os sedimentos que deram origem 

a estas rochas foram depositados em um graben assimétrico sobre metadolomitos do Grupo 

Itabira Formação Gandarela (Maizatto & Castro 1993, Maizatto 2001). O presente trabalho 

tem por objetivos a identificação da distribuição de geoquímica de enxofre e matéria 

orgânica em argilitos orgânicos e linhitos da bacia do Gandarela. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo das rochas sedimentares da Bacia do Gandarela foi dividida em etapas: análise 

macroscópica (análise de testemunhos de sondagem, identificação e seleção das rochas); 

confecção da representação gráfica dos perfis de sondagem e análise geoquímica.  

Para as análises geoquímicas, as amostras foram pulverizadas em moinho de tungstênio. 

Aproximadamente 250 mg de amostra foi pesado no interior de frascos de PFA Savillex®. As 



amostras foram submetidas a digestão ácida (HCl, HNO3,HClO4 e HF) pelo método 

modificado de Querol (1997).  A determinação do teor de cinzas foi realizada segundo 

norma ABNT – NBR 8289. 

    

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As figuras de 2 a 6 mostram a concentração de cinzas e enxofre em amostras de argilito 

orgânico e linhito. A presença de enxofre está relacionada a presença de matéria orgânica 

depositada em ambiente calmo e com baixas concentrações e/ou ausência de oxigênio. Em 

várias amostras foram observadas enxofre elementar depositado entre as camadas das 

amostras, principalmente naquelas nas que apresentaram –se mais escuras durante a 

descrição macrosc[opica. Pode-se observar flutuações  na concentrações de cinzas e 

enxofre entre o Eoceno e o Mioceno. No testemunho sondagem FS2 as variações nos 

teores de cinzas são mais acentuadas durante o Oligoceno do que nos demais.  Tal fato 

pode  estar relacionado a mudança no aporte sedimentar e nas condições ambientais do 

lago como variação do espelho d’água devido  a períodos de chuvosos e estiagem.  

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Concentração de cinzas e enxofre em 
amostras do testemunho FS2. As siglas 
apresentadas no eixo das ordenadas 
correspondem ao litotipo identificado em inglês 
como por exemplo L corresponde ao litotipo 
lignite, acompanhado do número da amostra de 
acordo com sua posição no testemunho de 
sondagem  

Figura 2: Concentração de cinzas e enxofre 
em amostras do testemunho FS1. As siglas 
apresentadas no eixo das ordenadas 
correspondem ao litotipo identificado em 
inglês como por exemplo L corresponde ao 
litotipo lignite, acompanhado do número da 
amostra de acordo com sua posição no 
testemunho de sondagem 
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Figura 4: Concentração de cinzas e enxofre em 
amostras do testemunho FS6. As siglas 
apresentadas no eixo das ordenadas 
correspondem ao litotipo identificado em inglês 
como por exemplo L corresponde ao litotipo 
lignite, acompanhado do número da amostra de 
acordo com sua posição no testemunho de 
sondagem  

Figura 5: Concentração de cinzas e enxofre em 
amostras do testemunho FS10. As siglas 
apresentadas no eixo das ordenadas 
correspondem ao litotipo identificado em inglês 
como por exemplo L corresponde ao litotipo 
lignite, acompanhado do número da amostra de 
acordo com sua posição no testemunho de 
sondagem 
 

Figura 6 : Concentração de cinzas e enxofr e em amostras do 
testemunho FS14. As siglas apresentadas no eixo das  ordenadas 
correspondem ao litotipo identificado em inglês com o por exemplo L 
corresponde ao litotipo lignite, acompanhado do núm ero da amostra de 
acordo com sua posição no testemunho de sondagem 
 



 
 
CONCLUSÕES 
 
As amostras de argilito orgânico e linhito da Bacia do Gandarela apresentaram 

concentrações variando ao longo do tempo geológico. Durante o Eoceno e o Mioceno foi 

observado concentrações mais baixas de enxofre e diminuição do teor de matéria orgânica 

(evidenciada pelo o aumento do teor de cinzas). O comportamento contrário pode ser 

observado durante o Oligoceno. Tal fato pode estar ligado a mudanças ocorridas no local 

como a mudança do aporte sedimentar e a processos tectônicos intensos ocorridos no 

Oligoceno.  
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RESUMO 
Este trabalho apresenta os teores de alguns metais potencialmente prejudiciais (Ag, As, Cd, 
Co, Cr, Mn, Ni, Pb, U, V e Zn) em “fases solúveis” desses elementos após lixiviação 
“Platinox” presentes na fracção <2mm de 28 amostras de poeiras urbanas colhidas na 
cidade do Porto, Portugal e estabelece a comparação desses resultados com teores em 
materiais superficiais urbanos (topsoil e poeiras de ruas de outras cidades). As amostras da 
cidade do Porto foram colhidas em ruas de zonas residenciais, em vias de densidade de 
tráfego automóvel média e em vias de tráfego automóvel intenso. Teores baixos e altos dos 
vários elementos encontram-se nos três tipos de vias. Regra geral, os elementos 
apresentam-se nas amostras estudadas em concentrações menores que as encontradas no 
topsoil e nas poeiras de outras cidades, excepto Co, Ni e U nas poeiras. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Poeiras urbanas, elementos potencialmente prejudiciais, Porto 
 
ABSTRACT 
This study presents the concentrations of some potentially harmful metals (Ag, As. Cd, Co, 
Cr. Mn, Ni. Pb, U, V and Zn) in the “soluble phases” obtained by Platinox leaching of the <2 
mm fraction of samples of road/street dust collected in Oporto city, Portugal and compares 
the obtained results with the concentrations of other urban soils and road dusts collected in 
other cities. The Oporto samples were collected in streets of residential areas with low traffic 
intensity, in streets with medium car traffic intensity and in routes where traffic is intense. Low 
and high concentrations of the different elements are present in in all of them. In general 
terms, the elements in the studied samples have concentrations below the ones found in the 
top soils and in the dusts from other cities, except Co, Ni, and U in the case of dust samples. 
 
KEYWORDS 
Urban road dusts, hazardous elements, Oporto 
 
INTRODUCTION 
The accumulation of potentially harmfull elements in urban surface sampling media (namely  
road and street dusts) is an issue that has been studied by several authors. This study is in 
the line of a previous one where the PGE concentrations in 28 urban road/street dust 
samples from Oporto city, Portugal, were determined (Pinto et al. 2007) and it refers to the 
results regarding a total of 11 other elements analised in the same samples. 
Oporto is the second largest city of Portugal and is located in the right bank of river Douro, at 
its mouth (Fig. 1). The metropolitan area of Oporto occupies almost 820 km2, includes 
several municipalities and has about 1.5 million inhabitants. The city has an area of about 42 
km2 and the population reaches 250,000 inhabitants. The traffic network has both narrow and 
wide streets and modern rapid circulation routes with intense traffic (Fig. 2). The lithological 
composition of the urban area is characterized by the occurrence of granites and slates. 
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Figure 2 – Main urban circulation routes in the Opo rto city with 

sampling sites. 
 

 
 

 
Figure 1 – Geographic location. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
This study involved the collection of dust samples from 22 different locations and 6 
duplicates, giving a total of 28 samples. Sampling included not only the city centre but also 
commercial (with heavy traffic) and industrial zones in a total area of about 38 km2. At each 
sampling site dusts where collected on both sides of the road/street, originating a composite 
sample weighing at least 50g. Duplicates where collected about 1m away from the original 
sampling site. A plastic pan and a sweeping brush were used and discarded after collecting 
each sample that was then stored in small hermeticaly sealing polyethylene bags. Samples 
where dried in an oven at temperatures below 40˚C, homogenised and seived using a plastic 
2mm mesh seive. The <2mm fraction was used for analysis.The chemical analysis of the 
samples was made by ACME Laboratories, in Vancouver, Canada by ICP-MS, under the 
supervision of the Geological Survey of Canada. Instead of total concentrations, only the 
“soluble phases” of the elements Ag, As, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, U, V, and Zn were analised. 
To achieve this, Platinox leaching was performed, where a 2g sample was submited to an 
acidic digestion at pH=0.8 with hydroxylamine hydrochloride and hydrochloric acid, according 
to the method proposed by Hall & Pelchat (1994). 
 
RESULTS 
Table 1 shows the analytical results for the Oporto road dust samples. The analysis of Table 
1 and Fig. 2 shows that low and high concentrations of the different elements are present in 
residential areas (samples PO 12/13, 21, 22/23, 26, and 27), in streets/roads with medium 
traffic intensity (samples PO 7, 8, 9/10, 11, 18, 19/20, 24, and 28) and in routes where car 
traffic is intense (samples PO 1, 2, 3, 4/5, 6, 14/15, 16, 17, and 25). The results of the 
present study were compared with similar studies using a minus 2 mm fraction and the 
analysis of total concentration by ICP-MS. 
Lau et al (2004) conducted a study where 63 urban top soil samples from the central area of 
Oporto city (roughly the same as the present study) were collected mainly in parks, gardens, 
road junctions, roundabouts, and roadside fields. The concentrations of the elements in the 
“soluble phases” (this study) are in practically all cases lower than the concentrations in 
Lau’s samples, as seen by comparing their ranges, as for instance for Cr (2-30 ppb, this 
study, versus 1.56 – 26.32 ppm) and for Pb (4-228 ppm, this study, versus 12.28-442.64 
ppm). A similar conclusion is reached if Table 1 values are compared with results for topsoil 



samples collected all over Portugal for the purpose of a low-density geochemical survey of 
the whole country base on 652 sampling sites (Ferreira 2004). 
 

Table 1 – Concentrations of As, Ag, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, U , V, and Zn for the Oporto  
road dust samples (all values are in ppb except Pb and Zn which are in ppm). 

 PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 PO 8 PO 9 PO 10 PO 11 PO 12 PO 13 PO 14 
Ag  16 15 5 29 90 78 133 44 47 14 8 18 49 31 
As 797 744 278 980 1117 824 559 1316 1159 1023 599 849 1105 1191 
Cd 62 49 16 77 98 66 224 49 44 49 33 92 107 55 
Co 462 685 260 480 656 388 421 479 269 245 290 771 1286 421 
Cr 4 4 2 7 9 9 15 6 4 2 3 3 5 4 
Mn 203 64 50 61 73 45 62 49 29 22 37 52 65 50 
Ni 1707 2471 633 2566 4991 2038 2109 1901 1516 1125 1224 1997 2821 1440 
Pb 34 27 4 33 38 41 93 29 37 26 9 15 33 18 
U 754 420 168 343 550 326 467 245 599 449 212 357 359 609 
V 1.8 1.9 1.0 2.0 2.5 1.4 1.3 1.6 1.5 1.1 1.7 2.1 3.3 1.6 

Zn 109 126 75 113 165 102 149 127 60 50 45 100 116 80 
               
 PO 

15 
PO 
16 

PO 
17 

PO 
18 

PO 
19 

PO 
20 

PO 
21 

PO 
22 

PO 
23 

PO 
24 

PO 
25 

PO 
26 

PO 
27 

PO 
28 

Ag  43 14 44 57 67 103 17 35 65 39 10 72 59 103 
As 1155 545 832 1111 7425 9594 671 922 758 738 439 643 859 596 
Cd 47 40 34 31 41 62 67 104 69 117 37 37 67 76 
Co 425 617 435 285 351 438 506 596 380 494 280 447 694 550 
Cr 3 2 21 3 5 10 4 9 7 30 4 4 27 18 
Mn 50 45 34 44 39 51 37 57 46 40 154 59 277 60 
Ni 1583 918 1199 804 1136 1420 2460 1942 1828 2080 1321 1491 2088 3335 
Pb 33 11 18 20 32 50 80 88 79 210 8 18 125 228 
U 795 189 230 340 1079 931 286 387 426 286 179 310 372 259 
V 1.7 1.2 1.1 0.9 0.8 1.0 2.0 2.1 1.4 1.8 1.5 1.3 2.9 1.4 

Zn 81 79 64 31 46 107 116 127 102 146 186 90 141 160 
 
Table 2 compares the results of the present study with those deriving from similar studies 
carried out in other cities in different countries. 
 

Table 2 – Mean concentrations of Ag, As, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, U, V, and Zn in road dust of 
Oporto and other cities (all values in ppm). 

 Ag As  Cd Co Cr Mn Ni Pb U V Zn 
Birmingham a NA NA NA NA NA NA 41 48 NA NA 534 

Calcutta a NA NA NA NA NA 619 42 536 NA NA 159 
Coventry a NA NA NA NA NA NA 130 47 NA NA 386 

Hong Kong a NA NA NA NA NA 594 29 120 NA NA 3840 
Luanda a NA NA NA NA NA 258 10 351 NA NA 317 
Madrid b NA NA NA 3 61 362 44 1927 NA 17 476 
Oporto c 47 1387 66 486 8 66 1862 51 426 1.6 103 
Oslo b NA NA 1.4 19 NA 833 41 180 2.4 NA 412 

Ottawa a NA NA NA NA NA 432 15 39 NA NA 113 
a
Several authors in Lu et al (2009); bde Miguel et al (1997); 

c
Present study; NA – Data not available. 

 
The present study shows that with the exceptions of Co, Ni, and U the concentrations of the 
studied elements in the Oporto road dusts are generally lower than in the other cities.  
 
CONCLUDING REMARKS 
One of the objectives of this study was to determine the concentration of “soluble” Ag, As, 
Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, U, V, and Zn in Oporto city road/street dusts. The other objective was 
to compare such concentrations with total concentrations in topsoil samples from that area 
and from Portugal and also in dust samples from other cities.  In both cases (topsoil and 
dusts) practically all the samples of the present study have lower concentrations than the 
others. Exceptions are Co, Ni, and U in dusts. However, it is important to emphasise two 
issues: first, this study only regards to the “soluble” phases of the elements in question, while 
the other studies regard to total concentrations; second, despite being a common practice 
comparing concentrations of heavy metals in road/street dusts in different urban 



environments, the sampling and analytical methods on this type of studies are not universally 
accepted (Lu et al, 2009). 
Road/street dusts have a complex composition with organic and inorganic components 
coming from a variety of sources: abrasion of the pavement; abrasion and normal wear of 
tyres and breaks; emissions from catalytic converters; fuel combustion and fuel leaks from 
the vehicles; dust coming from parks, gardens and roadside fields if not from distant areas 
transported by wind; atmospheric deposition from industry, civil construction and agriculture, 
etc. It is therefore impossible to find out what factors, or even the main factor that might have 
controled such composition, as far as this study is concerned.  
However, it seems that Ag, As and U have a geologic origin (possibly the lithic material used 
in the preparation of the pavement, or wind blown dusts), while the remaining elements may 
have a mixed (natural and anthropogenic) source. As an example, Zn in road dusts may be 
derived from tyre wear and from Zn compounds which are used as detergent/dispersant 
improvers for lubricant oils. Another source of Zn is galvanised-metal structures, which 
corrode when exposed to air. These structures can be also responsible from the presence of 
Cd, as this element can exist as an impurity of Zn. Pb and Mn are likely to exist due to 
geological factors as the use of unleaded petrol and gasoline without methylcyclopentadienyl 
manganese tricarbonyl (used to enhance the octane index) started in early and late 90’s, 
respectively. A fact supporting this idea is that the highest Pb concentrations are found in 
samples belonging to residential areas and medium-traffic roads while the highest Mn grades 
belong to samples located in residential areas and in a road with intense car traffic. Ni also 
seems to have other origin than its presence in sintherised materials used in the 
automobile’s oil pump. If this was the source of Ni, then the concentration of this element in 
other cities sould be higher, as the amount of cars is also higher. 
The studied elements are considered to be potentially harmful because the dusts in the 
composition of which they enter may be inhalated by humans (and animals) and they also 
may adhere to the skin and affect the eyes. Analysing the “soluble phase” is justified 
because probably such phase enters the food chain more easily due to enhanced mobility. 
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RESUMO  

O Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia, Lei-Bahia, é um laboratório limpo, equipado 
para realizar a abertura de amostras de rocha e a separação química de Rb, Sr, Sm e Nd 
visando à análise por diluição isotópica. A separação do Sm e do Nd, é realizada por 
cromatografia de coluna de fase reversa, depois da separação de terras raras, utilizando 
colunas de teflon empacotadas com pó de politetrafluoretileno (PTFE), impregnado com 
ácido di-(etilhexil) fosfórico (HDEHP) e eluição com HCl** 0,18N (Nd) e HCl** 0,5N (Sm).  
 

PALAVRAS-CHAVE: cromatografia de coluna, Sm-Nd 
 

ABSTRACT  
The Isotopic Studies Laboratory of Bahia, LEI-Bahia, is a clean laboratory equipped to make 
acid digestion in rock samples and chemical separation of Rb, Sr, Sm and Nd aiming to 
analysis by isotopic dilution. The separation of Sm and Nd, is made by chromatography of 
reverse phase, after a REE separation, with Teflon columns packed with 
polytetrafluorethylene powder (PTFE), impregnated with DI-(2-etilexil) phosphoric acid 
(HDEHP)  and elution with HCl** 0,18N (Nd) and HCl**0,5N  (Sm). 
 
KEYWORDS: column chromatography, Sm-Nd 
 

INTRODUÇÃO 
O sistema Sm-Nd é amplamente utilizado nas Geociências na pesquisa das fontes dos 

materiais geradores das rochas. As idades-modelo estimadas indicam a diferenciação 

manto-crosta (TDM, TCHUR) e o parâmetro petrogenético εNd se os processos de formação 

dos magmas foram por extração  mantélica ou por  fusão crustal. A datação é indicada para 

rochas máficas e ultramáficas do Arqueano e Paleoproterozóico e em minerais com razão 

Sm/Nd alta. Entretanto, a pouca variação da razão Sm/Nd nas rochas ácidas, não permite a 

construção de isócronas confiáveis em rocha total. 

 

LEI-BAHIA 
O Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia (LEI-BAHIA) realiza a abertura de amostras 

de rocha e a separação química de Rb, Sr, Sm e Nd visando à análise isotópica. Ele ocupa 

uma área de 60 m2, refrigerada, submetida à pressão positiva e com ar filtrado por filtros 



absolutos tipo HEPA. Ele é equipado com 4 capelas de exaustão e uma de fluxo laminar, 2 

sistemas de destilação sub-boiling para purificação dos ácidos P.A através de mono e bi-

destilação (**), sistema de ultra purificação de água Elix-Milliq (Millipore), jaquetas de 

bombas de Parr (6 para estufa e 6 para microondas) e bombas de teflon (PTFE) para a 

digestão das amostras, 3 conjuntos de colunas de teflon Savillex® para separação química 

de Rb-Sr-TR e Sm-Nd. 

 

SEPARAÇÃO QUÍMICA 
Para a determinação de razões isotópicas, é necessário realizar a separação química 

completa dos elementos de interesse dos outros elementos existentes na amostra a ser 

analisada. A cromatografia de coluna de troca iônica é um método bastante eficaz. Como o 
144Nd é isóbaro do 144Sm, para a determinação precisa das razões 143Nd/144Nd e 147Sm/144Nd, 

é necessário isolar o Sm e o Nd dos outros elementos terras raras. Esta separação ocorre 

pela passagem da alíquota de terras raras, provinda da coluna primária, numa coluna de 

fase reversa preenchida com resina formada por um pó de Teflon impregnado de HDEHP 

(ácido di-(etilhexil) fosfórico), de granulometria entre 100 e 150 µm, e conhecido 

comercialmente por Ln Resin (Eichrom ®). 

 

Separação química do Sm e do  Nd no LEI-Bahia 
A metodologia de separação química para Sm-Nd utilizada no LEI-Bahia foi adaptada 

daquela utilizada no Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (Borba 2006). Oito colunas em teflon (h= 24 cm, d.i. 32 mm, volume 5mL) 

foram preenchidas com a resina supracitada. Para a calibração das colunas, ou seja, a 

determinação dos intervalos de ocorrência dos elementos de interesse, foi utilizada como 

amostra uma solução calibradora com 100ppm de Sm e de Nd, sem traçador isotópico, e 

alíquotas de 2 mL foram, individualmente, coletadas ao longo de todo o procedimento e não 

somente nos intervalos pré-determinado pelo método. Estas alíquotas foram analisadas no 

plasma (ICP-OES) do Instituto de Geociências da UFBA e, com os resultados obtidos, foram 

confeccionados gráficos que mostraram a distribuição dos elementos analisados (fig.1).  

Este procedimento foi repetido várias vezes, acrescentando resina à coluna, até se obter a 

separação efetiva entre o Sm e o Nd. As soluções calibradoras foram novamente passadas 

para testar a validade dos intervalos previamente determinados (fig.2). Desta forma, as 

colunas estão preenchidas a uma altura média de 13,5 cm e a metodologia definida para o 

LEI-BA é a seguinte: O condicionamento da coluna é feito com de 4 mL de HCl** 0,18N. 

Adição de 0,2 mL de HCl** 0,18 N no resíduo provindo da evaporação da alíquota TR (ou 

seja, da separação Rb-Sr-TR) é transferido para a coluna. A eluição é feita com HCl** 0,18N  



- 3 vezes com 0,2mL  e uma vez com 6 mL. O  Nd  é coletado após a  passagem  de  13 mL  

de HCl**0,18 em savillex, onde é adicionado duas gotas de HNO3**7 N, e levado para secar 
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Figura 1 – Distribuição e concentração de Sm e Nd nas diferentes alíquotas coletadas para a 

calibração da coluna 7 Sm-Nd 
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Figura 2 – Distribuição de Sm e Nd nas alíquotas tomadas nos intervalos determinados após a 

calibração da coluna 7 Sm-Nd 

 

em placa aquecedora a 100ºC. A mudança de meio da coluna é feita com a adição de 2 ml 

de HCl**0,5 N. O Sm é coletado após a passagem de 5 ml de HCl** 0,5 N. O savillex coletor, 

onde também será posto  2 gotas de HNO3**7 N, é levado para a evaporação. A coluna será 

considerada pronta para nova utilização após a limpeza com 12 mL de HCl** 6 N. 

 
CONCLUSÕES 
Todas as colunas Sm-Nd foram calibradas e foi definida a metodologia de separação 

química para estes elementos no Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia. 
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RESUMO 
As técnicas de geoquímica de superfície, aplicada à prospecção de óleo e gás em 
bacias sedimentares, abrangem as áreas onshore e offshore . Além das técnicas 
tradicionais como headspace, probe, blender e adsorvidos, comumente empregadas 
em levantamentos de superfície, a equipe de geoquímica de superfície do Centro de 
Excelência em Geoquímica do CENPES / PETROBRAS, vem empregando, bem como 
inovando e adequando, novas técnicas e equipamentos visando aumentar a 
probabilidade de novas descobertas e assim diminuir o risco exploratório. Neste 
trabalho são apresentados os medidores diretos de gases em especial o sniffer, as 
medidas em campo de Eh e pH, os elementos químicos, as técnicas radiométricas e 
bactérias estudadas a nível de DNA. 
 
Palavras-chave: óleo e gás, prospecção geoquímica, equipamento, inovação. 

 
 

ABSTRACT  
Surface geochemistry techniques are used for prospecting hydrocarbon in 
onshore and offshore sedimentary basins. Apart from the commonly used 
headspace, probe, blender and adsorbed techniques, the Surface 
Geochemistry Group at PETROBRAS Research and Development Center 
(CENPES) has been employing, adapting and innovating new techniques and 
equipment with the purpose of reducing exploratory risk. In this paper, direct 
gas measuring devices (along with a sniffer method), DNA microbial 
sequencing and Eh/pH, chemical elements and radiometric field 
measurements are presented. 

 
Keywords: Surface geochemistry, innovating, oil and gas. 

 
 

METODOLOGIA TRADICIONAIS 
As metodologias de investigação em geoquímica de superfície visam quantificar os microseeps, 
ou seja, os hidrocarbonetos que se deslocam, geralmente em partes por bilhão, num meio 
geológico partindo da fonte, seja óleo ou gás, até a superfície. Em condições normais de 
temperatura e pressão, os chamados hidrocarbonetos leves, a saber: metano (CH4), etano 
(C2H6), propano (C3H8), isobutano (i-C4H10) e n-butano (n-C4H10), são encontrados  em superfície 
sob a forma de gás, enquanto os hidrocarbonetos de pesos moleculares ligeiramente maiores 
como n-pentano (nC5) e o n-hexano (nC6), encontram-se sob a forma líquida.  
Em solo, o modo de residência dos hidrocarbonetos leves pode ser: (1) gás livre na porosidade 
efetiva, (2) hidrocarboneto intersticial, ou ocluso no espaço poroso entre os grãos e, ainda (3), 
adsorvido nas partículas de sedimentos ou em cimentos dos carbonatos (Schumacher & 
Abrams 1996, Bandeira de Mello et al., 2007). Estes diferentes modos de ocorrência dos 



hidrocarbonetos em solos necessitam de técnicas distintas de amostragem que podem ser 
diretas ou indiretas.  
As técnicas tradicionais de amostragem direta de hidrocarbonetos incluem probe, headspace, 
blender e adsorvidos. Os dois primeiros destinam-se a gases livre do solo. O probe consiste 
numa pequena sonda que retira os gases diretamente do solo através de uma bomba de 
sucção. O headspace é um recipiente onde o solo é imerso em água com solução 
bacteriostática tendo um espaço vazio destinado à retenção dos gases de hidrocarbonetos. O 
blender destina-se a gases intersticiais. É um recipiente semelhante ao headspace, porém com 
lâminas internas que ao girar, com o auxílio de um motor elétrico, desagregam o particulado de 
modo a desprender os hidrocarbonetos oclusos. A técnica para obtenção de hidrocarbonetos 
adsorvidos é feita através de extração ácida á vácuo a partir de sedimentos finos ou inclusões 
de carbonatos autigênicos (Horvitz, 1985, Abrams, 2004). A exceção do probe que é restrito as 
área onshore, todas as técnicas podem ser empregadas tanto offshore como onshore. 
 
NOVAS TECNOLOGIAS 
Dentre as novas técnicas de leitura diretas citam-se (a) medidores de gases em campo e (b) as 
leituras de Eh e pH. Nas técnicas indiretas destacam-se (a) os elementos químicos, (b) as 
técnicas radiométricas e (c) os microorganismos através de leitura de DNA (SARD).  
 
Medidores de gases. Os medidores de gases atuais podem ser totais e específicos. A 
vantagem destes equipamentos é que além de serem portáteis, permitem medidas na água e 
em terra desde que sejam feitas as adaptações cabíveis. Os medidores específicos, em geral, 
incluem grupos de gases como CO2,  O2,  H2S, NH3 e combustíveis. Mesmo nos chamados 
medidores totais é possível limitar-se a gases de interesse, como por exemplo, metano e 
outros. Em geral esses equipamentos consistem de um aparelho detector, uma mangueira 
conectora e um dispositivo coletor que pode ser um probe ou funil, no caso de água conforme 
pode ser visto nas Figs. 1(a) e 1(b). A leitura direta dos gases permite uma rápida tomada de 
decisões numa pesquisa de campo. 
 

       
                            (a)                                                              (b) 

Fig. 1 Detecção de gases em água.  
Em (a), operação em campo. Em (b) detalhe do equipamento. 

 
O sniffer, desenvolvido no Cenpes é um equipamento de coleta e medição de gás em que o 
dispositivo coletor é um tubo metálico trifurcado que é arrastado no terreno. Tem sido usado 
principalmente em levantamentos onshore ao longo de trilhas e picadas conforme Figs. 2(a) e 2 
(b).  



        
                                                         (a)                        (b) 

Fig. 2. Sniffer em campo. 
Em (a), operação em campo. Em (b) detalhe do equipamento. 

 
Eh e pH. A medição de Eh e pH (Fig. 3) está baseada na existência de fluxos elétricos, 
oriundos de um campo de petróleo ou gás que funciona como uma célula redox que ao migrar 
para cima, cria um ambiente redutor ou de Eh baixo próximo à superfície. Este tipo de situação 
redutora embora não sendo norma para rochas sedimentares, é encontrado em associação 
com os campos de óleo, em algumas zonas de fraturas, e em certas interfaces com água 
salina. Os trabalhos de campo mostram que a zona redox baixa é formada diretamente acima 
do campo, servindo assim para limitar as zonas de existência de hidrocarbonetos. 

 

 
Fig. 3. Leitura de Eh e pH em campo. 

 
Elementos químicos. As zonas redutoras e a variação de pH, originadas a partir do campo de 
hidrocarbonetos, podem provocar a lixiviação e/ou precipitação de elementos químicos, tanto 
nos limites dos campos em superfície, como ao longo de falhamentos. São particularmente 
sensíveis a essas mudanças os elementos Fe, V, Sr, Na, Mg, Ca, U, Zn, Cu, Mo e V. Estes 
elementos podem formar compostos organometálicos com ácidos húmicos e fúlvicos e o 
transporte deles pode ocorrer tanto sob a forma coloidal como através de microbolhas de 
geogás principalmente de CO2, N2, CH4 e H2 ou ainda, em menor quantidade,  microbolhas de 
He, Ar, Rn, Hg, H2S, SO2, I, Br e Cl. Tais gases teriam a propriedade de encapsular e carrear 
até a superfície elementos como As, Ag, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, La, Li, Mn, Mo, Nd, Ni, 
Pb, Pr, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ti, Th, W, Y e Zn (Sikka & Shives, 2002, Etiope & Lombardi, 
1996). Cada elemento ou grupo de elementos distribuem-se de acordo com o grau de afinidade, 
assim, uns se dispõem sobre a forma de halos , contornando o campo de óleo e gás, enquanto 
outros tendem a formar anomalias apicais ou ainda disporem-se ao longo de linhas de falhas 
relacionadas ao campo. Em geral as amostras para análise de elementos são coletadas no 
horizonte B inferior dos solos, a exceção do iodo que é colhido na porção superficial do terreno. 
Na interpretação dos resultados costuma-se agrupar os elementos em categorias mediante o 



somatório em unidades reduzidas (Clark & Tompkins, 2003), conforme pode ser visto na 
figura 4 onde os elementos Zn, Cd, As e Mn enquadram-se na categoria de halo.  
 
 

Soma de teores de Zn, Cd, As e Mn em escores reduzidos.
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Fig 4. Halo de dispersão dos elementos Zn, Cd, As e Mn em torno de um campo de petróleo 
 
Técnicas radiométricas. Os realces radiométricos de U, e em alguns casos Th e K podem 
derivar-se da influência do fluxo de eletricidade dos campos de petróleo e gás. A detecção 
destes elementos radioativos é feita através da Espectrometria de radiação gama – ERG que é 
um método não destrutivo. Em geral as anomalias de U formam-se ao redor dos campos 
enquanto acima dos campos os valores costumam ser mais baixos. 
 
Microorganismos (método SARD). Os microorganismos  vêm a longo tempo sendo usados na 
prospecção de óleo e gás, no entanto o processo é restrito a apenas 1% dos microorganismos 
que se pode estudar através de cultivo, ficando assim de fora 99% do total. O método SARD 
(Serial Analysis of Ribosomal DNA) vem sendo empregado em campos de petróleo do mundo. 
Na Califórnia, Texas e Wyoming (Ashby and Denk, 2008), foram detectadas mais de 2000 
espécies de microorganismos, das quais algumas associações correlacionaram-se com 
exsudações de propano e butano. 
 
CONCLUSÕES 
As novas técnicas geoquímicas complementam as mais tradicionais aumentando a 
probabilidade de detecção de hidrocarbonetos em bacias sedimentares diminuindo assim o 
risco exploratório.  
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RESUMO 

 
A formação de solos no continente Antártico restringe-se a poucas áreas livres de gelo, em 
cadeias montanhosas elevadas e em faixas estreitas ao longo da costa. Criossolos 
Ornitogênicos são formados a partir da acumulação de excrementos de aves (em sua 
maioria pingüins) em áreas de procriação ao longo da costa, sua gênese é afeta não só pela 
condições climáticas como pelo elevado aporte de matéria orgânica fosfatada. Diante destes 
fatos incomuns, este trabalho visa identificar as fases mineralógicas de solos ornitogênicos 
da Península Fildes na Ilha de Rei George que pertence ao Arquipélago das Shetlands do 
Sul. Foram coletados 5 perfis de solos ornitogênicos na Península Fildes, sendo em três 
profundidades. As amostras foram preparadas e posteriormente submetidas a difratometria 
de raios X (DFR) de pó. Quartzo, plagioclásios (anortita e albita), magnetita, clorita, 
piroxênio (augita) e olivina foram os minerais predominantes detectados por DFX na quase 
totalidade dos perfis amostrados. Em alguns perfis foram de detectados o mineral giniita, 
uma espécie de fosfato de ferro que é formado pela mineralização da matéria orgânica 
proveniente do guano das aves, principalmente os pingüins, que é rica em N, C e PO4

2-. 

Palavras Chave: Antártica, Mineralogia, Península Fildes 
 

ABSTRACT 
 
The formation of soils in Maritime Antarctica is restricted to a few areas free of ice, hight 
mountais complexes and in thin sections of the coast. Ornithogenic Cryosols are developed 

from the bird excreta accumulation and transformation in breeding areas along the coast, 
its formation is affected by the severe climate conditions and  high phosphorus input of 
organic matter left by the guano. In light of these unusual facts, this work seeks to identify the 
mineralogical phases of Ornithogenic Soils from Ardley Peninsula, King George Island, 
South Shetlands. Five profiles were collected at three depths. Samples were prepared and 
subsequently subjected to X-Ray Difratometry of powder. Quartz, plagioclase (albite and 
anorthite), magnetite, chlorite, pyroxene (augite) and olivine were the predominant minerals 
detected by DFX in almost all of the profiles sampled. In some profiles were detected the 
mineral giniite, a kind of iron phosphate which is formed by the mineralization of organic 
matter from the guano of birds, especially the penguins, which is rich in N, C, and PO4

2-. 

Keywords: Antarctic, Mineralogy, Fildes Peninsula 
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INTRODUÇÃO: 

A pedogênese dos solos da Antártica Marítima é extremamente peculiar, solos desta região 

são distintos daqueles formados em outras zonas climáticas do Continente Antártico. 

Temperaturas mais amenas, maior disponibilidade de água e maior influencia da avifauna  

resulta em uma camada ativa mais espessa favorecendo o desenvolvimento da vegetação e 

maiores taxas de intemperismo (Simas et al. 2008).. Existe estreita relação entre o solo 

formado e seu material original (Albuquerque Filho, 2004), no entanto a avifauna contribui 

muito para formação de solos diferenciados. O elevado aporte de matéria orgânica fosfatada 

contribui de forma determinante para o desenvolvimento de solos com grande quantidade de 

minerais secundários fosfatados devido a interação com os minerais originários da formação 

rochosa local.  

Na área de estudo, notadamente na Península Ardley, ocorrem diversos tipos de solos 

ornitogênicos. Nestes ambientes ocorrem interações que influenciam diretamente as 

relações tróficas e rotas de transferência de matéria e energia entre o oceano e ambientes 

costeiros na Antártica (Ugolini, 1972). Isto se deve a presença de aves e mamíferos que se 

alimentam no ambiente aquático, porém passam grande parte do tempo na parte terrestre. 

Destacam-se neste processo os pingüins, que formam anualmente colônias com milhares 

de indivíduos. A incorporação desses materiais orgânicos à matriz mineral dá origem aos 

solos ditos Ornitogênicos (Tatur, & Myrcha, 1993).  

Nestes solos, observa-se a ocorrência de diversos minerais de argila fosfatados incomuns 

em solos de outros ambientes naturais do planeta. Schaefer et al (2003) utilizou a 

Microscopia Eletrônica de Varredura com EDS e WDS em um conjunto de solos e confirmou 

formas iluviais de natureza particular do processo de fosfatização no ambiente criogênico; 

com intensa mobilidade de P e neoformação de fosfatos secundários tais como Taranakita, 

Minyulita e Leucofosfita. Diante destes fatos incomuns, este trabalho visa identificar as fases 

mineralógicas de solos ornitogênicos da Península Ardley na Ilha de Rei George que 

pertence ao Arquipélago das Shetlands do Sul. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada coleta área de abrangência da península Ardley. Nesta se um dos maiores 

ecossistemas ornitogênicos da ilha Rei George, foram descritos e amostrados 5 perfis de 

solo. As amostras foram coletadas em profundidade, sendo respeitada a diferenciação dos 

horizontes. As amostras foram secas ao ar, destorroadas e peneiradas em malha de 2 mm, 

visando obter-se amostras na forma de terra fina seca ao ar (TFSA) e posteriormente 

trituradas para granulometria < 200 mesh e submetidas a difratometria de raios X (DFR) de 



pó. Os difratogramas foram obtidos a temperatura ambiente usando um difratômetro Rigaku 

Geigerflex, provido de um monocromador de grafite e tubo de cobalto, usando radiação 

KCo (λ = 1,78897 Ǻ). A velocidade de varredura utilizada foi de 2/0 min-1, entre 5 a 65 

(2/0). 

Os perfis de uma forma geral apresentaram elevado desenvolvimento pedogenético com 

transições claras e planas, sem sinais evidentes de pedoturbação. O perfil F1 (Criossolo 

Ornitogênico Hístico) está localizado em cota elevada (69m), antiga érea de nidificação sob 

cobertura de briófitas, os perfis F2 (Criossolo Ornitogênico Mólico ) e F3 (Criossolo 

Ornitogênico câmbico Hístico) se localizam em cota intermediária (40m), em área estável de 

intensa nidificação atual de pingüins sob mesma tipologia vegetal, sendo que os perfis F4 

(Criossolo Ornitogenico Arênico ) e F5 (Criossolo Ornitogênico Arênico )foram coletados em 

terraços marinhos (8m) sob a influencia mista de pingüins, petréis e mamíferos marinhos, F4 

possui cobertura de algas e F5 mista de liquens e briófitas.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Quartzo, plagioclásios (anortita e albita), magnetita, clorita, piroxênio (augita) e olivina 

foram os minerais predominantes detectados por DFX na quase totalidade dos perfis 

amostrados (tabela 1). Estudos de micromorfologia e microquímica de criossolos da Ilha de 

Rei George encontraram plagioclásios como o principal fenocristal mineral, sendo que os 

grãos variavam de frescos e inalterados para fortemente alterados, corroídos; normalmente 

são substituídos por um argilomineral cristalino com alto teor de Mg (Shaefer, et al., 2008). 

Estas informações corroboram com o observado na análise mineralógica, plagioclásios 

variando de anortita e albita com possíveis substituições de acordo com a composição 

química local. Machado et al. (2001) estudando os minerais máficos da Península Fildes 

relatou que a classe dos piroxênios é dominante dentre os minerais que dão cor escura as 

rochas vulcânicas básicas e intermediárias da região. Dentre os minerais de piroxênio, a 

augita foi o considerando o predominante nos solos, concordante com os resultados desse 

estudo. Outro mineral máfico detectado em alguns perfis foi a olivina (Tabela 1), mineral 

este também identificado no estudo anterior em pequenas quantidades, no entanto somente 

em amostras de diabásio (Machado et al., 2001).  

Em quatro perfis de solos ornitogênicos (F2, F3, F4 e F5) foram de detectados o mineral 

giniita, uma espécie de fosfato de ferro que é formado pela mineralização da matéria 

orgânica proveniente do guano das aves, principalmente os pingüins, que é rica em N, C e 

PO4
2-. 

 



Tabela 1: Minerais encontrados nos solos ornitogênicos da Península Ardley – Antártica Marítima 

Minerais/Perfis F1 F2 F3 F4 F5 

Albita  X X X X 

Anortita X   X X 

Augita  X X X X 

Clorita  X X X X 

Giniita  X X X X 

Magnetita X X X X X 

Quartzo X X X X X 

Olivina  X X X X 

Estes resultados corrobora com o modelo proposto por Simas et al., 2004, com 

mineralização dos compostos orgânicos produzidos pela avifauna acompanhada pela 

gradual concentração de matéria orgânica mais resistente e minerais de fosfato. Para estes 

autores, a mineralização dos compostos orgânicos e a interação com o substrato mineral 

deram origem aos solos ornitogênicos.  

Nestes solos, ocorre um processo complexo de fosfatização, devido à reação do guano 

com a fase mineral do solo, com a ocorrência de diversos minerais de argila fosfatados, 

incomuns em solos de outros ambientes naturais do planeta (Simas et al., 2004).  

 

CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que a formação de minerais em solos ornitogênicos em condições periglaciais 

é bastante diferenciada com formação de fosfatos secundários (giniita) e presença de 

plagioclásios pouco intemperizados, e outros derivados das rochas basálticas originárias do 

local, tais como: Quartzo, magnetita, clorita, piroxênio (augita) e olivina. 
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RESUMO 
No período de 2005 a 2007 realizou-se um estudo da qualidade da água distribuída 
para consumo humano no Estado de Goiás, nas ETA’s (Estações de Tratamento de 
Água) e nos pontos de captação destas águas, como ainda em alguns poços tubulares 
que são utilizados para abastecimento público. Dos elementos considerados tóxicos 
para o homem, o chumbo, nitrato e o flúor apresentaram, em alguns municípios, 
concentrações mais elevadas do que os Valores Máximos Permitidos–VMP pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e Ministério da Saúde (MS).  
PALAVRAS-CHAVE: geologia médica, geoquímica ambiental 
ABSTRACT 
In the period 2005 to 2007 was a study of the quality of water distributed for human 
consumption in the State of Goiás, in ETA's (water treatment plants) and points to 
capture these waters, but also in some tubular wells that are used for public supply. Of 
the elements considered toxic to humans, lead, fluoride and nitrate show in some 
municipalities, higher concentrations than the maximum permitted values for VMP-
National Environment Council and the Ministry of Health. 
KEYWORDS: medical geology, environmental geochemistry 
 
INTRODUÇÃO 
O Estado de Goiás localiza-se no Planalto Central, com clima predominantemente tropical, com 

duas estações bem definidas: um verão úmido e um inverno seco e temperaturas médias 

variando de 18º a 26ºC. A vegetação é constituída por cerrado e faixas de florestas tropicais. A 

economia do Estado baseia-se na agricultura e na pecuária, no comércio e nas indústrias de 

mineração, metalúrgica, madeireira, alimentícia, têxtil e de moveleira. O Estado de Goiás 

engloba uma importante província mineral polimetálica e com rochas e minerais industriais, 

contendo ainda grandes mananciais de águas termominerais. Numa área de 340.086,698 km2, 

possui uma população de 5.647.035 habitantes distribuídos em 246 municípios (IBGE, 2008).  

Na maioria dos municípios o saneamento básico é precário e o abastecimento de água é feito 

através de ETA’s e alguns municípios são atendidos por meio de poços tubulares da 

SANEAGO ou da própria prefeitura. Os rejeitos domésticos e hospitalares são descartados em 

lixões em quase todos os municípios, com exceção de Aragarças e Cristianópolis que 

desenvolveram aterros sanitários. A pesquisa no DATASUS (2008) mostrou que as doenças 

dos sistemas cardíaco, respiratório e  nervoso são as de maior incidência na maioria dos 

municípios. Hanseníase e leishmaniose são doenças endêmicas em quase todo o Estado e os 



municípios de  Morrinhos, Cristianópolis e Jataí apresentaram elevados números de casos de 

neoplasias e tumores, especialmente o município de Jataí.   

Este trabalho objetivou estudar a qualidade da água de consumo humano no Estado de Goiás e 

disponibilizar as informações para as diversas áreas do conhecimento e de atividades 

econômicas. 

 

METODOLOGIA 
Inicialmente foi realizado o levantamento da localização das ETA’s, dos pontos de captação de 

água a montante das mesmas e dos poços tubulares utilizados para abastecimento de água 

para consumo humano em cada município do Estado de Goiás.   

Foram coletadas 238 amostras de água tratada nas ETA’s e em poços tubulares (água com 

tratamento simplificado), sendo 1 amostra por município e 185 amostras de água bruta retiradas 

dos locais de captação de água pelas ETA’s. As análises químicas foram realizadas no 

Laboratório de Análises Mineral-LAMIN, na CPRM-RJ, sendo que os cátions por ICP/OES e os 

ânions por Cromatografia de Íons. As amostras coletadas foram filtradas e acondicionadas em 

tubos de polietileno em caixas de isopor contendo bolsas de gelo reciclável e, mantidas 

refrigeradas a 4ºC até o momento de análise.  

 

RESULTADOS 
Nitrato 
Foram encontrados os seguintes resultados: (1) nas águas tratadas das ETA’s dos municípios 

de  Aragarças, Palminópolis, Morrinhos, Itapuranga, Cristianópolis e Jataí foram obtidos os 

teores mais elevados de nitrato (83,5 a 6.753,0 mg/L); (2) nas amostras de água, sem 

tratamento, coletadas nos pontos de captação das ETA’s em Água Limpa, Pontalina, Mineiros, 

Silvânia e Boa Vista (rio Piracanjuba), no rio dos Bois e no ribeirão Santa Maria, também foram 

encontradas altas concentrações de nitrato (73,2 a 4.967,7mg/L). Esses teores são elevados 

quando comparados com o VMP estabelecido pelas legislações brasileiras, definido em 10mg/L 

de nitrogênio, o que equivale aproximadamente a 45mg/L de nitrato, e que são impróprias para 

consumo humano.   

Concentrações elevadas de nitrato em água demonstram condições sanitárias inadequadas 

(dejetos humanos e de animais) e utilização de fertilizantes nas lavouras (Barbosa, 2005; 

CETESB, 2009). Em relação à saúde, o nitrato no organismo humano pode ser tóxico (Ward et 

al., 2005; Luz et al., 2008). O nitrato ingerido através de alimentos e água pode ser reduzido a 

nitrito no trato digestivo e ao chegar à corrente sanguínea oxida o ferro da hemoglobina, 



produzindo methahemoglobina, o que leva à doença conhecida como metahemoglobinemia 

(Ward et al., 2005), especialmente em bebês (Wright & Davison, 1964, apud Luz et al. 2008; 

Greer et al., 2005). Em adultos, existe também a possibilidade do nitrito combinar-se com 

aminas formando “nitrosaminas”, substâncias caracterizadas como carcinogênicas e 

mutagênicas (Maynard et al., 1976, apud Luz et al., 2008). Segundo Ward et al. (2005), num 

simpósio em 2004, alguns estudos epidemiológicos relataram que foram observados riscos de 

câncer associados com ingestão de água com elevadas concentrações de nitrato. Atualmente 

existem algumas pesquisas tentando desmistificar os males causados pelo nitrato à saúde 

humana. Por outro lado, McKnight et al. (1999) apud Luz et al. (2008) e Ward et al. (2005)  

mostram que existem poucos experimentos tentando relacionar o aparecimento de câncer à 

dieta rica em nitratos e com resultados contraditórios. Como, os estudos são inconclusivos e os 

efeitos adversos à saúde causados pela ingestão de nitrato resultam numa complexa interação 

de fatores inerentes ao metabolismo humano, Ward et al. (2005) e Grinsven et al (2006) 

recomendam mais estudos clínicos e epidemiológicos.  

 

Chumbo 
Elevados teores de chumbo (0,04 a 3,35mg/L)  foram encontrados nas amostras coletadas nas 

ETA’s de Itajá, Mineiros, Goianira, Três Ranchos, Ipiranga, Arenópolis, Cromínia, Niquelândia, 

Nova Veneza, Flores de Goiás, Itarumã, Itapuranga, Ivolândia, Britânia, Piranhas e Chapadão 

do Céu, este último, em poço tubular. Nas amostras de água, sem tratamento, coletadas nos 

pontos de captação das ETA’s em Serranópolis, Bom Jardim, Mineiros, Morrinhos, Itarumã, 

Goiatuba, nos córregos Bacalhau, Água Quente, Serra do Brandão, Santa Rosa e rio dos Bois 

foram encontrados teores de chumbo variando de 0,03 a 0,35mg/L.  

As amostras mencionadas acima estão enriquecidas em chumbo de 3 a 335 vezes o VMP 

definido pelo CONAMA e Ministério da Saúde. 

O chumbo é um dos elementos mais tóxicos para o homem, podendo causar efeitos adversos à 

saúde, como problemas irreversíveis no sistema nervoso central, principalmente em crianças, 

mesmo em concentrações mais baixas, porque o chumbo é acumulativo no organismo humano.    

 

Flúor 
Os teores de flúor mais elevados (1,70 a 1,9mg/L) foram detectados nas ETA’s de Paraúna,  

Aragarças e Guapo, que apresentaram valores de até 25% acima dos VMPs estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/2005 (1,4mg/L), pela Resolução CONAMA 396/2008 e pela Portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde, definido em 1,5mg/L de flúor em águas próprias para 



consumo humano.  Nas amostras coletadas nos poços tubulares e nos pontos de captação das 

águas para as ETA’s não foram encontrados concentrações de flúor acima dos VMPs. 

O flúor quando ingerido em elevadas concentrações pode causar problemas de fluorose em 

crianças e deformações ósseas em adultos.  

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
Por se tratar de água de abastecimento, portanto uma exposição crônica (com baixa dose e 

longa duração), é fundamental enfatizar que existe a necessidade de aprofundar as 

investigações sobre os contaminantes encontrados no meio ambiente. 

Os elevados teores de nitrato, chumbo e do flúor que foram detectados nas amostras de água 

de abastecimento público no Estado de Goiás, embora localizados em alguns municípios, estão 

acima dos VMPs estabelecidos pela Portaria MS 518/2004  (Ministério da Saúde) e das 

Resoluções CONAMA 357/2005 e 396/2008 e são significativos do ponto de vista ambiental e 

da saúde pública, necessitando de um estudo mais aprofundado sobre suas variabilidades 

sazonais e espaciais na pesquisa das fontes, sejam naturais e/ou antrópicas. Nas ETA's que 

apresentaram concentrações elevadas em flúor deve-se, além de pesquisar se a fonte é 

geológica (ocorrência de fluorita), e se for o caso, avaliar a necessidade da fluoretação da água.  
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RESUMO 
 
O enxame de diques máficos da Chapada Diamantina situa-se na porção setentrional do 
Craton do São Francisco (CSF), no Estado da Bahia e são intrusivos em rochas do 
Supergrupo Espinhaço e do Embasamento Arqueano. Os diques máficos possuem direção 
preferencial NE-SW, ocasionalmente N-S e NW-SE e espessuras variando de poucos 
centímetros a dezenas de metros e extensões variáveis. Foram subdivididos em três 
conjuntos: Diques Básicos (DB), Diques Metabásicos 1 (DMB1) e Diques Metabásicos 2 
(DMB2). Os DB corresponde ao conjunto mais preservado do processo metamórfico e 
apresentam mineralogia e texturas primárias. O conjunto DMB1 é considerado uma fase de 
transição entre os DB e os DMB2 e, o DMB2 apresenta abundância em minerais de 
alteração e raras texturas ígneas reliquiares. Os diques máficos são de natureza toleítica. 
Em geral os grupos possuem comportamento geoquímico bastante similar. Os padrões de 
distribuição dos Elementos Terras Raras (ETR), normalizados para condrito, apresentam 
padrão levemente enriquecido em ETRl (leve) em relação aos ETRp (pesados) e 
aproximam-se do campo intermediário entre E-MORB e OIB. Os Elementos Incompatíveis 
(EI) dos DB são mais empobrecidos, porém guardam o mesmo comportamento dos DMB1 e 
DMB2 apresentando, de maneira geral, anomalias negativas Nd e Sm e positivas de Sr, Eu, 
Ti e Nb. Todos os conjuntos apresentam enriquecimento de Rb, Ba, Nb e ETR leves, sem 
entretanto haver mobilização dos elementos químicos nas rochas máficas da Chapada 
Diamantina, sugerindo que estes comportamentos devem estar associado a características 
de fonte mantélica e/ou presença de fenômenos secundários (e.g. contaminação crustal).  
 
Palavras Chaves: diques máficos, Chapada Diamantina, geoquímica, petrologia 
 
ABSTRACT 
 
The swarm of mafic dykes the Chapada Diamantina is located in the northern portion of the 
São Francisco Craton, central-west portion of the Bahia State and is intrusive in the 
metasedimentary rocks of the Espinhaço Supergroup and in rocks of the Archean basement. 
The mafic dykes are predominantly oriented NE-SW, occasionally N-S and NW-SE and 
widths vary from a few centimeters to tens of meters and extension variable. They were 
divided into three groups: Basic Dykes (DB), Metabasic Dykes 1 (DMB1) and Metabasic 
Dykes 2 (DMB2). DB corresponds to the group of rocks more preserved, with minerals and 
textures preserved. DMB1 is considered a transition between DB and DMB2, this last group 
presents abundant mineral of the alteration with rare igneous textures. The different groups 
are tholeiitic basalts. In general the mafic dykes have geochemistry behavior very similar. 
Condrite-normalized rare earth element (REE) patterns show slightly enriched in light REE to 
the heavy REE to the different groups. Therefore, the DMB2 is more enriched in relation to 
the DB and DMB1. The pattern of REE is closer to the values between E-MORB (Enriched-
Mid-Ocean Ridge Basalt) and OIB (Ocean Island Basalt). Patterns of incompatible elements 
normalized to primitive mantle show behavior very similar to DB, DMB1 and DMB2 groups. 
DB group is more depleted in relation to the DMB1 and DMB2. The groups have Nd and Sm 
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negative anomalies and Sr, Eu, Ti and Nb positive. All groups show enrichment of Rb, Ba, 
Nb and ETR light, however there is no mobilization of chemical elements in the mafic rocks 
of the Chapada Diamantina, suggesting that these behaviors should be associated with 
source characteristics have it and/or presence of secondary phenomena (e.g. crustal 
contamination). 
 
Keywords: mafic dykes, Chapada Diamantina, geochemistry, petrology 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

O estudo de diques máficos e sua associação vulcânica têm sido freqüentemente 

discutidos nos últimos vinte anos por vários pesquisadores, através de estudos sistemáticos 

envolvendo os magmatismos Precambriano e Fanerozóico (e.g Halls, 1982; Halls & Fahrig, 

1987; Sial et al, 1987; Bellieni et al.,1991; Bastos Leal, 1992; Menezes, 1992; Menezes Leal, 

1997; Pinesi, 1997; Côrrea da Costa, 2003; Pereira, 2007; Brito, 2008).  

A região sudoeste da Chapada Diamantina, localizada na porção centro-sul do 

Estado da Bahia é  caracterizada pela presença de corpos máficos intrusivos. Esses corpos 

estão associados, em sua maioria discordantemente aos litotipos pertencentes ao 

embasamento cratônico e às unidades geológicas que compõem o Supergrupo Espinhaço 

e, menos freqüentemente, sob a forma de soleiras, nesta última unidade geológica. No 

presente trabalho são discutidos os dados geoquímicos e petrológicos dos corpos máficos 

que ocorrem na porção sudoeste da Chapada Diamantina. 

 

CONTEXTO GEOLÓGICO DOS DIQUES MÁFICOS 
 

A área estudada localiza-se na porção setentrional do Cráton do São Francisco e 

está inserida no domínio estrutural da Chapada Diamantina, região centro-sul do Estado da 

Bahia. O contexto geológico regional é constituído por rochas pertencentes ao 

embasamento cristalino, aos complexos meta-vulcanossedimentares do Supergrupo 

Espinhaço (Grupos Borda Leste, Serra Geral, Paraguaçu e Chapada Diamantina), aos meta-

sedimentos do Supergrupo São Francisco (Grupo Una) e por coberturas cenozóicas.  

Os diques máficos ocorrem intrudindo as rochas pertencentes ao embasamento 

cristalino e/ou as rochas meta-vulcanossedimentares do Supergrupo Espinhaço. São corpos 

que exibem coloração preta a verde acizentada, granulação fina a média, são isotrópicos e 

maciços, apresentando-se, em raros casos, tipos mais diferenciados localizados 

principalmente nas porções mais centrais dos corpos. Possuem espessuras que variam de 

poucos centímetros a dezenas de metros, com predomínio em torno de 2 a 5 metros e 

extensões bastante variáveis de até 10 km. Apresentam-se orientados preferencialmente na 



direção NE/SW, ocasionalmente nas direções N-S e NW/SE e, estão relacionados a antigas 

fraturas das rochas encaixantes.  

Estudos geocronológicos revelaram idades através do método K-Ar entre 1.200 e 

500 Ma (Brito Neves et al. 1979,1980). Babinski et al. (1999) dataram uma rocha básica 

intrusiva nos arenitos da Formação Mangabeira, pertencente ao Grupo Paraguaçu 

fornecendo idade de 1.514 ± 22 Ma, pelo método U-Pb. Guimarães et al. (2005), no Projeto 

Ibitiara–Rio de Contas,  dataram  as rochas máficas da localidade de Lagoa do Dionísio em 

1.496 ± 3,2 Ma, pelo método U-Pb. 

 
CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS E GEOQUÍMICAS 
 

Através da caracterização petrográfica, três grupos de rochas distintos foram 

diferenciados: Diques Básicos (DB), Diques Metabásicos 1 (DMB1) e Diques Metabásicos 2 

(DMB2). As rochas estudadas possuem composição mineralógica e textural muito similares.  

Plagioclásio e piroxênio são os minerais essenciais, seguido de minerais opacos, 

hornblenda, biotita, titanita, quartzo e zircão. 

Os Diques Básicos (DB) correspondem as rochas mais preservadas da deformação 

e metamorfismo e estão associadas às unidades pertencentes aos Grupos Paraguaçu (em 

sua maioria), Chapada Diamantina, Borda Leste e embasamento cristalino. Os Diques 

Metabásicos 1 (DMB1) ocorrem restritos aos Grupos Paraguaçu, Chapada Diamantina e ao 

embasamento cristalino e são medianamente transformados e os Diques Metabásicos 2 

(DMB2) ocorrem associados às rochas do Grupo Paraguaçu e do embasamento cristalino e 

corresponde ao grupo onde o processo metamórfico é mais pronunciado.   

De uma maneira geral, os conjuntos de diques estudados apresentam uma nítida 

variação com a diminuição de mg# [MgO/(MgO + FeOt)]. Observa-se que os DB possuem 

teores de mg# mais elevados em relação aos DMB1 e DMB2. Com o avanço da 

cristalização, há um aumento nos teores de SiO2 para os diferentes conjuntos, sendo que os 

DMB1 e DMB2  (possuem teores mais elevados em relação aos DB. O Al2O3 e CaO 

possuem comportamentos muito semelhantes, mostrando diminuição de seus teores com o 

avanço da cristalização. O comportamento dos elementos Al2O3 e CaO reflete a importância 

do plagioclásio e do clinopiroxênio no processo evolutivo indicando um fracionamento do 

tipo gabro. Em relação ao Na2O observa-se um discreto aumento à medida que avança a 

cristalização. O K2O possui comportamento similar ao Na2O. Os teores de FeOt aumentam 

consideravelmente à medida em que avança a cristalização, sugerindo um forte controle do 

fracionamento do plagioclásio e clinopiroxênio e baixa fugacidade do oxigênio. 

O comportamento dos elementos traços, em função do mg#, apresenta para os 

diferentes conjuntos, uma diminuição do Ni com a diferenciação magmática. As terras raras 



leves (La e Ce), apesar de apresentar leve dispersão de pontos para todos os conjuntos, 

comportam-se de forma semelhante ao Zr, Y, Nd  e Ba, demonstrando um aumento 

moderado de seus teores com a diminuição dos teores de mg#. Em relação ao Nb, Rb e ao 

Sc, os diferentes conjuntos mostram aumento de seus teores com a evolução do 

fracionamento magmático. Para o Sr observa-se a diminuição de seus valores à medida 

que se processa a diferenciação magmática.  

De modo geral os padrões de distribuição dos ETR são muito semelhantes entre os 

DB, DMB1 e DMB2 apresentando ETRl (leves) médio a fortemente enriquecidos em relação 

aos ETRi (intermediários), não ocorrendo variações no enriquecimento de ETRi em relação 

aos ETRp (pesados). Os padrões para os diferentes conjuntos são aproximadamente 

paralelos entre si. Comparando o padrão dos ETR dos diques máficos estudados com o do 

MORB (Mid-Ocean Ridge Basalt; Sun & McDonough, 1989) tipos E-(enriched) MORB, N-

(normal) MORB e OIB (Ocean Island Basalt), observa-se que todos os conjuntos (DB, 

DMB1 e DMB2) possuem valores entre os padrões E-MORB e OIB, e possuem valores 

enriquecidos em relação ao Manto Primitivo. 

Nos diagramas multielementares das rochas máficas da Chapada Diamantina 

normalizadas para o manto primitivo (McDounough & Sun, 1995) observa-se que os 

padrões de distribuição dos elementos químicos apresentam uma geometria muito próxima 

para os diferentes conjuntos de rochas (DB, DMB1 e DMB2). Os padrões dos elementos 

incompatíveis dos DB são mais empobrecidos em relação aos DMB1 e DMB2, porém 

guardam o mesmo comportamento apresentando, de maneira geral, anomalias negativas 

Nd e Sm e positivas de Sr, Eu  e Nb. Quando comparado com padrões e concentrações do 

MORB dos tipos E-MORB e N-MORB e OIB  (McDonough & Sun, 1995), observa-se que os 

diferentes conjuntos possuem valores entre E-MORB (e.g. Zr/La, Zr/Ce e Ce/Zr) e OIB (e.g. 

Zr/Sr, Zr/Nb). Para os elementos mais incompatíveis (Sr, Zr, Sm e Eu) e para os elementos 

Rb, Ba, K, Nb apresentam razões mais elevadas em relação ao E-MORB. Observa-se 

também que os conjuntos DMB1 e DBM2 possuem valores mais próximos do E-MORB e os 

DB aos OIB. 
 

CONCLUSÕES 
 

As características petrográficas e geoquímicas apresentadas neste trabalho para os 

litotipos meta-básicos da Chapada Diamantina sugerem três grupos distintos de rochas: DB 

(diques básicos), DMB1 (diques meta-básicos 1) e DMB2 (diques meta-básicos 2), os quais 

são intrusivos no embasamento Arqueano e nas rochas meta-vulcanosedimentares do 

Supergrupo Espinhaço. As rochas pertencentes ao grupo dos DB são as mais preservadas 

e possuem comportamento geoquímico mais consistentes com trends ígneos. As rochas 



dos grupos dos diques meta-básicos apresentam-se mais alteradas petrograficamente com 

níveis de transformações mineralógicas mais avançadas e, à medida em que as 

características metamórficas vão se acentuando são representadas pelos DMB1, seguido 

pelos DMB2, sem entretanto, ocorrer mudanças nas características texturais originais 

(texturas ofítica, sub-ofítica e intergranular).  

Apesar de significativa transformação mineralógica apresentada, principalmente nos 

DMB2, foi possível caracterizar o quimismo primário dessas rochas. Os diques máficos 

estudados apresentam características típicas de toleítos continentais diferenciados de um 

magma "primitivo", que apresentam trend de diferenciação rico em ferro. O comportamento 

geoquímico dos diques máficos da porção sudoeste da Chapada Diamantina revelam que 

esses corpos possuem afinidade toleítica com características de magmatismo do tipo E-

MORB. Observa-se diminuição dos conteúdos dos ETR em direção às fácies mais 

evoluídas (DB para o DMB2). Ocorre um leve enriquecimento dos elementos incompatíveis 

e ETR leves, sem entretanto haver mobilização dos elementos químicos, sugerindo que 

estes comportamentos devem estar associado a características de fonte mantélica e/ou 

presença de fenômenos secundários (e.g. contaminação crustal). 
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RESUMO  

O Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia, Lei-Bahia, é um laboratório limpo, equipado 
para realizar a abertura de amostras de rocha  e a separação química de Rb, Sr, Terras 
Raras (TR), Sm e Nd visando à análise por diluição isotópica. A separação de Rb-Sr-TR é 
feita por cromatografia de troca iônica utilizando colunas de teflon preenchidas com a resina 
AG-50W-X8 com amostras eluídas com HCl**2,5N (Rb, Sr) e HCl**6N (TR). Para a 
separação somente de terras raras, a eluição é realizada com HCl**2 N e HNO3** 3N (TR) 
 
PALAVRAS-CHAVE: cromatografia de coluna, Rb-Sr, TR 
 

ABSTRACT  
The Isotopic Studies Laboratory of Bahia, LEI-Bahia, is a clean laboratory equipped to make 
acid digestion in rock samples and chemical separation of Rb, Sr, Sm and Nd aiming to 
analysis by isotopic dilution. The separation of Rb-Sr-REE (Rare Earth Elements), is made 
by ionic exchange chromatography with Teflon  columns filled with AG-50W-X8 resin and the 
samples are eluted with  HCl** 2,5N (Rb, Sr) HCl** 6N (REE). In order to separate only the 
rare earth elements, elution is made with HCl**2N and HNO3**3N (REE). 
 
KEYWORDS: column chromatography, Rb-Sr, REE 
 

INTRODUÇÃO 
Os sistemas Rb-Sr e Sm-Nd são amplamente utilizados nas Geociências. O Rb-Sr data 

eventos de cristalização magmática ou recristalização metamórfica. As razões iniciais de Sr 

informam sobre o tempo de residência crustal. Com o método Sm-Nd, as idades-modelo 

indicam a diferenciação manto-crosta (TDM, TCHUR) e o parâmetro εNd se os processos de 

formação dos magmas foram por extração  mantélica ou por  fusão crustal. A datação é 

indicada para rochas máficas e ultramáficas do Arqueano e Paleoproterozóico e em 

minerais com razão Sm/Nd alta.  

 

LEI-BAHIA 
O Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia (LEI-BAHIA) realiza abertura de amostras de 

rocha e a separação química de Rb, Sr, Sm e Nd visando à análise isotópica. Ele ocupa uma 

área de 60 m2, refrigerada, submetida à pressão positiva e com ar filtrado por filtros absolutos 

tipo HEPA. Ele é equipado com 4 capelas de exaustão e uma de fluxo laminar, 2 sistemas 



de destilação sub-boiling para purificação dos ácidos P.A através de mono e bi-destilação 

(**), um sistema de ultra purificação de água Elix-Milliq (Millipore), dois jogos de jaquetas de 

bombas de Parr (6 para estufa e 6 para microondas) e bombas de teflon (PTFE) para a 

digestão das amostras, 3 conjuntos de colunas de teflon Savillex® para separação química de 

Rb-Sr-Terras Raras (TR), somente de TR e de Sm-Nd. 

 

SEPARAÇÃO QUÍMICA 
Para a determinação de razões isotópicas, é necessário realizar a separação química 

completa dos elementos de interesse dos outros elementos existentes na amostra a ser 

analisada. A cromatografia de troca iônica é um método bastante eficaz. Dois lotes de 

colunas de teflon Savillex foram preenchidos com a resina AG–50W–X8 Biorad®, de 

granulação entre 200 e 400 mesh. A metodologia de separação Rb-Sr-TR foi adaptada 

daquela empregada no Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (Borba 2006) enquanto que para a separação somente de TR foi escolhido o 

método do Laboratório de Geocronologia (Pará-Iso) da Universidade Federal do Pará 

(Oliveira et al., 2008). Como as colunas do LEI-Bahia não são do mesmo material e 

diâmetro dos laboratórios escolhidos,  elas tiveram que ser calibradas, ou seja, os intervalos 

de ocorrência dos elementos de interesse foram experimentalmente determinados. Para 

tanto, foi utilizada como amostra uma solução calibradora, sem traçador isotópico, e 

alíquotas de 2 mL foram, individualmente, coletadas ao longo de todo o procedimento e não 

somente nos intervalos pré-determinados pelos métodos. Esta etapa foi repetida várias 

vezes, acrescentando resina à coluna, até se obter a separação efetiva dos elementos 

desejados. Estas alíquotas foram analisadas no plasma (ICP-OES) do Instituto de 

Geociências da UFBA. 

 

Separação Rb, Sr, Terras Raras no LEI-Bahia 
Para a separação de Rb, Sr e Terras Raras, 8 colunas (h= 28 cm, d.i.= 6,4mm, volume 

30mL), foram preenchidas com resina a uma altura média de 12 cm. A amostra utilizada 

para a calibração foi uma solução concentrada com 100ppm de Rb, Sr, Ca, Ba, Fe, Sm e 

Nd. A fase de calibração supracitada  indicou a quantidade de ácidos que deveria ser 

adicionada à coluna e o momento da coleta do Rb, do Sr e de TR. Após vários testes, 

definido os intervalos de coleta, as alíquotas de Rb, Sr e TR foram analisadas no plasma 

confirmando a presença destes elementos (fig.1). Estes dados permitiram definir a seguinte 

metodologia para a separação Rb-Sr-TR no LEI-Bahia: 

O condicionamento prévio das colunas é realizado com 20 mL de HCl** 2,5 N e a  eluição 

com 200µL HCl** 2,5 N. Então, é colocado na coluna a mistura obtida pela adição de 1 mL  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1 – Concentração de Rb, Sr, Sm e Nd nas alíquotas tomadas nos intervalos determinados após 

a calibração para Rb, Sr e TR para a coluna 6 

 

 

de HCl** 2,5 N ao resíduo vindo da abertura da amostra. A lavagem da amostra é feita com 

12 mL HCl** 2,5N. O Rb é coletado em savillex após a adição de 6mL de HCl** 2,5N.  Após 

acrescentar duas gotas de HNO3** 7 N, o savillex é  levado  para  secar em placa 

aquecedora a 100°C. Na coluna, são passados 6 mL  HCl** 2,5 N. A coleta do Sr é feito em 

savillex pela recuperação da alíquota após a passagem de 12 mL  HCl** 2,5N. Para coletar 

os Terras Raras, primeiro há uma mudança de meio com a passagem de 3 mL  HCl**6 N. 

Em seguida, eles são coletados com 10 mL HCl** 6 N em savillex. O savillex, onde foram 

colocadas duas gotas de HNO3**7 N, vai para a placa aquecedora a 100°C  para evaporar. 

Este resíduo vai ser utilizado na etapa de separação química do Sm do Nd. A coluna é 

regenerada com a adição de 20 mL HCl** 6N e guardada em tubo de ensaio parcialmente 

preenchido com o mesmo ácido.  

 

Separação de Terras Raras (TR) 
Para a separação de terras raras, seis colunas (h= 19 cm, d.i.= 4 mm, volume 15mL) foram 

preenchidas com resina a uma altura média de 12,3cm. Nesta técnica, a calibração das 

colunas, também realizada com a coleta de alíquotas de 2mL, foi  através de um teste 

colorimétrico. Em cada alíquota foi adicionado uma solução tampão com 10mL de Bórax, 

1mL de NaOH 5N, para garantir o pH entre 9 e 10, e uma gota de solução do indicador 

negro de Eriocromo T. Uma cor azul indicava ausência de TR; a violeta, o aparecimento de 

TR; a rósea, alta concentração de TR. Várias tentativas foram realizadas até que a 

metodologia pudesse ser definida. Então, a solução calibradora foi novamente passada nas 

colunas para testar a validade dos intervalos previamente determinados e as alíquotas 

coletadas foram analisadas no ICP-OES confirmando a presença de TR (fig.2), logo a 

eficácia   da    metodologia aplicada. A  metodologia   definida   para  o  LEI-BA é a seguinte:          
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Figura 2 – Concentração de Sm e Nd na alíquota tomada no intervalo determinado após a calibração 

das colunas TR 

 

O condicionamento da coluna é realizado com 5mL de HCl** 2N. 100µL de HCl** 2N é 

colocado no resíduo vindo do processo de abertura da amostra e transferido para a coluna. 

A eluição é feita com HCl** 2N da seguinte forma: 100µL(3x), 200µL(3x), 6mL(2x), 4mL (1x). 

Então há a mudança de meio com a adição 5mL de HNO3** 3N e a coleta de TR é feita após 

a passagem de 6mL de HNO3** 3N. Na solução coletada, são adicionadas 3 gotas 

deHNO3** 7N. O conjunto é levado para evaporar a 100ºC na placa aquecedora. Este 

resíduo vai ser utilizado na separação química do Sm e do Nd. A coluna é regenerada com 

a adição de 10mL de HCl** 6N e guardada em tubo de ensaio parcialmente preenchido com 

o mesmo ácido.  

 

CONCLUSÕES 
Todas as colunas Rb-Sr-TR e TR foram calibradas e foi definida a metodologia de 

separação química para estes elementos no Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia. 

 

Referências 

 
Borba A.W., Mizusaki A.M.P., Silva D.R.A., Koester E., Noronha F.L., Casagrande J. 2006. 

Provenance of the Neoproterozoic Marica Formation (Sul-rio-grandense Shield, Southern 
Brazil): Petrographic and Sm-Nd isotopic constraints. Gondwana Research, 9:464-474. 

Oliveira, E.C, Lafon, J.M, Gioia, S.M.C.L, Pimentel, M.M.2008. Datação Sm-Nd em rocha total e 
granada do metamorfismo granulítico da região de Tartarugal Grande, Amapá Central. Revista 
Brasileira de Geociências, 38(1): 114-127 

 

 



GEOQUÍMICA DOS PELITOS CARBONOSOS DA 

MINA DE MANGANÊS DO AZUL, CARAJÁS 

 

Tereza Cristina Junqueira Brod UnB/UFG/CNPq tcjbrod@gmail.com 

Marcel Auguste Dardenne UnB/CNPq marceldardenne@yahoo.fr 

Edi Mendes Guimarães UnB rxedi@unb.br 

Roberto Ventura Santos UnB/CNPq rventura@unb.br 

 

 

RESUMO 

Este trabalho procura definir as características geoquímicas dos pelitos carbonosos 

manganesíferos e não-manganesíferos da Mina de Manganês do Azul pertencentes à 

Formação Águas Claras na Província Carajás (Pará). A sedimentação dos pelitos 

carbonosos da Formação Águas Claras ocorreu num ambiente anóxico dominado pela 

acumulação da matéria orgânica cuja decomposição originou o fornecimento dos anions 

carbonato necessários para a precipitação da rodocrosita. A fonte de manganês e dos 

elementos traço associados é relacionada á alteração das rochas vulcânicas de natureza 

basáltica do Grupo Grão Pará sotoposto. Este ambiente redutor contrasta com o ambiente 

oxidante dos pelitos avermelhados envoltórios, caracterizando assim uma bacia estratificada 

favorável a preservação da matéria orgânica nas porções mais profundas da bacia. 

 

 

Palavras-chave: manganês, folhelho preto, rodocrosita, Carajás 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho procura definir as características geoquímicas dos pelitos carbonosos 

manganesíferos e não-manganesíferos da Mina de Manganês do Azul (Bernardelli et al. 

1978;Valarelli et al. 1978; Bernardelli, 1982 ;Beauvais et al. 1987; Costa et al. 2005) 

pertencentes à Formação Águas Claras na Província Carajás (Pará). As amostras 

estudadas foram colhidas nos testemunhos de sondagem F.382, F.387, F.396, F.698 e 

A1F6. 

 

PETROGRAFIA 

Petrograficamente, os pelitos de cor cinza escuro a preto são constituídos por quartzo e 

feldspatos detríticos (ortoclásio, microclínio e plagioclásio) de tamanho silte, em uma matriz 

argilosa composta por ilita, caolinita, clinocloro, clorita, montmorillonita, além de quantidades 

variáveis de matéria orgânica (MOC) e eventualmente de carbonato de manganês na forma 

de rodocrosita. Este último mineral, que ocorre na forma de micrita disseminada e 

remobilizada ao longo de fraturas, é preponderante nas amostras de pelitos carbonosos 

manganesíferos estudados. Nessas amostras, ricas em manganês, foi identificada por 

difractometria de RX a presença de óxidos/hidróxidos de manganês (OH-MnO), como 



criptomelano, birnessita, hollandita, lithioforita e braunita cuja origem é controvertida, 

podendo resultar tanto da precipitação química original como da alteração supergênica dos 

carbonatos de manganês primários (Fig. 1). Entretanto a boa correlação entre a 

percentagem de CO2 e a quantidade de Mn presente nas amostras (Fig.2) favorece no 

nosso entender a precipitação do carbonato de manganês na forma de rodocrosita como o 

processo fundamental para o aparecimento de concentrações anômalas de manganês. Em 

algumas amostras, a presença de carbonato-fluor- apatita foi também identificada por 

difractometria de RX. 

 

 

Figura 1. Difratograma de amostra rica em hidróxidos e carbonato de manganês 

 

  

Figura 2. a. Gráfico de dispersão Mn em % em peso versus CO3 em % em peso; b. Gráfico de 

dispersão Ca em % em peso versus CO3 em % em peso. 



 

 

GEOQUÍMICA 

As análises químicas de elementos maiores realizadas nos laboratórios da Acme no Canadá 

mostram proporções variáveis de SiO2 e Al2O3, com valores mais elevados nas amostras 

pobres em manganês. Pequenas concentrações de CaO são geralmente relacionadas a 

presença de rodocrosita onde devem ocorrer na forma de substituição de Mn neste mineral 

(Fig 1a). Na ausência de rodocrosita, as concentrações de CaO observadas são 

desprezíveis, enquanto os teores de MgO e Fe2O3 são relacionados a presença de 

minerais argilosos identificados nas amostras. Os teores de MnO registrados nas amostras 

estudadas são muito variáveis, ficando entre 3,56 e 35,86 % para os pelitos considerados 

anômalos em Mn e da ordem de 0,01 a 0,2 % para os pelitos não-manganesíferos. Os 

valores elevados de Mn acompanham os altos teores de CO2, estabelecendo assim uma 

correlação positiva entre esses dois componentes (Fig.1b). Os teores de K2O refletem a 

presença de ilita em maior ou menor quantidade na matriz. A quantidade de matéria 

orgânica presente nas amostras é relativamente variável, os valores de carbono orgânico 

ficando entre 0,56 e 2,70 % nas amostras estudadas. 

Os diagramas de elementos maiores, traços e terras raras normalizados ao NASC (Fig. 3a e 

3b) mostram uma excelente correlação com os diagramas estabelecidos para os folhelhos 

negros encontrados em outras regiões do globo, principalmente com o depósito de 

manganês de Molango no México (Force & Maynard,1991; Maynard,2004), não 

evidenciando nenhuma contribuição vulcânica para a sedimentação dos mesmos. 

 

 

 

Figura 3. a. Gráfico multi-elementar, com valores normalizados ao condrito; b. Gráfico de valores de 

ETR normalizados ao NASC. 

 

 



CONCLUSÃO 

Em conclusão, a sedimentação dos pelitos carbonosos da Formação Águas Claras ocorreu 

num ambiente anóxico dominado pela acumulação da matéria orgânica cuja decomposição 

originou o fornecimento dos anions carbonato necessários para a precipitação da 

rodocrosita. A fonte de manganês e dos elementos traço associados é relacionada á 

alteração das rochas vulcânicas de natureza basáltica do Grupo Grão Pará sotoposto. Este 

ambiente redutor contrasta com o ambiente oxidante dos pelitos avermelhados envoltórios, 

caracterizando assim uma bacia estratificada favorável a preservação da matéria orgânica 

nas porções mais profundas da bacia (Dardenne & Schobbenhaus,2001). 
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Resumo 
A deposição atmosférica participa da transferência de elementos essenciais e não essenciais dentro 
dos ciclos biogeoquímicos. A composição química das águas de chuvas é influenciada por processos 
naturais e antrópicos. O estudo foi desenvolvido em Campos dos Goytacazes-RJ durante os períodos 
de seca e chuvoso na área urbana (UENF) e rural (Lagoa de Cima). Em geral, ambas áreas 
apresentaram valores de pH levemente ácidos (~6,0) e com pequena quantidade de íons dissolvidos, 
dada pela condutividade (<100 µS.cm-1). Porém, o material particulado em suspensão apresentou as 
maiores concentrações nos períodos de seca. A variabilidade entre as áreas, durante os dois 
períodos, também pode ser identificada devido à dinâmica dos ventos na região. 
Palavras-chaves: Deposição atmosférica, chuvas e sazonalidade. 
 
Abstract 
The atmospheric deposition takes part in the transfer of essential and no-essential elements inside 
biogeochemistry cycles. The rainfalls waters chemical composition is influenced by natural and 
anthropogenics. The study was developed in Campos dos Goytacazes-RJ during dry and wet periods 
in urban (UENF) and rural areas (Lagoa de Cima). In general, for the both areas, the mean values for 
pH were slightly acids (~6,0) and with little quantity of dissolved ions, given by to conductivity (<100 
µS.cm-1). However, the suspended particulate material was enriched in the deposition, in special for 
dry period in urban and rural areas. The variability among areas, during both periods, also can be 
identified due to winds dynamics in the region. 
Key words: Atmospheric deposition, rainwater, seasonal. 
 
INTRODUÇÃO 

As dispersões aéreas variam significantemente nas suas propriedades físicas e químicas 

dependendo da natureza das partículas suspensas, da sua concentração no gás, do 

tamanho e forma, e da homogeneidade espacial da dispersão (Alves, 2005). As interações 

entre os processos naturais e antropogênicos podem indicar variações em uma escala de 

tempo e espaço na sua composição (Migliavacca et al., 2005; Souza et al., 2006). O 

presente estudo pretende caracterizar a possível influência antrópica sobre o espaço urbano 

e rural de Campos dos Goytacazes durante dois momentos da variação pluviométrica, 

através de pH, condutividade e material particulado em suspensão (MPS).  

 
ÁREA DE ESTUDO 

No município de Campos dos Goytacazes-RJ o uso da terra se caracteriza por 

plantações de cana de açúcar (~41%) seguida de grandes áreas de pastagem (~37%) 

sendo que as áreas de floresta e vegetação secundária ficam entorno de 12%. Para atender 



ao objetivo, instalamos dois coletores de chuva em Campos, um na UENF (Fonte Urbana) e 

outro na Lagoa de Cima (Fonte Rural) (Figura 1). 

 
Figura 1: Lagoa de Cima (à Esquerda) e UENF (à Direita) Campos dos Goytacazes - GoogleEarth.  

 

MATERIAL & MÉTODOS 

Os períodos de amostragem envolveram duas estações secas (Período Seco= julho a 

setembro de 2006, e abril a setembro de 2007) e duas chuvosas (Período Chuvoso= 

novembro de 2006 a março de 2007, outubro de 2007 até março de 2008). Durante as 

estações foram realizadas coletas de água de chuva (Deposição Total) na área urbana e 

rural de Campos. Quando por uma semana não ocorria evento de chuva o coletor era 

lavado com água MilliQ (~350mL), Deposição Seca. Logo após, medições de pH e 

condutividade eram realizadas no laboratório. As amostras de água eram submetidas à 

filtração (0,22µm), utilizando-se kit acoplado a bomba de vácuo. Após o processo, os filtros 

foram levados a estufa (50ºC) no qual secos foram pesados, balança de precisão (± 0,1mg), 

obtida concentração de MPS (mg.L-1).   

 
RESULTADOS & DISCUSSÃO 

Na Figura 2 pode ser identificada a variabilidade pluviométrica durante o estudo. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 2:  Regime de pluviosidade (mm.dia-1) de Campos durante a execução do trabalho. 
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As médias de precipitação observadas, destacando-se os períodos seco (PS) e chuvoso 

(PC), foram: 1) PS= 8,56 ± 12,2 mm.dia-1 (variando de 0,1 a 59,5 mm.dia-1) e 2) PC= 24,0 ± 

21,5 mm.dia-1 (amplitude de 0,1 a 91,0 mm.dia-1) (Figura 2). 

As amostras de deposição total proveniente da área urbana (UENF) no período seco 

mostraram valores médios de pH entorno de 5,91 ± 0,79 (3,87 a 7,26); a condutividade de 

34,3 ± 23,1 µS.cm-1 (6,00 a 86,3 µS.cm-1); e MPS de 12,5 ± 22,7 mg.L-1 (0,40 a 111 mg.L-1). 

No mesmo período verificou-se na Lagoa de Cima (área rural) um pH de 7,24 ± 1,29 (4,76 a 

9,18); a condutividade de 186 ± 196 µS.cm-1 (5,00 a 566 µS.cm-1); e MPS de 57,5 ± 106 

mg.L-1 (1,94 a 391 mg.L-1). Já no período chuvoso, as amostras de deposição total 

proveniente da UENF apresentaram um pH de 5,70 ± 0,67 (4,75 a 7,64); a condutividade de 

24,6 ± 36,8 µS.cm-1 (2,90 a 226 µS.cm-1); e MPS 7,05 ± 12,5 mg.L-1 (0,00 a 66,4 mg.L-1). Na 

Lagoa de Cima verificou-se um pH de 6,33 ± 1,07 (4,44 a 8,84); condutividade de 66,3 ± 101 

µS.cm-1 (4,00 a 492 µS.cm-1); e MPS de 64,4 ± 181 mg.L-1 (0,50 a 727 mg.L-1).  

O pH e a condutividade da chuva enquadraram-se nas faixas de estudos realizados na 

região de Ilha Grande-RJ (Souza et al., 2006) e no Sul do país (Migliavacca et al., 2005). 

As amostras provenientes da deposição seca atmosférica proveniente da UENF no 

período seco apresentaram pH de 5,77 ± 0,40 (5,07 a 6,49); com uma condutividade de 15,4 

± 13,1 µS.cm-1 (3,00 a 58,0 µS.cm-1); e MPS de 19,3 ± 31,6 mg.L-1 (1,00 a 161 mg.L-1). Neste 

período na Lagoa de Cima tivemos um pH de 5,75 ± 0,65 (4,15 a 7,08); uma condutividade 

de 63,9 ± 64,6 µS.cm-1 (2,60 a 223 µS.cm-1); e o MPS de 40,1 ± 57,5 mg.L-1 (2,50 a 216 

mg.L-1). (Tabela 1). 

 
Tabela 1:  Parâmetros físico-químicos da Deposição Total durante PS e PC. 

 

UENF Condutividade MPS Lagoa de Cima Condutividade MPS
n=40 pH (µS.cm -1) (mg.L -1) n=16 pH (µS.cm -1) (mg.L -1)
Média 5,91 34,3 12,5 Média 7,24 186 57,5

Mediana 6,01 26,3 4,00 Mediana 7,09 93,3 14,7
DP 0,79 23,1 22,7 DP 1,29 196 106
CV 13,4 67,2 181 CV 17,9 105 185

Intervalo 3,87 - 7,26 6,00 - 86,3 0,40 - 111 Intervalo 4,76 - 9,18 5,00 - 566 1,94 - 391

UENF Condutividade MPS Lagoa de Cima Condutividade MPS
n=67 pH (µS.cm -1) (mg.L -1) n=34 pH (µS.cm -1) (mg.L -1)
Média 5,70 24,6 7,05 Média 6,33 66,3 64,4

Mediana 5,63 13,6 3,50 Mediana 5,91 22,2 3,88
DP 0,67 36,8 12,5 DP 1,07 101 181
CV 11,8 150 178 CV 16,9 153 282

Intervalo 4,75 - 7,64 2,90 - 226 0,00 - 66,4 Intervalo 4,44 - 8,84 4,00 - 492 0,50 - 727

Período Seco (Deposição Total)

Período Chuvoso (Deposição Total)

 
 

 

No período chuvoso as amostras de deposição seca atmosférica proveniente da UENF 

apresentaram pH 5,81 ± 0,44 variando de 5,12 a 6,71; a condutividade foi de 10,2 ± 5,50 

µS.cm-1 e um intervalo de 3,00 a 23,0 µS.cm-1; enquanto o MPS foi de 18,4 ± 28,8 mg.L-1 e 



uma amplitude de 0,50 a 114 mg.L-1 (Tabela 2). Neste período na Lagoa de Cima foram 

verificados apenas dois eventos de deposição seca, onde tivemos um pH de 5,83 ± 0,49 

(5,11 a 6,33); uma condutividade de 44,4 ± 56,7 µS.cm-1 (3,56 a 133 µS.cm-1); e o MPS de 

22,4 ± 21,8 mg.L-1 (0,50 a 46,3 mg.L-1). 

 
Tabela 2:  Parâmetros físico-químicos da Deposição Seca Atmosférica durante PS e PC. 

 

UENF Condutividade MPS Lagoa de Cima Condutividade MPS
n=27 pH (µS.cm -1) (mg.L -1) n=19 pH (µS.cm -1) (mg.L -1)
Média 5,77 15,4 19,3 Média 5,75 63,9 40,1

Mediana 5,73 11,1 10,0 Mediana 5,69 39,4 11,0
DP 0,40 13,1 31,6 DP 0,65 64,6 57,5
CV 6,95 85,1 164 CV 11,2 101 143

Intervalo 5,07 - 6,49 3,00 - 58,0 1,00 - 161 Intervalo 4,15 - 7,08 2,60 - 223 2,50 - 216

UENF Condutividade MPS Lagoa de Cima Condutividade MPS
n=14 pH (µS.cm -1) (mg.L -1) n=5 pH (µS.cm -1) (mg.L -1)
Média 5,81 10,2 18,4 Média 5,83 44,4 22,4

Mediana 5,77 9,60 8,73 Mediana 5,92 9,90 13,1
DP 0,44 5,50 28,8 DP 0,49 56,7 21,8
CV 7,66 53,8 156 CV 8,40 128 97,0

Intervalo 5,12 - 6,71 3,00 - 23,0 0,50 - 114 Intervalo 5,11 - 6,33 3,56 - 133 0,50 - 46,3

Período Seco (Deposição Seca)

Período Chuvoso (Deposição Seca)

 
 

Durante todo o estudo, envolvendo os dois períodos, foi detectado que 13% das 

amostras de água de chuva são consideradas ácidas no espaço urbano e 4% no espaço 

rural, sendo o período seco responsável por 43 % das mesmas na UENF contra 50% na 

Lagoa de Cima. Estas inferências têm como base trabalhos anteriores (Galloway et al., 

1982), que atribuíram o valor 5,0 como o limite inferior de pH para águas de chuva 

acidificadas por substâncias originárias de processos naturais. Desta forma, neste período 

pode está sendo identificados até mesmo alguns sinais antrópicos (queimadas).  

 
CONCLUSÕES 

O período seco (PS) apresentou de forma geral, valores de pH mais ácido e 

concentrações de MPS mais elevadas, possivelmente atribuído à influência das queimadas 

provenientes da cultura de cana-de-açúcar. A variabilidade da condutividade e MPS foi 

significante durante os períodos estudados associada à dinâmica de ventos (principalmente 

na Lagoa de Cima) e a ocorrência de insetos e detritos de aves por alguns momentos. 
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RESUMO 
O maciço de Soledade ocorre como uma intrusão de forma elíptica, de 16 Km2 em área, em 
embasamento arqueano granito-gnáissico, 5 km ao sul da estrutura circular intrusiva do 
maciço de Sucuri, 8Km2 em área, 300 Km a nordeste de Brasilia-DF, ambos localizados 
próximos a fronteira entre os estados de Goiás (GO) e Tocantins  (TO), Brasil.  Dados 
isotópicos de Pimentel et al. (1990) restringem o ínicio deste magmatismo tipo A, intra-placa, 
a ca. 1.77 Ga. Duas variedades de granitos foram identificados no corpo de Soledade: na 
sua porção sudoeste, composta por um biotita granito fino e na região nordeste um biotita 
granito porfirítico. Este conjunto pertence a uma suíte com características petrográficas e 
geoquímicas homogêneas que refletem um magmatismo alcalino pós Trans-Amazônico, e 
suas intrusões são relacionadas a ambientes com afinidades anorogênicas. Este 
magmatismo e o tectonismo posterior controlam a distribuição de greisens e albititos 
mineralizados em Sn-W-Be da Província Estanífera de Goiás.  
 
Palavras-chave: Granito tipo-A, Província Estanífera de Goiás, Sn-W-Be Greisen/Albititos.  
 
 
ABSTRACT 
The Soledade Massif occurs as an eliptic-shaped intrusion, of 16 Km2 in area, in archean 
country Gneissic-granitic rocks, 5 km far south from the circular-shaped Sucuri Massif, 8Km2 
in area, 300 Km northeast of Brasilia-DF, both of them located near the limits between Goiás 
(GO) and Tocantins  (TO) States, Brazil.  Isotope data from Pimentel et al. (1990) constrains 
the beggining of this within plate A-type magmatism to ca. 1.77 Ga. Two granite varieties 
were identified in Soledade bodie: its southwestern portion composed by a fine biotite granite  
and  northeastern region dominated by an coarse grained biotite granite porphyritic type. The 
whole group belongs to a petrographycally and geochemically homogeneous suites that 
reflects a post Trans-Amazonian  alkaline magmatism, their intrusions related to anorogenic 
environment affinities. This magmatism and later tectonism controls the distribution of  Sn-W-
Be bearing greisens and albitites from Goiás Tin Province.  
 
Keywords: A-type Granite, Goiás Tin Province,  Sn-W-Be Greisen/Albitites . 
 

INTRODUCTION 

 

The Soledade Granite Massif (SOGM) belongs to the Mesoproterozoic (1.77-1.60 Ga) 

granites of Goiás Tin Province and occurs in the Goiás and Tocantins States, Brazil. Their 

outcrops are located in the Rio Paranã Sub-Province, one of the four Sub-Provinces of 

Paleo- to Neoproterozoic ages proposed by Marini & Botelho (1986). The aim of this paper is 

a short discussion of the geochemical features of this bodie and a brief comparision with the 

Sucuri Granite Massif (SUGM), described by Bilal (1991). The whole group represents a 

continental rift-related geodynamic environment of mesoproterozoic age. According the 

tipology proposed by Eby (1992), based in Y, Nb and Ce, the Soledade and Sucuri Granites 



belongs to the subtype A2, characterized by high Y/Nb ratios and the influence of great 

amounts of continental crust in their parental magmas.  

 

PETROGRAPHY AND GEOCHEMISTRY OF SOGM AND SUGM  

 

Within the SOGM two petrographic facies were distinguished. A southwestern fine 

grained biotite granite (GP1) and northeastern porphyritic biotite-granite (GP2). The first one 

is rich in sulfides. The SOGM was dated  (1769 ± 2 Ma U/Pb in zircon) by Pimentel et al. 

(1990). In both facies the mineralogical composition is the same and granophyre textures are 

observed. These granites are composed by graphics intergrowths of quartz and potassic 

feldspars, surrounding plagioclases and biotite. The plagioclase is subautomorphic and 

corroded by quartz. Its composition varies between An30-An28 and An23. They occurs as 

phenocrystals of 2 mm long or little crystals (0,5 mm) in the granophyric mesostasis. They 

could be transformed in epidote and sericite cloths, sometimes with calcite. Its fractures were 

cimented by quartz. The biotite is automorphic, forming cloths associated with magnetite and 

epidote. It is the result of transformation of amphiboles. The epidote, automorphic, grows 

from plagioclase and is related whith biotite. Polarisation colors suggest that they are 

pistachites. The quartz are phenocrystals (1.6 mm, sometimes blue) rounded, showing little 

automorphic crystals in the mesostasis (0.5 mm) associated to biotite and feldspars in an 

graphic intergrowth texture. Zircon is the only accessory mineral . 

In the SUGM four principal facies were recognized, dominated by a (i) biotite granite 

(BG), (ii)  minor amounts of fine grained granite (FG) locally porphyritic (FPG), (iii) 

microgranites (MG) and (iv) fine grained granites in veins of 2m wide maximum (Bilal, 1991).  

Data from these massifs are from Bilal (1991). Major Elements (SOGM): Silica 

contents, with slight differences, ranges 68.41 to 69.90% in the first facies GP1 and 68.56 to 

69.64% in the second facies GP2. These granophyres are metaluminous (Al/Na+K+2Ca 

ranging 0.88 to 1.04). CaO contents decreases from the first facies, 2.35%, to the second 

1.53 to 1.09%. The ratio K2O/Na2O increases from 1.3 to 1.6% in GP1, and 1.87 to 2.15% for 

GP2. The ratio MgO/TiO2 (0.25 to 0.66) is lesser than those reported to the granites GB, GF, 

GFP et FGF of the neighbour Sucuri Massif.  This ratio value is near to the microgranite MG1 

of the Sucuri Granite, from Serra do Encosto Massif (0.36 to 0.50) and Serra da Mesa 

lithotypes (0.30 to 0.47). Data shows slight variation on Ti contents from one facies to 

another: 0.59% to 0.55%, and are higher than those from SUGM. Mg contents decreases 

from GP1 (0.39 to 0.14%) to GP2 (0.2 to 0.15%). Iron contents (measured as Fe2O3) 

increases from GP1 (4.88 to 5.98%) to facies GP2 (6.19 to 6.69%), the same behaviour 

observed in SUGM. 



Trace elements (SOGM): Rb contents (151 to 170 ppm in GP1 and 208 to 239 ppm in 

GP2),  Ba (970  to 1290 ppm in GP1 and 1480 to 1542 ppm in GP2), Nb (26.6 to 28 ppm in 

GP1 and 33.7 to 36 ppm in GP2) and Ta (1.2 ppm in GP1 and 1.9 ppm in GP2) increases 

from facies GP1 to facies GP2, as seen in Figure 1. The Ba has the same behaviour as 

those from microgranites (253 to 419 ppm) of the Sucuri granite. Sr (164 to 134 ppm in GP1 

and 122 to 96 ppm in GP2) and U (6 to 5 ppm in GP1 and 3.6 to 3 ppm in GP2) decreases 

from GP1 to GP2. Uranium has a different behaviour in the SUGM. These rocks are 

characterised by high contents in Zr (354 ppm in GP1 and 574 to 610 ppm in GP2) and Hf 

(11 ppm in GP1 and 18 ppm in GP2). The ratio Zr/Hf from both facies (32.4 in GP1 and 31.9 

in GP2) is correlated to those contents from microgranites of the SUGM. 

  

                                       

 Figure 1 - Selected (Sc,Nb,Co,Ta) elements variations vs. Th, from SUGM and SOGM. 

 

The HREE and LREE  concentrations are near two times higher in the facies GP2 

compared with the facies GP1 (Figure 2). The shape of the spectra of REE are characterised 

by a little negative anomalie of Europium (Eu/Eu* =0.51 in GP1 and 0.58 in GP2) in relation 

to those from SUGM. These granophyres are rich in LREE, from 260 Ch (chondrites) in GP1 

to 419 Ch times (GP2) and in HREE 18 Ch (GP1) to 38 Ch (GP2) times. The ratio (La/Yb)N 

normalised to chondrites, decreases from facies GP1 (14.2) to facies GP2 (11.2), probably 

due to the cristalisation of one phase enriched in LREE (monazite p.e.).  



 

 Figure 2 – REE patterns of SOGM lithotypes normalized to Chondrite (Masuda et al. 1973).  

 

CONCLUSION OF THE RELATIONS BETWEEN SOGM AND SUGM 

 

The SOGM and SUGM lithotypes are characterised by atomic ratio of Al/Na+K+2Ca, 

lesser than 1.07, they are metaluminous. Soledade rocks are richer in Fe, Mg, Ca, Mn, Ti, P, 

Zr and Hf than granites from Sucuri. They show ratios of MgO/TiO2 (0.25 to 0.66) similar to 

granites GB, GF, GFP and FGF from SUGM, and from microgranite MG1. The ratio Zr/Hf 

and Co contents of the SOGM are comparable to the microgranites SUGM. These variations 

are linked to the amounts in biotite and amphibole in the SOGM and to biotite in SUGM and 

accessory (mainly zircon) associated. Sr and Rb contents of both massifs are correlated. The 

Ba behaviour of SOGM is the same in microgranites of Sucuri. SOGM litotypes are 

geochemically similar to the SUGM microgranites, (not associated to greisens/albitites). Both 

bodies have geochemical affinities with A2 granite sub-type of Eby (1992). The lack of 

mineralized albitites in SOGM could be related to more evolved character of the litotypes of 

this intrusion compared with those ones, less evolved, associated with albitites from SUGM.  
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RESUMO 
Os resíduos sólidos industriais são um dos principais causadores de contaminação 
ambiental quando dispostos inadequadamente. Muitos destes resíduos descartados 
apresentam potencial para utilização como insumo agrícola. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a liberação no solo do fósforo do resíduo de serraria e polimento de rochas 
ornamentais.  O trabalho foi conduzido em casa de vegetação em tubos PVC de 40 
centímetros de altura. Foram utilizados resíduos de polimento e serraria de três empresas 
do Espírito Santo.  Foram aplicados na superfície do solo doses de 0, 5, 10, 20 e 40ton/ha 
dos resíduos avaliado-se a percolação no perfil do solo pelo nível de fósforo disponível. 
Verificou-se que os resíduos de polimento liberaram as maiores quantidades de fósforo do 
solo em relação ao resíduo de serraria. A maior liberação ocorreu no local de aplicação, na 
camada superficial do solo (0-10 cm), praticamente inexistindo translocação pelo perfil. As 
maiores aplicações (40 ton/ha) promoveram aumentos superiores a 10 vezes no nível de 
fósforo do solo em relação a testemunha. Os resultados mostraram que estes resíduos 
podem ser considerados promissores para o uso na agricultura. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Fertilizante, percolação, resíduos industriais 

 

ABSTRACT 

The industrial solid wastes are a major cause of environmental contamination when disposed 
improperly. Many of these discarded waste have potential for use as agricultural inputs. This 
study aimed to evaluate the release of phosphorus from the soil residue, sawmill and 
polishing of stones. The work was conducted in a greenhouse in PVC tubes of 40 cm in 
height. Were used for polishing and sawmill waste of three companies of the Espírito Santo. 
Were applied on the soil surface 0, 5, 10, 20 and 40tons/ha waste estimated to percolation in 
the soil profile by the level of available phosphorus. Was found that waste polishing released 
the largest amounts of phosphorus in the soil. The largest release occurred at the site of 
application, the surface layer of soil (0-10 cm), practically the absence translocation profile. 
The major applications (40 tons / ha) promoted increases of more than 10 times the level of 
soil phosphorus in relation to control. The results showed that these residues can be 
considered promising for use in agriculture. 
 

KEYWORDS: Fertilizer, percolation, industrial waste 
 
INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos são originários das atividades dos diversos ramos da indústria tais 

como a metalurgia, química, petroquímica, papeleira, alimentícia, etc., sendo bastante 



variados podendo ser representados por cinzas, lodos, óleos, resíduos de plásticos, papeis, 

madeiras, fibras, borrachas, metais, escórias, vidros, dentre outros (Naumoff & Peres, 2000). 

A disposição dos resíduos em aterros industriais é muita utilizada. Estes sistemas são 

escavações no terreno onde são depositados grandes volumes deste material. Contudo os 

aterros sanitários precisam ser construídos e operados com grande segurança para que não 

ocorra contato do material com o solo ou a percolação de líquidos para os aqüíferos.  

Apesar disto, atualmente ainda são verificados estes problemas em alguns aterros 

industriais como a falta de um sistema de impermeabilização das paredes laterais e do 

fundo adequados, do sistema de drenagem e do sistema de cobertura do aterro. 

Atrelado ao processo de produção, a geração de resíduos provenientes do corte dos 

blocos torna-se inevitável gerando entre 20 e 25% de pó de pedra e outros acessórios como 

granalha metálica e cal (Moreira et al., 2003), podendo atingir em certas situações, 50% de 

todo o material. A presença destes rejeitos, na forma de lama, no ambiente gera um enorme 

impacto ambiental podendo causar assoreamento de rios, afetando a fauna e a flora da 

região, causar problemas respiratórios nos seres vivos bem como uma grande poluição 

visual. A lama quando seca torna-se um resíduo sólido não degradável classificado como 

resíduo classe III, inerte. 

O Brasil passa por uma crise em relação ao preço dos produtos agropecuários, apesar 

dos aumentos sucessivos de produção e produtividade de grãos, carne e outros produtos. 

Dentre os fatores que impulsionaram os preços dos alimentos nos últimos meses o principal 

são os fertilizantes. A busca de alternativas internas para fertilização das lavouras e 

pastagens, reduzindo a dependência das importações é fundamental para o 

desenvolvimento da agropecuária no Brasil acima dos níveis registrados nos últimos anos, 

acompanhado de redução dos custos de produção.  

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado em casa de vegetação na Univale. Foram utilizados tubos de 

PVC de 9,5 cm de diâmetro e 35 cm de altura. O solo foi coletado em horizonte B textural de 

um solo Argissolo vermelho amarelo. Foram realizadas as análises química e física 

conforme a Tabela 1: 

Tabela 1. Valores do pH, análise granulométrica e a capacidade de campo do solo avaliado. 

 
 

Foram utilizados resíduos de serraria e polimento de rochas ornamentais de empresas 

de Cachoeiro do Itapemirim. Os materiais foram secados até atingirem valores abaixo de 

4%. Os materiais foram coletados nas empresas Katugran (resíduo de polimento), Marbrasa 



(resíduo de polimento e serraria, separados) e Limagran (resíduo de polimento e serraria, 

misturados). Foram adicionados na superfície dos solos dos tubos, separadamente 

utilizando-se quatro doses correspondendo a 5 ton/ha; 10 ton/ha; 20 ton/ha; e 40 ton/ha, 

respectivamente, além da testemunha.  

Após a adição dos resíduos nos recipientes foram adicionados água na proporção de 

80% da capacidade de campo seguido de aplicação diária de água, correspondendo a 20% 

da capacidade de campo durante 30 dias. Após este período os solos foram coletados nas 

profundidades 0-10 cm; 10-20cm e 20-30 cm com objetivo de avaliar a capacidade de 

percolação deste resíduo ao longo do perfil.  Neste ensaio foram avaliados o nível de fósforo 

dos solos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com três 

repetições. O esquema experimental foi um fatorial 4x5x3 correspondendo a quatro tipos de 

resíduos, cinco doses aplicadas e três profundidades. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Gráfico 1 foi analisado o resultado obtido da liberação do fósforo no solo com a 

aplicação dos resíduos de serraria e polimento das rochas. De modo geral, os resíduos de 

polimento promoveram uma maior disponibilização de fósforo no solo. Este fato era 

esperado considerando-se que durante o polimento as partículas das rochas liberadas são 

menores e conseqüentemente, mais reativas no solo, acelerando a disponibilização dos 

nutrientes minerais, sem considerar as rochas de origem.  A menor disponibilização de 

fósforo neste período de análise de percolação ocorreu com o resíduo de serraria da 

Marbrasa.  Em relação às quantidades aplicadas, a liberação do fósforo foi geométrica em 

função das quantidades aplicadas (Gráfico 2). Na percolação no solo observa-se que o 

elemento praticamente não se movimentou no perfil sendo caracterizado em maiores 

quantidades na camada superior de 0-10 centímetros, local onde o resíduo foi aplicado 

(Gráfico 3).  

Gráfico 1. Efeito de diferentes materiais de serraria e 
polimento de pedras ornamentais na alteração do fósforo do 

solo
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Gráfico 2. Efeito dos materiais de serraria  e polimento de 
pedras ornamentais na alteração do fósforo do solo 
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Gráfico 3. Efeito dos materiais de serraria e polimento de 
pedras ornamentais de três empresas no conteúdo de 

fósforo do solo 
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Gráfico 4. Efeito dos materiais de serraria e polimento de 
pedras ornamentais no conteúdo de fósforo do solo
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O resíduo de polimento da empresa Katugran elevou os valores de fósforo do solo na 

camada superior para aproximadamente 23 mg/dm3, seguido do resíduo de polimento da 

Marbrasa com 15 mg/dm3(Gráfico 4), valores excelentes para solos que possuem em média 

3,0 mg/dm3 de fósforo disponível (Gráficos 5).  No Gráfico 5, observa-se que na camada 

superior do solo, o uso d o resíduo nas maiores quantidades elevou o teor de fósforo do solo 

praticamente 10 vezes em relação à testemunha. 

CONCLUSÃO 

 Os resíduos de rochas ornamentais apresentam potencial para elevação dos níveis 

de fósforo do solo, principalmente das empresas de polimento, mas com reduzida 

capacidade de translocação pelo perfil apresentando apenas ação local. 

 

Gráfico  5. Efeito  dos materiais de empresas de 
serraria e po limento de rochas ornamentais no  

conteúdo de fósforo do  so lo  

0

5

10

15

20

25

P ro fundidades

F
ós
fo
ro
 (
m
g/
dm

3)

Limagram

poliment o+ser

raria

Kat ugran

poliment o

Marbrasa

poliment o

Marbrasa

serrar ia

Gráf ico 6 Efeito dos materiais de serraria e polimento de 
pedras ornamentais em diferentes quantidades e  
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RESUMO 
O ácido sulfúrico de baterias usadas é considerado resíduo classe I, tóxico. Para amenizar 
esta classificação, algumas empresas tem reagido o ácido sulfúrico produzindo sal e água 
que é condicionado em aterros industriais com classificação alterada para IIB. Apesar deste 
descarte, o ácido das baterias pode ser utilizado no preparo de um composto importante 
para agricultura: o sulfato de cálcio, ou gesso agrícola, um condicionador de solo. Neste 
trabalho preparou-se compostos de sulfato de cálcio com diferentes pHs oriundo da reação 
do ácido sulfúrico com carbonato de cálcio e oxido de cálcio. Estes materiais foram 
incubados no solo nas quantidades proporcionais as necessidades de corretivo do solo (0%, 
25%, 50%, 75% e 100% das necessidades). Após duas semanas de incubação o solo foi 
coletado e avaliado o seu pH.  Verificou-se que o gesso oriundo da reação do carbonato de 
cálcio mostrou-se mais reativo no solo, alterando significativamente o seu pH para valores 
acima de 7,0.  O pH também foi alterado com o aumento da dose deste gesso, mas não foi 
observado variações entre os gessos produzidos nos diferentes pHs. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gesso agrícola, reatividade, alteração de pH 
 
ABSTRACT 
The sulfuric acid used in batteries is considered Class I waste, toxic. To minimize this 
classification, some companies have responded to sulfuric acid producing salt and water that 
is conditioned on landfills with industrial classification changed to IIB. Although this disposal, 
the acid of the batteries can be used in the preparation of a compound important to 
agriculture: calcium sulphate, or gypsum, an soil conditioner. This work was prepared 
consisting of calcium sulphate with different pHs of the reaction comes from sulfuric acid with 
calcium carbonate and calcium oxide. These materials were incubated in soil in amounts 
proportional to the needs corrective soil (0%, 25%, 50%, 75% and 100% of requirements). 
After two weeks of incubation the soil was collected and evaluated its pH. Was found that the 
gypsum come from calcium carbonate reaction was more reactive in the soil, significantly 
altering the pH to values above 7.0. The pH was also changed with the increase in the 
gypsum dose, but was not observed variations between the gypsum produced in different 
pHs. 
 
KEYWORDS: Gypsum, reactivity, pH changes 
 
INTRODUÇÃO 

O ácido sulfúrico é um ácido forte e solúvel em água em qualquer concentração. Em 

2001 a produção mundial deste ácido foi de 165 milhões de toneladas com utilização 

bastante diversificada como na produção de fertilizantes, processamento de minérios e 

efluentes líquidos, refino de petróleo, eletrólito de baterias, dentre outros processos.  A 

concentração de uso deste ácido varia com a sua função no processo industrial em que está 

sendo utilizado. Na produção de fertilizantes, por exemplo, utiliza-se o ácido mais 

concentrado, acima de 70%, enquanto no uso em baterias esta concentração é de 



aproximadamente 33,5%. A maior parte do ácido sulfúrico produzido no mundo é consumido 

na produção de fertilizantes, cerca de 60% da produção mundial.  Na produção de adubos 

fosfatados como o superfosfato simples, a rocha fosfatada é atacada pelo ácido sulfúrico 

produzindo os fosfatos solúveis. O ácido também é utilizado na reação com a amônia 

produzindo o sulfato de amônio, outro adubo importante na agricultura por fornecer 

nitrogênio e enxofre para as plantas. No nosso cotidiano, o ácido sulfúrico é utilizado na 

produção de sulfato de alumínio que auxilia na coagulação das fibras de celulose na 

formação do papel e limpeza de águas de piscinas e estação de tratamento. Na gasolina é 

utilizado como catalizador de reação do isobutano com o isobutileno originando o isoctano, 

aumentando a octanagem da gasolina. 

Desde a era greco-romana o gesso tem sido utilizado como fertilizante (Collings, 1955). 

No Brasil, os primeiros registros de utilização do gesso agrícola são do Instituto Agronômico 

de Campinas no século XIX. Na década de 70, na Embrapa CPA Cerrado verificou-se que 

no cultivo do milho que recebeu superfosfato simples as plantas resistiram melhor ao 

veranico quando comparado às plantas que receberam superfosfato triplo. Verificou-se que 

o sistema radicular das plantas estava mais profundo com a utilização de superfosfato 

simples.  Este fato foi atribuído ao gesso que faz parte da composição deste adubo (Ritchey 

et al., 1980). 

Este projeto teve como objetivos obter o sulfato de cálcio (gesso) a partir do ácido 

sulfúrico purificado extraído de baterias usadas e recolhidas pela fábrica de Baterias Tudor 

de Governador Valadares, MG através de reação química com o óxido de cálcio (cal) e o 

carbonato de cálcio, rejeito oriundo do processamento e produção da pasta de celulose da 

fábrica de celulose Cenibra, localizada em Belo Oriente, MG. Verificar os seus efeitos no 

solo através das alterações químicas. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no laboratório de solos da Univale. Foram utilizados 

copos plásticos de 200 ml para acondicionar os solos. O solo utilizado foi um B textural de 

baixa fertilidade. Foram utilizados seis preparados de gesso agrícola oriundos da reação do 

ácido sulfúrico com o carbonato de cálcio e óxido de cálcio. Os tratamentos utilizados foram: 

reação do ácido sulfúrico com carbonato de cálcio nos pHs 7,0; 7,5 e 8,0. No outro 

tratamento a reação do ácido sulfúrico ocorreu com o óxido de cálcio para obtenção dos 

mesmos pHs citados anteriormente. Os materiais de gesso foram diluídos em água e 

aplicados no solo. A quantidade utilizada foi equivalente a 25%; 50%; 75% e 100% da 

recomendação do calcário, baseado na análise de solo.  Os solos foram irrigados até a 

obtenção de 100% da capacidade de campo. A irrigação dos solos foi mantida durante o 

período do experimento.  Os copos foram coletados e os solos secados e peneirados, 



seguido de envio ao laboratório de solos da Univale para determinação de pH. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com quatro repetições com 

esquema fatorial 4x2x3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostram que o sulfato de cálcio (gesso) obtido pela reação do 

carbonato de cálcio com o ácido sulfúrico apresenta-se mais reativo no solo quando 

comparado ao sulfato de cálcio obtido da reação do óxido de cálcio com diferença de quase 

um ponto entre os tratamentos (Gráfico 1). No mesmo Gráfico verifica-se que com o 

aumento das doses do gesso no solo o pH também aumenta de forma significativa até a 

utilização de 100% da recomendação do corretivo. Em relação a variação do pH final do 

gesso, não foram observadas diferenças significativas entre estes fatores. No Gráfico 2 

verifica-se o comportamento de ambos materiais quando preparados a pH 7,0. Verifica-se 

que a reação do gesso oriundo do carbonato de cálcio é mais intensa com respostas 

significativas com o aumento das doses, o mesmo não acontecendo com o gesso oriundo 

do óxido de cálcio que atingiu pico de elevação do pH de apenas 6,25, aproximadamente. 

Gráf ico 1. Efeito das diferentes variáveis avalidas dos 
gessos produzidos pela reação do CaCO3 e CaO
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Gráf ico 2. Efeito da ação do sulfato de cálcio oriundo de diferentes 
reações químicas e preparado a pH 7,0 na alteração do pH do solo
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Nos Gráficos 3 e 4 verifica-se os resultados dos gessos preparados nos pHs 7,5 e 

8,0, respectivamente. O comportamento é muito semelhante ao tratamento com os gessos a 

pH 7,0 onde os valores do gesso oriundo da reação do carbonato de cálcio propiciaram ao 

solo um pH próximo a 7,5 na sua dose máxima, enquanto o gesso da reação do oxido de 

cálcio não passou de 6,2. Nos gessos produzidos a pH 8,0 verificamos uma pequena reação 

do gesso de oxido de cálcio, onde na maior dose (100%) o pH do solo verificado foi de 6,6, 

aproximadamente. Esta reatividade, provavelmente está associada à reação original e ao tio 

de compostos químicos produzidos durante a reação. Em reação a agropecuária o gesso 

produzido da reação do carbonato de cálcio apresenta esta característica importante de 

elevação do pH, reação química que gessos produzidos de outras reações e extraído de 

fontes minerais não apresenta. 



Gráf ico 3. Efeito da ação do sulfato de cálcio oriundo de 
diferentes reações químicas e preparado a pH 7,5 na 

alteração do pH do solo

y = - 2 , 4114x 2  + 4 , 2474x + 5, 5946
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Gráf ico 4 . Efeito da ação do sulfato de cálcio oriundo de 
diferentes reações químicas e preparado a pH 8,0 na alteração do 

pH do solo

y = - 2 , 2857x 2  + 4 , 1417x + 5, 5743

R 2  = 0 , 9915

y = 4, 9067x 3  -  7 , 2457x 2  + 3 , 459x + 5, 5423

R 2  = 0 , 9836
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CONCLUSÃO 
    O gesso produzido da reação química do CaCO3 apresentou maior capacidade de 

elevação do pH do solo, mesmo nas quantidades inferiores as recomendadas pela aplicação 

de corretivos agrícolas. O nível do pH inicial da preparação dos gessos não alterou o seu 

comportamento no solo. 
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Resumo – Este trabalho apresenta a aplicação da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) através do 
mapeamento textural e composicional no estudo de grãos de biotita e anfibólio de rochas alcalinas cretácicas 
do Estado do Rio de Janeiro. Os resultados apontam a presença de inclusões sólidas que podem interferir nas 
análises e resultar em padrões de idades por step-heating anômalos. Neste sentido ressalta-se a importância 
da utilização deste método de estudo prévio para os grãos de minerais a serem analisados para datação Ar-
Ar. 
 
 
Palavras-Chave: MEV; rochas alcalinas; biotita; anfibólio 

 

Abstract – SEM compositional mapping data obtained for biotite and amphibole crystals of syenites from 
alkaline rocks are presented in this study. The results show solid inclusions within the grains that may result 
anomalous patterns in Ar-Ar step heating dating. These results support the suggestion for using SEM 
analysis before Ar-Ar analysis procedures. 
                                                    
Keywords: Cretaceous; alkaline rocks; biotite; amphibole 

 
1. Introdução  
 
Os complexos alcalinos que ocorrem no sul-sudeste do Brasil compreendem fundamentalmente uma suíte de 
associação predominantemente sienítica subsaturada composta por foiaítos, tinguaítos e nefelina sienitos. 
Estas intrusões são descritas como complexos zonados, com rochas predominantemente grosseiras, tipo 
foiaítico, no centro e traquítico (maior quantidade de feldspato modal, minerais máficos e possivelmente 
também nefelina) nos bordos. 
Na região Sudeste do Brasil este magmatismo faz parte da “Província Serra do Mar” onde são observadas, 
aproximadamente, 30 intrusões que se estendem desde a cidade de Poços de Caldas (MG) até a Ilha de Cabo 
Frio (RJ). As idades obtidas pelo método K-Ar variam desde 80 Ma a 65 Ma, sendo que o estudo desta 
província tem resultado em diferentes modelos geodinâmicos. Estes modelos levam em conta a existência de 
um lineamento magmático de direção NW-SE caracterizado por complexos alcalinos sieníticos, além de 
litotipos subsaturados e máfico.  
 
 
2. O Microscópio Eletrônico de Varredura 
 
A aplicação do microscópio eletrônico de varredura (MEV) permite revelar detalhes microscópicos de difícil 
identificação na petrografia em microscópio de luz transmitida. No MEV um feixe de elétrons impulsionado 
sobre o material de análise, sob condições de vácuo. Desta forma é possível a observação em alta resolução 
da topografia do espécime estudado, podendo-se a isso acrescentar a identificação de fases minerais através 
de número atômico médio da área estudada e visualização detalhada de características como clivagem, 
fraturas, zoneamento e inclusões. 
Uma importante utilização da microscopia eletrônica de varredura ocorre como ferramenta de pesquisas se 
refere à facilidade na preparação das amostras, a depender dos objetivos do estudo (Lloyd, 1981; Duarte, 
2003). Estudos mineralógicos em MEV permitem a utilização de amostras brutas, polidas ou até mesmo 



lapidadas, desde que as características morfológicas ou inclusões a serem estudadas estejam expostas na 
superfície analisada. A única preparação exigida é a metalização para materiais não condutores de elétrons. 
A microscopia eletrônica de varredura confere vantagem ainda no fato de se poderem obter análises semi-
quantitativas. Desta maneira, inclusões são identificadas na petrografia convencional podem ser 
caracterizados de maneira mais precisa. Assim, as mesmas amostras podem ser estudadas tanto em 
microscopia de luz polarizada quanto em microscopia eletrônica de varredura, sem necessidade de 
preparação específica, facilitando a aplicação desta ferramenta em estudos geológicos.  
Os resultados obtidos dependem do tipo de sinal empregado, gerando uma imagem em de tons de cinza, cujo 
contraste dependerá de variações composicionais ou topográficas na amostra, segundo o sinal empregado: 
sinal de elétrons retro espalhados ou sinal de elétrons secundários. 
A preparação de amostras (Tabela 1) envolveu a quebra em martelo, separação em peneiras de tamanho 
0,5mm, 1 mm e 2 mm e posterior catação em lupa binocular. Os grãos foram montados em epoxi e polidos 
para serem metalizados e analisados em MEV. 
 
 
Tabela 1. Relação das amostras estudadas nesta investigação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Simbologia 

Complexo 
alcalino 

 
Anfibólio   Biotita 

TIG - 01      Tinguá                X 
MPC - 11    Marapicu              X 
TNG - 8B    Tanguá               X 
VNI              Nova Iguaçu   X 
ITA - 22A    Itatiaia             X 

MSJ - 31     
Morro de São 
João X X 

MSJ - 28     
Morro de São 
João X X 

MRD - 01    Morro Redondo X X 
ICF Ilha de Cabo Frio   X 
Soa         Soarinho   X 
PSQ Passa Quatro   X 

 
3. Petrografia Convencional 
 
A maioria destas intrusões é formada por sienitos e monzonitos e seus equivalentes subsaturados, com 
variações texturais desde plutônicas a vulcânicas. As rochas apresentam texturas que variam desde 
isotrópicas com grãos centimétricos, passando por rochas inequigranulares a rochas de granulometria fina. 
Os representantes da fácies equigranulares, de modo geral, apresentam granulação variando entre 3-8 mm. 
Álcali-feldspato é a fase mineral predominante e pode exibir hábitos anédrico a euédrico, o mesmo 
ocorrendo com os raros cristais de plagioclásio. Os minerais opacos apresentam hábitos anédricos, 
subédricos e euédricos. Biotita e anfibólios ocorrem vulgarmente no litotipo Biotita Sienito Grosso, sendo 
mais rara no Álcali-feldspato Sienito Grosso e Sienito Médio.  
Os representantes da fácies gabróicas equigranulares apresentam textura porfirítica, com fenocristais de 
granulação em torno de 3-10 mm. O mineral predominante é o álcali-feldspato que se apresenta anédrico a 
euédricos. O plagioclásio, anédrico e subédrico, ocorrem raramente. A biotita e o anfibólio são encontrados 
com hábitos desde anédricos a euédricos. 
 

 
4. Texturas dos grãos de biotita e anfibólio 
 
As amostras de biotita e anfibólio foram obtidas de amostras de 10 intrusões alcalinas: Tinguá, Marapicu, 
Tanguá, Nova Iguaçu, Itatiaia, Morro de São João, Morro Redondo, Ilha de Cabo Frio, Soarinho e Passa 
Quatro. A intrusão de Morro do São João teve duas amostras tratada (gabro e sienito). A relação das 
amostras está na Tabela 1.  



A amostra de Morro Redondo (Figura 1 A) apresenta inclusões de apatita e óxido de ferro na biotita. A 
amostra de Tanguá (Figura 1 B) apresenta aglomerados de pequenos grãos de biotita que a 
macroscopicamente aparenta um único grão. Já na Figura 1 C, o grão de biotita aparece inteiro, sem muitas 
fraturas, porém com inclusões de anfibólio. 
Nas amostras do Morro de São João (Figura 1 d) observam-se inclusões de apatitas e biotita nos grãos de 
anfibólio. Localmente o anfibólio apresenta textura mais clara, indicando possivelmente uma passagem para 
biotita. Na amostra de Tinguá observam-se inclusões de pirita e anfibólio nos grãos de biotita (Figura 1E). 
Na amostra do Complexo do Mendanha observam-se zonas de biotita desenvolvidas nos grãos de anfibólio. 
Observa-se também uma inclusão arredondada de biotita (Figura 1F). 
 
 

 
 
Figura 1. Imagens obtidas em MEV para biotita e anfibólio de rochas alcalinas. 
 
 
Na segunda amostra do Morro de São João (Figura 2 A) observam-se inclusões de pirita e apatita, com 
cristais euhedrais de anfibólio crescidos em espaços internos no grão de biotita. Na Figura 2 B observa-se 
também uma grande inclusão de pirita. Nesta mesma amostra a Figura 2 C (e seu detalhe na Figura 2 d) 
mostram grãos de biotita com inclusões de anfibólio em agregados. Já na Figura 2 E (e seu detalha na Figura 
2 F) observa-se inclusões de pirita e óxido de ferro no interior dos grãos de biotita. 
 
 Discussões e Conclusões  
A aplicação de MEV através da análise das texturas e das inclusões mapeamento composicional permitiu 
correlações entre as tonalidades de cinza da imagem produzida e a característica química da região imageada. 
Desta forma, para sienitos r gabros da área de estudo, tons de cinza escura normalmente indicavam menores 
concentrações de Fe e Mg (anfibólio), e tons de cinza intermediária eram atribuídos a predominância de maio 
quantidade de hidroxila (biotita), tons cinza claro/intermediário exibiam maiores concentrações de P (apatita) 
e regiões de cor branca eram associadas a minerais opacos, possivelmente pirita (posteriormente confirmado 
por BSE). 
A utilização do MEV neste tipo de investigação foi de bastante utilidade, pois se mostrou uma ferramenta 
prática, econômica e bastante acessível, exigindo relativamente pouca preparação das amostras. A utilização 
do sinal de BSE foi bastante útil na identificação de fases minerais, o que permite maior acurácia nas 
interpretações dos padrões de idades Ar-Ar obtidas por step-heating. Neste sentido as eventuais anomalias 
nos resultados podem ser relacionadas a inclusões sólidas não observáveis na petrografia convencional. Por 
estes motivos a utilização de microscopia eletrônica de varredura passam a ser de fundamental importância 



para as análises Ar-Ar em grãos de minerais. A semelhança das imagens em catodo luminescência em 
zircões analisados pelo método U-Pb 

 
 
Figura 2. Imagens obtidas em MEV para biotita e anfibólio de rochas alcalinas. 
 



AMINOÁCIDOS NO SEDIMENTO DO LAGO ARARI 

 

Santos, H.L.R (helenices@gmail.com, UFF); Pachineelam, S.R. (UFF) 

RESUMO 

Em um testemunho do Lago Arari, no estado do Pará, Ilha do Marajó, foram analisados Carbo-

no orgânico total (COT), nitrogênio total (NT), aminoácidos totais hidrolisáveis (THAA) e hexoa-

minas. A razão C/N variou de.... indicando mudanças na fonte matéria orgânica marinha a ter-

restre. Altas concentrações de THAA-C% são indicativas de MO terrígena, porque tem maior 

concentração de lignina e carboidratos que a de origem marinha. THAA-N aumenta drastica-

mente onde a influência marinha é máxima, devido a fixação de N em formas inorgânicas, no 

sedimento, por ad/absorção em ambientes salinos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aminoácidos, hexoaminas, matéria orgânica, degradação. 

 

INTRODUÇÃO 

Aminoácidos (AA) e carboidratos representam cerca de 40-80% da matéria orgânica (MO) as-

sociada a plantas e animais, uma grande parte dessa fração de MO que entra no ambiente a-

quático é de fonte terrígena (Gupta et al. 1997). Estudos de AAs e hexoaminas (HA) em matéria 

em suspensão (Lee e Cronun, 1984) e em sedimentos (Cowie e Hedges, 1992) mostram que 

alguns AAs e HA são relativamente enriquecidos durante a degradação, enquanto outros são 

preferencialmente degradados. Essa diferença na degradação pode ser usada para determinar 

a decomposição da MO.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostragem:  Um testemunho de 150cm foi retirado com amostrador metálico, com cânulas 

descartáveis de acrílico e particionado com uma resolução de 2cm nos 10cm iniciais e depois 

com resolução de 3cm até o fim do testemunho, e acondicionados até posterior análise.  

Análises químicas:  Os aminoácidos totalmente hidrolisáveis (THAA) foram determinados pelo 

método de Fitznar et al., 1999. Carbono orgânico total (TOC) e Nitrogênio total (NT) são anali-

sados pelo método de Verardo et al., 1990. As análises de C e N isotópicos foram realizadas 

em um espectrômetro de massa de fluxo continuo (CF-IRMS; Finningan, Delta Plus). A razão 

isotópica é calculada por comparar com um padrão de referência internacional.  
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Localização da área de estudo : O lago Arari (ilha de Marajó-Pa) é caracterizado por uma ex-

trema variação sazonal. Nas cheias (fevereiro a junho) alcança uma profundidade média de 

2,5m enquanto nas estiagens (setembro a dezembro) ocorre o desaparecimento quase comple-

to de suas águas. O material pelítico é predominante em todo o lago. O emprego do método de 

datação Pb-210 determinou uma taxa de sedimentação em torno de 1.8mm/ano. Cordões flu-

vio-lacustres, que acompanham as margens do lago, sugerem que o mesmo corresponde ao 

estágio final de colmatagem de um lago maior, admitindo-se que esta parte esteve submersa 

durante as transgressões do pleistoceno.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

δ¹³C variou entre -19,47‰ e -16,49‰, δ15N entre 2,19‰ e 6,96‰, TOC entre 2,21% e 4,39%, 

NT  entre 0,10% e 0,41% e C/N entre 10,48 e 22,10 (Figura 1).  

Figura 1- Variação com a profundidade de δ13C(‰) e C/N no eixo superior;   δ15N(‰), TOC 

(%PS) e TN (%PS) no eixo inferior. 

 

O C/N (m=10,6, ds=3,6, n=10) da parte superior do testemunho (0-25cm) é característico da 

vegetação de gramíneas e no resto do testemunho é devido a influência marinha ou terrígena. 

A razão C/N entre a 25cm e 90cm é resultado da fixação secundária de N no sedimento, atra-

vés da adsorção de amônio por argila e subseqüentemente a remineralização de N. Na figura 2 

a variação de C/N versus δ13C(‰) separa os dados em dois grupos: campo e manguezal, devi-

do a mudança na dinâmica e na fonte da matéria orgânica.   
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Alcântara (2004) acompanhou a mudança de um cerrado a floresta e observou uma mudança 

significante na dinâmica do δ13C(‰), similarmente observamos um aumento entre 85cm e a 

superfície, causado pela mudança de um ambiente predominantemente de manguezal a um 

ambiente de campos naturais. A diminuição de δ13C(‰) entre 85 e 140cm é atribuída a deposi-

ção de matéria orgânica derivada de plantas de manguezal, tipo C3. Assim como δ13C(‰) os 

valores de δ15N aumentam gradativamente com a profundidade. Na figura 3, observa-se que no 

gráfico de δ13C(‰) versus δ15N divide os dados em 3 grupos distintos o que ajuda-nos a enten-

der que não houve uma transição brusca entre dois ambientes  (manguezal a campo), que hou-

ve um período de transição com características de ambos.  

 

Alcântara (2004) observou que plantas tipo C4 têm um valor de δ13N mais baixo que plantas 

tipo C3, o que é indicativo dos diferentes ciclos de N nos dois tipos de plantas. Plantas tipo C4 

têm maior tolerância a seca que plantas do tipo C3. Muitos processos podem explicar essas 

diferenças, incluindo a absorção de N com diferentes assinaturas isotópicas e diferentes pro-

Figura 3 - Variação de δ13C(‰) com δ15N(‰). 
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Figura 2 - Variação de δ13C(‰) com C/N.  
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cessos internos de metabolizar N. O diagrama de pólen desta área indica que mudanças climá-

ticas ocorridas durante o Quaternário foram resultantes de freqüentes alterações interglaciais e 

glaciais, as quais acarretaram na troca de vegetação predominante de floresta para savanas 

(Cohen, 2005). A porcentagem de THAA no TOC (THAA-C) varia de 2.1–20.8% e de THAA no 

TN (THAA-N) varia de 22.4–85.5%. Altas concentrações de THAA-C% são indicativas de MO 

terrígena, porque tem maior concentração de lignina e carboidratos que a de origem marinha 

(Rashid 1985). THAA-N aumenta onde a influência marinha é máxima, devido a fixação de N 

em formas inorgânicas, no sedimento, por ad/absorção em ambientes salinos (Figura 4).  

  

 

CONCLUSÃO  

A matéria orgânica do lago Arari, varia de origem marinha para de origem terrestre. Os valores 

de C/N confirmam esta hipótese. THAA-C, THAA-N mostram serem bons indicadores de origem 

da matéria orgânica.  
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UTILIZAÇÃO DO MÉTODO AVS / SEM EM SEDIMENTOS DE MAN GUEZAL NA 
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RESUMO 

Este trabalho mostra a utilização da metodologia AVS/SEM como ferramenta para a análise do 
sequestramento de metais traço devido a influência de um manguezal localizado na Baía de 
Sepetiba, região que se encontra nos dias atuais, altamente contaminada por estes metais 
provenientes da área industrializada em seu entorno. 

PALAVRAS-CHAVE : AVS; metais traço; contaminação; Baía de Sepetiba. 

ABSTRACT 

This work shows the use of the methodology AVS/SEM as a tool for analysing of sequestring of trace 
metals due to influence a mangrove located in Sepetiba Bay, this region nowadays is highly 
contaminated by these metals from industrialized setor in its surroundings. 

KEYWORDS: AVS; trace metals; contamination; Sepetiba Bay. 

INTRODUÇÃO 

O processo de industrialização ocorrido nas últimas décadas teve foco relevante 

nas áreas costeiras com estruturas portuárias, resultando em intensa contaminação da 

costa, sobretudo por metais, um dos principais subprodutos da industrialização. 

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. A alta quantidade de matéria 

orgânica e sulfetos podem fixar os íons metálicos como sulfetos insolúveis e substâncias 

orgânicas formam compostos organo-metálicos (Lacerda,1993). Os metais são incorporados 

formando monosulfetos amorfos, operacionalmente definidos como sulfetos voláteis na 

reação com um ácido. 

 A relação entre o teor de sulfetos voláteis e o teor dos metais permite inferir sobre 

a capacidade de retenção dos metais no sedimento. O acúmulo de sulfetos voláteis em 

ácido e sua relação com o teor de metais nos sedimentos podem funcionar como um 

mecanismo importante para verificar a viabilidade de sedimentos anaeróbicos funcionarem 

com sumidouros de metais traço (Machado, 2004). 



Sendo assim, este trabalho investigou o sedimento de um manguezal que vem 

sofrendo uma impactação gradativa do aporte de metais traço, devido ao processo de 

industrialização de seu entorno. Este manguezal está localizado no município de Itacuruçá, 

na Baía de Sepetiba, situada no litoral sudeste do estado do Rio de Janeiro (figura 1). 

Na década de 80, a Baía de Sepetiba 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 da 

Bacia Hidrográfica de Sepetiba, e o Porto de Sepetiba, despejam grandes quantidades de 

metais na Baia de Sepetiba, principalmente Zn, Cu, Cd e Pb. 

ÁREA DE ESTUDO 

O sedimento analisado foi coletado na borda de 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, coordenadas datum Aratu 24S, em dezembro de 

2008.  Outros trabalhos como os de Silva et. al. (1990), Lacerda et. al. (1991), com 

perspectivas semelhantes, também foram realizados neste ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Baía de Sepetiba 

METODOLOGIA 

A abordagem utilizada no presente estudo é o modelo de normalização AVS/SEM, 

proposto por Di toro et. al. (1991), e adotado pela Agencia 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, 

utilizando-se da técnica instrumental de ICP-OES. 



RESULTADOS 

Os resultados (figuras 2, 3, 4 e 5) encontrados evidenciam a relação intrínseca entre 

os sulfetos ácidos voláteis e os metais traço analisados, assim como a influência de fatores 

geoquímicos sob suas variações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Variação das concentrações de Zn e AVS Figura 3  Variação das concentrações de Pb e AVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  Variação das concentrações de Ni e AVS Figura 5  Variação das concentrações de Cu e AVS 

Comparando os dados deste trabalho com o resultados de outras pesquisas em 

ecossistemas semelhantes (Machado et al., 2006, Carvalho, 2001, Di Toro, 1992) notou-se 

uma boa correlação entre os resultados obtidos. 

A figura 2 demonstra que o Zn apresenta dois padrões distintos: até a profundidade 

de 20 cm suas concentrações acompanham as de AVS, apresentando-se provavelmente na 

forma de monosulfetos ou sulfetos metaestáveis; já abaixo de 20 cm, o Zn aparentemente 

forma sulfetos próprios, sem que haja substituição por outro metal. É sabido que este metal 

é o principal poluente na região, possuindo então concentrações elevadas, que neste 

trabalho atingiram valores próximos a 1300 µmols/g. 
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Assim como o Zn, o Pb (figura 3) mantém uma correlação com AVS até 

aproximadamente 20 cm, e em profundidade ocorre uma redução em sua concentração, 

podendo ter sido precipitado com S e Fe. 

O Ni acompanha o AVS (figura 4), com exceção da faixa de 18-24cm em que 

possivelmente apresenta-se sob forma lábil. E o Cu em superfície acompanha o AVS (figura 

5), contudo abaixo de 12 cm de profundidade, provavelmente não está na forma de SEM. 

CONCLUSÕES 

Os altos níveis de AVS encontrados confirmam o caráter redutor desta área, e 

segundo Carvalho (2001), este fato favorece a deposição adicional e continuada dos metais 

como Cu, Zn, Pb, Ni, e outros, formadores de sulfetos pouco solúveis, sendo portanto, um 

eficiente e importante sumidouro para estes metais na região em estudo. 

Como já dito, os resultados foram condizentes com pesquisas realizadas 

anteriormente, mostrando uma boa correlação com as análises de AVS, sendo seus desvios 

de correlação, atribuídos à influência de outros fatores de natureza geoquímica. 
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RESUMO 

 

Estudos de biomonitoramento podem indicar o nível de concentrações de 

contaminantes disponível à biota e auxiliar na identificação de áreas impactadas e/ou 

contaminadas por certo composto. Com este intuito, neste estudo foi testada a utilização da 

anêmona Bunodosoma caissarum como espécie bioindicadora de contaminação por 

mercúrio. Foram comparadas as características da anêmona B. caissarum como organismo 

bioindicador com as do mexilhão Perna perna, amplamente utilizado no país para este tipo 

de estudo. As determinações de mercúrio total (HgT) foram realizadas através de 

espectrofotometria de absorção atômica por geração de vapor frio. As faixas encontradas 

em µg/kg (ppb) para HgT em peso úmido de P.perna foram HgT (3,54 – 21,01) e para 

B.caissarum HgT (4,51 – 23,19).  

 

PALAVRAS-CHAVE: metais pesados, bioacumulação, bioindicadores 

 

 

ABSTRACT 
 

Biomonitoring studies can indicate the bioavailable concentrations levels of 
contaminants to the biota and help us on the identification of impacted and/or contaminated 
areas by certain compound. Within this aim, in this study the anemone Bunodosoma 
caissarum was tested as a bioindicator of contamination by total mercury (THg). It’s 
characteristics as a bioindicator were compared with the characteristics from the mussel 
Perna perna, commonly employed in this kind of studies. Total mercury determinations were 
done using cold vapor atomic absorption spectrophotometry. The range of THg 
concentrations in  µg/kg (ppb), wet weight, measured in P. perna were (3,54 – 21,01) and for 
B.caissarum (4,51 – 23,19).  

 

KEYWORDS: heavy metals, bioaccumulation, bioindicators 
 

 



INTRODUÇÃO 

 

Estudos de biomonitoramento podem nos permitir uma avaliação do nível de 

contaminantes disponível à biota e auxiliar na identificação de áreas impactadas e/ou 

contaminadas por certo composto. Com o intuito de encontrar bons bioindicadores para 

satisfazer essa demanda, neste estudo foi testada a utilização da anêmona Bunodosoma 

caissarum como espécie bioindicadora de contaminação de mercúrio na Baía de 

Guanabara. 

 Atualmente, os bioindicadores mais utilizados no Brasil são bivalves filtradores, 

como o mexilhão da espécie Perna perna Linné, 1758. De acordo com Lima (1997) nessa 

espécie a absorção de metais pode ser através das brânquias, do sistema digestivo ou 

então pelo manto. As anêmonas-do-mar são cnidários pertencentes à classe Anthozoa. A 

anêmona Bunodosoma caissarum Côrrea, 1964 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) demonstraram que 

Bunodosoma caissarum pode ser aplicada como bioindicador da contaminação de alguns 

compostos radioativos. Segundo Gouvea et al. (1989), esta espécie também apresenta uma 

grande capacidade de concentração de elementos α-emissores. A absorção de 

radionuclídeos por esta anêmona ocorre mais provavelmente a partir de material particulado 

e alimentos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os pontos de amostragem foram ao todo dez: Arquipélago das Cagarras (Ilha 

Comprida), a ponta do Arpoador, o costão direito da Praia Vermelha, a Ilha de Boa Viagem, 

a Marina da Glória (dentro do enrocamento), o pilar 107 da Ponte Rio-Niterói, o Parcel dos 

Burros, o Parcel das Feiticeiras, a Praia da Bica (na Ilha do Governador), e a Ilha dos Lobos 

situada ao lado da Ilha de Paquetá.  

Para a determinação de mercúrio total (HgT) nos indivíduos foram analisados três 

exemplares de Bunodosoma caissarum e três de Perna perna de cada ponto de coleta, e as 

respectivas duplicatas de cada indivíduo, segundo os protocolos descritos em MALM et al. 

(1989) e BASTOS et al. (1998). As amostras frescas, cerca de 0.5g (de 0.5 a 0.8g), foram 

atacadas a frio com 1ml de H2O2 e foram adicionados 5ml de solução sulfonítrica 

concentrada (H2SO4/HNO3) (1:1). Após essa etapa as amostras foram aquecidas em banho-

maria a 60ºC por 2 horas até a solubilização completa das amostras. Os extratos foram 

resfriados por 15 minutos, sendo adicionados 5ml de KMnO4 (5%) e retornaram ao banho-



maria (60ºC) por mais quinze minutos. No dia seguinte, o extrato foi reduzido com a adição 

de 1mL de cloridrato de hidroxilamina e avolumado com água  MiliQ até 10mL. A 

determinação de HgT foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica por geração 

de vapor frio (FIMS-400, Perkin-Elmer). Para a certificação do método, foram realizadas 

análises dos materiais de referência DOLT-4 e DORM-3 (NRC-Canadá) em todas as 

baterias de trabalho e somente foram aceitos os resultados que estiveram em concordância 

com os valores certificados.  

 

RESULTADOS 

 

Abaixo, nas tabelas 1, encontram-se as concentrações de HgT em ppb (µg /kg) 

obtidas nas anêmonas e mexilhões coletados e analisados no presente estudo. Estão 

apresentados as médias das concentrações, os valores mínimos e máximos e o desvio 

padrão entre eles. Não foram encontrados mexilhões nas estações de amostragem de 

Paquetá e Ilha do Governador, pontos mais internos da Baía de Guanabara. 

 

Tabela 1: Concentrações de HgT em ppb obtidas nas anêmonas e nos mexilhões. 
 Concentração de HgT nas anêmonas e  em ppb 

(µg/kg) 
Concentração de HgT nos mexilhões em ppb 

(µg/kg) 
 Média Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 
Desvio 
Padrão 

Média Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Desvio 
Padrão 

PAQUETÁ 10,46 8,09 13,65 2,72 - - - - 
ILHA DO 
GOVERNADOR 

23,19 18,34 26,81 3,28 - - - - 

PARCEL DOS 
BURROS 

13,97 11,51 18,02 3,53 12,45 10,67 14,24 2,53 

PONTE RIO-NITERÓI 9,04 7,49 12,36 2,24 6,31 5,66 6,96 0,92 
PARCEL DAS 
EITICEIRAS 

19,7 14,85 23 3,88 17,98 11,57 23,3 5,2 

BOA VIAGEM 19,17 17,89 20,45 1,81 21,01 16,03 25,56 4,78 
MARINA DA GLÓRIA 16,61 15,4 17,83 0,99 15,47 13,21 17,21 1,66 
PRAIA VERMELHA 15,16 12,38 17,65 1,84 10,26 7,61 14,59 2,72 
ARPOADOR 4,51 2,06 8,02 2,57 3,54 1,87 6,25 1,92 
CAGARRAS 13,94 11,6 16,29 3,32 10,48 9,25 12,28 1,59 
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Figura 1: Gráfico de comparação entre as concentrações de HgT em ppb encontradas na 

Anêmona Bunodosoma caissarum  e o mexilhão Perna perna ao longo dos pontos de coleta. 



A partir da análise do gráfico (Fig. 1) acima pode-se observar que as concentrações 

médias de HgT nas anêmonas e mexilhões seguem as mesmas tendências, mesmo 

considerando as limitações do pequeno n amostral de um estudo preliminar. Observou-se 

um padrão no qual as concentrações de HgT nas anêmonas eram sempre um pouco 

maiores que nos mexilhões de um mesmo ponto de coleta, com exceção do ponto da Praia 

da Boa Viagem. 

 

CONCLUSÕES 

 

As anêmonas e mexilhões, em geral, apresentaram concentrações semelhantes de 

HgT para cada ponto de amostragem, que refletem a maior ou menor disponibilidade do 

metal. O mexilhão atualmente é considerado o melhor bioindicador para a região, porém 

durante as coletas observou-se que não foi possível encontrar exemplares do mexilhão 

Perna perna em todos os pontos de coleta propostos. Enquanto isso, que a anêmona 

Bunodosoma caissarum foi encontrada em todos os pontos, inclusive os pontos mais 

internos da Baía de Guanabara, Paquetá e Ilha do Governador. Desta forma, pode-se 

concluir que esta espécie de anêmona apresentou uma maior ocorrência na área de estudo 

do que a espécie de mexilhão.  

 Como os padrões de distribuição das concentrações de mercúrio total foram 

similares para ambas as espécies, e a distribuição das populações da anêmona mostrou-se 

mais ampla, pode-se concluir que B. caissarum é um bom candidato a bioindicador para a 

Baía de Guanabara. 
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RESUMO 
 
Apesar do grande interesse cientifico sobre a reconstrução paleoambiental da Amazônia, 
poucos trabalhos dedicam-se ao conhecimento das condições paleoclimáticas nas várzeas 
desta região. Como estes ecossistemas podem atuar como armadilha de sedimentos e 
carbono carreados pelo Rio Amazonas e seus tributários, estas regiões podem representar 
uma importante fonte de indicadores paleoambientais. Para este estudo foi coletado um 
testemunho de sedimento no Lago Comprido, um lago de várzea situado a 550 km da foz do 
Rio Amazonas. Os dados preliminares de teor de água, densidade aparente, mineralogia e 
datação por 14C permitiram reconstruir a hidrodinâmica desta região. Este estudo colocou 
em evidência diferentes ambientes sedimentares que ocorreram nos últimos 4700 anos cal 
AP. Entre 4700 e 3090 anos cal AP foi observado um ambiente com hidrodinâmica mais 
intensa, que até os dias atuais foi gradualmente substituído por um ambiente deposicional, 
com uma taxa de sedimentação mais elevada. Estas variações indicam alterações no 
regime hidrológico do Rio Amazonas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Várzeas, paleoclima, Bacia Amazônica 
 
ABSTRACT 

 
Several palaeoenvironmental and palaeoclimatological reconstructions have been carried out 
in the Amazonia Basin. However, very little is known about past conditions in the Amazonian 
floodplains. As these ecosystems can act as a sink for mineral and organic material carried 
by the Amazon River and its tributaries, it can represent an important source of 
paleoindicators. For this study, a sediment core was recovered from Lago Comprido, an 
Amazonian floodplain lake. The 124-cm long core LCOM1 was  analysed using radiocarbon 
dates, mineralogy, water content and bulk density. The core points out different sedimentary 
environments that occurs in the last 4700 years cal BP. Between 4700 and 3090 years cal 
BP was observed a low hydrodynamic environment that was gradually replaced by a 
depositional environment with a higher rate of sedimentation. These variations indicate 
changes in the hydrological regime of the Amazon River. 
 
KEYWORDS: floodplains, paleoclimate, Amazon Basin 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Os depósitos sedimentares registram as mudanças paleohidrológicas e 

paleoambientais dos últimos milênios (Turcq et al., 1998; Behling & Da Costa, 2000; Behling 

et al., 2001; Irion et al 2006) e, através destes registros, os estudos paleoclimáticos têm 

como objetivo detectar alterações na vegetação e na dinâmica sedimentar de rios e lagos, 

identificando as mudanças ocorridas nos ecossistemas ao longo do tempo. Desta forma é 



possível fornecer subsídios para a compreensão de como o ecossistema pode responder a 

futuras mudanças ambientais ligadas a mudanças climáticas regionais e globais. 

No entanto, ainda existem poucos trabalhos paleoclimáticos em sistemas de várzea 

da Amazônia. Estas regiões são formadas devido à topografia plana (que não chega a 

exceder os 100 m acima do nível do mar), solos pouco drenados, grande variação sazonal 

da precipitação e altos níveis de pluviosidade. Segundo trabalhos de Moreira-Turcq et al 

(2004) e Dunne et al (1998) estas regiões podem representar um importante depósito de 

carbono e sedimento, carreados pelo Rio Amazonas ou originados in situ.  

 

ÁREA DE ESTUDO 

Aproximadamente 17% da Bacia Amazônica esta sujeita a inundação pelo Rio 

Amazonas e seus tributários. Estas regiões inundáveis são localmente conhecidas como 

várzeas e ocupam uma área de 300000 km2 (Junk, 1997). 

Neste trabalho o lago estudado foi o Lago Comprido, que juntamente com o lago 

Maracá representam o último sistema de várzea do Rio Amazonas antes da desembocadura 

deste no Oceano Atlântico. Este sistema localiza-se entre as latitudes sul 02º06’S – 02º21’S 

e longitude oeste 53º50’W – 53º59’W, entre os rios Tapajós e Xingú.  

 

METODOLOGIA 

O testemunho de interesse neste estudo foi identificado como LCOM1 e apresenta 

1,26 m de comprimento. A tabela a seguir apresenta a metodologia aplicada neste trabalho. 

 

Tabela 1: metodologia aplicado no testemunho LCOM1 

Parâmetro Método 
Nº de 

amostras 
Informações fornecidas 

Teor de água 
(Peso úmido – Peso seco) 

(Peso úmido × 100) 
126 

Densidade Peso seco / peso úmido 126 

Mineralogia Espectrometria por infra-vermelho 20 

Indicadores da  

hidrodinâmica  

do meio 

Datação 
14

C 
Espectrometria de massa com 

aceleradores 
4 

Determinação da cronologia 

dos depósitos sedimentares 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O testemunho LCOM1, segundo dados de datação por 14C, apresenta uma idade 

extrapolada de 4700 anos cal AP em sua base.  



Através dos dados obtidos até o momento, pode-se considerar que o testemunho em 

estudo passou por quatro fases de sedimentação, representadas pela figura 1.  A fase IV, 

entre 4700 e 3090 anos cal AP, é caracterizada por densidade mais alta, com teor de água 

mais baixo e taxa de sedimentação igual a 0,02 cm/ano. Nesta fase também ocorre aumento 

da concentração de quartzo, sugerindo a presença de sedimento mais grosso e, 

consequentemente, a ocorrência de ambiente de hidrodinâmica mais intensa e com maior 

influencia do Rio Amazonas. As fases seguintes caracterizam-se pela diminuição 

progressiva da densidade e da concentração de quartzo, concomitante com o aumento do 

teor de água e da taxa de sedimentação, que registra uma media de 0,05 cm/ano. Estas 

características sugerem uma granulometria mais fina, o que indica a alteração para um 

ambiente deposicional desde 3090 anos cal AP até o topo do testemunho. O argilo-mineral 

caulinita, que apresentou ligeiro aumento de concentração nestas fases, marca a influencia 

da bacia de drenagem, em contraste com a fase IV. 

Os argilominerais ilita e esmectita não apresentaram variações significativas ao longo 

das quatro fases de sedimentação. Estes minerais são característicos do Rio Amazonas, 

sendo depositados nesta região. 
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Figura 2: dados de teor de água, densidade e mineralogia do testemunho LCOM1 
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RESUMO 
Amostras de sedimentos de fundo superficial coletadas no estuário do rio Formoso, 

localizado no nordeste do Brasil, foram analisadas quanto à fração biodisponível de alguns 
elementos-traço, incluindo metais-traço (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn). Apesar de ser uma 
área com níveis baixos de impacto ambiental algumas atividades antrópicas, como a 
agricultura e carnicultura, podem estar trazendo danos ambientais. Para servir como base 
de comparação para os dados obtidos foram utilizados os níveis estabelecidos pela agência 
ambiental canadense e a norte-americana. Os resultados revelaram teores relativamente 
elevados de Arsênio, que pode ter além das atividades antrópicas como possíveis fontes, o 
próprio substrato geológico da área. Embora o estuário não seja considerado poluído, os 
níveis anômalos de arsênio detectados trazem preocupações já que, se tratando da fração 
biodisponível ora detectada, esta concentração passaria mais facilmente para o meio 
aquoso e pode estar afetando além da biota, a população local, o que possivelmente 
ocasionaria problemas futuros de saúde pública.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Metais-traço, Sedimento, biodisponibilidade, arsênio.  
 
 
ABSTRACT 
 Samples of bottom sediment collected in the estuary of the River Formoso, located in 
northeastern Brazil, were analyzed for the bioavailable fraction of trace-metal (As, Cd, Cr, 
Cu, Pb, Ni and Zn). Despite being an area with low environmental impact of some human 
activities may be causing environmental damage such as agriculture, aquaculture, etc. To 
serve as a basis for comparison we used the levels established by the Canadian and North 
American environmental agency. The results revealed high levels of arsenic that is beyond 
human activities as possible sources and/or even the geological substrate of the area. 
Although the estuary is not polluted, the anomalous levels of arsenic detected bring 
environmental concerns, since it is the bioavailable fraction now evaluated, which could 
reach the aqueous medium and so may affect the biota and the local population, and could 
promote future problems of public health. 
 
 
KEYWORDS: Trace metals, Sediment, bioavailable, arsenic. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 Dentre os sistemas estuarinos existentes no litoral de Pernambuco o do rio Formoso 

é considerado um dos mais bem preservados. Contudo, observa-se nessa área uma 

tendência crescente e desordenada no que concerne à ocupação humana. Além disso, esse 

ambiente está sujeito à poluição por efluentes domésticos, resíduos industriais, lixo, óleo e 

agrotóxicos, utilizados principalmente na cultura da cana-de-açúcar. 

 Este trabalho avaliou a distribuição espacial de metais considerados danosos ao 

meio-ambiente nos sedimentos do sistema estuarino do rio Formoso, a fim de servir como 



base para estudos futuros e subsidiar o processo de gerenciamento ambiental desse local, 

que embora seja considerado livre das perturbações causadas pela ação antrópica, 

apresentou teores elevados de arsênio.  

 
METODOLOGIA 
 

 A área estudada possui aproximadamente 6Km2, e refere-se ao estuário do rio 

Formoso, localizado na porção sul do Estado de Pernambuco (Figura 1). As amostras de 

sedimentos foram coletadas em 19 estações de amostragem (Figura 1), no dia 26 de março 

de 2008 durante a maré baixa, correspondendo à época seca do ano com precipitação 

pluviométrica total mensal da ordem de 80 mm. Foi utilizado o amostrador do tipo “Van 

Veen” em aço inox. Em seguida as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos com 

identificação da numeração e localização das amostras  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localização da área de estudo e das estações de amostragem de sedimento no estuário do 
rio Formoso (PE). As principais fontes potencialmente contaminantes são igualmente localizadas. 

  

  No laboratório as amostras foram transferidas para bacias plásticas, secas à 

temperatura ambiente e peneiradas para se obter a fração <63µm, por estarem os metais 

mais facilmente associados à esta fração granulométrica. As amostras preparadas foram 

então acondicionadas em potes plásticos até os experimentos. 

 Para a digestão das amostras para as análises geoquímicas, 0,5 gramas de amostra 

foram pesadas em balança de precisão. A elas foram adicionados 10 mL de HCl 0,5M, em 

seguida o frasco foi tampado e agitado por 1 hora. Tal ácido foi utilizado para a extração de 

elementos químicos que estão ligados ao sedimento de forma relativamente fraca, 

resultando na obtenção da fração biodisponível dos elementos químicos. As leituras foram 

realizadas em espectrômetro de plasma com espectrometria de massa acoplada (ICP-MS), 

no Laboratório do Instituto de Geociências da UNICAMP. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 Embora tenham sido coletadas amostras de sedimentos de fundo em 19 estações, 

em apenas 13 delas foi possível obter quantidade suficiente de material na fração <63µm 

necessária para as análises químicas. Isso se explica pelo fato de o sedimento de fundo do 

estuário estudado ser constituído principalmente de material arenoso. 

 As concentrações dos elementos químicos investigados observados na Tabela 1 

foram confrontadas com as normas da agência ambiental canadense (ENVIRONMENT 

CANADA, 2002) e norte-americana (USEPA, 1998). A primeira apresenta dois níveis de 

classificação: TEL (“Threshold Effect Level”), concentração abaixo da qual não são 

esperados efeitos adversos sobre organismos aquáticos e PEL (“Probable Effect Level”), 

concentração acima da qual são esperados efeitos adversos severos sobre organismos 

aquáticos. O intervalo entre o TEL e o PEL representa uma possível ocorrência de efeito 

adverso à comunidade biológica.   

 

Tabela 1. Concentrações dos elementos químicos investigados no sedimento de fundo do Estuário de 
Rio Formoso (PE) e valores de referência TEL/PEL E ERL/ERM considerados para comparação. 

ELEMENTOS 
QUÍMICOS 

ESTAÇÔES DE AMOSTRAGEM VALORES DE REFERÊNCIA 

II III IV V VII VIII IX XI XIII XIV XVI XVII XVIII TEL1 PEL1 ERL2 ERM2 

As 2,4 5,9 8,6 3,7 8,7 20,0 9,2 12,0 10,7 6,0 8,7 7,0 6,4 5,9 17 8,2 70 

Cd 0,015 0,015 0,025 0,015 0,04 0,11 0,04 0,05 0,05 0,015 0,015 0,06 0,04 0,6 3,5 1,2 9,6 

Cr 7,4 5,8 4,8 6,0 6,1 5,5 6,0 4,9 5,0 2,7 6,0 6,2 4,3 37,3 90 81 370 

Cu 1,15 1,28 2,93 2,36 2,82 2,65 3,71 2,81 2,62 2,34 2,34 2,04 2,12 37,5 197 34 270 

Pb 3,4 4,1 3,8 6,2 2,9 2 5,8 4,4 3,7 2,3 3,8 7,9 4,1 35 91,3 47 220 

Ni 1,3 1,2 1,3 1,1 1,8 3,2 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 18 35,9 21 52 

Zn 7,6 7,6 11,5 10,6 32,4 26,1 19,7 13,5 18,1 10,0 31,2 19,4 12,4 123 315 150 410 

1. Mcdonald et al. (2000) 
2. USEPA (1998) 
 

 A USEPA (1998) denomina de Effects Range-Low - ERL (Intervalo de Efeito - Baixo) 

o valor correspondente às concentrações metálicas abaixo das quais efeitos adversos 

raramente ocorrem. E de Effects Range - Median - ERM (Intervalo de Efeito – Médio) que 

corresponde às concentrações metálicas acima das quais efeitos adversos freqüentemente 

ocorrem. Valores entre o ERL e ERM indicam que possivelmente os sedimentos são tóxicos. 

 O confronto dos dados do ambiente estudado com os valores de referência das 

agências ambientais internacionais revelou que apenas o As apresentou teores acima dos 

recomendados por tais agencias. O As apresentou forte correlação positiva com Ni e Cd. 

Essa associação dentro dos padrões geoquímicos é improvável, indicando que se trata de 

uma área influenciada pela ação antrópica.   

 Compartimentando o estuário de acordo com seus principais afluentes observa-se 

que: no rio Ariquindá, dentre os pontos II, III, IV e V, apenas no IV as concentrações 

ultrapassaram os limites das legislações utilizadas (TEL/ERL), ficando o ponto III no limite 

do TEL. Apesar disso, o rio tem como possíveis fontes antrópicas o lixão que é a céu aberto 

e bem próximo à rede de drenagem, e as atividades agrícolas (principalmente o cultivo da 

cana-de-açúcar), que poderiam contribuir com a presença de agrotóxicos. Além disso, o 

próprio substrato litológico da área também se revela como provável fonte (geogênica) para 

o As, uma vez que foram descritas, recentemente e no âmbito desta pesquisa, camadas de 

rochas vulcânicas na área, sendo conhecido na literatura valores de As associados a S 



presentes anomalamente em tais rochas. Análises químicas complementares destas rochas 

estão em curso. 

 O rio Formoso apresentou o maior pico referente às concentrações de As do estudo 

no ponto VIII (PEL/ERL), além desta tem-se concentrações significativas deste elemento 

químico nas estações VII e XI (TEL/ERL). Nestas estações de amostragem há influência de 

lixão, atividades agrícolas, lançamento de esgoto in natura e fazendas de carcinicultura 

(Figura 1). Além disso, existem aviários na área, cujos dejetos de sua produção intensiva 

podem ser fontes de Cu, As e Zn. Assim pode-se dizer que como as fontes potenciais dessa 

área são essencialmente antropogênicas, os valores anômalos de arsênio podem ser, pelo 

menos neste momento da pesquisa, muito provavelmente oriundos delas. Entretanto, não se 

descarta a possibilidade de uma contribuição geogênica, tendo em vista a descoberta de 

camadas de rochas vulcânicas recentemente. 

 O ponto XI localizado no rio Fradinho e o XIII no rio do Frade ultrapassaram o TEL. 

Próximo a esses rios existem loteamentos e aglomerados rurais, cujo lançamento de 

efluentes se dá de forma direta em alguns pontos desses rios. A amostra de sedimento de 

fundo analisada no rio Lemenho se manteve dentro das normas utilizadas. 

 No rio Porto das Pedras as concentrações de As ultrapassaram o TEL em todos os 

pontos (XVI, XVII e XVIII), porém só o XVI esteve acima do ERL. Nesse rio existem nas 

suas margens fazendas de carcinicultura de grande porte. Lima (2008), estudando o 

estuário do rio Botafogo (situado a cerca de 120 km a norte do rio Formoso) constatou que 

as concentrações de As apresentaram os valores mais elevados nas áreas onde havia esse 

tipo de atividade, afirmando que tal fato indica que as condições de aumento da 

concentração de matéria orgânica e de pH ácido resultantes de tal atividade antropogênica 

são propícias à fixação desse elemento no sedimento de fundo. Dessa forma, pode ser que 

essa atividade esteja influenciando a concentração de As nesse afluente. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os sedimentos do estuário do rio Formoso apresentaram concentrações de 

elementos e metais-traço que podem estar ocasionando efeitos adversos não só a biota, 

mas também à população local. O As foi o elemento cujos valores foram mais significativos 

do ponto de vista ambiental por ser um dos elementos mais danosos a saúde e também por 

ter ultrapassado os índices com os quais as concentrações encontradas foram comparadas. 

Sua fonte deve estar relacionada não só ao substrato geológico local, mas também a fontes 

antropogênicas. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Lima, E. de B., Paiva, S. C. de; Gazineu, M. H. P., Rego, R. C. Pereira; Salgueiro, A. A. 2005. 

Presença de metais na água do Rio Formoso, PE, Brasil. Higiene alimentar. 19: 49-53. 

MacDonald, D.D., Ingersoll, C.G., Berger, T.A. 2000. Development and Evaluation of Consensus-
Based Sediment Quality Guidelines for Freshwater Ecosystems. Archives of Environmental 
Contamination and Toxicology. 39: 20-31. 

CCME. 2002. Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, Summary 
Tables Update.http://www.ccme.ca/publications/ceqg_rcqe.html  

USEPA. 1998. EPA’s Contaminated sediment management strategy. Washington. USEPA. EPA-823-
R-98-001,http://www.epa.gov/waterscience/cs/library/strategy.pdf 



RECONSTITUIÇÃO PALEOAMBIENTAL DA SERRA NORTE DOS CARAJÁS (PA) 
EM REGISTROS SEDIMENTARES LACUSTRES. 

 
Marcela Cardoso Guilles da Conceição, Universidade Federal Fluminense, marcelautn@yahoo.com.br 

Renato de Aragão Ribeiro Rodrigues, Universidade Federal Fluminense, renato_arr@yahoo.com.br 
Renato Campello Cordeiro, Universidade Federal Fluminense, rccordeiro@geoq.uff.br 

Abdelfettah Sifeddine, Institut de Recherche pour Développement , abdel.sifeddine@bondy.ird.fr 
Bruno Jean Turcq, Institut de Recherche pour Développement 

Marcelo Roberto Barbosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, marcelo_barbosa@coffey.com 
José Carlos Sícolli Seoane, Universidade Federal do Rio de Janeiro, cainho.geo@gmail.com 

 
 
RESUMO 
De acordo com os grandes questionamentos sobre o futuro do clima global torna-se de fundamental 
importância verificar no curso da evolução do nosso planeta a variação do clima. Tendo em vista que a 
seqüência e a natureza dos eventos passados causados por alterações climáticas estão registradas, em 
grande parte, nos depósitos sedimentares dos últimos milênios. Por isso, o objetivo geral deste trabalho 
é, através de sondagens em sistemas lacustres na região de Carajás. Tendo como objetivo específico 
determinar a deposição de indicadores de queimada e de parâmetros orgânicos e inorgânicos em 
registros paleoambientais, a fim de entender a relação dos processos de queimadas com mudanças 
paleoclimáticas. A determinação de parâmetros orgânicos e inorgânicos em registros paleoambientais 
permite entender o processo de deposição destes elementos em função de mudanças paleoambientais e 
mudanças das matrizes sedimentares. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Mudanças climáticas, paleoclimatologia, carvão, Serra dos Carajás 
 

ABSTRACT 
According to the big questions about the future of the global climate it is of fundamental importance to 
verify the course of evolution of our planet the change in climate. As the sequence and nature of past 
events caused by climate change are reported, largely in sedimentary deposits of the last millennium. 
Therefore, the aim of this work is through surveys in lake systems in the region of Carajás, identify the 
occurrence of fires in forest ecosystems. With the specific objective to determine the deposition of 
indicators and parameters of burnt organic and inorganic in paleoenvironment records in order to 
understand the relationship of the processes of burning with paleoclimatic changes. The determination of 
organic and inorganic parameters in paleoenvironment records can understand the process of deposition 
of these elements in terms of paleoenvironment changes and changes of sedimentary matrix. 

 

 

KEYWORDS: Climatic changes, paleoclimatology, charcoal, Serra dos Carajás 
 
INTRODUÇÃO 
 

De acordo com os grandes questionamentos sobre o futuro do clima global torna-se de 

fundamental importância verificar no curso da evolução do nosso planeta a variação do clima. Tendo em 

vista que a seqüência e a natureza dos eventos passados causados por alterações climáticas estão 

registradas, em grande parte, nos depósitos sedimentares dos últimos milênios (Turcq et al., 1993), o 

estudo de registros sedimentares será uma importante ferramenta para estudos paleoclimáticos. 

Levando em consideração que as florestas são importantes ecossistemas para a manutenção do 

ciclo hidrológico e do clima (Salati et al., 1979), a sua modificação para pasto, minas e áreas de cultivo, 



por exemplo, colocam em risco fenômenos que estão fortemente relacionados com o clima e o ciclo 

hidrológico. Sendo as queimadas um dos principais responsáveis pela degradação da Floresta 

Amazônica.  

O fogo é um processo crítico no sistema terrestre que promoveu conseqüências para a dinâmica 

da vegetação, para os ciclos biogeoquímicos e para a química da atmosfera (Whitlock et al., 2007). 

Variações na atividade do fogo foram importantes na reorganização da biota e são importantes agentes 

primários de mudanças em ecossistemas (Overpeck et al., 2002). Atividades do fogo estão ligadas a 

mudanças na circulação atmosférica e marinha que afetam padrões regionais de vegetação. Atividades 

humanas no passado, presente e futuro também afetam as ligações fogo-clima-vegetação em todas as 

escalas espaciais (Foley et al., 2005). 

Incêndios florestais no Holoceno foram documentados por fragmentos de carvão encontrados em 

muitos lugares na Amazônia (Turcq et al, 1998; Cordeiro, 1995; Cordeiro, 2000, Cordeiro, 2008, Sanford, 

1985; Soubies, 1980; Saldarriaga and West, 1986). Durante o médio Holoceno, o fluxo de carbono atingiu 

um pico devido à presença de grandes quantidades de fragmentos de microcarvões no sedimento 

(Sifeddine et al. 1994), neste trabalho foi observado um aumento do poder refletor das partículas durante 

o Holoceno em relação ao Pleistoceno tardio. Tais carvões são resultantes de incêndios florestais que 

ocorreram durante o mesmo período (7000 – 4000 
14

C anos BP) em diferentes regiões da Amazônia 

(Soubies, 1980; Turcq et. al., 1998, Cordeiro et al. 1995, Cordeiro et al., 2008). Por isso o presente 

trabalho visa elucidar a dimensão da deposição de partículas carbonizadas durantes as fases secas 

holocênicas e as fases secas pleistocênicas (~40000 à 10000). As análises de granulometria, densidade, 

teor de água e mineralogia permitirão ajudar na reconstrução dos paleoambientes e a entender os 

processos climáticos ocorridos durante o Holoceno. 

O objetivo geral deste trabalho é, através de sondagens em sistemas lacustres na região de Carajás, 

identificar a ocorrência de incêndios em ecossistemas florestais e fazer um comparativo entre essas 

fases, para a partir daí entender a dimensão dos incêndios entre as fases climáticas identificadas. Tendo 

como objetivo específico determinar a deposição de indicadores de queimada e de parâmetros orgânicos 

e inorgânicos em registros paleoambientais, a fim de entender a relação dos processos de queimadas 

com mudanças paleoclimáticas. 

Material e Métodos 

 

O lago estudado localiza-se na Serra Norte dos Carajás, no Estado do Pará (06º05`04.17”S, 

50º08`45.14”W) dentro de uma área de mineração. A Serra dos Carajás esta situada no chamado 

corredor seco da Amazônia entre duas áreas de maiores precipitações governadas pela massa equatorial 

continental e massa equatorial atlântica e apresenta clima do tipo Am (classificação de Koppen), quente e 

úmido com três meses de estação seca. O testemunho coletado possui 450 cm e foi fatiado a cada dois 

centímetros. Foram feitas análises granulométricas, mineralógicas, densidade e teor em água. A análise 



mineralógica foi feita através de espectrometria de infravermelho pela transformação de Fourier (Bertaux, 

1998). A análise granulométrica foi feita através de um analisador por difração a laser, modelo CILAS 

1064. Além de análise de partículas de carvão presentes no sedimento, através de observação 

microscópica. 

 

Resultados e Discussão: 

 

O testemunho possui principalmente sedimento fino em toda sua extensão (argila e silte), com algumas 

entradas de areia em 20 e 217 cm. As frações granulométricas não variaram bruscamente ao longo do 

testemunho (variações entre silte fino, médio e grosso) (Figura 1). A presença dessas frações 

granulométricas predominantemente finas podem indicar condições mais secas, que dificulta o transporte 

de sedimentos mais grossos. Dentre os minerais encontrados no testemunho: a caulinita, a gibsita, e 

sílica estão distribuídas de maneira uniforme em todo o testemunho, embora em diferentes proporções 

(Figura 2). O quartzo foi encontrado apenas no topo do testemunho (60cm), e a siderita em partes bem 

pontuais do testemunho(180 e 304 cm). 

 

                               
Figura 1: Gráfico de teor em água, densidade, estatigrafia                              Figura 2: Distribuição dos minerais. 

do testemunho e granulometria 

 

De acordo com as analises de partículas de carvão pode-se observar a presença de fases com 

maior concentração de carvão que são decorrentes de incêndios, sendo indicativos de fases mais secas 

como é mostrado no gráfico 1. Foram encontrados os maiores picos de partículas de carvão em 20, 85 e 

360 cm. Os resultados de carvão e granulometria indicam a ocorrência de fases mais secas em 

determinadas facies do testemunho. Tendo em vista que esses resultados ainda são preliminares e que 

ainda faltam os resultados de datação por C
14

 e de C/N, por hora pode-se concluir que no testemunho 

coletado apresenta fases mais secas. 
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Gráfico 1: Gráfico de partículas de carvão/grama de sedimento o testemunho CSN 03/07. 
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RESUMO 

 
O Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), localizado no município de 

Ipojuca – PE apresenta uma variedade de atividades antrópicas capazes de interferir na 
sanidade dos corpos aquáticos receptores e de seus sedimentos ativos. O 
monitoramento das atividades portuárias, industriais e de infra-estrutura pode ser 
elaborado através do estudo da qualidade dos sedimentos dos corpos aquáticos 
próximos, como o Rio Tatuoca, cuja bacia hidrográfica está incluída nos limites da zona 
industrial do CIPS, podendo desta forma indicar a distribuição dos metais ali depositados 
e seus eventuais impactos. Foram coletados quatro testemunhos de sedimentos ao longo 
do estuário do Rio Tatuoca, com auxílio de um amostrador à percussão, que foram 
seccionados em intervalos de cinco centímetros e analisadas em ICP/AES para 
determinação de 16 elementos químicos. Apesar do enriquecimento observado, não há 
conseqüências toxicológicas previsíveis para o ecossistema, configurando um estuário já 
impactado, porém não poluído. 
 
Palavras-Chave: Porto de Suape, Geoquímica Ambiental 
 
 
ABSTRACT 

 
The Suape Industrial Port Complex (CIPS), located in the district of Ipojuca – 

Pernambuco-Brazil, presents a variety of activities capable to interfere in the sanity of the 
receiving bodies and of their active sediments. The monitoring of the port and industrial 
activities and of infrastructure can be achieved through the study of the quality of the 
nearby water body sediments, like the Tatuoca River, whose basin is completely included 
within the limits of the CIPS industrial area, therefore being able to indicate the distribution 
of the metals deposited and their eventual impacts. Four sediments core samples were 
collected alongTatuoca River, each core sample was split into subsamples of five 
centimeters height that were analyzed in ICP/AES for determination of 16 chemicals 
elements. In spite of the small observed enrichment, there are no predictable toxicological 
consequences for the ecosystem, configuring an impacted estuary but not polluted. 
 
Keywords: Suape Harbor, Environmental Geochemistry 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

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

pólo de negócios industriais e portuários da Região. Essas atividades portuárias por 

estarem localizadas em regiões costeiras, promovem uma pressão sobre os recursos 

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

e autodepuração de poluentes dos sistemas estuarinos. De modo a caracterizar a 



evolução temporal do aporte de elementos oriundos das atividades portuária, industrial e 

agrícola e verificar o grau de impacto ambiental sofrido, testemunhos de sedimentos de 

fundo foram coletados em 4 pontos ao longo do estuário do Rio Tatuoca. Estes pontos 

foram selecionados em função do uso e ocupação na bacia do rio Tatuoca para se 

verificar possíveis contrastes geoquímicos existentes em função destes usos. Desta 

forma, dois destes testemunhos foram coletados em uma região onde estão sendo 

implantados novos empreendimentos (testemunhos 1 e 2), outro coletado em um ponto 

de difícil acesso dentro do estuário (testemunho 3), aqui descrito como ponto mais 

afastado das atividades antrópicas do CIPS e o quarto testemunho (testemunho 4) 

coletado em área de influência direta das atividades de dragagem do porto interno do 

Complexo Industrial Portuário de Suape. 

 

METODOLOGIA 

 

Ao longo do Rio Tatuoca foram coletados 4 (quatro) testemunhos o primeiro com 

45 cm de comprimento, o segundo com 40 cm, o terceiro com 60 cm e o quarto com 45 

cm. Assim, as amostras foram classificadas conforme seu testemunho de origem e nível, 

segundo a numeração Pij, onde i representa o ponto de coleta do testemunho, e j a 

profundidade a partir do topo. As amostras foram armazenadas a 18oC e os testemunhos 

foram seccionados em intervalos de 5 cm de comprimento. Após o seccionamento do 

testemunho, as sub-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. Em seguida as amostras foram desagregadas e homogeneizadas 

em almofariz de porcelana. Uma alíquota de 1,0g de cada amostra foi solubilizada com 

água-régia em 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. 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As análises químicas dos sedimentos coletados em testemunhos no Rio Tatuoca 

evidenciaram que o comportamento geoquímico é bastante diferenciado no que concerne 

às características de deposição e preservação das espécies químicas discutidas nos 4 

testemunhos. Notadamente os testemunhos 1 e 2 são bem semelhantes, com 

características de uma forte hidrodinâmica com acentuada influência do escoamento 

superficial da bacia de drenagem do rio Tatuoca. Para evidenciar as diferenças 

geoquímicas existentes entre os 4 perfis foi confeccionado um diagrama triangular do Zr, 

Y e Pb onde é possível observar uma separação dos testemunhos, com sugestivas 

indicações hidrodinâmicas porquanto o zircônio é um silicato tipo resistato, sem 

capacidade sortiva e encontra-se sempre associado ao quartzo em circunstâncias 

deposicionais de maior energia hidrodinâmica, ou seja, onde a fração arenosa sobrepuja 

a pelítica-orgânica (Lima, 2008). As zonas delineadas no gráfico (Figura 1) indicam a 

separação dos perfis 1 e 2 em função do teor do zircônio mais elevado, e inversamente, 

empobrecido em Y e Pb, que se mostram com teores mais elevados nos perfis 3 e 4, 

respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As características geoquímicas dos quatro perfis são bem distintas ao se 

considerar suas assinaturas geoquímicas típicas, observando que o zircônio pode ser 

correlacionado às áreas com maior influência de material superficial terrígeno, 

provenientes de aterros circunvizinhos sendo então carreados para o rio Tatuoca através 

do escoamento superficial durante período de chuvas intensas na bacia de drenagem do 

mesmo. 

 

 

Figura 1– Diagrama triangular para o Pb, Y e Zn. 



CONCLUSÕES 

 

De acordo com estudos recentes realizados no CIPS (Teódulo et al 2003, Chagas 

2003), os teores de chumbo, cromo, níquel e zinco encontram-se de forma geral 

próximos às concentrações obtidas nos testemunhos 1, 2 e 4, e relativamente elevadas 

no testemunho 3, uma vez que uma destacada quantidade de matéria orgânica neste 

testemunho, favorece uma maior concentração de elementos químicos nos sedimentos. 

Comparando agora com os valores das amostras do topo de cada testemunho, ou seja, 

analisado a situação mais recente, pode-se observar que os teores de chumbo 

encontram-se dentro do mesmo intervalo de concentração, e os elementos Cr, Ni e Zn 

apresentam um notável aumento em seus teores em relação aos trabalhos anteriores, 

sugerindo que essas espécies químicas sejam indicadoras fundamentais no 

monitoramento da qualidade dos sedimentos dos corpos aquáticos localizados no CIPS. 

O diagrama triangular se configurou em uma ferramenta importante para a 

distinção das amostras de sedimento (testemunhos) no que concerne a subordinação de 

suas características geoquímicas (Y e Zr) e aos aspectos referentes à poluição e 

toxicidade (Pb). Assim, os testemunhos analisados neste trabalho indicam que apesar de 

ser evidente o registro do impacto ambiental causado pelas obras de infra-estrutura do 

porto de Suape, a qualidade dos sedimentos do Rio Tatuoca encontra-se alterada, porém 

o mesmo não pode ser considerado como poluído considerando-se os parâmetros 

analisados quando comparados a padrões internacionais de toxicidade em sedimentos, 

tais como o adotado pela USEPA. 
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RESUMO 
 No sudeste de Santa Catarina existem inúmeras minas de exploração de argilas destinadas à 
indústria cerâmica da região. Para o conhecimento desta matéria prima foi realizado a caracterização 
em detalhe de uma frente de lavra em atividade. 
 A exploração é realizada em terrenos sedimentares da Formação Rio do Rasto (Permiano 
Superior) na Bacia do Paraná que afloram como montanhas testemunho. 
 Foram coletadas amostras representativas dos níveis desta mina composta de argilitos com 
intercalações de siltito. 
 As amostras foram analisadas por difração de raios X pelo método do pó e na fração <2µm. 
Foi realizado um estudo petrográfico de lâminas delgadas e observações de fragmentos em 
microscópio eletrônico de varredura a partir elétrons secundários. 
 Os resultados mostraram uma grande variação vertical da mineralogia, apresentando três 
níveis, até 2,00m há predomínio de esmectitas. Entre 2,00m e 5,50m esmectitas são os principais 
argilominerais, mas com quantidade significativa de ilita e mica e acima de 5,50m onde há grande 
aumento do feldspato potássico e mica detrítica. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Argilominerais; Cerâmica; Bacia do Paraná. 
 
 
 
ABSTRACT 

 In the southeast of Santa Catarina are many mines in exploitation of clays for the ceramic 
industry in the region. To the knowledge of this material in detail is necessary the characterization of 
front the mine. 
 The exploitation of clays is held in sedimentary Rio do Rasto Formation (Upper Permian) in 
the Paraná Basin. 
  Samples where collected representing the levels of this mine of argillites with 
intercalations of siltites. 
 The samples analyzed by X-ray diffraction using the method of powder and the fraction <2µm. 
And petrographic study in the thin blades and observations of fragments in the scanning electron 
microscope from secondary electrons. 
 The results showed a large mineralogy vertical variation, with three levels, down to 2.00m 
there is a predominance of smectites. Between 2.00m and 5.50m smectites are the main, but with 
significant amount of illite and mica and above 5.50m where there is large increase in potassium 
feldspar and detrital mica. 
 
 
 
KEYWORDS: Clay Minerals; Ceramics; Paraná Basin. 



INTRODUÇÃO 

 Este trabalho objetiva a caracterização em detalhe de uma frente de lavra de 

exploração de argilas localizada no município de Turvo, sudeste de Santa Catarina, 

fornecedora de matéria prima destinada à indústria cerâmica da região. 

 Na fabricação de cerâmicas para revestimento é necessária uma homogeneidade de 

composição das argilas tornando assim importante o melhor conhecimento desta matéria 

prima e o controle geológico da frente de lavra. 

 O depósito deste estudo posiciona-se no Grupo Passa Dois (Schneider et al. 1974), 

na Formação Rio do Rasto da Bacia do Paraná. São argilitos cinza escuros com 

intercalações de siltitos um pouco mais claro, apresentam estrutura maciça de pacotes 

métricos intercalado a estruturas plano paralelas milimétricas a dessimétricas.  

 O material extraído é britado e colocado em descanso ao relento e coberto por lona, 

posteriormente na indústria é misturado a outros materiais para ser utilizado como matéria 

prima na fabricação de cerâmica de revestimento. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A coleta das quatorze amostras para análise foi feita de forma a serem 

representativas dos diferentes níveis da mina até a altura de sete metros (acima desta cota 

o material é descartado como estéril). 

 Inicialmente as amostras foram analisadas petrográfica e texturalmente por meio de 

microscopia óptica a partir de lâminas delgadas. 

Foram pulverizadas e analisadas para determinação mineralógica semiquantitativa 

na fração total por difração de raios X (DRX) pelo método do pó. 

Após a desagregação das amostras em meio líquido foram feitas lâminas com o 

material argiloso na fração <2µm orientado e posteriormente analisadas no DRX nas formas 

natural, saturadas em etilenoglicol e aquecidas a 550̊C para identificação dos argilominerais 

pelas faces 00l (Brindley & Brown, 1980). 

Foi realizada análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) através de 

elétrons secundários secondary electrons (SEM) que permitiu obter imagens tridimensionais 

aparentes de fragmentos das amostras. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi verificado a existência de grãos detríticos de mica, quartzo, K-feldspato, 

plagioclásio, óxidos, esfeno e outros minerais pesados aparecem com tamanhos entre 30 e 

50<µm (Fig. 01) apresentando-se muito angulosos e com baixa esfericidade (Fig. 02). 

 

 
Figura 01 – Fotomicrografia (nicóis cruzados) mica detrítica, com pequena deformação e alterada nas 

bordas. 
 
 

 
Figura 02 – Imagem de fragmento de amostra onde vrifica-se crescimento de esmectitas sobre um 

grão de K-feldspato detrítico. 

 

Baseado principalmente na mineralogia verifica-se que a lavra possui três níveis 

distintos (Fig. 03), o primeiro nível de comportamento homogêneo até 2,00m de altura em 

que existe a predominância da esmectita acima de 50%, tendo o quartzo e mica/ilita com 

13% e 23% respectivamente. Entre 2,00m e 5,50m o segundo nível em que a esmectita e 

mica/ilita são predominantes com 43% e diminuindo o quartzo para 8%. Finalizando acima 

de 5,50m temos uma queda da esmectita, um relativo aumento de quartzo e K-feldspato 

para 13% e grande quantidade de mica/ilita (mais de 50%) marcada pela grande ocorrência 

de mica detrítica. 



 

0

1

2

3

4

5

6

7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

esmectita mica quartzo plagioclásio K-feldspato
 

Figura 03 - Gráfico da proporção semiquantitativa normatizada em 100% dos minerais na fração 

<2µm nas diferentes alturas coletadas. 

 

A matéria prima composta de esmectita e ilita possui boas característica plásticas 

estando presente nos níveis mais baixos. No terceiro nível acima dos 5,50m possui 

contribuição maior de K-feldspato e também tem uma quantidade maior de mica, tornando 

esta matéria prima bem mais refratária, justamente pertencente à camada estéril atualmente 

descartada. 

Como deve haver controle da homogeneidade nos lotes da matéria prima explorada 

destinada à produção cerâmica, configura-se assim a importância de amostragem e 

caracterização mineralógica, para o bom rendimento da mineração, sendo fundamental o 

controle geológico.  
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Resumo - Estudos realizados na bacia triássica Ischigualasto-Villa Unión, (NW Argentina)
permitiram a identificação e a caracterização no Cerro Morado de rochas hipabissais
alcalinas básicas, cuja magmatismo é correlacionado com a ruptura do supercontinente
Gondwana. A soleira foi caracterizada como um corpo tabular e intrusivo concordantemente
com a Formação Chañares (Triássico Médio). A base da soleira é constituída por olivina
diabásios, enquanto que na porção intermediária e de topo dominam rochas tefríticas.
Dados litoquímicos indicam uma tendência alcalina para as rochas da soleira, fato este
também demonstrado pela presença comum de Nen e Oln. O comportamento dos elementos
maiores e traços, correlacionados com o ID, mostram que o principal processo de
diferenciação magmática foi o fracionamento mineral. O padrão dos LILE, HFSE e ETR são
similares aos de basaltos alcalinos intra-placas. Os elevados destes elementos, associado
as razões entre os elementos incompatíveis, sugerem uma fonte mantélica enriquecida e
heterogênea. Os dados isotópicos de Sr, Sm e Nd são consistentes com fontes mantélicas
múltiplas, incluindo reservatórios do tipo PREMA, com uma leve influência de componentes
do tipo MORB e EMI.

Palavras-Chaves: NW Argentina, soleira, rochas básicas, isótopos.

Abstract - Studies carried out in the Cerro Morado, situated in the Ischigulasto – Villa Unión
Triassic Basin (NW Argentine) possibility the identification and the characterization of the
hypabissal alkaline basic rocks, which magmatism is probably related to breakage of the
Gondwana Supercontinent. The Cerro Morado hypabissal rocks are disposed as a sill, which
is concordant with the sedimentary rocks of Chañares Formation (Middle Triassic). The basal
portion of the sill is constituted by olivine diabase and the intermediate and top portions are
constituted dominantly by porphyritic tephrytic rocks. Lithochemical data suggest an alkaline
tendency for the rocks, as observed too by Nen and Oln presence. The behavior of the major
and trace elements, when correlated with D.I. shows that the main magmatic differentiation
process was the mineral fractionation. The LILEs, HFSE and REE behaviors are very similar
to those of the intra-plate alkaline basalts. The high LILEs and HFSE contents, associated to
ratios between incompatible elements suggest a heterogeneous and enriched mantle source.
Isotopic data (Sr, Sm and Nd) indicate multiples mantle sources, including PREMA reservoirs
and a slight influence of MORB and EMI components.

Keywords: NW Argentine, sill, basic rocks, isotopes.

INTRODUÇÃO

A Bacia Ischigualasto – Villa Unión faz parte de um conjunto de bacias continentais

geradas, principalmente por componentes extensivos, relacionados à ruptura do

supercontinente Gondwana durante o Cretáceo. Esta bacia é classificada como uma bacia

do tipo hemigabren, cujo preenchimento é caracterizado por sedimentação clástica de



origem continental (flúvio-lacustre) e por rochas vulcânicas e hipabissais de composição

básica a intermediária, cujo magmatismo é relacionado a estruturas extensionais resultantes

de uma reativação de lineamentos Paleozóicos.

Figura 1: Mapa geológico simplificado da Bacia Ischigualasto – Villa Unión.

GEOLOGIA DO CERRO MORADO

O Cerro Morado é constituído por duas unidades geológicas: Formação Chañares

(Triássico Médio), que ocorre na base e é formada por arenitos e pelitos e Formação Los

Baldecitos caracterizados por uma soleira constituída de rochas hipabissais básicas.

A base da soleira é constituída por olivina diabásios dominantemente porfiríticos,

com fenocristais de plagioclásio, clinopiroxênio e olivina e uma matriz composta

essencialmente por plagioclásio + feldspatóides + olivina + opacos + apatita + vidro. Na

porção intermediária e de topo dominam rochas tefríticas predominantemente porfiríticas,

com fenocristais de plagioclásio, clinopiroxênio, feldspatóides, envoltos por uma matriz

hemicristalina, fina a média composta, essencialmente, por plagioclásio + feldspatóides +

opacos + apatita + vidro.

CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA

A tendência alcalina para as rochas da soleira é observada em todas as

classificações químicas, fato este também demonstrado pela presença de Ne n e Oln. Na

classificação proposta por de la Roche (1980), as rochas da soleira transicionam do campo

traqui-fonolito, passando pelo campo dos mugearitos até o campo dos hawaiitos.

As rochas básicas do Cerro Morado, quando normalizados segundo padrões MORB

(Pearce, 1983), apresentam um enriquecimento nos elementos com alta mobilidade em



contraste com os elementos imóveis, como do Y e do Yb que apresentam padrões próximos

a unidade (Fig. 2). Os teores de ETR das amostras do Cerro Morado, quando normalizados

com o padrão condrítico, mostram um suave enriquecimento dos ETRL em relação aos

ETRP. Os padrões observados nestes diagramas multi-elementares e o comportamento dos

LILE, dos HFSE e dos ETR são típicos de fontes mantélicas enriquecidas e muito

semelhantes aos de basaltos alcalinos intraplacas.

Figura 2: Diagramas multielementares mostrando o comportamento médio de alguns
elementos traços e ETR das rochas do Cerro Morado.

O dados isotópicos obtidos para as rochas hipabissais do Cerro Morado indicam

razões isotópicas baixas para
87

Sr/
86

Sr (0,7033636-0,7046118) e altas para
143

Nd/
144

Nd

(0,512907-0,513021) que são similares as registradas para rochas relacionadas a

reservatórios do tipo OIB (PREMA), tanto em ambientes oceânicos, como continentais

(Zindler & Hart, 1986; Wilson, 1993). Isso é confirmado no gráfico Sr vs. Nd, onde as

amostras ocupam o campo dos reservatórios do tipo PREMA, como a maioria dos magmas

basálticos, apresentando uma leve tendência em direção ao campo dos reservatórios do tipo

BSE (Fig. 3). As amostras mostram valores positivos para εNd (7,1-9,3) e negativos para

εSr, similares aos valores da maioria dos basaltos continentais e de ilhas oceânicas.

Os dados isotópicos de Sr e Nd são consistentes com fontes mantélicas múltiplas,

incluindo reservatórios do tipo PREMA, com uma leve influência de componentes do tipo

MORB e EMI.

As razões entre elementos incompatíveis são também úteis na investigação de fontes

magmáticas, a partir de um manto heterogêneo (Weaver, 1991). A comparação entre as

razões de diferentes fontes mantélicas (Weaver, 1991) com as calculadas para as rochas

hipabissais do Cerro Morado sugere uma forte similaridade com uma de fonte do tipo OIB-

EMI (Fig. 12). O padrão de elementos traços e as características isotópicas são típicos de

associações alcalinas geradas a partir de uma fonte mantélica litosférica, modificada por

processos metassomáticos relacionados à subducção.
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Figura 3 - Sr vs. Nd relationship for Cerro Morado rocks. Reservatórios mantélicos
identificados por Zindler & Hart (1986).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Cerro Morado representa um importante segmento hipabissal básico na bacia

triássica Ischigualasto-Villa Unión (NW Argentina), cujo magmatismo é relacionado a

processos extencionais vinculados a ruptura do Supercontinente Gondwana. A porção basal

da soleira é constituída por olivina diabásios que gradam em direção ao topo para rochas de

composição tefrítica.

Os dados geoquímicos indicam uma afinidade geoquímica subsaturada em sílica,

corrobarado pela presença de Nen e Oln. O comportamento dos elementos-traço e ETR

mostram um enriquecimento de LILE e HFSE, assemelhando-se ao padrão de basaltos

alcalinos intra-placa. Os dados isotópicos de Sr, Sm e Nd são consistentes com fontes

mantélicas múltiplas, incluindo reservatórios do tipo PREMA, com uma leve influência de

componentes do tipo MORB e EMI.
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RESUMO 
A intrusão de soleiras é responsável por uma série de mudanças de caráter mineralógico e 
estrutural sobre suas rochas encaixantes. No caso da Bacia do Paraná, soleiras de 
composição básica provocaram metamorfismo termal em suas encaixantes sedimentares. 
Conforme afloramento observado na Pedreira Boscardim, município de Irati, PR, as 
formações Irati e Serra Alta, quando em contato com essas soleiras, apresentam 
paragêneses metamórficas que se enquadram nas fácies sanidinito, horblenda hornfels e 
albita-epidoto hornfels, conforme a distância da encaixante em relação ao contato com a 
intrusão. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  soleiras; metamorfismo termal; Serra Geral; Bacia do Paraná. 
 
 
ABSTRACT 
Sills intrusions cause several mineralogical and structural changes over their host rocks. In 
Paraná Basin, basic sills caused thermal metamorphism over treir sedimentary host rocks. 
As well as seen at Pedreira Boscardim, Irati city, PR,  the Irati and Serra Alta formations, 
when in contact with those sills, present metamorphic assemblies that classifies the 
metamorphism into sanidinite, hornblende hornfels and albite-epidote hornfels facies, as well 
as the distance from the sills increases. 
 
KEY-WORDS: sills; thermal metamorphism; Serra Geral; Paraná Basin. 
 

INTRODUÇÃO 

 
As rochas vulcânicas, de idade mesozóica, sobrepostas às rochas sedimentares da 

Bacia do Paraná, são resultado de um grande evento magmático vinculado aos campos 

tensoriais e fenômenos endógenos que levaram à desagregação do Pangea (Milani et al. 

2007). Estas rochas (de composição basáltica) ocorrem como espessos derrames, diques 

de direção preferencial NW-SE e soleiras intrudidas concordantemente ao plano de 

estratificação dos litotipos sedimentares da bacia. 

Na Pedreira Boscardim (situada no município de Irati, PR), aflora uma soleira com 

espessura média de 8,5 metros, objeto de estudo deste trabalho. Neste corpo, observam-se 

xenólitos com até 20 metros de comprimento por 1 metro de espessura. O seu contato 

inferior dá-se com a Formação Irati, que é caracterizada por folhelhos siltico-argilosos, 

arenitos conglomeráticos, arenitos finos e folhelhos argilosos pretos betuminosos, com 

intercalações carbonáticas (Hachiro 1996). Já o limite superior da soleira está em contato 

com litotipos da Formação Serra Alta, que é constituída por uma seqüência de argilitos, 

folhelhos e siltitos cinza escuro a pretos (Schneider et al. 1974). 



Os minerais modais descritos são plagioclásio, augita e magnetita. Análises químicas 

mostram que o teor de sílica é de 51,91% e o de TiO2 3,51%. Os minerais normativos 

presentes são quartzo (7,8%), plagioclásio (49,28%), ortoclásio (8,98%, hiperstênio 

(21,37%), illmenita (6,04%), magnetita (4,48%) e apatita (1,04%).  

Este trabalho visa caracterizar os efeitos da intrusão sobre as rochas sedimentares 

encaixantes, como paragênese metamórfica e grau de metamorfismo de contato, a partir de 

análises petrográficas e de difratometria de raios X. Foram coletadas 11 amostras da 

encaixante, sendo 1 referente à Formação Irati, 7 à Formação Serra Alta e 3 aos xenólitos 

da Formação Irati presentes na soleira. 

 

ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 

 As amostras da encaixante no contato superior (Formação Serra Alta) possuem 

granulometria entre silte e argila e laminação plano-paralela. Em lâmina delgada, observam-

se duas assembléias minerais: a primeira, de origem detrítica e a segunda, de caráter 

metamórfico. A primeira é definida por grãos de quartzo (15-30%), matriz composta por 

argilominerais e sericita (40-70%),  grãos de plagioclásio (oligoclásio) e microclínio (menos 

de 5% modal). Em algumas amostras, observa-se, a presença de intraclasto. A paragênese 

metamórfica, em porcentagem subordinada, é constituída por cordierita, epidoto subédrico a 

euédrico, sanidina euédrica (nas amostras próximas ao contato), flogopita euédrica a 

subédrica, ora concordante ora discordante com a laminação plano-paralela, e talco, em 

lentes (com cerca de 1,5 mm de diâmetro) discordantes da estrutura da rocha. Em algumas 

amostras, observam-se estruturas nodulares com cerca de 2 mm de diâmetro, além de 

material muito fino recristalizado nas bordas dos intraclastos. Há ainda lentes com cerca de 

2 mm de quartzo recristalizado, também com material muito fino recristalizado em suas 

bordas, além de cristais de quartzo, com extinção ondulante e/ou contato poligonal, 

dispersos na matriz. As rochas são meta-pelitos, tendo como protólitos siltitos. 

 Na encaixante no contato inferior e nos xenólitos (Formação Irati) ocorrem minerais 

de granulometria silte e argila, cor cinza escura e laminação plano-paralela. Em lâmina 

delgada são identificados três litotipos. O primeiro é composto por matéria orgânica (45-

70%), grãos de quartzo (25-35%), pontualmente com extinção ondulante e contato poligonal, 

sericita orientada paralelamente à laminação da rocha (5-10%), grãos de plagioclásio 

(provavelmente oligoclásio) e microclínio (traços), intraclastos orientados conforme a 

laminação, com diâmetro entre 1 e 4mm (até 10%) e cristais de epidoto (traço). Este litotipo 

é classificado como um meta-pelito, cujo protólito trata-se de um folhelho. O segundo 

litotipo, de estrutura maciça, constitui-se por cerca de 60% de carbonato, por minerais 

opacos (cerca de 40%) e por quartzo, margarita e clorita subordinados, definido como 



metacalcário. O terceiro litotipo possui grãos de quartzo (25%), pontualmente com extinção 

ondulante, matriz formada por sericita e argilominerais (65%), feldspato alcalino e 

plagioclásio (oligoclásio) (traços), minerais opacos (5%), flogopita (5%) e epidoto (traços). 

Há ainda sulfetos preenchendo fraturas, com feições de remobilização. O quartzo também é 

observado formando lentes, circundadas por material recristalizado de granulação muito 

fina. O litotipo em questão é um metapelito, cujo protólito trata-se de um siltito. 

 

DIFRAÇÃO DE RAIO X 

A análise por difratometria de raios X foi realizada no Laboratório de Análise de 

Minerais e Rochas (LAMIR) do Departamento de Geologia, UFPR, em difratômetro de 

marca Phillips, modelo PW-1830. Os difratogramas foram interpretados em software X'pert 

Highscore.  

Com base na interpretação dos difratogramas, foi possível estabelecer paragêneses 

metamórficas. No contato inferior, houve a cristalização de quartzo, flogopita e epidoto (Fig. 

1a). Nos xenólitos, observam-se duas paragêneses: a primeira configurada por calcita, 

margarita, e clorita (Fig. 1b) e a segunda,  por quartzo, muscovita, flogopita e epidoto. 

 

   

Fig 1: a) Paragênese quartzo+flogopita+epidoto; b) paragênese calcita+margarita +clorita; 

 

No contato superior, há quatro paragêneses, sendo que o quartzo, a muscovita, a 

flogopita e o epidoto são minerais comuns a todas. A diferença é que uma é representada 

somente por esses quatro minerais, enquanto a segunda também apresenta cordierita e 

talco (Fig. 2a), a terceira, sanidina (Fig. 2b) e a quarta, talco. 

 

 

 



    
Fig. 2: a) Paragênese quartzo+muscovita+flogopita+epidoto+cordierita+talco; b) paragênese 

quartzo+muscovita+flogopita+epidoto+sanidina 

 
CONCLUSÕES 

Na Pedreira Boscardim, os siltitos e folhelhos das formações Irati e Serra Alta foram 

afetados por metamorfismo termal no contato da soleira com as encaixantes. Esta afirmativa 

é justificada tanto pela presença, nas encaixantes, de minerais metamórficos (tais como 

epidoto, sanidina, margarita, talco e flogopita) quanto por feições de recristalização (como 

lentes de quartzo e talco circundadas por material de granulação mais fina) e estruturas 

nodulares (características do metamorfismo de contato). Com o auxílio da difração de raios 

X, pode-se definir que as condições de metamorfismo às quais a encaixante foi submetida, 

próximo ao contato com o corpo ígneo, atingiram a fácies sanidinito. Conforme a encaixante 

se distancia do contato com a soleira, as condições de metamorfismo são de grau mais 

baixo, entre fácies hornblenda hornfels e albita-epidoto hornfels, respectivamente. Isso 

indica que, no contato, as temperaturas de metamorfismo variaram entre 795 e 990°C 

(Fácies sanidinito), enquanto nas porções mais distantes, de 500 a 700° (Fácies hornblenda 

hornfels) e 250-300 a 500°C (Fácies albita-epidoto hornfels), de acordo com a classificação 

de Turner & Verhoogen (1960). 
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ABSTRACT 
The carbonate system in groundwater and subsurface systems has the potential to influence 
arsenic mobility. The influence of carbonate associated with a dissimilatory iron reducing 
bacteria on arsenic release was studied in different Al and Fe (hydr)oxides. Arsenic loaded 
samples were anaerobically incubated and periodically sampled to evaluate the contents of 
soluble Fe, Al, and As. Shewanella putrefaciens cells were able to utilise both noncrystalline 
and crystalline Fe (hydr)oxides as electron acceptors, releasing As into solution. The 
presence of structural Al restrained the reduction of Al-goethites and consequently the As 
desorption. Gb showed significant amounts of As displaced by carbonate. Fh, Gt, and Hm 
showed higher As release in the presence of bacteria, so that the differences compared to 
the treatment without bacteria can be ascribed to reductive dissolution of iron. The highest 
difference was observed for Fh which showed less than 10 % of As released in the absence 
of iron reducing bacteria. In spite of low crystallinity, Al(OH)3 was the most efficient in 
retaining arsenate on its surface, followed by Fh in the absence of bacteria. 

 
Keywords: Arsenic, biological reduction, carbonate, Al and Fe (hydr)oxides. 

 

 

RESUMO 
A presença do carbonato solúvel em águas subsuperficiais e em sistemas de subsuperfície 
apresenta grande potencial para influenciar a mobilidade do arsênio. Assim, a influência do 
carbonato, associado com uma bactéria redutora do ferro na mobilidade do arsênio foi 
estudada em diferentes oxihidróxidos de Fe a Al. Essas amostras, após serem carregadas 
com As, foram incubadas anaerobicamente e coletadas, periodicamente, para avaliar a 
concentração de Al, Fe e As solúveis. A Shewanella putrefaciens foi eficiente em utilizar 
ambos os materiais mal cristalizados e cristalinos como aceptores finais de elétrons, 
liberando As para a solução. O Al estrutural restringiu a redução das Al-goethitas e, 
consequentemente, a dessorção do As. Gibbsita apresentou quantidade substancial de As 
deslocado pelo CO3

2-. Na presença da bactéria, Fh e Gt mostraram as maiores quantidades 
de As liberadas, de modo que a diferença, em comparação ao tratamento sem bactéria pode 
ser atribuída à redução do ferro. Apesar da baixa cristalinidade, o Al (OH)3 foi mais eficiente 
em reter o arsenato em sua superfície, seguido da Fh, na ausência de bactéria.  

 

Palavras-chave: Arsênio, redução biológica, carbonato, oxihidróxidos de Fe e Al 
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INTRODUCTION 

Arsenic contamination is an environmental, ecological and health concern. The input of 

As in the environment is attributed to natural and anthropogenic sources which are related to 

weathering of As-bearing rocks, leakage of As-rich thermal waters to shallow aquifers, and 

mining and smelting activities (Matschullat, 2000; Smedley and Kinniburgh, 2002). In natural 

waters As occurs mainly in inorganic forms as trivalent arsenite [As(III)] (as H3AsO3) or 

pentavalent arsenate [As(V)] (as H2AsO4
- and HAsO4

2-).  

Elevated aqueous carbonate concentrations in groundwater have been studied and 

linked, by some authors, to increase aqueous As concentrations in natural waters (Appelo et 

al., 2002). The displacement of adsorbed As with dissolved carbonate was recently 

examined theoretically by Appelo et al. (2002), and this mechanism was proposed to 

potentially be one of the major reasons for high As concentrations in groundwater. 

On the other hand, based on the association between many As and Fe(III) 

(hydr)oxides, and the tendency of these minerals to be dissolved under suboxic conditions, 

biological iron reduction can also have a major impact on the persistence and mobility of As 

under such conditions (Lovley et al., 1993). The aim of this work was to investigate the 

decoupling of As(V) from Al-goethites and other synthetic Al and Fe (hydr)oxides influenced 

by carbonate in the presence of dissimilatory iron reducing bacteria. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Synthesis of Al and Fe (Hydr)oxides. Hematite (Hm), Goethite (Gt), 2-line 

Ferrihydrite (Fh), and three Al-substituted goethites (AlGts) with different Al for Fe 

substitution (13, 20, and 23 cmol mol-1 of Fe) were synthesised according to Schwertmann 

and Cornell (2000). Gibbsite (Gb) was prepared according to Kyle et al. (1975). Similarly, a 

poorly crystalline Al hydroxide [Al(OH)3] was also prepared, but with the suppression of the 

heating step to preserve low crystallinity. These adsorbents were loaded with sufficient As(V) 

to achieve their maximum adsorption capacity (Silva, 2008), calculated by the difference 

between the initial and final As concentration in solution. Checks containing arsenic in 

solution but no adsorbent material were used to measure the amount of arsenic adsorbed by 

the walls of the reaction vessels. 

 

Influence of competing anion. The effect of carbonate on As release under anaerobic 

conditions were performed taking 0.1000 g of As-loaded adsorbents which were equilibrated 

with 96 mL of the sterile basal medium, containing 30 mmol L-1 of carbonate (as NaHCO3) 

and 10 mmol L-1 lactate, and 4.0 mL of Shewanella putrefaciens cell suspension in a 125 mL 

screw cap plastic bottle. The suspensions were purged with high-purity N2 and anaerobically 



 3

incubated in a glovebox for about 500 h. For all experiments checks were also carried out 

with no cell suspension. Aliquots were periodically taken, filtered through 0.22 µm membrane 

filters, acidified using concentrated HNO3, and stored for further analyses of Al, As, and Fe 

by ICP-OES. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Soluble Fe, Al, and As were negligible in the control experiments, suggesting no As 

release due to Fe reduction at the absence of bacterial cell (data not shown). The fraction of 

As desorbed by carbonate from Al-goethites was almost the same in the presence and 

absence of iron reducing bacteria (Figure 1). Gibbsite also presented comparable fractions of 

As desorbed in both presence and absence of S. putrefaciens cells. This result suggests that 

As(V) adsorption onto Gb surface is characterised by a weaker binding mechanism in 

relation to other (hydr)oxides. It is also clear that arsenic mobilization from Gb and AlGts is 

primarily due to desorption by exchange with carbonate rather than to reductive dissolution as 

the fraction of iron dissolved from these adsorbents (Figure 1b) was quite low (< 2%). On the 

other hand, Fh, Gt, and to a lesser extent Hm showed higher As release in the presence of 

bacteria in such a way that the differences can be ascribed to the reductive dissolution of 

iron. The highest difference was observed for Fh which showed less than 10 % of As 

released in the absence of iron reducing bacteria. These results indicate that only 20 % of 

the As released can be attributed to desorption by carbonate. For Gt, nearly 50 % may be 

explained by exchangeable mechanisms. 

An appreciable fraction of iron was solubilized in presence of Fh (Figure 1b). In that case, 

As mobilization was congruent with biological iron reduction, reaching nearly 50 %. Although 

theoretical calculations indicated oversaturation with respect to siderite and this mineral 

phase can not act as sink for soluble As, as observed for vivianite (Silva, 2008). 

Spectroscopic evidence have shown that adsorbed As forms inner-sphere binuclear 

surface complexes with Al and Fe (hydr)oxides (Ladeira et al. 2001). Hence, those stable 

complexes can account for the generally low desorption of As by carbonate. Nevertheless, 

our data suggest that these complexes are to a certain extent more stable for poorly 

crystalline Al(OH)3 and ferrihydrite followed by Hematite in relation to goethite and gibbsite.  

Prediction of As mobility, however, remains a very complex issue, and As sorption 

modelling requires a more detailed understanding of the bonding mechanism and kinetics. 

Thus, investigations are warranted to further elucidate the binding mechanisms that play a 

key role on arsenic sorption on Al-substituted goethites surfaces. 
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Figure 1. Fraction of As desorbed by carbonate and biologically reduced Fe(III) by S. 
putrefaciens cells, after 500 h of incubation time. a, fraction of As mobilised in the presence 
and absence of bacteria; b, fraction of Fe solubilized. Data are represented as means ± 
standard error of the mean (n = 3); bars not visible are smaller than symbol 
 

 
CONCLUSIONS  

1. Carbonate was able to desorb As from all matrixes, mainly from Gb suggesting that the 
binding mechanism on the surface of that matrix is governed to a certain extent by a weak binding 
complex;  

2. The poorly crystalline hydroxides proved to be most efficient phases in retaining arsenic, but 
aluminium hydroxide gains an advantage over Fh under reducing conditions.  
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RESUMO 
No início do Cretáceo, associado à fragmentação do Pangea, diversos corpos ígneos 

na forma de soleiras e diques intrudiram nas rochas sedimentares da Bacia do Paraná, 
metamorfizando-as termalmente. Nas formações Ponta Grossa e Irati, observam-se 
minerais e estruturas metamórficas decorrentes deste processo. A partir da análise de 
amostras coletadas em três pedreiras localizadas no estado do Paraná, é possível 
determinar que as condições de metamorfismo às quais estas duas formações foram 
submetidas enquadram-se na fácies albita-epidoto hornfels. 

 
PALAVRAS-CHAVE : metamorfismo termal; Formação Ponta Grossa; Formação Irati. 
 
 
ABSTRACT 
 On the early Cretaceous, related to the Pangaea breakage, several igneous bodies 
(sills and dykes) intruded the Paraná Basin’s sedimentary rocks, resulting in thermal 
metamorphism. In the Irati and Ponta Grossa Formation, it’s possible to recognize 
metamorphic minerals and structures, as a result of that process. Analyzing samples from 
three quarries located on the Paraná State, the metamorphism conditions to which these two 
formations were submitted were determined, both classifies as albite-epidote hornfels facies. 
 
KEYWORDS: thermal metamorphism, Ponta Grossa Formation; Irati Formation. 

 

INTRODUÇÃO 

  

 As soleiras e os diques básicos intrudidos nas rochas sedimentares da Bacia do 

Paraná são resultado de um grande evento magmático, de idade mesozóica, relacionado à 

desagregação do Pangea.  

Este trabalho visa caracterizar o efeito destas intrusões sobre as rochas das 

formações Ponta Grossa e Irati, horizontes preferenciais de ocorrência das soleiras.  

Para este estudo, foram analisados três corpos ígneos: um dique e uma soleira 

intrudidos na Formação Ponta Grossa, localizados respectivamente nas pedreiras 

Boscardim (PB1) e Moro (PM) – ambas localizadas no município de Ponta Grossa - e uma 

soleira intrudida na Fomação Irati, na Pedreira Boscardim (PB2 - município de Irati, PR). 

As rochas aflorantes são constituídas essencialmente por plagioclásio (labradorita), 

augita e magnetita. Subordinadamente há apatita, clorita, argilominerais, biotita, microclínio 

e hornblenda. Os teores de SiO2, determinados por fluorescência de raiox X, variam entre 50 



e 51,5%; de Na2O + K2O entre 3 e 4,5%, sendo as rochas classificadas como basaltos. Os 

teores de TiO2 variam de 2,07 a 3,15%, determinando as rochas como de alto TiO2. Todas 

as amostras analisadas possuem quartzo normativo, além de plagioclásio, hiperstênio, 

diopsídio, ortoclásio, illmenita, magnetita e apatita. 

Os métodos utilizados para a análise das encaixantes foram a análise petrográfica e  

a difratometria de raios X. Esta última foi realizada no Laboratório de Análise de Minerais e 

Rochas (LAMIR), Departamento de Geologia, UFPR, em difratômetro modelo PW-1830. Os 

difratogramas foram interpretados com o auxílio do software X'pert Highscore.  

 

ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 

 Formação Ponta Grossa 

As rochas sedimentares da Formação Ponta Grossa possuem granulação muito fina, 

cor cinza claro a cinza esverdeado, em PB1, e marrom claro em PM, estrutura maciça ou 

nodular e estão silicificadas no contato. Os protólitos eram folhelhos e siltitos 

respectivamente. 

 As amostras da PM possuem 45-65% de quartzo com granulação de muito fina à 

média, 20-25% de argilominerais, 15% de mica branca como cristais de granulação fina à 

média, 10% de flogopita de hábito subédrico e granulação média à grossa, até 10% de 

feldspato alcalino, provavelmente clástico e traços de minerais opacos.  

Na PB, próximo ao contato, a assembléia mineral é composta por: 40% de zoisita de 

granulação média à grossa; 30% de epidoto muito fino; 10% de plagioclásio, possivelmente 

albita, de granulação média a grossa; 10% de minerais opacos subédricos a anédricos, de 

granulação média à fina; 10% de quartzo e carbonato de granulação média à fina; e traços 

de mica branca fina. Nas rochas mais distantes do contato é comum a presença de nódulos, 

com diâmetro médio de 0,5 mm, os quais são indícios do metamorfismo. Nestas amostras a 

assembléia mineral é definida por: 40-50% de quartzo de granulação média à grossa, 30% 

de argilominerais muito finos, 10-20% de mica branca, como cristais de granulação média à 

fina, ora orientados em uma direção preferencial, ora dispersos na rocha; e 5-20% de 

minerais opacos, geralmente anédricos e de granulação fina à média. 

 

Formação Irati  

As rochas são formadas por minerais de granulometria silte e argila, cor cinza escura e 

laminação plano-paralela. Em lâmina delgada são identificados três litotipos. O primeiro é 

composto por matéria orgânica (45-70%), grãos de quartzo (25-35%), pontualmente com 

extinção ondulante e contato poligonal, sericita orientada paralelamente à laminação da 

rocha, (5-10%), grãos de plagioclásio (provavelmente oligoclásio) e microclínio (traços), 



intraclastos orientados conforme a laminação, com diâmetro entre 1 e 4mm (até 10%) e 

cristais de epidoto (traço). Este litotipo é classificado como um meta-pelito, cujo protólito 

trata-se de um folhelho. O segundo litotipo, de estrutura maciça, constitui-se por cerca de 

60% de carbonato, por minerais opacos (cerca de 40%) e por quartzo, margarita e clorita 

subordinados, definido como metacalcário. O terceiro litotipo possui grãos de quartzo (25%), 

pontualmente com extinção ondulante, matriz formada por sericita e argilominerais (65%), 

feldspato alcalino e plagioclásio (oligoclásio) (traços), minerais opacos (5%), flogopita (5%) e 

epidoto (traços). Há ainda sulfetos preenchendo fraturas, com feições de remobilização. O 

quartzo também é observado formando lentes, circundadas por material recristalizado de 

granulação muito fina. O litotipo é um meta-pelito, cujo protólito trata-se de um siltito. 

 

DIFRATOMETRIA DE RAIOS X  

 

 Formação Ponta Grossa 

Para a PM são identificadas três paragêneses por difração de raios X: 1. quartzo + 

muscovita  ± sepiolita (Fig. 1a); 2. quartzo + muscovita + sanidina; 3. quartzo + cloritóide. Já 

para a PB1 são identificadas quatro paragêneses: 1. quartzo + epidoto + zoisita + 

clorita/serpentina; 2. quartzo + muscovita + biotita + albita (Fig. 1b); 3. quartzo + muscovita  

+ epidoto; 4. quartzo + muscovita + clorita/serpentina + sepiolita.  

 

       

Fig. 1: a) paragênese quartzo + muscovita ± sepiolita das rochas encaixantes da 

soleira da Pedreira Moro; b) paragênese quartzo + muscovita + biotita + albita das rochas 

encaixantes do dique da Pedreira Boscardim; 

 

Formação Irati 

Para a PB2, foram identificadas três paragêneses, uma para cada litotipo identificado 

em lâmina delgada: 1. quartzo + flogopita + epidoto (Fig 2a); 2. calcita + margarita + clorita 

(Fig. 2b); 3. quartzo + muscovita + flogopita + epidoto. 



   

Fig 2: a) paragênese quartzo+flogopita+epidoto; b) paragênese calcita+margarita+clorita; 

ambas para as rochas encaixantes da soleira da Pedreira Boscardim em Irati, PR 

 

CONCLUSÃO 

 

Tanto as formações Irati e Ponta Grossa, quando em contato com soleiras e diques 

básicos, apresentam evidências de terem sido afetadas por metamorfismo termal. Estes 

indícios podem ser tanto texturais (como a presença de nódulos, sulfetos remobilizados e 

lentes de quartzo circundadas por material mais fino ) quanto mineralógicos (presença de 

quartzo, epidoto, flogopita, clorita, margarita e zoisita metamórficos). Com a integração dos 

dados petrográficos e de difração de raios X, é possível determinar que ambas as 

formações estudadas foram submetidas a condições de metamorfismo muito similares, 

compatíveis com a fácies albita-epidoto hornfels de Turner & Verhoogen (1960). 
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RESUMO 
Neste trabalho foram caracterizadas 50 amostras de diamante quanto ao 

espectro de absorção no infravermelho por transformada de Fourier, definindo as 
tipologias dos cristais provenientes das diferentes localidades da região de Santa 
Elena de Uairén, Estado Bolivar, Venezuela. Para tal, efetuou-se a correlação entre 
o estado de agregação das impurezas de nitrogênio, as idades, a temperatura de 
formação e o tempo de residência mantélica dos cristais de diamante. Os estudos 
realizados indicaram que 2% dos cristais de diamante correspondem ao tipo Ib, 6% 
ao tipo IIa, 18% ao IaA, 26% ao tipo IaB e 48% ao tipo IaAB. Dos valores obtidos, foi 
possível observar que é perfeitamente viável discriminar indivíduos e/ou 
agrupamentos das diferentes localidades; entretanto, pode-se observar para a 
região uma grande dispersão dos dados. Admite-se que os cristais de dimante 
concentrados nos sedimentos da região podem ser produtos de vários processos, 
onde o tempo de residência foi diferenciado. Tal fato permite inferir que os cristais de 
diamante da área devem corresponder a distintas fontes primárias, determinadas por 
uma diferenciação química evidente. 
 
Palavras chaves: Diamante, FTIR, Grupo Roraima. 
 
ABSTRACT 
Fifty diamond samples were characterized according to their absorption spectra 

obtained by means of Infrared Fourier Transform Spectroscopy, thus defining the 
typology of diamond from different localities in the Santa Elena de Uairén region, 
Bolivar State, Venezuela. Additionally, a comparation of the results obtained was 
carried out in order to associate the typology with the diamond genesis. To achieve 
this aim, a correlation between the aggregation state of nitrogen impurities, age, 
formation temperature and residence time of the diamonds was carried out. The 
infrared spectra characteristics allowed the classification and determination of the 
percentage of types, 2% corresponding to type Ib, 6% to type IIa, 18% to type IaA, 



26% to type IaB, and 48% to type IaAB. These results show that it is possible to 
perfectly discriminate individuals and/or groups from different localities in Santa 
Elena de Uairén. On the other hand, dispersion of data was observed for a certain 
region, which implies that the concentration of diamonds in the sediments of such 
region resulted from several processes with distinct residence time. This fact allows 
to infer that the diamonds must correspond to distinct primary sources, determined by 
an evident chemical differentiation. 
 
 
Key Word: Diamond, FTIR, Roraima Group. 
 
INTRODUÇÃO  
Sabe-se que o diamante durante seu crescimento, incorpora impurezas presentes no 

meio, principalmente o N, além de H, B e CO2, bem como outros elementos químicos e 

inclusões minerais. A forma como o nitrogênio ocorre na estrutura cristalina do diamante 

evidencia o estado de agregação, cujos mecanismos de cinética e difusão têm sido 

investigados (Bursill & Glaisher 1985). A evolução desses estados está intimamente 

associada com a história de sua residência mantélica, temperatura e tempo de residência, 

antes de serem transportados até a superfície pelas rochas fontes. 

LOCALIZAÇÃO E GEOLOGIA 
A área alvo de esse estudo encontra-se localizada na porção extremo sudeste da 

Venezuela, até o povoado mineiro de Icabarú, entre as coordenadas 4º00’ e 5º30’ de latitude 

norte e entre 61º00’ e 62º00’ de longitude oeste. As áreas do eixo Santa Elena de Uairén e 

Icabarú encontram-se localizadas especificamente no Município Gran Sabana, do Estado 

Bolívar, nas proximidades da fronteira entre a Venezuela e o Brasil, na Bacia do Rio Caroní, 

Sub-bacia do Rio Icabarú.  

Geologicamente, estas ocorrências diamantíferas estão relacionadas com as rochas 

pertencentes às formações que compõem o Supergrupo Roraima (Pré-Cambriano). A região 

alvo deste estudo encontra-se inserida no Escudo das Guianas, na região de Santa Elena 

de Uairén é possível reconhecer quatro formações, que na ordem cronológica e 

estratigráfica são: Uairén, Kukenán, Uaimapué e Matatui, que estão basicamente 

constituídas por conglomerados, arenitos, lutitos e corpos de diabásio. Em termos gerais, 

são reconhecidos três tipos de depósitos na área em questão: a) de aluviões em planícies 

aluvionares dos antigos cursos dos rios, b) de terraços aluvionares e c) concentrações 

secundárias nos leitos dos rios e quebradas. Yánez, G., 1972. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foram analisados 50 cristais no Laboratório de Espectroscopia de Absorção no 

Infravermelho, pertencente ao Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, unidade 

Belo Horizonte (LABESPECT/CDTN/CNEN – BH). Para tal, utilizou-se um equipamento da 

marca ABB Bomem, modelo MB102, com resolução de 4cm-1, 128 scans e temperatura 

ambiente, com cálculo por Transformada de Fourier. Como forma de padronizar os 



resultados com relação ao conteúdo de nitrogênio e os estados de agregação, foi usada a 

metodologia proposta por Mendelssohn & Milledge (1995). 

As amostras selecionados comprendiam cristais entre 3mm e 4mm, provenientes de 

diversas localidades da região de Santa Elena de Uairén. Para que não houvesse 

interferência de elementos estranhos nos resultados, os cristais de diamante foram tratados 

em uma solução de HCl + HF a 50%, por 24 horas. Em seguida foram colocados em álcool 

absoluto num tempo de, pelo menos, duas horas para remover possíveis sujeiras, e 

posteriormente os foram expostos a secagem e limpos com acetona. As amostras foram 

medidas diretamente sem preparo preliminar (polimento), ou seja, no estado bruto. Deve-se 

ressaltar que cada amostra apresentava, pelo menos, uma superfície plana e lisa. Tal 

procedimento evitou a perda definitiva de amostras e reduziu o tempo de trabalho. 

O espectro de absorção no infravermelho (FTIR) dos cristais de diamante é obtido por 

meio de incidência de radiação infravermelha (IR) no retículo do cristal, o que causa 

vibração dos grupos moleculares. As vibrações de grupos distintos são registradas de 

acordo com suas absorções IR características, sendo reconhecidos três intervalos: 3-

phonon (4.000 a 3.000cm-1); 2-phonon (3.000 a 1.500cm-1) e 1-phonon (1.500 a 400cm-1). 

Sutherland et al. (1954). 

RESULTADOS 

A apartir do estudo dos espectros de infravermelho, foi posivel classificar 

tipologicamente o diamante da região de Santa Elena de Uairén. A freqüência da ocorrência 

dos diversos tipos do diamante da região pode-se observar na tabela 1. Entre os cristais que 

apresentam nitrogênio observou-se que 4% das amostras contêm baixa concentração desse 

elemento, 16% média, 74% alta e no 6% restante não foi determinado. Observou-se ainda, 

que 30% dos cristais estudados apresentaram picos característicos que indicam a presença 

de hidrogênio. Foram identificadas, nas faixas referentes à impurezas de hidrogênio, 

ligações como CH (metil e metileno) e NH.  

Tabela 1– Classificação tipológica das amostras de diamante da região de Santa Elena de 

Uairén. 

Localidade (Rios) 
No 

amostras 

Tipos Reconhecidos 

IaA IaB IaAB Ib IIa 
Icabarú 15 2 4 7 0 2 
Uaiparú 15 3 2 10 0 0 
Surucún 10 2 4 3 0 1 
Mosquito 10 2 3 4 1 0 
Total 50 9 13 24 1 3 
Porcentual Regional  18% 26% 48% 2% 6% 

CONCLUSÃO 
Baseando-se nas relações entre os conteúdos de nitrogênio, sua forma de agregação e 

na comparação dos valores cinéticos propostos por Taylor et al. (1990), pode-se deduzir que 

quase a totalidade dos cristais de diamante analisados, indicam um longo tempo de 

residência mantélica, com temperaturas de formação superiores a 1.100°C.  



Na interpretação dos resultados obtidos, pode-se observar que o diamante que ocorre 

na região apresentou grande dispersão no que refere-se a heterogeneidade de dados, o que 

possibilita concluir que tais cristais provavelmente correspondam a distintas fontes 

primárias, determinada por uma diferenciação química evidente, produto de vários estágios 

onde o tempo de residência foi diferenciado. O Grupo 1 caracteriza-se pelo baixo estado de 

agregação de centros B, provavelmente relacionados geneticamente a condições 

mantélicas, próximas ao limite do campo de estabilidade grafita/diamante, em torno de 

150km de profundidade. As amostras do Grupo 2, por sua vez, caracterizam-se pela 

ausência de plaquetas, o que nos leva a inferir que as plaquetas de nitrogênio foram 

parcialmente destruídas e são ausentes nos estados característicos de alta agregação de 

nitrogênio (centro IaB), requerendo gradientes de temperaturas e pressões também 

maiores, certamente tal processo se dá a profundidades maiores. 
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RESUMO: A drenagem ácida de mina (DAM) provém de processo de oxidação química de 
materiais provenientes da mineração que contenham minerais sulfetados expostos a 
condições atmosféricas e com a mediação de bactérias. A oxidação desses materiais, que 
incluem depósitos de estéreis, rochas e rejeitos, forma ácido sulfúrico, responsável pela 
elevação da acidez do meio e, conseqüentemente, pela dissolução de metais associados a 
tais minerais. Esse quadro é agravado quando as rochas existentes no local não possuem 
potencial de neutralização suficiente, ocorrendo degradação da qualidade dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos. Uma das técnicas de abatimento da DAM é a previsão 
que, através de ensaios cinéticos ou estáticos, possibilita uma avaliação do potencial de 
geração ácida de determinado material. Nesse trabalho, encontra-se em desenvolvimento 
um ensaio cinético através de colunas de lixiviação utilizando amostras de estéril da mina de 
urânio Osamu Utsumi localizada em Caldas MG.  
 
PALAVRAS – CHAVE: drenagem ácida de mina e colunas de lixiviação. 
 
 
ABSTRACT: The Acid Mine Drainage stems from the oxidation sulphide-bearing minerals 
which are exposed to atmospheric conditions and catalysed by bacteria. The oxidation of 
these mateirals include tailings deposits and rocks lead to the formation of sulphuric acid, 
which is responsible for the acid concentration increase and, therefore for the dissolution of 
heavy metals. This situations becomes worse if the local rocks do not present enough 
neutralisation potential, implying in the deterioration of superficial and groundwater 
resources. The techniques for the prediction include kinetic and static assays and the make it 
possible an assessment of the acid generation potential for a given material. In this work, we 
developed a kinetical assay using leaching columns and material from the tailing dams of 
Osamu Utsumi mine at Caldas MG. 
 
KEYWORDS: acid mine drainage and leaching columns. 
 
INTRODUÇÃO 

A drenagem ácida é resultado de um processo natural de oxidação química de 
rochas sulfetadas expostas a condições atmosféricas e com a mediação de bactérias. A 
geração de acidez pode durar centenas ou milhares de anos. No entanto, ela pode ser 
significativamente acelerada por atividades antropogênicas onde ocorra remoção e 
conseqüente exposição do material sulfetado, como empreendimentos de mineração, 
construção de barragens e rodovias, etc. No caso específico da mineração, nos vários 
depósitos decorrentes dos processos de extração mineral, tais como rejeitos do 
beneficiamento, depósitos de estéreis, cava da mina e vias de acesso, há formação da 
drenagem ácida de mina (DAM) (Blowes et al. 2003).  

O problema da DAM já é bastante conhecido mundialmente em minerações de 
carvão, onde normalmente o mesmo se associa à oxidação da pirita (FeS2). Atualmente têm 
crescido bastante a DAM proveniente de minerações de metais (urânio, ouro, níquel, cobre, 
etc), devido ao fato destes estarem associados a depósitos sulfetados, como no caso da 
mina Osamu Utsumi. 

A mina Osamu Utsumi pertence a INB (Industrias Nucleares do Brasil) e está 
localizada na cidade de Caldas em Minas Gerais. O depósito de urânio que deu origem a 
esta mina foi descoberto em 1970 e operou comercialmente de modo descontínuo de 1982 



a 1995. A geração de DAM foi constatada já no início dos processos de decapagem da mina 
em 1977, atingindo os bota-foras, a cava da mina e as vias de acesso (Cipriani 2002). 
Atualmente a INB mantém no local uma equipe desempenhando, basicamente, funções de 
monitoramento ambiental. 

Um dos principais bota-foras da mina é o bota-fora 4 (BF4) e em sua base encontra-
se uma bacia de captação da DAM denominada de BNF. A DAM gerada é bombeada para a 
cava da mina e depois para a estação de tratamento, onde são feitas as correções 
necessárias de pH com adição de cal hidratada e posterior floculação, decantação de metais 
pesados e do sulfato de cálcio e transbordo para o córrego do Cercado (Cipriani 2002). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar um método cinético como ferramenta de 
previsão de drenagem ácida, usando para isso amostra de estéril do BF4 da Mina Osamu 
Utsumi onde a DAM já se encontra instalada. 
 
DRENAGEM ÁCIDA DE MINA 

Quando minerais sulfetados presentes em resíduos de mineração são oxidados em 
presença de água é gerada uma solução ácida definida como DAM (drenagem ácida de 
mina). À medida que a água se torna mais ácida, sua capacidade de lixiviação de outros 
elementos aumenta, resultando em drenagem "enriquecida" com ferro, alumínio, sulfatos e 
outros metais.   

Dentre os sulfetos passíveis de gerar drenagem ácida, podemos citar a calcopirita 
(CuFeS2), calcocita (Cu2S), esfarelita (ZnS), galena (PbS), millerita (NiS), pirrotita (Fe1-xS, 
onde 0<x<0.2), arsenopirita (FeAsS) e cinábrio (HgS). No entanto, o principal mineral 
sulfetado responsável pela geração de drenagem ácida é a pirita (FeS2) (U.S. EPA 1994). 

O mecanismo de oxidação da pirita é complexo e pode ser controlado por processos 
puramente biológicos ou químicos, ou mesmo por uma combinação de ambos. A reação 
geral para a geração de DAM a partir da pirita pode ser descrita como: 

4FeS2(s) + 15O2(g) + 14H2O(l) ⇔ 4Fe(OH)3(s) + 8SO4
2-

(aq) + 16H+
(aq)  

Trata-se de uma reação que ocorre em várias etapas e, uma vez iniciado, o papel 
desempenhado pela oxidação direta da pirita pelo oxigênio é mínimo já que em condições 
mais ácidas (pH<4,5) a oxidação da pirita pelo Fe3+ passa a ser preponderante (conforme 
reação descrita abaixo). Esse fato viabiliza a oxidação da pirita por um longo período de 
tempo, mesmo não havendo mais oferta de oxigênio (Stumm & Morgan 1970).  

 FeS2 + 14 Fe3+ + 8H2O ⇔ 15 Fe2+ + 2 SO4
2+ +16 H+ 

Algumas reações da DAM podem ser catalisadas por bactérias, sendo as bactérias 
quimiolitotróficas da espécie Acidithiobacillus ferrooxidans (sinônimo de Thiobacillus 
ferrooxidans) os principais organismos atuantes. Elas obtêm energia na conversão de íon 
ferroso (Fe2+) a íon férrico (Fe3+) atuando como catalisadoras da reação (Evangelou 1995). 
 
METODOLOGIA 

As amostras de água foram coletadas em dois pontos: no dreno da bacia BNF e no 
córrego Consulta (a montante do BF4). Tais amostras foram devidamente preservadas e 
acidificadas para análise de metais e metalóides por ICP-OES e para determinação de 
parâmetros físico-químicos como turbidez, alcalinidade, acidez, cloreto e sulfato (Greenberg 
et al. 1992). Alguns parâmetros físico-químicos foram determinados in situ (pH, Eh, CE, STD 
e T). 

As amostras de estéril 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. 

A coluna usada no ensaio de lixiviação foi construída utilizando acrílico e PVC com 
altura de 100 cm  e diâmetro interno 14,26 cm. A mesma foi montada colocando-se na base 



um sistema de filtração eficiente contendo papel de filtro, geotêxtil e pérolas de vidro. A 
amostra de estéril previamente pesada foi colocada em contato com o geotêxtil e acima do 
estéril uma outra camada de geotêxtil a fim de evitar caminho preferencial da água 
percolada. Durante percolação foi utilizada água deionizada e as águas influentes e 
efluentes foram analisadas para parâmetros químicos e físico-químicos tais como pH, Eh, 
CE, STD, SO4

2-, metais e metalóides. O volume de água inserido foi calculado com o 
objetivo de simular a precipitação média anual no local e o lixiviado foi coletado diariamente 
durante 60 dias.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores observados na tabela 1 mostram que a água da bacia de decantação 
BNF apresenta pH bastante ácido (3,25) e como conseqüência disso, valores altos para 
condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. Também pode ser observado que a 
amostra BNF apresenta maior potencial oxidante (maior Eh) que a amostra CC (Córrego 
Consulta). A alcalinidade não pôde ser medida na amostra BNF devido ao baixo pH da 
mesma. Para essa amostra foi determinada a acidez. A alta concentração de sulfato na 
água da bacia BNF se deve a drenagem ácida devido à oxidação de minerais sulfetados e 
posterior lixiviação. 

 
Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos e químicos das amostras de águas. 

 
 

 
 

Os resultados obtidos por ICP-OES mostram altas concentrações de Al, Mn, As, Sr, 
Y e Zn para a amostra BNF quando comparado com a amostra CC. O Ba apresenta um 
comportamento contrário e maiores concentrações são observadas no córrego Consulta 
(CC) (tabela 2). 

 
Tabela 2 - Concentrações de elementos traço e maiores nas amostras de água. 

 

 

As determinações mineralógicas realizadas nas amostras de estéril através da 
difração de raios-X revelam a presença de ortoclásio, moscovita, caulinita, e gibsita como 
componentes majoritários. Tal resultado está em conformidade com a composição química 
da amostra de estéril onde foram observadas altas concentrações de Al, Fe e K (tabela 3).  

 
Tabela 3 - Alguns elementos traço e maiores em amostra de estéril. 

 

 
 
 

Os resultados obtidos na coluna de lixiviação mostram que o pH apresenta uma 
variação entre 4,10 e 4,90 ao longo do ensaio e a condutividade elétrica revela uma queda 
acelerada nos primeiros 15 dias de ensaio (Figura 1).  

Para a maioria dos elementos determinados por ICP-OES as concentrações 
apresentaram um decréscimo acelerado nos 15 primeiros dias, com exceção do Ba que 
revelou um acréscimo ao longo do tempo (Figura 1). O aumento da concentração de Ba nas 
águas lixiviadas se deve ao abaixamento da concentração de sulfato, espécie com a qual 
ele estabelece o seguinte equilíbrio: 

BaSO4  ⇔ Ba2+ + SO4
2- (Kps = 1,1 X 10-10)  (1) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Variação de pH, CE, Al, Mn, Ba e Sulfato ao longo do tempo. 

 
CONCLUSÕES 

Os resultados podem ajudar na previsão do montante de ácido gerado e do tempo 
que este 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. A geoquímica das águas pode também ser entendida a partir destes 
resultados. Metais com potencial iônico entre 0,5 e 1,5 e cargas de +2 ou +3 são liberados 
em associação a situação de baixo pH. A diminuição progressiva destes metais se deve ao 
esgotamento dos sulfetos no estéril que implicam no aumento progressivo do pH. Este 
mesmo esgotamento dos sulfetos leva à diminuição do teor de sulfatos o que leva ao 
aumento da concentração de Ba visto que o equilíbrio (1) não é mais estabelecido, e o Ba 
(com potencial iônico maior) retoma a sua mobilidade. 
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RESUMO  
A região norte do estado de Minas Gerais efetua a captação de parte da água de 
abastecimento por meio de poços tubulares, muitos dos quais apresentam concentrações de 
fluoreto (F-) acima do limite de potabilidade. Desde 2002, a equipe investiga as causas das 
ocorrências anômalas de F- e a relação destas com a incidência de fluorose dentária. A 
água provém principalmente de aqüíferos cársticos-fissurais em rochas do Grupo Bambuí. 
Os estudos incluem mapeamento geológico, caracterização física, hidroquímica e de 
funcionamento dos aqüíferos, além de análise clínico-odontológica e epidemiológica da 
fluorose. Endemia de fluorose foi diagnosticada em dois municípios e em outros quatro há 
elevada predisposição à doença, especialmente na população rural. 
 
Palavras-chave: aqüífero cárstico-fissural, hidrogeoquímica, fluorose dentária, Grupo Bambuí. 
 
ABSTRACT  
The north region of the Minas Gerais state effects the catching of part of the supplying water 
by means of tubular wells, many of which present concentrations of fluoride (F-) beyond the 
limit of potability. Since 2002, the team investigates the causes of the anomalous 
occurrences of F- and the relation of these with the dental fluorosis incidence. The water 
comes mainly from fissure-karst aquifer in rocks of the Bambuí Group. The studies include 
geological mapping, physical featuring, hydrogeochemistry, and of functioning of the 
aquifers, beyond analysis clinical-odontological and epidemiological of fluorosis. Endemic 
disease of fluorose was diagnosised in two cities and in another four there is high 
predisposition to the illness, especially in the rural population.  
 
Keywords: fissure-karst aquifer, hidrogeochemistry, dental fluorosis, Bambui Group. 
 
INTRODUÇÃO 

A região de estudo situa-se no norte do estado de Minas Gerais, na bacia do médio rio 

São Francisco, e perfaz cerca de 39.000 km2, englobando o território de 25 municípios. 

Notabiliza-se pela complexidade de problemas sociais, econômicos e ambientais agravados, 

em muitos casos, pela escassa disponibilidade de recursos hídricos superficiais, 

principalmente nos municípios da zona semi-árida. Nesse contexto, o uso da água 

subterrânea reveste-se de grande importância para a população e para o setor produtivo. 

Em muitos poços, porém, a potabilidade da água é comprometida pelas elevadas 

concentrações de F-, que alcançam valores de até 11mg/L (Velásquez et al. 2007). 

Conhecer os condicionantes geológicos das anomalias de F- na água subterrânea e sua 

 



 
 

influência na saúde humana e, por fim, propor medidas preventivas e mitigadoras para o 

problema têm constituído as metas de pesquisas interdisciplinares realizadas pela equipe. 

Projetos executados 
Projeto 1 (2002-2003) - Foi realizado no município de S. Francisco com mapeamentos 

geológicos regionais e de detalhe, estudos hidrogeológicos, hidroquímicos e 

epidemiológicos visando investigar as fontes do F- na água subterrânea e a sua relação com 

os casos de fluorose dentária previamente conhecidos em 4 comunidades.  

Projeto 2 (2003-2007) – Realizado em S.Francisco aprofundou o estudo hidrogeológico por 

meio de aplicação de isótopos naturais da água (18O, 2H e 3H) e realizou a geoquímica de 

rochas e os estudos epidemiológicos e clínicos nas demais localidades com F- elevado. 

Projeto 3 (2004-2007) – Desenvolvido em cunho regional, abrangeu 25 municípios do norte 

de MG. Anomalias de F- foram detectadas em nove municípios, e severa endemia de 

fluorose dentária foi diagnosticada no município de Verdelândia (Velásquez et al. 2007). 

Projeto 4 (2007-2009) - Foram realizados estudos geológicos, hidrogeológicos,  

hidrogeoquímicos, isotópicos e de solos, em escala de semi-detalhe nos municípios de 

Verdelândia, Varzelândia e Jaíba. 

Contexto geológico-hidrogeológico 
Na região ocorre espessa seqüência de rochas metassedimentares carbonáticas e 

terrígenas neoproterozóicas do Grupo Bambuí sobreposta em discordância ao 

embasamento gnáissico (pouco exposto na área) e sotoposta a rochas terrígenas cretácicas 

do Grupo Urucuia e a sedimentos cenozóicos. A água ocorre em aqüíferos cárstico, 

cárstico-fissural e granular. Os dois primeiros constam de camadas espessas de calcários e 

dolomitos e de seqüências pelito-carbonáticas do Grupo Bambuí, principalmente das 

formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré. Os aquíferos granulares são representados 

pelas rochas e sedimentos terrígenos arenosos. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada é de caráter interdisciplinar, com as áreas das geociências 

(geologia/hidrogeologia/hidrogeoquímica) e da saúde (odontologia clínica/social/preventiva).  

O estudo geológico consta de mapeamento regional e de semi-detalhe, levantamento 

de perfis e seções colunares de detalhe com caracterização faciológica e microfaciológica 

das unidades estratigráficas, além de identificação mineralógica complementar por DRX (no 

projeto 4). A análise da deformação e a correlação dos padrões de fraturas com os 

fotolineamentos forneceram as direções potenciais de circulação da água subterrânea. 

Os estudos hidrogeológicos iníciaram com a análise de cadastros de informações de 

poços profundos e cisternas. Lineamentos estruturais visando a investigação das direções 

mais promissoras para a água subterrânea foram delineados sobre o MDT, gerado a partir 

 



 
 

dos dados SRTM. Cada projeto incluiu uma campanha de amostragem de águas profundas 

e freáticas, exceto o de no 4, que contou com 3 campanhas. Parâmetros físicos foram 

medidos in situ e, em laboratório, os íons majoritários, alcalinidades, F-, e os metais traço 

totais As, Ba, Zn, Cd e Pb. Procedimentos analíticos, de coleta e de preservação da água 

seguiram o Standard Methods (1998). Estudos isotópicos foram realizados nos projetos 2 e 

4, visando esclarecer a origem da água de recarga e a relação do F- e íons maiores com o 

tempo de trânsito da água subterrânea pela análise de 3H, 2H e 18O.  

Levantamentos odontológicos foram realizados em escolas ou postos de saúde de 11 

municípios, entre 2002 e 2006, com exame clínico em indivíduos de 6 a 22 anos de idade, 

precedido de autorização prévia e enquete que incluía, dentre outras informações, a origem 

da água consumida até os 6 anos de idade. Para a análise da fluorose, foi empregado o 

índice de Thylstrup e Fejerskov/TF, que varia de 0 (dente normal) a 9 (fluorose muito grave).  

 

PRINCIPAIS RESULTADOS  
Os estudos identificaram, como principal mineral-fonte do F- às águas subterrâneas, a 

fluorita em cristais sub-centimétricos amplamente distribuídos em rochas carbonáticas do 

Grupo Bambuí, em especial, nas fácies calcarenito (Velásquez et al. 2006). Fluorita ocorre 

em veios calcíticos, em superfícies estriadas de zonas de cisalhamento e como substituição 

de aloquímicos e cimento. Os teores médios mais elevados de F- ocorrem nos calcarenitos 

da Fm. Lagoa do Jacaré, principal aqüífero explotado, com 488ppm em Verdelândia e 

293ppm, em S. Francisco (acima do máximo para calcário-330ppm, Krauskopf & Bird 1995). 

A concentração máxima regional de F- nas águas profundas foi de 11mg/L, com 8,4% 

acima do limite de potabilidade (1,5mg/L, Port. MS 518/2004). Nas águas freáticas, os 

máximos foram de 0,8mg/L e 0,7mg/L em S.Francisco e Verdelândia, respectivamente. 

Regionalmente, as águas típicas dos aqüíferos carbonáticos (bicarbonatadas cálcicas 

e ou magnesianas) perfazem 70% das amostras válidas,. Mas é nas águas atípicas, 

bicarbonatadas e ou cloretadas sódicas e/ou cálcicas que ocorrem as maiores 

concentrações de fluoreto, perfazendo 22% das amostras válidas. Em nível regional, o F- 

possui correlação positiva com o pH, CE, STD, cloreto e sódio; e negativa com Eh e Cálcio, 

indicando que as águas tornam-se mais enriquecidas em F- quanto mais profundas. O Índice 

de Saturação da fluorita (-1,6 a 0,56) mostra a subsaturação deste mineral As águas são 

relativamente duras e salinizadas e predominantemente alcalinas, algumas com restrições 

quanto à dureza (4,5%) e salinidade (3%) - projeto 3. Em São Francisco e em Verdelândia, 

as correlações negativas das concentrações de trítio com as de F- contribuíram para a 

confirmação do sentido do fluxo geral das águas subterrâneas e também indicaram a 

influência positiva do tempo de contato água-rocha no enriquecimento da concentração de 

fluoreto. Em geral, a recarga da água subterrânea é oriunda da infiltração da precipitação 

 



 
 

direta da chuva, com ocorrência restrita de contribuição de corpos de água superficiais, 

indicando predomínio de uma infiltração rápida, sem passar pelo processo de evaporação. 

Verdelândia e S. Francisco apresentam localidades rurais comprovadamente 

endêmicas. Em ambos, a população afetada consumiu, durante a fase de formação da 

dentição permanente, água proveniente do aqüífero cárstico-fissural com F- acima de 

1,5mg/L. Assim, a pesquisa aponta esse consumo como a causa da endemia (Figura 1), 

Velásquez et al. 2006. Outros 4 municípios têm predisposição à ocorrência de fluorose, pois 

foram identificados poços tubulares em que a água possui concentrações de F- > 1,5mg/L. 
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Figura 1. Prevalência de fluorose e TF> 4; F- em mg/L na água subterrânea de abastecimento  

Em escala regional a associação das vazões e concentrações de F- com os 

lineamentos fotointerpretados, mostrou que existe uma tendência de os poços Associados a 

Lineamentos apresentarem maiores concentrações de fluoreto (média: 0,72mg/L) em 

relação ao grupo dos poços Não Associados (média:0,34mg/L). E dentre os primeiros, 

águas com concentrações de F- >0,8mg/L são oriundas de poços com vazão de até 30 m3/h.  
Agradecimentos: à FAPEMIG, CNPq, IGAM, FUNASA, INMET e prefeituras da região. 
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RESUMO 
Um dos aspectos que mais se destaca na região nordeste do Brasil é a seca, que é um 
fenômeno natural, caracterizado pelo atraso na precipitação de chuvas ou a sua distribuição 
irregular. Esse fenômeno ocorre com freqüência, e apresenta uma relativa periodicidade. No 
Nordeste, de acordo com registros históricos, o fenômeno aparece com intervalos próximos 
a dez anos, podendo se prolongar por períodos de três, quatro e, excepcionalmente, até 
cinco anos, e está relacionado com a posição da ZCIT (Patrocínio, 2003). Assim, o nosso 
objetivo é identificar os deslocamentos da ZCIT, assim como sua amplitude, ocorridos 
durante o Holoceno na região nordeste do Brasil. São utilizadas análises de caracterização 
sedimentológica orgânica e inorgânica, para identificar as possíveis mudanças climáticas 
ocorridas no ambiente. Quatro diferentes fases de sedimentação são observadas para o 
testemunho. 

 
Palavras-chave: Seca no NEB (Nordeste do Brasil); Holoceno; Paleoambiente; ZCIT (Zona 
de Convergência Intertropical). 
 
 
ABSTRACT 
One of the most important aspects in the northeast region of Brazil is the dry season, a 
natural phenomenon, characterized for the delay in the rain precipitation or its irregular 
distribution. This phenomenon occurs frequently, and presents a relative regularity. In 
accordance with historical registers, the phenomenon appears in ten years intervals, being 
able to draw out itself for periods of three, four, up to five years, and is related with the 
position of the ZCIT. Thus, our objective is to identify the displacements of the ZCIT, as well 
as its amplitude, occurred during the Holocene in the northeast region of Brazil. Analyses of 
organic and inorganic sedimentology characterization are used, to identify possible climatic 
changes in the environment. Four different phases of sedimentation are observed for this 
corer. 
 
Keywords: NEB drought; Holocene; Paleoenvironment; ITCZ (Intertropical Convergence 
Zone) 
 
 
INTRODUÇÃO  

O problema comum das secas no nordeste brasileiro está mais relacionado com a 

distribuição irregular das chuvas do que propriamente com a falta delas. Normalmente, os 

períodos de seca na região nordeste do Brasil (NEB) estão associados aos deslocamentos 

norte da ZCIT. Durante estes períodos o vento sudeste é fortalecido, e o vento de norte 

enfraquecido. A redução da evaporação e da força dos ventos leva a um aquecimento das 

águas superficiais do Atlântico Norte tropical, fazendo com que a ZCIT fique anomalamente 

mais ao norte, e a estação chuvosa do nordeste brasileiro fique deficiente. O deslocamento 



sul da confluência de ventos próxima ao Atlântico equatorial e ZCIT, trás abundantes chuvas 

ao nordeste brasileiro, e é conseqüência do gradiente interhemisférico de TSM (temperatura 

superficial do mar) no Atlântico tropical, com águas mais frias ao norte e mais quentes ao sul 

(Hastenrath, 2000). 

O presente trabalho tem como principal objetivo identificar os deslocamentos da Zona de 

Convergência Intertropical, assim como sua amplitude, ocorridos durante o Holoceno. Para 

tal, foi escolhido como área de estudo a lagoa do Boqueirão, que fica situada no estado do 

Rio Grande do Norte, numa região onde a Zona de Convergência Intertropical atinge seu 

limite mais ao sul. Assim, será possível identificar os períodos em que a Zona de 

Convergência Intertropical estava latitudinalmente mais ao sul, assim como quanto tempo 

ela permaneceu em tal posição. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A metodologia desenvolvida neste trabalho seguiu as seguintes etapas: perfilagem sísmica 

(3,5kHz); planejamento dos pontos de amostragem de acordo com os ecocaráters 

apresentados; coleta de testemunhos, com o auxílio de vibrotestemunhador,; abertura dos 

testemunhos; e análise laboratorial. 

 Em laboratório, a caracterização das unidades litológicas é feita através de medidas de 

densidade aparente (gravimetria), teor em água (gravimetria), granulometria (analisador de 

partículas). A identificação da origem da matéria orgânica é feita a partir dos teores de 

carbono orgânico (analisador elementar CHNS), nitrogênio (analisador elementar CHNS), 

isótopos (espectrometria de massa). A identificação das frações minerais é realizada através 

de difratometria de raiosX, e a quantificação dos minerais através de espectrometria de IV.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O perfil granulométrico apresentou variabilidade entre o teor de areia e silte, o que pode ser 

explicado pela localização marginal do testemunho dentro do lago. Como as ondulações de 

ambientes rasos tendem a remover grãos mais finos, deixando grãos mais grossos, estes 

ambientes são compostos predominantemente por granulometria mais grosseira. Assim, as 

variações granulométricas do perfil BOQC07/02 podem estar relacionadas ao nível lacustre, 

visto que o ambiente raso se desloca em função da altura da água no lago. Logo, momentos 

com mais areia representariam nível mais baixo; e momentos com mais silte representariam 

nível mais alto. 



As modificações bem marcadas no comportamento da densidade aparente e teor em água 

evidenciam as variações no processo sedimentar ao longo do tempo. Foram identificadas 

quatro fases de sedimentação para o testemunho BOQC07/02: I) 0cm-20cm; II) 20cm-30cm; 

III) 30cm-45cm; e IV) 45cm-62cm (Figura 1). 

 

Figura1: Perfis de densidade aparente (g.cm-3), teor em água (%), granulometria (%), 
mineralogia (%), δ13C (‰), Relação C/N, teor de nitrogênio e carbono (%), e percentual de 
partículas de carvão, referentes ao testemunho BOQC07/02. As cores hachuradas 
representam as diferentes fases de sedimentação: amarelo –fase IV; verde –fase III; rosa –
fase II; e azul –fase I. 
 

A fase IV iniciada há aproximadamente 3800 anos AP, apresenta alta variabilidade do nível 

lacustre. O mesmo foi observado por Zocatelli (2009). No final desta fase sedimentar (aprox. 

40 cm) há uma grande mudança nos próxis, indicando uma grande alteração ambiental. As 

concentrações de calcita + aragonita, que nesta fase estão altas, são reduzidas 

drasticamente. E os teores de caulinita e de sílica amorfa aumentam. Possivelmente, um 

discreto aumento na coluna d’água alterou o metabolismo lacustre, favorecendo os 

organismos com sílica, modificando o pH do lago, e inibindo o desenvolvimento dos 

pequenos gastrópode. Condições de alta evaporação também  podem ter influenciado a 

alteração do pH do lago.  

Na fase III, há a tendência ao aumento de partículas de carvão, o que pode estar 

relacionado a períodos de menor precipitação, o que facilita o transporte destas partículas 

pelo ar, e aumenta a quantidade e/ou intensidade dos incêndios.  

Na fase II, o pico positivo de areia, e a redução da variabilidade mineralógica, sugerem uma 

redução gradual do nível lacustre, com menor variabilidade. No final dessa fase, o teor em 

quartzo aumenta, especialmente após 18 cm (fase I). Neste mesmo período há também o 

pico de areia coincidindo com discreta redução de caulinita. Essas variações podem estar 

indicando uma grande redução do nível lacustre nessa fase, visto a amplitude dos picos, 



atingindo seu mínimo em aproximadamente 11 cm, quando volta a aumentar o nível. Isso 

concorda com o relato de moradores locais, os quais afirmam que o lago está aumentando 

de nível continuamente nos últimos anos. 

Assim, podemos concluir que o lago passou, nos últimos 3800 anos, por quatro diferentes 

fases de sedimentação. Por volta de 3800 anos AP ele apresentou alta variabilidade do seu 

nível e, possivelmente, com alta taxa de evaporação. Depois essa variabilidade se reduz, 

juntamente com a precipitação. Num momento seguinte, a variabilidade volta, porém com 

maior amplitude. E, atualmente, o lago se encontra num momento de aumento de nível após 

um período de ampla redução. 
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RESUMO 

O Grupo São Roque caracteriza-se por rochas de baixo grau metamórfico, depositadas em 
ambiente marinho com atividade vulcânica submarina. As ocorrências da Formação Morro Doce são 
dominadas por metarcóseos e metarenitos feldspáticos com expressivas lentes metaconglomeráticas, 
que formam uma seqüência considerada como unidade basal do Grupo São Roque. Rochas 
metavulcânicas ácidas e básicas intercaladas nesta seqüência constituem importante marcador tectônico 
e cronológico. 

Rochas metavulcânicas ácidas que ocorrem intercaladas a metarcóseos e metaconglomerados, 
na região do Morro do Polvilho, correspondem a meta-traquidacitos e meta-riolitos porfiríticos, com idade 
de ~1.79 Ga. Com características geoquímicas típicas de magmatismo intraplaca, em especial baixo mg# 
(~20), altos teores de Zr (560-730 ppm), Y e Nb, além de baixo Sr (70-120 ppm), as rochas 
metavulcânicas ácidas do Grupo São Roque apresentam similaridades com rochas de mesma 
composição da base do Supergrupo Espinhaço.  

Uma amostra de meta-traquiandesito basáltico com elevados teores de K2O e outros elementos 
litófilos tem teores relativamente altos de Zr, Y e Th, também sugestivos de magmatismo intra-placa. As 
semelhanças entre as rochas metavulcânicas básicas e ácidas, que apresentam padrão mais fracionado, 
com enriquecimento em ETR leves, e anomalia negativa de Eu, sugerem uma seqüência vulcânica 
bimodal. 

 Por outro lado, o corpo anfibolítico do Jaraguá, de idade ainda desconhecida, parece ser 
intrusivo na Fm. Morro Doce tem características geoquímicas mais próximas de magmatismo de fundo 
oceânico, com baixas concentrações de elementos incompatíveis como Rb, Nb e Th, o que as 
aproximam das rochas metabásicas supracrustais da região de Pirapora do Bom Jesus.  
 
Palavras-chave: Grupo São Roque, Metavulcânicas, Intraplaca. 
 
ABSTRACT 

The São Roque Group is composed of low-grade metamorphic rocks deposited in marine 
environment with coeval volcanic activity. The Morro Doce Formation is dominated by meta-arkose and 
feldspatic meta-sandstone with expressive metaconglomeratic lenses, which form a sequence regarded 
as the basal unit of São Roque Group.  

Acid metavolcanic rocks interlayered with meta-arkose and metaconglomerates in the Morro do 
Polvilho region correspond to trachydacite and porphyritic meta-rhyolite dated at ~1.79 Ga. Their 
geochemical characteristics are typical of within-plate magmatism, especially the low mg # (~ 20), high Zr 
(560-730 ppm), Y, Nb, and low Sr (70-120 ppm), and similar to the rocks of the same compositon from the 
basal portion of the Espinhaço Supergroup.  

A sample of basaltic meta-trachyandesite with high contents of K2O and other lithophile elements 
shows relatively high contents of Zr, Y and Th, also suggestive of intra-plate magmatism. The similarities 
between the basic and acidic metavulcanic rocks, which have more fractionated pattern with enrichment in 
light REE, and the negative Eu anomaly, suggest a bimodal volcanic sequence. 

The Jaraguá amphibolite body, still of unknown age, seems to be intrusive into the Morro Grande 
Formation, and has geochemical characteristics akin to ocean-floor magmatism, with low concentrations 
of incompatible elements such as Rb, Nb and Th, and are similar to supracrustal metabasics from the 
Pirapora do Bom Jesus region. 
 
Key-words: São Roque Group, Metavolcanic, Within-plate. 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
 O Grupo São Roque, localizado na Província Estrutural Mantiqueira (Almeida et al., 
1981), no Domínio Apiaí-São Roque (Campos Neto, 2000), caracteriza-se por rochas de baixo 
grau metamórfico, depositadas em ambiente marinho (Moraes Rego, 1933) com atividade 
vulcânica submarina (Carneiro et al., 1984). Rochas metavulcânicas ácidas e básicas 
intercaladas na seqüência metassedimentar constituem importante marcador tectônico e 
geocronológico, e foram usadas para determinar sua idade de sedimentação, na passagem 
Estateriano-Caliminiano (1.79 Ga; van Schmus et al. 1986; 1.75 Ga; Oliveira et al. 2008). 

Essas rochas mostram assinaturas geoquímicas peculiares, que podem ser usadas 
como marcadores geotectônicos, e são exploradas neste trabalho. 
 
GEOLOGIA LOCAL 

As ocorrências da Formação Morro Doce (Juliani, 1999), considerada unidade basal do 
Grupo São Roque (Coutinho, 1955), ocorrem predominantemente a noroeste da cidade de São 
Paulo. Esta Formação caracteriza-se como um expressivo pacote de metarcóseos que se 
interdigitam com espessas lentes de metaconglomerados polimíticos de seixos e calhaus 
estirados, sustentados por um arcabouço metarcoseano.  

Rochas metavulcânicas ácidas ocorrem intercaladas a metarcóseos e 
metaconglomerados, na região do Morro do Polvilho, e correspondem a meta-traquidacitos e 
meta-riolitos (Figura 1) porfiríticos, com fenocristais de plagioclásio sódico (oligoclásio). Rochas 
metavulcânicas básicas amigdaloidais (meta-traquiandesito basáltico – Figura 1) ocorrem de 
modo subordinado como pequenos corpos dentro da unidade de metarcóseos. A manifestação 
mais expressiva do magmatismo básico na região é o corpo anfibolítico do Jaraguá, em 
aparente discordância com estrutura regional (Coutinho, 1955; Gomes, 1962), intrusivo no 
pacote metapsmítico.  
 
GEOQUÍMICA E AMBIENTES TECTÔNICOS 

As rochas metavulcânicas ácidas da base do Grupo São Roque, apresentam 
geoquímica típica de magmatismo intraplaca, em especial baixo mg#, altos teores de HFSE, em 
especial Zr, Hf, e altos teores de LILE (Rb, Ba, Th e U), porem com baixo Sr (70-120 ppm), 
além de baixas razões Cr/Th e Al/Ti (Figura 2 e 3). Tais características as aproximam das 
metavulcânicas ácidas Rio dos Remédios que ocorrem na base do Supergrupo Espinhaço, 
Chapada Diamantina (McReath, et al., 1981). 

Rochas metavulcânicas básicas amigdaloidais que ocorrem intercaladas no pacote de 
metarcóseos, diferem petrograficamente dos anfibolitos do Jaraguá e são também distintas 
quimicamente, em especial pelos seus altos teores de LILE (Rb, Ba e U), HFSE (Zr e Nb), e 
altas razões La/Sc, Zr/Y (Figuras 2 e 3). Estas características, somadas ao padrão mais 
fracionado, com enriquecimento equivalente em ETR leves (Lan/Ybn = 13,1 nas metavulcânicas 
básicas e 13,2 nas ácidas), e anomalia negativa de Eu (respectivamente, Eu/Eu* =0,74 e 0,59) 
(Figura 4), sugerem um magmatismo intraplaca de caráter bimodal para o vulcanismo 
associado à Fm. Morro Doce (Figura 5 e 6). 

 Os anfibolitos do Jaraguá apresentam padrão de ETR pouco fracionado, com razão 
Lan/Ybn = 1,6 e Eu/Eu* = 1,0 (Figura 4), e características geoquímicas de basaltos toleíticos, 
mais próximas de magmatismo de fundo oceânico tipo MORB (Figura 7), com baixas 
concentrações de elementos incompatíveis como Rb, Nb e Th, o que mostra semelhanças com 
as rochas metabásicas supracrustais (com estruturas tipo “pillow lava”) da região de Pirapora do 
Bom Jesus (Tassinari et al., 2001). 



 
CONCLUSÔES 

As características geoquímicas típicas de magmatismo intraplaca das rochas 
metavulcânicas ácidas, intercaladas ao pacote de metaconglomerados da Fm. Morro Doce 



(Grupo São Roque) as aproximam das metavulcânicas ácidas da base do Supergrupo 
Espinhaço. Também, intercaladas na Fm. Morro Doce ocorrem as metavulcânicas básicas 
amigdaloidais com características geoquímicas compatíveis com a de magmatismo intraplaca, 
revelando assim, o caráter bimodal da seqüência.  

Por outro lado, o corpo anfibolítico do Jaraguá, discordante do pacote 
predominantemente metapsmítico, tem características geoquímicas mais próximas de 
magmatismo de fundo oceânico, e nesse sentido, embora de idade ainda desconhecida, 
assemelha-se com às rochas metabásicas supracrustais da região de Pirapora do Bom Jesus.  
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RESUMO: 
 

O Pegmatito Ponte da Raiz encontra-se localizado na porção leste do Estado de Minas 

Gerais, na Província Pegmatítica Oriental do Brasil, Distrito Pegmatítico de Santa Maria de 

Itabira. Este trabalho descreve as características físico-químicas de 10 amostras de berilo 

(variedades água-marinha e heliodoro). As características físico-químicas do fluido 

mineralizante foram obtidas a partir dos estudos microtermométricos das inclusões fluidas 

presentes nos cristais. Os dados de FTIR permitiram a identificação dos componentes 

fluidos CO2, CH4 e H2O dos tipos I e II. As amostras de berilo contêm um grande número de 

inclusões fluidas trifásicas, sendo mais rara a ocorrência de inclusões monofásicas, 

bifásicas e polifásicas. Apresentam origens primária, pseudo-secundária e secundária, 

compostas preferencialmente de soluções aquo-carbônicas. A partir dos dados 

microtermométricos foi possível caracterizar uma evolução do fluido mineralizador dos 

cristais de berilo, partindo de sistemas de salinidade mais alta que contêm Na+, K+, além de 

Fe2+,Fe3+, para sistemas com Al3+, Zn+ y Ca2+, evoluindo para fluidos de menor salinidade e 

mais enriquecidos em CO2, con Al
3+, Zn+ y Li+. 

PALAVRAS CHAVE: Inclusões Fluidas, Berilo, Pegmatito, Microtermometria 
 

ABSTRACT 

The Ponte da Raiz pegmatite is situated in the eastern part of the State of Minas Gerais, 

Eastern Brazilian Pegmatite Province, Pegmatitic District of Santa Maria de Itabira. This work 

shows the physicochemical characteristics of 10 beryl samples (varieties aquamarine, and 

heliodor). The physicochemical characteristics of mineralizing fluids were determined by 

microthermometric studies of the fluid inclusions in those crystals.. FTIR data permited the 

characterization of the fluid components, as CO2, CH4 and H2O types I and II. The beryl 

crystals contain a great number of three-phase inclusions and rarely one-phase, two-phase, 

multiphase inclusions, which are primary, pseudo-secondary and secondary in origin, 



composed basically of aquocarbonic solutions. By means of the microthermometric data, it 

was possible to characterize a physicochemical evolution for the fluids, ranging from higher 

salinity systems, containing Na+, K+, Fe2+ and Fe3+ to Al3+, Zn+ and Ca2+ bearing systems, and 

finally to lower salinity CO2 richer fluids, with Al
3+, Zn+ and Li+. 

KEYWORDS: Fluid Inclusions, Beryl, Pegmatite, Microtermometry 
 
INTRODUÇÃO 

O Pegmatito Ponte da Raiz localiza-se à aproximadamente 5km da cidade de Santa 

Maria de Itabira, às margens do Rio Tanque, porção oriental de Minas Gerais, na Província 

Pegmatítica Oriental do Brasil compondo junto com uma série de outros corpos pegmatíticos 

o Distrito Pegmatítico de Santa Maria de Itabira. O acesso à região é feito partindo de Belo 

Horizonte pela BR-120, até a cidade de Santa Maria de Itabira e por estradas vicinais. 

Com o objetivo de caracterizar a evolução físico-química dos fluidos mineralizantes, 

foram estudadas as inclusões fluidas (10 a 45 µm) de 10 cristais de berilo (água-marinha e 

heliodoro) provenientes do Pegmatito Ponte da Raiz, por meio da observação de um total de 

250 inclusões. Para tal foram utilizadas duas técnicas analíticas distintas. As análises de 

FTIRforam realizadas em um espectrômetro Bomem/Hartmann & Braun, já os estudos 

petrográficos e microtermométricos das inclusões fluidas foram realizados em microscópios 

petrográficos binoculares da marca Leitz Wetzlar, com oculares de 10x e 25x e objetivas de 

3,5x, 10x e 32x/UT50 acoplados à platinas da marca CHAIXMECA. 

O PEGMATITO PONTE DA RAIZ 
Geologicamente o Pegmatito Ponte da Raiz encontra-se encaixado 

discordantemente em rochas gnáissicas Arqueanas pertencentes ao Grupo Guanhães 

(2.652 ± 199Ma.) (Marciano 1995). Este apresenta 100m de comprimento por 5 a 10m de 

espessura. Possui forma tabular, exibindo ainda algumas ramificações com orientações 

discordantes em relação à encaixante 

Trata-se de um pegmatito do tipo zonado simples, apresentando como característica 

marcante a transição abrupta entre as zonas marginal e intermediária.  

Os cristais de berilo ocorrem na zona intermediária e nos corpos de substituição. 

Apresentam-se, geralmente, translúcidos com coloração azul a azul-esverdeada e 

raramente amarelada. Os 10 cristais de berilo estudados possuem dimensões que variam 

de 3,0 a 10,0 cm de comprimento e 1,5 a 6,0 cm de espessura, sendo que 5 apresentam 

hábito prismático hexagonal com terminação em pinacóide. 

ESTUDOS PETROGRÁFICOS DAS INCLUSÕES FLUIDAS 
Em geral, as inclusões fluidas presentes nos cristais de berilo amostrados 

apresentam morfologias irregulares predominantes sobre as regulares (cristais negativos).  

As inclusões fluidas primárias distribuem-se segundo orientações paralelas e 

perpendiculares em relação ao eixo c do mineral hospedeiro, sendo observadas ainda 



inclusões com orientação aleatória. Verifica-se ainda, a ocorrência de inclusões fluidas 

distribuídas ao longo de fraturas de cicatrização, o que sugere uma origem pseudo-

secundária e/ou secundária. As inclusões primárias ocorrem mais raramente, predominando 

em alguns cristais analisados. É comum a presença de estruturas de escape e 

estrangulamento, bem como o efeito “chuva” nos cristais de água-marinha. Adicionalmente é 

possível observar a ocorrência de fases sólidas representadas por cristais de coloração 

castanho-avermelhada, verde, amarela e azulada, sendo, provavelmente, placas de mica 

provenientes da rocha encaixante. 

À temperatura ambiente predominam a ocorrência de inclusões fluidas trifásicas 

[H2O(l)-CO2(l)-CO2(v)] distribuídas ao longo das fraturas de cicatrização. Observa-se ainda 

inclusões bifásicas aquocarbônicas (l-v), com CO2 já homogeneizado; estas quando 

apresentam uma fase sólida tornam-se trifásicas (l-v-s1) e quando possuem mais de uma 

fase sólida tornam-se multifasicas (l-v-s1-s2). As proporções volumétricas entre as fases 

líquida e vapor variam de 10 a 75%. 

CARACTERÍSTICAS DO FLUIDO MINERALIZANTE 
Foram registradas as temperaturas de fusão e homogeneização das fases presentes 

e determinadas as composições químicas das soluções aquosas, por meio das 

temperaturas de eutético (Te). A salinidade expressa em equivalente da porcentagem em 

peso de NaCl resultou das medidas da temperatura de fusão do clatrato (Tcl). A análise dos 

valores de Te, Tcl, da temperatura de homogeneização do CO
2 
(ThCO2) e total (Thtotal) 

permitiram identificar a ocorrência de 3 grupos distintos de inclusões fluidas. Os parâmetros 

dCO2, XCO2 y d fluido  foram obtidos por meio da utilização dos programas do pacote 

CLATHRATES de Bakker (2003) (Tabela 1).  

Tabela 1 – Dados microtermométricos e parâmetros obtidos para as inclusões fluidas das 
amostras de berilo do Pegmatito Ponte da Raiz. 
Classificação  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Origem primárias pseudo-secundárias secundárias 

Forma 
cristal negativo, tubular, 

regular 
tubular, regular 

irregular, 
ameboidal 

Dimensão  10 a 30 µm 20 a 40 µm 20 a 50 µm 
Fases (25°C) trifásicas y bifásicas Trifásicas bifásicas 
Distribuição aleatórias y // al eixo c alinhadas direções indefinidas fraturas irregulares 

Te -36 a -29°C -46 a -41°C -83 a -78°C 
TfCO2 -56,6°C -56,7°C -56,8°C 
Tcl 6°C 7°C 9.0°C 

ThCO2 31,1°C 25,1°C 17,1°C 
dCO2 0.117045g/cm3 0.120803g/cm3 0.128734g/cm3 
XCO2 0.027444 0.139501 0.209511 

Thtotal 310 a 470°C 300 a 410°C 200 a 250°C 
Salinidade 7,15% peso NaCl eq. 5,35% peso NaCl eq. 1,6% peso NaCl 

eq. 
d fluido 0.885346g/cm3 0.905030g/cm3 0.922790g/cm3 

Os valores de Te das inclusões primárias, pertencentes ao grupo 1, sugerem a 

presença de sistemas aquosos com Na
+
, K

+
, podendo conter Fe

2+ 
e Fe

3+
, apresentando 



salinidade de 7,15%, TfCO2 de -56,6°C, ThCO2.de 31,1°C e Thtotal variando entre 310 a 

470°C. Nas inclusões pseudo-secunárias do grupo 2, os registros de Te sugerem um 

provável sistema aquoso enriquecido em Na
+
, K

+ 
e Ca

2+
, podendo conter Fe

2+
, Fe

3+ 
e Al

3+
, 

apresentando salinidade de 5,35%, TfCO2 de -56,7°C, ThCO2.de 25,1°C e Thtotal variando 

entre 300 a 410°C. Desse modo, as Te das inclusões dos grupos 1 e 2 sugerem uma 

evolução na direção do enriquecimento em cálcio. As inclusões secundárias pertencentes ao 

grupo 3, apresentaram valores de Te indicativos de soluções aquosas enriquecidas em Al
3+
, 

Zn
+
 e Li, apresentando salinidade de1,6%, TfCO2 de -56,8°C, ThCO2.de 17,1°C e Thtotal 

variando entre 200 a 250°C, resultando em um fluido mais desenvolvido e mais enriquecido 

em álcalis. 

As variações das condições de temperatura e pressão mínimas de formação dos 

cristais sugerem que tais inclusões foram aprisionadas em condições variáveis, fato 

evidenciado pelos picos de maior freqüência para as temperaturas de homogeneização e 

suas respectivas pressões que são de 470oC e 4.080bar (grupo 1), de 380OC e 3.00bar 

(grupo 2) e de 250oC e 2.385bar (grupo 3).  

Os resultados obtidos indicam que existe uma evolução das soluções que geraram 

os cristais, que vai de altas a baixas salinidades, com enriquecimento em álcalis cálcio e 

CO2, concordante com a diferenciação do pegmatito descrita por Marciano 1995, que podem 

ser decorrentes de variações locais nas composições dos fluidos, que poderiam ser 

responsáveis pelo zonamento geoquímico interno do mesmo. 

A análise dos espectros de FTIR mostram a predominância da H2O tipo I (bandas 

3.690, 3.590 e 1.630 cm-1) sobre as do tipo II (bandas 3.660 y 1.540 cm-1), ocorrendo ainda 

dentro dos componentes fluidos, o CO2, (2.354 y 2.329 cm
-1) e, mais raramente, o CH4 

(2.796 cm-1). Os espectros de FTIR, ainda comprovam a abundância de inclusões fluidas 

trifásicas compostas por dois líquidos imiscíveis [H2O(l)-CO2(l)-CO2(v)], uma vez que 

evidenciam a alta presença de CO2, conforme descrito por Newman Carvalho et al. (2005).  
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RESUMO: 
 

Estudos geoquímicos ambientais foram realizados no médio e baixo Rio Piracicaba, 
Minas Gerais, Brasil, para se avaliar as características das águas e sedimentos. O 
monitoramento hidrogeoquímico incluiu os seguintes parâmetros físico-químicos de qualidade 
de água: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, resistividade, TDS, ORP, 
turbidez e alcalinidade. Foram coletadas 15 amostras de água e 15 de sedimentos ao longo do 
rio, nos seus principais tributários e uma amostra prove no Rio Doce, após a desembocadura 
do Rio Piracicaba. Os metais pesados e metalóides: Hg, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, 
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Ti, V e Zn foram analisados na água e nos sedimentos. 

Segundo a COPAM (Deliberação Normativa No 09, 19/04/1994), que dispõe sobre o 
enquadramento da Bacia do Rio Piracicaba, o leito principal apresenta trechos dentro dos 
padrões de qualidade de água superficial para os usos determinados para as classes 1 e 2 e 
os seus tributários para as classes Especial, 1 e 2. Os resultados obtidos para os diferentes 
parâmetros, porém, mostram que as águas do Rio Piracicaba e de seus tributários não 
possuem as características das águas das classes 1 e 2. 

 
Palavras-chaves: Piracicaba, qualidade de água, sedimentos, geoquímica. 
 
ABSTRACT 
 

Environmental geochemical studies were conducted in medium and low Piracicaba 
River, Minas Gerais, Brazil, to evaluate the characteristics of the waters and sediments. The 
hydrogeochemical management included the following physiochemical parameters of quality of 
water: pH, temperature, dissolved oxygen, electric conductivity, resistivity, TDS, ORP, turbidez 
and alkalinity. 15 samples of water and 15 of sediments were collected along the river, and, in 
its main tributaries. One sample comes from the Doce River, after Rio Piracicaba's outlet. The 
heavy metals and metalloids: Hg, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 
Pb, Sn, Ti, V and Zn were analyzed in the water and in the sediments. 

According to COPAM (Normative Deliberation Nr. 09, 19/04/1994), that disposes on the 
framing of Rio Piracicaba's Basin, the main bed presents passages inside the quality standards 
for superficial waters for certain uses defined by the classes 1 and 2, and the tributaries for the 
Special classes, 1 and 2. The results obtained for the different parameters, however, show that 
Rio Piracicaba's waters and that of its tributaries don't possess the characteristics of the waters 
of the classes 1 and 2. 

 
Keywords: Piracicaba, quality of water, sediments, geochemistry. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 



 O presente trabalho teve por objetivo a caracterização dos parâmetros de qualidade das águas e da 

geoquímica dos sedimentos de parte da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba. Foram caracterizados os 

seguintes parâmetros físico-químicos das águas e dos sedimentos do Rio Piracicaba: pH, temperatura, 

oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, resistividade, TDS, ORP, turbidez e alcalinidade e 

determinados os seguintes metais pesados e metalóides: Hg, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, 

Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Ti, V e Zn dentro das águas e sedimentos por Espectrofotômetro de Emissão 

Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-EOS). Também foi realizada a determinação 

do número mais provável por 100 mL de água de organismos indicadores de contaminação fecal recente, 

representados pela espécie Escherichia coli. A partir da segunda campanha (agosto de 2009) será 

avaliada a qualidade da água através do IQA – Índice de Qualidade das Águas para cada um dos pontos 

monitorados. 

 

METODOLOGIA 

 

 Foi realizada uma campanha de amostragem de água e sedimentos durante a estação chuvosa 

(verão, fevereiro de 2009) e será realizada outra campanha durante a estação seca (inverno, agosto de 

2009), ao longo do Rio Piracicaba, nos seus principais tributários e no Rio Doce, após a desembocadura 

do Rio Piracicaba. 

Foram definidos 15 pontos de amostragem e as suas coordenadas foram estabelecidas por GPS e 

em seguida marcadas no mapa da região (Figura 1): seis pontos ao longo do Rio Piracicaba, um ponto no 

Rio Doce, após a sua desembocadura e oito em seus tributários: Rio Santa Bárbara, Ribeirão Santa Cruz 

ou Bicudo, Rio Figueiredo, Ribeirão Severo, Ribeirão Grande, Ribeirão Ipanema, Córrego da Onça ou 

São Lourenço e Rio Ipanema. 

Os métodos aplicados durante o trabalho podem ser separados em dois grupos: os trabalhos 

realizados no campo e os trabalhos realizados nos laboratórios. Fizeram parte dos trabalhos de campo as 

amostragens e as medidas físico-químicas in situ. Já nos laboratório foram realizadas as preparações 

das amostras para as análises químicas, determinados parâmetros físico-químicos adicionais e 

finalmente analisados os elementos metálicos tanto das águas como dos sedimentos. 

 

RESULTADOS 

 

Abaixo se encontra, na Tabela 1, os principais resultados encontrados para as análises físico-

químicas e microbiológicas das análises de água referentes ao Rio Piracicaba e, na Tabela 2, referentes 

aos seus tributários e ao Rio Doce. Apenas em um ponto do Rio Piracicaba (IFRP11) os valores de 

turbidez foram satisfatórios, enquadrando-o na Classe 1. Em um ponto a turbidez alcançou o valor de 95 

FTU, o que o enquadra na Classe 2. Em todos os outros pontos monitorados os valores de turbidez 

ficaram acima de 100 FTU, o que faz com que grande parte do Rio Piracicaba tenha valores de turbidez 



acima do permitido pela legislação para águas de Classe 2 e seriam, portanto, enquadrados na Classe 3. 

Em relação aos tributários, em três pontos os valores de turbidez alcançaram valores de até 40 FTU, o 

que enquadra estes pontos na Classe 1, em três pontos os valores ficaram entre 40 e 100 FTU. Isso 

enquadra estes pontos nas Classes 2 e 3 e em três pontos os valores ficaram acima de 100, o que 

enquadra estes pontos na Classe 4. 

 

 

Figura 1 – Localização dos 15 pontos de coleta na Bacia do Rio Piracicaba 

 

A determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes em uma amostra foi efetuada a 

partir de aplicação da técnica de tubos múltiplos. Foram encontradas altas contagens para coliformes 

fecais, conforme se observa nas Tabelas 1 e 2. Dos 15 pontos monitorados, apenas cinco (IFRP: 6, 7, 11, 

13, e 14) apresentaram valores de coliformes termotolerantes abaixo de 200 UFC/100 mL (valor 

desejável para as águas de Classe 1). Em um ponto (IFRP1) o valor encontrado foi de 210 UFC/100 mL, 

valor desejável para as águas de classe 2. Em todos os outros pontos os valores de coliformes 

termotolerantes ficaram acima de 1000 UFC/100 mL, caracterizando estas águas, portanto, como Classe 

3. 

Em sete pontos de amostragem (IFRP: 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 e 15) há elevação significativa do teor 

de cloreto no verão, principalmente no ponto 15 – que alcançou o valor de 8.21 mg/L, podendo estar 

relacionados ao lançamento de esgoto doméstico pelos aglomerados urbanos. 



A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente devido a seus 

efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. As restrições de faixas de pH são estabelecidas para as 

diversas classes de águas naturais, de acordo com a legislação federal (Resolução nº 357 do CONAMA, 

de junho de 2005). Os critérios de proteção à vida aquática fixam o pH entre 6 e 9. Dentro deste conceito, 

todos os valores de pH ficaram dentro do estipulado pela legislação. 

 

 

Tabela 1: Características físico-químicas e bacteriológicas das amostras de água do Rio Piracicaba. 

Obs: ***: não houve pesquisa de coliforme fecal 

Ponto IFRP 1 IFRP 3 IFRP 4 IFRP 11 IFRP 12 IFRP 13 

Latitude 695.993E 704.800E 023.253E 734.987  E 074.6251  E 756888  E 

Longitude 7805.179N 7812.279N 7825.259N 7830.508  N 7839.643  N 7840990  N 

Cidade/ Localização J. Monlevade Nova Era Antônio Dias Área rural Cel. Fabriciano Ipatinga 

Rio Piracicaba Piracicaba Piracicaba Piracicaba Piracicaba Piracicaba 

Temperatura (°C) 26.6 26.6 25.5 27.7 24.9 25.9 

pH 6.9 6.7 6.91 6.84 6.98 6.98 

Oxigênio Dissolvido (OD) 4.2 mg/L 8.6 8.27 11.45 10.03 9.80 

Condutividade 22.0 32.5 34.7 41.47 36.21 39.82 

Resistividade 43.01 29.9 26.4 24.18 27.62 25.12 
TDS 14.4 21.25 23.88 26.15 22.77 25.07 

ORP 107.0 97.0 53.0 102.0 98.0 85.0 

Turbidez (FTU) 113.0 95 133 18.58 119 105 

Alcalinidade/HCO3
- (mg/L) 1,3 1.6 2.0 1.9 1.9 1.5 

Sulfato (mg/L) 3.2 4.0 4.4 2.4 6.2 5.0 

Cloreto (mg/L) 3.38 3.86 5.79 5.31 5.79 4.82 

Coliformes (NPM/100 mL) 210 *** 1100 150 1100 28 

 

Tabela 2: Características físico-químicas e bacteriológicas das amostras de água dos tributários do 

Rio Piracicaba e do Rio Doce. Obs: ***: não houve pesquisa de coliforme fecal 

 
Ponto IFRP 2 IFRP 5 IFRP 6 IFRP 7 IFRP 8 IFRP 9 IFRP 10 IFRP 14 IFRP 15 

Latitude 693.312E 724.060E 726.835E 728.081E 739.800E 744.260E 732.565E 764450  E 761.836  E 

Longitude 7811.993N 7823.932N 7822.162N 7827.238N 7836.155N 7838.687N 7829.453N 7844.163  N 7843.210  N 

Cidade/ Localização J. Monlevade Área rural Área rural Área rural Área rural Área rural Área rural Ipatinga Ipatinga 

Rio Sta. Bárbara Sta. Cruz Figueiredo Severo Grande Ipanema Onça Doce Ipanema 

Temperatura (°C) 27.4 22.0 23.6 24.5 25.1 25.5 28.1 26.70 29.4 

pH 6.93 7.14 6.96 9.00 6.85 6.96 6.78 6.89 6.93 

Oxigênio Dissolvido 7.68 8.71 8.83 6.68 10.66 10.75 8.73 10.3 6.63 

Condutividade 32.51 18.62 24.68 24.3 21.07 18.32 56.66 40.9 151.4 

Resistividade 30.30 53.56 40.47 41.7 46.40 54.59 17.55 24.4 0.0 
TDS 21.03 11.75 15.36 14.92 13.34 11.41 36.68 25.82 94.92 

ORP 111.0 121.0 111.0 96.0 105.0 110.0 135.0 99.0 37.0 

Turbidez (FTU) 137.0 36.35 46.19 58 38.48 30.65 105.0 236 44.25 

Alcalin./ HCO3
-  (mg/L) 1.9 1.1 1.6 1.4 1.3 1.0 2.8 1.9 5.5 

Sulfato (mg/L) 4.0 2.7 3.1 3.7 3.4 4.2 4.3 4.5 10.3 

Cloreto (mg/L) 2.41 4.34 3.86 4.34 3.38 3.86 2.89 4.58 8.21 

Coliform. (NPM/100 mL) 1100 *** 150 150 1100 *** 1100 28 1100 



A condutividade elétrica de uma solução é a capacidade desta em conduzir a corrente elétrica. 

Considera-se que a capacidade de uma solução em conduzir a corrente elétrica é função da 

concentração dos íons presentes, é de se esperar que em soluções de maior concentração iônica, maior 

será a condutividade elétrica. Por outro lado, em águas muito puras ocorre o fenômeno inverso: maior 

será a resistência e menor a condutividade (Esteves, 1998). Em vista do exposto, chama-se atenção para 

o ponto IFRP15, que apresentou uma elevada condutividade. Este ponto está localizado no Rio Ipanema, 

localizado dentro da cidade de Ipatinga, importante núcleo urbano.  

 

DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho identificamos as condições atuais da qualidade da água da bacia do Rio Piracicaba. 

Isto poderá auxiliar na definição de metas para futuramente se atingir uma qualidade de água desejável, 

compatível com os usos estabelecidos e pretendidos para a região.  

Segundo a COPAM (Deliberação Normativa No 09, 19/04/1994), que dispõe sobre o 

enquadramento da Bacia do Rio Piracicaba, o leito principal apresenta trechos dentro dos padrões de 

qualidade de água superficial para os usos determinados para as classes 1 e 2 e os seus tributários para 

as classes Especial, 1 e 2. Os resultados obtidos para os diferentes parâmetros, porém, mostram que as 

águas do Rio Piracicaba e de seus tributários não possuem as características das águas das classes 1 e 

2. 

Conhecer a qualidade da água disponível é fundamental para a gestão dos recursos hídricos. 

Considerando-se que na Bacia do Rio Doce vivam aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, procuram-

se cada vez mais informações sobre a qualidade de suas águas e eventuais fontes de poluição. Assim, 

um estudo mais detalhado das condições ambientais do Rio Piracicaba como um importante formador do 

Rio Doce é de extrema importância para a detecção destas fontes de contaminação e poluição. 
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RESUMO

Esta pesquisa aborda a quantificação da matéria orgânica e de carbonatos 
totais nos estuários do rio Massangana e Riacho Ilha da Cana, ambos localizados 
próximo  ao  Porto  de  Suape,  Estado  de  Pernambuco.  Para  este  trabalho  foram 
coletados 4 testemunhos (cerca de 1m cada) de sedimentos de fundo da área de 
estudo, seccionados a cada 3 cm cada um, compreendendo 49 amostras no total. 
Para obtenção das concentrações de matéria orgânica e de carbonatos totais foi 
utilizado  o  método  da  perda  ao  fogo.  De  acordo  com  os  resultados,  as 
concentrações de matéria  orgânica  variaram de 0,3% a 26,4%,  enquanto  as  de 
carbonatos totais ficaram entre 0,5% a 19%. As concentrações de carbonatos totais 
podem estar associadas à influência marinha ao longo de quase toda área estudada, 
com exceção do testemunho 4, pelo fato de ser predominantemente arenoso o seu 
conteúdo sedimentar, possuir baixa concentração de carbonatos totais. Observou-se 
também uma correlação positiva entre o percentual da fração fina nos sedimentos e 
o seu conteúdo de matéria orgânica.

PALAVRAS-CHAVE: Matéria Orgânica, Carbonatos totais, Concentrações históricas, 
Suape. 

 
ABSTRACT

This work  describes the quantification of organic matter and total carbonates 
in the estuaries of the Massangana and Ilha da Cana streams, both located close to 
the Suape. 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  49 
samples. Concentrations of organic matter and total carbonates were analyzed by 
the calcination method. The results show that the concentrations of organic matter 
vary from 0,3% to 26.4%, whereas total carbonates from 0,5% to 19%. These results 
are supposed to evidence the predominance of the sea influence throughout almost 
all  area studied, considering the concentrations of total  carbonates, excepting the 
Core  sample  number  4,  which  is  predominantly  sandstone-rich  and  a  low 
concentration in total carbonates. It was observed a positive correlation between the 
amount of the fine-grained fraction of the sediments and their organic matter amount.

KEYWORDS: Organic Matter, Total carbonates, Historic concentration, Suape.
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INTRODUÇÃO
Os  estuários  são  sistemas  extremamente  resistentes,  regidos  pela  interação  de 

diversos processos físico-químicos, hidrodinâmicos, morfológicos e biológicos.
A área estudada está localizada no limite sul  da Região Metropolitana do Recife 

(PE), divisa dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, correspondendo a Baía 
Interna do Complexo Estuarino de Suape. Está situada entre as coordenadas geográficas 
(UTM): latitude 9078180 a 9071000 (N) e longitude 287000 a 279000 (E) (Figura 1).

O Rio  Massangana  nasce  nas  proximidades  do  engenho  Estivas  a  uma altitude 
aproximada  de  130  m.  Segue  uma  direção  geral  sudeste  e  percorre  25  Km 
aproximadamente de extensão. A sua foz está localizada ao sul do promontório de Santo 
Agostinho onde se junta ao rio Tatuoca e serve de limite entre os municípios do Cabo de 
Santo Agostinho e Ipojuca (Pires, 2005).

Figura  1 – Mapa de localização da área estudada,  com os respectivos 
pontos de  amostragem

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram coletadas amostras em 4 estações em março de 2008 (época seca do ano, 

com precipitação total no mês de 22 mm), com auxílio de testemunhador de PVC, com cerca 
de 1 metro de comprimento, ao longo dos estuários do rio Massangana,  Riacho Ilha da 
Cana e Canal Retificado.

Para obtenção das concentrações de matéria orgânica e de carbonatos totais nas 
amostras  dos  testemunhos  foi  utilizado  o  método  de  perda  ao  fogo  descrito  por  Kralik 
(1999).  Os  4  testemunhos  foram  fatiados  a  cada  3  cm,  totalizando  49  amostras. 
Posteriormente cada amostra foi homogeneizada e retirado um 1,0 g de cada amostra. As 
amostras foram em seguida colocadas em cadinhos de porcelana previamente pesados. Na 



primeira etapa, as amostras foram levadas a estufa a 100° C por aproximadamente 16 horas 
para obtenção do peso seco. Na segunda etapa foram levados a mufla por 2 horas a uma 
temperatura  em torno de 360°C.  Posteriormente foram levadas para  o dessecador  para 
resfriamento,  evitando assim a acumulação de umidade.  Os cadinhos  foram novamente 
pesados e a diferença de peso obtida foi considerada a quantidade de matéria orgânica 
calcinada.

Após a obtenção da matéria orgânica, os cadinhos contendo as amostras retornaram 
novamente para a mufla, alcançando desta vez a temperatura de 1.000°C por uma hora. 
Posteriormente obteve-se a diferença de peso entre 360° e 1.000°C, encontrando-se assim 
a quantidade de carbonatos totais perdido na amostra. 

RESULTADOS
Os resultados analíticos obtidos apresentaram percentuais de matéria orgânica com 

mínimo de 0,3% e máximo em torno de 26,4%, enquanto que os carbonatos variaram entre 
0,5% a  19%.  A  distribuição  destas  concentrações  pode  ser  vista  em detalhe  a  seguir, 
agrupada por testemunho estudado.

Testemunho 1
O  material  constituinte  deste  testemunho  é  formado  por  sedimento 

predominantemente  argiloso.  A  concentração  de  matéria  orgânica  mostra  oscilações  ao 
longo  do  perfil,  sofrendo  uma  diminuição  de  modo  geral  da  base  para  o  topo.  A 
concentração de carbonatos totais teve comportamento inverso, sofrendo também diversas 
oscilações ao longo do perfil,  aumentando seu conteúdo da base para o topo. A matéria 
orgânica  e  os  carbonatos  totais  neste  perfil  possuem  uma  relação  inversamente 
proporcional a partir da profundidade de 21 – 24 cm até o topo (Figura 2). 

Testemunho 2
Neste testemunho foi identificada a presença de conchas nas secções superficiais 

(nas profundidades 0-3, 3-6 cm); restos de vegetação nas profundidades 0-3 e 45-48 cm (o 
primeiro e último segmento) e raízes espalhadas por todo o testemunho o qual é constituído 
por  material  predominantemente  argiloso.  A  concentração  de matéria  orgânica  diminui 
consideravelmente da base para o topo com sucessivos acréscimos ao longo do perfil. Esta 
elevada concentração pode estar associada com a presença das raízes,  folhas e restos 
vegetais presentes em todo perfil. Já a concentração de carbonatos totais decresce do topo 
para a base, voltando a aumentar novamente estabilizando próxima à base (Figura 2).

Testemunho 3
É composto por material argiloso com raízes e conchas (inteiras e fragmentadas) nos 

últimos 25,5  e folhas na última secção (profundidades 36-39 cm).  As concentrações de 
matéria  orgânica  e  de  carbonato  totais  apresentaram  o  mesmo  comportamento  de 
distribuição ao longo do testemunho, tanto de aumento como de decréscimo, evidenciando 
uma notória correlação positiva neste testemunho. A matéria orgânica e os carbonatos totais 
possuem mostram um relativo decréscimo no intervalo de profundidade de 24 a 33 cm, com 
um aumento relativamente anômalo no intervalo de profundidade de 36-39 cm, sendo da 
ordem de 26,4 e 19,1 %, respectivamente. Estes valores são significativamente elevados em 
relação  a  todos  os  demais  encontrados  e  provavelmente  reflete  um  ambiente  de 
sedimentação completamente diferente do atual, onde a biomassa era mais abundante e a 
influência marinha mais significativa (Figura 2). 

Testemunho 4
Este testemunho é constituído predominantemente por areia fina com presença de folhas e 
raízes de árvores. É o testemunho que apresenta as menores concentrações de matéria 
orgânica e de carbonatos totais da área, não ultrapassando 4%, com uma nítida correlação 
positiva entre ambas. Isto provavelmente nos reflete uma menor influência dos manguezais 
e um menor aporte marinho (Figura 2).



Figura 2 – Distribuição vertical das concentrações de Matéria Orgânica e Carbonatos Totais 
nos Testemunhos estudados.

DISCUSSÃO
Constatou-se a predominância da influência marinha ao longo de quase todos os 

estuários estudados, que pode ser interpretado a partir das consideráveis concentrações de 
carbonatos totais. Uma exceção é testemunho 4, pelo fato do registro sedimentar neste ser 
predominantemente arenoso e apresentar relativamente baixas concentrações de ambos: 
matéria  orgânica  e  carbonatos  totais.  Os  teores  de  matéria  orgânica  se  apresentaram 
relativamente elevados também, com exceção do testemunho 4.

A  baixa  concentração  de  matéria  orgânica  e  carbonatos  totais  no  testemunho  4 
podem  estar  associados  aos  crescentes  impactos  provocados  na  área,  tais  como 
desmatamento de manguezais  e aterramentos,  ocasionando assoreamento dos canais  e 
diminuindo a circulação da corrente fluvial e de maré. 

Observou-se  também uma  relação  direta  entre  a  quantidade  da  fração  fina  dos 
sedimentos estudados e um maior conteúdo de matéria orgânica. Verificou-se também uma 
correlação positiva entre as concentrações de matéria orgânica e de carbonatos totais tanto 
positiva quanto negativa. 
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RESUMO 
A Baixada Santista, localizada no litoral sul do Estado de São Paulo, possui intensas atividades 

portuárias, industriais e turísticas. Desde o início da colonização atuou como um importante 

pólo de importação e exportação de mercadorias e teve suas atividades econômicas 

desenvolvidas com a construção de vias de acesso, a implantação de uma usina hidroelétrica e 

ampliação do Porto de Santos. O crescimento desordenado introduziu um aporte significativo 

de metais e outros poluentes no sistema aquático. Neste trabalho procurou-se dar ênfase a 

técnicas estatísticas para estudar a distribuição destes metais, inferir sobre suas fontes e 

analisar os principais suportes geoquímicos. A Análise de Agrupamentos dividiu a Baía em dois 

grupos de amostras: um caracterizado por maiores concentrações de metais, matéria orgânica 

e lama, e outro por maiores concentrações de areia verificando-se a influência de fontes 

antrópicas nas amostras do primeiro grupo. Com base na dinâmica de circulação das águas na 

região identificou-se a saída do Canal do Porto como a principal entrada de metais na baía de 

Santos.  

PALAVRAS-CHAVE: baía de Santos, metais pesados, análise de agrupamentos, geoquímica 

de metais 

 

ABSTRACT 

The Baixada Santista region is located on the southern part of São Paulo coast. This area has a 

lot of industrial, harbor and tourism activities. The objective of this work is to emphasize 

statistical data evaluation, e.g., understanding distribution, geochemistry and mainly sources of 

metals in this area. In this study the parameters used were metals and geochemical supports. 

Cluster Analysis divided the bay in two groups, one was characterized by high concentrations of 

metals, organic matter and mud – these levels were associated to anthropic activities. The 

dynamic circulation showed that Canal do Porto is the main source of metals input in the bay.  

KEYWORDS: Santos bay, heavy metals, cluster analysis, metal geochemistry 

 



INTRODUÇÃO 
A aplicação da Estatística em estudos ambientais desenvolveu-se, sobretudo a partir 

da década de 1970 com o surgimento de movimentos ambientalistas preocupados com 

constantes ataques ao meio ambiente que vinham causando desastres ecológicos com 

repercussões sociais profundas.  

Na Baixada Santista, o crescimento desenfreado a partir da segunda metade do 

Século XX em função de um conjunto de fatores como a construção de rodovias, instalação do 

pólo industrial e ampliação do porto de Santos, trouxeram importantes benefícios sociais à 

população, porém, com conseqüências negativas ao meio ambiente. 

A estrutura dos manguezais, ecossistema importante para o equilíbrio ecológico, foi 

alterado e diversos poluentes foram introduzidos no meio ambiente trazendo conseqüências 

graves à população. Desastres ecológicos ocorreram no Município de Cubatão tanto por 

contaminação da população por metais pesados como acidentes que levaram à morte muitos 

moradores (Gutberlet, 1996). 

Neste trabalho procura-se dar um enfoque estatístico no tratamento dos dados a fim de 

obter informações sobre o comportamento dos metais na baía de Santos. Algumas técnicas são 

exploradas com o objetivo de descrever a área de estudo em função dos metais, inferir sobre 

sua origem e conhecer os principais suportes geoquímicos responsáveis pelo carregamento 

destes poluentes.  

 

ÁREA DE ESTUDO E COLETA DAS AMOSTRAS 
A área de estudo corresponde à Baía de Santos, situada no Estado de São Paulo, 

entre as latitudes de 23058’S e 24004’S e as longitudes de 46018’W e 46022’W (Figura 1). A 

amostragem realizada na baía de Santos está apresentada na Figura 2  

Foram coletadas 68 amostras de sedimentos de superfície de fundo (0-5 cm) com o 

auxílio de um pegador de fundo tipo Van Veen, pertencente ao IO-USP. A campanha foi 

realizada em fevereiro de 2002. As amostras foram acondicionadas em recipientes plásticos e 

mantidas sob refrigeração para posterior análise. Foram realizadas análises dos elementos As, 

Ba, Co, Sb, Sc, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, V, Hg, Fe e Ti para estudo dos metais e CaCO3, areia, silte, 

argila C, N, e S para estudo dos suportes geoquímicos. As análises de metais seguiram o 

procedimento EPA 3050B (USEPA, 1996), o Hg seguiu o procedimento EPA 7471A (USEPA, 

1996), as caracterizações granulométricas e teores de carbonato e matéria orgânica foram 

realizadas segundo Fukumoto (2007). 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Neste estudo, o planejamento amostral produziu uma grande quantidade de 

observações. A organização das amostras em grupos semelhantes baseados na concentração 

de metais e seus suportes geoquímicos reduziram a quantidade de observações e descreveram 

de forma mais clara a dinâmica de sedimentação auxiliando assim no processo de inferência 

sobre a origem e distribuição dos metais na baía de Santos.  

A Figura 1 apresenta o dendograma da análise de agrupamentos, podemos observar 

que essa análise possibilitou a formação de grupos distantes, e com base nas variáveis foi 

possível caracterizar a Baía de Santos dividindo-a em dois grupos de amostras. Uma análise 

descritiva permitiu observar a diferença entre eles a partir da concentração dos metais, matéria 

orgânica, areia e lama. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos nessa análise. 

 

 
Figura 1: Análise de agrupamento para as estações de coleta na Baía de Santos. 

 

A Análise de Agrupamentos possibilitou a formação de grupos distintos, e com base 

nas variáveis foi possível caracterizar a baía de Santos dividindo-a em dois grupos de amostras. 

Uma análise descritiva destes grupos permitiu observar as diferenças entre os grupos a partir 

da concentração dos metais, matéria orgânica, areia e lama.  

As amostras do Grupo 1 concentram-se principalmente na saída do Canal do Porto e 

na região central da Baía de Santos, no entanto, no Grupo 2, a variável areia apresenta-se mais 

concentrada indicando que esta variável apresenta uma forte influência na distinção dos 

grupos. A Figura 2 apresenta a distribuição das amostras em função dos grupos formados na 

análise de agrupamentos. 

Secção

Grupo  1 Grupo  



Tabela 1 – Medida de resumo para os grupos de amostras formados na análise de 
agrupamentos 

Grupo 1 Grupo 2 Variáveis 
Media D.Padrão Mínimo Maximo Media D.Padrão Mínimo Maximo 

As(1) 12,29 3,93 7,80 20,80 7,50 1,89 3,80 12,40 
Ba(1) 398,57 162,21 150,00 700,00 423,40 87,36 130,00 650,00 
Co(1) 10,05 3,65 6,00 18,00 5,19 1,33 3,00 9,00 
Sb(1) 0,42 0,23 0,10 0,80 0,21 0,15 0,10 0,70 
Sc(1) 8,39 2,71 4,70 13,10 3,45 1,00 2,10 7,30 
Cu(1) 17,67 7,50 9,29 40,06 11,45 8,70 4,24 42,12 
Mn(1) 594,46 240,36 321,05 1085,04 175,43 95,69 10,61 371,57 
Ni(1) 13,64 5,10 7,34 22,56 3,11 1,99 0,10 8,72 
Pb(1) 26,74 7,30 17,22 40,61 9,22 6,20 0,10 20,65 
V(1) 54,35 18,01 27,53 91,92 14,96 9,38 0,10 38,36 
Hg(1) 0,09 0,06 0,03 0,27 0,02 0,02 0,00 0,08 
Zn(1) 66,87 17,21 37,28 99,52 38,15 47,80 9,31 274,22 
Ti(2) 0,33 0,08 0,22 0,47 0,13 0,06 0,01 0,27 
Fe(2) 2,92 0,72 1,95 4,16 1,66 0,30 1,11 2,39 
CaCO3

(2) 10,24 4,49 5,88 22,20 6,34 4,36 3,37 27,43 
Silte(2) 32,02 7,89 19,14 48,60 5,95 8,25 0,06 34,75 
Argila(2) 1,82 0,94 0,64 4,42 0,23 0,47 0,00 1,92 
Areia(2) 50,60 12,75 20,72 70,46 85,36 11,42 50,69 94,85 
C(2) 1,66 1,01 0,56 3,62 0,27 0,23 0,10 1,33 
N(2) 0,15 0,10 0,04 0,36 0,02 0,02 0,00 0,10 
S(2) 0,26 0,17 0,09 0,74 0,04 0,05 0,00 0,19 

(1) mg kg-1  (2) % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribuição das amostras por grupo na Baía de Santos. 
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Comparando os resultados obtidos com o modelo de circulação das águas descrito por 

Fúlfaro e Ponçano (1976), concluí-se que os metais entram na baía através do Canal do Porto. 

Este canal recebe influências tanto de indústrias, como urbanização e atividades portuárias, 

porém, parte destes materiais, resultantes de atividades antrópicas são retidos no mangue e 

alto estuário, região caracterizada por baixa energia no fluxo das águas (FIGUEIRA, 2002). 

 

CONCLUSÃO 
A Análise de Agrupamentos possibilitou a visualização da distribuição de metais na 

baía de Santos sendo verificado que o Canal do Porto configura-se como a principal porta de 

entrada de metais para a baía. Outra importante conclusão são as maiores concentrações de 

metais encontradas próximo à Ponta da Manduba, região que sofre influências de sedimentos 

dragados da região do porto e posteriormente depositados próximo a este local. 
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RESUMO 

A plataforma continental costeira entre os municípios de Santos e São Sebastião (ambos no 

estado de São Paulo) apresenta importância fundamental, pois está adjacente a dois 

grandes portos brasileiros e um pólo petroquímico. A literatura indica que não há exportação 

de material grosso da costa para a plataforma, mas que o material fino, em geral composto 

por sedimentos finos que podem estar associados a contaminantes diversos, se deposita 

após a isóbata de 70 metros de profundidade. O objetivo deste trabalho é verificar se há 

uma exportação de metais (Pb, Zn e Cu) da região costeira para a plataforma continental 

adjacente. Os resultados mostraram que existe o acúmulo de metais, porém estes não 

alcançam os níveis de contaminação determinados pela CETESB e pela Resolução 

CONAMA 344/04. 

PALAVRAS-CHAVE: metais pesados, Plataforma continental, taxa de sedimentação. 

 

ABSTRACT 

The coastal continental shelf between Santos and São Sebastião counties (both on São 

Paulo State) is essentially important, because it is beside two big Brazilian harbors and one 

petrochemical pole. There’s no indication on the literature about the exportation of thick 

material from the coast to the shelf, but the thin material (normally composed by thin 

sediments which can be associated to several contaminants) is deposited after the 70 meters 

deep isobath. The objective of this study is to check if there is an importation of materials 

(Pb, Zn and Cu) from the coastal area to the next continental shelf. The results show that 

there is the buildup of metals but they don’t achieve the contamination levels set by CETESB 

and by 344/04 CONAMA Resolution. 

KEYWORDS: heavy metals, Continental shelf, sedimentation rate. 

 

INTRODUÇÃO 

A plataforma continental costeira entre os municípios de Santos e São Sebastião 

(ambos no estado de São Paulo) apresenta importância fundamental, pois está adjacente a 

dois grandes portos brasileiros (Santos e São Sebastião) e o pólo petroquímico de Cubatão, 

mailto:scgoya@terra.com.br


no Estuário Santista e ainda por ser uma área fortemente utilizada para atividades de lazer 

(mergulho, navegação de recreio). 

Conti (1998) descreve a circulação oceânica superficial da plataforma continental 

interna do litoral norte do estado de São Paulo é controlado, basicamente, pela ação do 

vento, predominantemente oriundo do quadrante NE (alísios) e, eventualmente de SE, (em 

situações de passagem de sistemas frontais). Águas de baixa salinidade oriundas do 

Complexo Estuarino de Santos foram identificadas próximo à boca sul do canal de São 

Sebastião, trazendo consigo plumas de material em suspensão (Miranda, 1982). A dinâmica 

de sub-superfície é ditada por correntes ocasionadas pela diferença de densidade das 

massas de água atuantes na região e influenciadas por vórtices oriundos da Corrente do 

Brasil (Castro Filho et al. 1987).  

Devido a sua importância econômica e estratégica, a plataforma continental é a 

província oceânica mais estudada em toda a margem continental, apesar deste 

conhecimento ser resumido mais a determinação do tamanho de grãos e teor de carbonato 

de cálcio (Mahiques et al., 2004). Em termos de exportação de material continental para a 

área marinha, Mahiques et al. (2002) afirmam que não há exportação de material grosso da 

costa para a plataforma, mas que os sedimentos mais finos (lamas) se depositam após a 

isóbata de 70 metros de profundidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Com o objetivo de quantificar o material que se deposita nesta parte da plataforma, 

foram coletados 4 testemunhos (6669, 6678, 7744 e 7745) na isóbata de 100 metros de 

profundidade (Figura 1). Os testemunhos 6669 e 6678 foram coletados pelo projeto 

REVIZEE, ano de 1998 e os testemunhos 7744 e 7745 foram obtidos durante a execução do 

projeto ECOSAN, no ano de 2005. Todos os testemunhos foram subamostrados em fatias 

de 2 e 1 cm de espessura e foram realizadas, em cada fatia, as seguintes análises: teor de 

água, teor de carbonato biodetrítico, teor de areia e lama, teor de metais (Cu, Pb, Zn) e a 

determinação dos radionuclídeos Pb210 e Cs137, através de espectrometria gama, para a 

obtenção da taxa de sedimentação atual. 

 



 

Figura 1 – Mapa com o posicionamento das amostras. 

RESULTADOS 

Os resultados, em relação aos teores de água, mostram que os testemunhos 

apresentaram teores similares, variando entre 40 e 60%, sendo em geral maiores no topo e 

menores na base. Em relação ao teor de carbonato biodetrítico, todos os testemunhos 

apresentam teores inferiores a 30% com exceção do testemunho 6678 que apresenta teores 

médios entre 55 e 65% de CaCO3. 

As análises granulométricas mostraram valores díspares entre os testemunhos em 

relação à porcentagem de areia/lama. Os testemunhos situados mais a sul (7744 e 7745) 

apresentaram maior teor de lama, sendo que na camada de topo, atingem valores, 

respectivamente de 75% e 98,5% de lama. O testemunho 6678 apresenta valores de areia 

muito maiores que aqueles vistos para os dois testemunhos anteriores, com valores de topo 

de 55% de lama. O testemunho 6669 é o que apresenta maior teor de areia variando 

sempre de 82 a 91% de areia ao longo de todo o testemunho. 

Exceto por alguns níveis localizados, sem continuidade ao longo dos testemunhos, 

nenhum dos metais analisados apresentou valor superior àqueles estabelecidos pela 

legislação ambiental (CETESB e CONAMA 344/04) como contaminante ou nocivo. Este fato 

ocorreu também quando se comparou o dado de metais obtidos àqueles que são 

naturalmente liberados pelas rochas (valor de Clark) (Tabela 01). 

 



Tabela 01 – Dados de metais obtidos ao longo dos testemunhos 6669, 6678, 7744 e 7745 e 
os valores de referências de Clark (potencialidade de contribuição natural das rochas tanto a 
média da crosta como a do granito que é a litologia predominante na área), da CETESB 
(TEL - Threshold effect level – Nível limite abaixo do qual não ocorre efeito adverso à 
comunidade biológica e PEL - Probable effect level – Nível provável de efeito adverso à 
comunidade biológica, Environmental Canadá, 1999 apud CETESB, 2001) e Resolução 
CONAMA 344/04. 
 

Órgãos Referências Pb Cu Zn 

Clark Crosta 13 55 70 

(ppm) Granito 49 13 45 

CETESB TEL 30,2 18,7 124 

(ppm) PEL 112 108 271 

CONAMA 344/04 Nível 1 46,7 34 150 

(mg.kg-1) Nível 2 218 270 410 

Testemunho Amostra Pb Cu Zn 

6669 0-2 28,28 16,18 91,98 

  2-4 34,80 15,67 84,01 

  4-6 39,62 15,08 92,31 

  6-8 54,41 25,06 127,20 

  8-10 32,52 14,37 88,74 

  10-12 38,68 15,72 100,63 

  12-14 42,68 21,16 169,31 

  14-16 42,74 20,40 131,47 

  16-18 27,25 12,83 82,79 

  18-20 41,79 19,91 108,66 

  22-24 26,65 17,07 92,80 

  24-26 23,93 16,48 92,19 

  26-28 30,10 15,29 96,37 

  28-30 38,41 20,53 126,35 

6678 0-2 16,57 8,73 45,06 

  2-4 22,92 11,50 57,76 

  4-6 20,14 9,99 46,16 

  6-8 12,52 5,28 117,55 

  8-10 12,69 7,08 39,03 

  10-12 13,66 8,00 46,51 

  12-14 11,24 7,74 75,32 

  14-16 13,52 8,90 51,59 

  16-18 11,76 6,84 41,07 

  18-20 10,81 5,86 31,66 

  20-23 10,93 5,81 31,48 

  23-26 14,73 7,81 42,47 

7744 0-1 17,26 12,75 60,78 

Continuação da Tabela 1    

  1-2 18,93 17,15 80,04 

  2-3 18,01 17,33 81,89 

  3-4 13,81 11,19 55,86 

  4-5 10,29 7,53 36,88 

  5-6 17,44 15,96 75,01 

  6-7 17,96 17,11 79,54 

  7-9 14,58 13,24 63,24 

  9-10 16,63 16,19 77,73 

  10-11 17,54 17,54 306,16 

  11-12 16,36 14,51 77,40 



  13 16,22 15,69 76,44 

  14 18,85 17,37 85,47 

  15 17,13 15,13 79,43 

  17 24,77 23,22 114,99 

7745 1 13,43 11,49 55,84 

  2 11,85 10,23 48,81 

  3 11,80 9,36 46,98 

  4 12,21 10,48 51,06 

  5 11,00 9,51 47,07 

  6 11,09 10,47 51,29 

  7 11,95 10,15 50,78 

  8 11,34 9,69 48,12 

  9 10,65 8,14 42,18 

  10 10,95 10,15 53,58 

  11 11,70 10,95 55,19 

  12 11,96 10,89 53,08 

  13 12,04 10,08 48,36 

  14 13,27 12,23 60,63 

  15 13,30 13,51 65,11 

  16 12,85 10,72 56,39 

  17 12,21 10,04 51,30 

  18 12,98 12,77 63,30 

  20 12,02 12,02 58,16 

 
A média de taxa de sedimentação nestes pontos varia entre 1,5mm/ano a 

2,4mm/ano (Tabela 02), a partir dos dados de 210Pb, o que é considerada baixa quando 

comparada com os dados obtidos em regiões costeiras.  

 

Tabela 02 – Taxas de sedimentação determinadas a partir dos radionuclídeos 210Pb e 137Cs. 

Testemunhos Profundidade da 
coluna d’agua(m) 

TS 
210

Pb 
(cm/ano) 

TS 
137

Cs 
(cm/ano) 

6669 102 0,2370 0,2857 

6678 100 0,1502 0,1714 

7744 97 0,2407 0,2381 

7745 94 0,2381 0,2635 

 
 
 
CONCLUSÃO 
A baixa taxa de sedimentação indica um pequeno aporte de material continental, o que 

associado ao fato de que os níveis de metais encontrados na plataforma não são 

considerados como contaminantes, mostraram que os problemas de poluição maiores estão 

associados às regiões mais costeiras e não a plataforma continental. 
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RESUMO 
O complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape é considerado como Área de Proteção 
Ambiental (APA) e, em 1999, recebeu o título de Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. No entanto, a região do Vale do Ribeira, como um todo, foi palco de intensa 
atividade de mineração e o refino de metais, até 1996, quando as últimas minas de 
chumbo foram fechadas, deixando importante passivo ambiental. Essa região abrigou 
várias minas de chumbo, zinco e prata, que estiveram em atividade de 1945 a 1995. 
Devido à influência antrópica, torna-se necessária a avaliação dos teores de poluentes na 
região, principalmente por metais tóxicos. A proposta deste estudo é avaliar as 
concentrações dos metais Cd, Pb, Ni e Zn por meio da técnica de ICP OES, em 
sedimentos superficiais e compará-los aos valores máximos permitidos pelo CCME 
(Canadá) (TEL e PEL) e adotados pela CETESB (Brasil).  
 
Palavras chave: sedimentos, metais tóxicos, ICP OES, Cananéia-Iguape 
 
 
ABSTRACT 
The complex estuarine of Cananeia-Iguape is consider as Environment Protected Area, 
and in 1999, received by UNESCO the title of the Patrimony of the Humanity. However, 
the Vale do Ribeira region, was affected by intense mining activities and metals refine, 
even 1996, when the last mines of Lead, Zinc and Silver, with they had functioned from 
1945 to 1995 was closed. Due to the intense anthropogenic activities is important to 
assess the impact caused in this region, mainly by toxic metals. The purpose of the 
present study was to evaluate the Cd, Pb, Ni and Zn metal concentrations by ICP OES in 
bottom sediments and to compare to TEL and PEL oriented values from CCME (Canada) 
and adopted by CETESB (Brazil).  
 
Keywords: sediments, heavy metals, ICP OES, Cananeia-Iguape 
 
INTRODUÇÃO 
 
A análise de sedimentos representa uma importante ferramenta para a avaliação do 

impacto ambiental, devido ao fato que sua análise fornece informações relevantes sobre a 

contribuição antrópica. As analises de metais e suas distribuições nos sedimentos 

estuarinos são normalmente empregadas para entender os processos biogeoquímicos 

nos ecossistemas identificando as possíveis mudanças devido às atividades antrópicas. 



CUNHA (2003) estudando a região, concluiu que embora as atividades de mineração e 

metalurgia tenham cessado em 1996, as populações dessa região ainda convivem com 

várias fontes de contaminação ambiental, em especial o chumbo e o arsênio, tipicamente 

originados da atividade de extração, beneficiamento e refino mineral. As emissões de 

metais para a atmosfera, durante décadas de funcionamento da refinaria, e a 

subseqüente deposição de particulados, foram responsáveis pela contaminação de solos 

e sedimentos nessa região. O presente estudo teve por objetivo avaliar as concentrações 

biodisponíveis dos metais Cd, Pb, Ni e Zn em amostras de sedimentos superficiais 

coletados em diferentes pontos no estuário de Cananéia, pela técnica de ICP OES.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Amostragem, preparação e digestão das amostras 

Vinte e seis amostras de sedimento foram coletadas em 13 pontos de coleta (CV0501 a 

CV0513) no verão de 2005 e no inverno de 2005 (CI0501 a CI0513), utilizando um 

amostrador van Veen em aço inox (Figura 1). As amostras foram secas a 50 ºC em estufa 

ventilada, peneiradas a 2mm e então homogeneizadas para análise. A fração total (<2 

mm) foi analisada. Optou-se pela avaliação dos metais biodisponíveis, que são extraídos 

dos sedimentos a partir de digestão com HNO3(conc), realizada de acordo com o método 

EPA 3051 (EPA), em forno microondas. 

 

 

Figura 1 – Localização dos pontos de amostragem, Cananéia-Iguape, São Paulo 

 



Determinação de Cd, Pb, Ni e Zn por ICP OES   
   
Para as determinações dos metais Cd, Pb, Ni e Zn, utilizou-se um ICP OES dual view 

Perkin Elmer, modelo Optima 2000 DV. O controle de qualidade foi verificado por meio 

dos resultados obtidos para o material de referência certificado WQB 3 (Canadá), os quais 

obtiveram valores de incerteza inferiores a 25%. Esse material apresenta valores de 

concentração certificados para esses metais, utilizando-se o método de digestão EPA 

3051, adotado no presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As Tabelas 01 e 02 apresentam os valores de concentração (mg kg-1) para os metais 

analisados por ICP OES, nas campanhas inverno e verão de 2005, respectivamente. 

Comparando-se os resultados obtidos com os valores orientadores TEL e PEL (Tabela 2), 

observa-se que nenhum dos parâmetros analisados excedeu os limites máximos 

estabelecidos. 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos (mg kg-1) para os metais analisados: Verão de 2005 

Parâmetros CV0501 CV0502 CV0503 CV0504 CV0505 CV0506 CV0507 
Cádmio N.D. 0,20 0,15 0,18 N.D. 0,12 N.D. 

Chumbo 2,93 2,42 7,54 29,21 10,50 2,34 2,06 

Níquel 1,13 1,75 3,10 14,27 2,37 N.D. 1,17 

Zinco 13,08 8,96 14,72 57,73 12,37 3,02 7,04 

        
Parâmetros CV0508 CV0509 CV0510 CV0511 CV0512 CV0513  
Cádmio 0,18 0,25 0,11 0,17 N.D. N.D.  
Chumbo 5,40 13,12 3,42 5,64 5,94 3,18  
Níquel 3,80 14,75 1,29 5,14 1,92 N.D.  
Zinco 17,98 50,59 9,05 19,03 14,08 4,72  
 

Tabela 2- Resultados obtidos (mg kg-1) para os metais analisados: Inverno 2005 

Parâmetros CI0501 CI0502 CI0503 CI0504 CI0505 CI0506 CI0507  
Cádmio N.D. 0,13 N.D. 0,15 N.D. N.D. N.D.  
Chumbo 2,44 6,57 6,18 30,85 13,43 2,40 2,59  
Níquel N.D. 4,00 3,64 15,60 3,66 N.D. N.D.  
Zinco 4,31 15,04 14,23 60,62 16,59 2,40 4,03  
         
Parâmetros CI0508 CI0509 CI0510 Cl05 011 Cl05 012 Cl05 013 TEL  PEL  

Cádmio N.D. 0,27 N.D. 0,13 N.D. N.D. 0,6 3,5 
Chumbo 4,90 13,40 2,61 7,85 2,84 2,63 35 91,3 
Níquel 4,35 11,01 1,74 7,11 2,12 N.D. 18 35,9 
Zinco 18,90 43,29 9,07 29,02 8,37 3,17 123 315 



*N.D. = não detectado, TEL - Threshold Effect Level (ou nível 1), PEL - Probable Effect Level (ou 
nível 2) 

 
 
CONCLUSÂO 
 
O início de um programa de monitoramento em amostras de sedimentos na região de 

Cananéia ocorreu, mostrando o baixo grau de impacto ambiental nesta região em relação 

aos metais Cd, Pb, Ni e Zn. A princípio, os valores obtidos podem ser considerados 

indicadores do background da região.  
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RESUMO 
 
A técnica de extração seqüencial pode auxiliar na avaliação da biodisponibilidade do metal, 
fornecendo dados importantes quanto a condição biogeoquímica do Hg em sedimentos e 
solos (Bloom et al, 2003). Neste trabalho avaliou-se a biodisponibilidade do mercúrio em 
solos da região contaminada do município de Descoberto/MG. A determinação de mercúrio 
foi feita por Espectrometria de Absorção Atômica (Geração de Hidretos). Os meios de 
extrações utilizados foram: água deionizada, CH3COOH 0,1 M + HCl 0,001 M, KOH 1 M, 
HNO3 12 M, HCl 6 M e água régia, método de Bloom et al (2003) adaptado. Observou-se 
que as recuperações ficaram entre 87 e 110 % em relação ao Hg total analisado. O 
mercúrio, na maioria das amostras analisadas, encontrou-se mais associado a oxido 
hidróxido de Fe, Al e/ou Mn. A concentração de mercúrio foi muito baixo em relação a Hg 
total quando utilizou-se dos extratores água deionizada e HCl/HOAc indicando que há pouca 
mobilidade de espécies de Hg hidrossolúveis e solúveis. O teor de Hg presente na fracão 
orgânica em algumas amostras chegou a cerca de 30% do total. Os compostos 
organomercuriais, pode ser considerada a extração mais importante, uma vez que o Hg 
complexado com ligantes orgânicos pode formar compostos altamente tóxicos. 

Palavras Chave: Mercúrio, Extração Seqüencial, Solos. 
 

ABSTRACT 
 
Sequential extraction provides evaluating to metal bioavailability. It can provide important 
data about Hg biogeochemistry in sediments and soils (Bloom et al, 2003). This work 
evaluated Hg bioavailability in contaminated soils from Descoberto/MG. Mercury 
determination was accomplished by Hydride Generation coupled to Atomic Absorption 
Spectrometry (HG AAS). The extractants were: deionized water, CH3COOH 0,1 M + HCl 
0,001 M, KOH 1 M, HNO3 12 M, HCl 6 M and aqua regia, according to Bloom et al (2003) 
adapted. It was observed that recuperations between 87 and 110 % compared to Hg total. In 
the most of samples, Hg was associated to the Fe, Al and/or Mn oxyhydroxides. When was 
used deionized water and HCl/HOAc, Hg contents was very low related to the Hg total, which 
it indicates low mobility of Hg soluble species and Hg soluble in water. Hg contents in organic 
fraction in some samples reach up to 30% of Hg total, this fraction can be considered the 
most important because when Hg complexes with organic compounds can form highest toxic 
compounds.  

Keywords: Mercury, Extractions Sequential, Soils.  

 
 



INTRODUÇÃO: 

Dentre os metais pesados, o mercúrio merece destaque devido à sua elevada toxicidade e 

grande mobilidade nos ecossistemas. Em 2002 foi encontrado mercúrio metálico no 

município de Descoberto, Minas Gerais. A origem do metal estava relacionada com 

atividade antrópica de exploração do ouro que existiu na região no século XIX. Após a 

constatação do afloramento de mercúrio, representantes municipais e estaduais de saúde, 

além de centros de pesquisa, realizaram diversas ações para avaliar a situação e garantir a 

proteção da população e do meio ambiente. Os resultados obtidos na avaliação da 

contaminação da parte superficial do solo indicam que uma área de 1300 m2 apresenta 

concentrações de mercúrio acima do valor recomendado pela Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) para a presença dessa substância em solos de uso 

agrícola (12 mg/kg) (Trindade et al, 2005).  

Estudos de especiação de mercúrio com amostras da região contaminada mostraram que, 

embora sua fonte de contaminação tenha sido Hg metálico, ocorreu oxidação do mesmo, 

podendo ser encontradas amostras com teor alto (90 mg kg-1) praticamente todo como Hg2+ 

(Trindade et al, 2006). A técnica de extração seqüencial pode auxiliar na avaliação da 

biodisponibilidade do metal. O processo de extração consiste na reação de uma amostra de 

solo com soluções químicas de “forças de extrações” crescentes. A extração seqüencial não 

é um sistema que pode fornecer informações específicas de espécies, mas este método 

fornece dados precisos quanto a biogeoquímica relevante ao fracionamento de Hg em 

sedimentos e solos (Bloom et al, 2003).  

 

OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi de avaliar a biodisponibilidade do mercúrio em solos da 

região contaminada do município de Descoberto/MG. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras de solos foram secas a temperatura ambiente, destorroadas e peneiradas na 

fração granulométrica menor que 2,0 mm. Escolheram-se amostras com diferentes 

concentrações. Na avaliação da mobilidade do mercúrio utilizando da técnica de extração 

seqüencial, fez-se uma adaptação da metodologia proposta por Bloom et al 2003. Incluiu 

neste método o extrator HCl na quinta etapa de extração com o interesse de avaliar o teor 

de mercúrio ligado a óxidos hidróxidos de Fe, Al e/ou Mn. As amostras estudadas foram 

t2c1, Cx 4, Cx3, C4-100, C5-20 e E3. Utlilizou-se massa das amostras entre 0,5 e 3,0 

gramas. A quantificação de Hg foi feita por Geração de Hidretos acoplado a um 

Espectrômetro de Absorção Atômica. 



 

Tabela 1: Etapas de Extração Seqüencial com seus respectivos extratores 

Etapas Extratores 

1 Água desionizada 

2 CH3COOH 0,1 M + 

HCl 0,001 M 

3 KOH 1M 

4 HNO3  12 M 

5 HCl  6 M 

6 Água régia 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 2 mostra as concentrações de mercúrio obtidas em cada etapa de extração, a 

soma de todas as etapas, as concentrações de Hg total obtidas pela extração em água régia 

e as porcentagens de recuperação da soma em relação à extração com água régia. A fração 

de mercúrio solúvel em água e solúvel em meio ácido estomacal foi baixa em todos os 

amostras sendo que em algumas como Cx4 e E3 ficaram abaixo do limite de detecção. O 

mercúrio ligado à fração húmica (E3) foi mais presente Cx4 mostrando que nesta amostra, 

mais de 30% do Hg pseudo total está presente nesta etapa. Esta etapa é muito importante, 

pois é a partir dela que podemos avaliar qual é o potencial de metilação do metal nesta 

região. Amostras como Cx3 e T2C1 também apresentaram teores elevados de Hg nesta 

fração. A etapa de extração 5 mostrou maiores teores de Hg. Nesta etapa o metal se 

encontra ligado principalmente a óxido hidróxido de ferro, alumínio e/ou manganês. Nesta 

etapa pode-se extrair também o mercúrio liga da matéria orgânica (Boszket et al, 2006). A 

extração de Hg solúvel nesta etapa a cerca de 50 mg kg- na amostra T2C1. Considerando 

que o teor de Hg total nesta amostra foi de 68,93 mg kg-1, o percentual de Hg extraído nesta 

etapa foi próximo de 70%. Com a inclusão da etapa de extração 5, percebeu-se que existe 

um teor muito baixo de Hg na fração residual.   

   

 

 

 

 

 

 



Tabela 2: Resultados de especiação por extração seqüencial em amostras de solos de 

Descoberto/MG. 

                                Concentração de mercúrio em mg kg-1 em cada etapa de extração, n=3.  

E1 Soma das 
extrações 

Recupe- 
ração 

Amostra 

 

E2 E3 E4 E5 E6 

 

Hg total 
(água régia) 

/ % 

t2c1 0,08 ± 0,01 0,16 ± 0,01  1,91 ± 0,07 11,80 ± 0,79 50,29 ± 0,40 0,90 ± 0,02 65,14 68,93 ± 1,48 94,51 
 

Cx3 0,26 ± 0,06 0,17 ± 0,03 3,13 ± 0,51 3,23 ± 0,46 15,98 ± 0,40 0,05 ± 0,01 22,82 21,54 ± 1,46 105,95 

Cx4 0,07 ± 0,01 < LD 6,04 ± 0,04 0,34 ± 0,01 9,93 ± 0,84 0,12 ± 0,03 16,64 18,16 ± 0,28 91,67 

C5-20 0,40 ± 0,03 0,50 ± 0,12 0,88 ± 0,09 0,31 ± 0,01 6,62 ± 0,13 < LD 5,75 6,51 ± 0,38 88,31 

C4-100 0,17 ± 0,03 0,22 ± 0,01 0,34 ± 0,05 0,18 ± 0,03 0,22 ± 0,02 < LD 1,14 1,30 ± 0,17 87,23 

E3 < LD < LD 0,42 ± 0,05 < LD 0,26 ± 0,02 < LD 1,14 1,03 ± 0,16 110,47 

LD= 0,06 mg/kg considerando uma massa de amostra de 3,0 g 

 

CONCLUSÕES 

Observou-se neste trabalho que o mercúrio, decorrente de atividades antrópicas, existe na 

forma pouco móvel no ambiente, mostrando que este metal oxidou-se e está ligado 

principalmente a óxidos hidróxidos de ferro, manganês e alumínio. Apesar da baixa 

mobilidade do mercúrio na região estudada, considerações devem ser feitas quanto a sua 

toxicidade uma vez que em algumas amostras observou-se um alto teor de mercúrio ligado 

a substâncias húmicas.      
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RESUMO  
Atualmente, no Brasil, está ocorrendo um grande crescimento da indústria de petróleo 
causado pela demanda energética mundial. Devido a isto, a exploração e produção de 
novos campos petrolíferos têm sido cada vez mais intensificadas. A exploração de petróleo 
off shore origina águas de alta salinidade, e devido ao grande volume gerado de água 
produzida e a sua complexidade em relação a composição química, faz-se necessário um 
estudo detalhado de metodologias analíticas aplicadas a caracterização destas águas, tendo 
em vista seus aspectos de descarte e ecotoxicológicos. Face a sua composição tão variável 
como a sua toxicidade, torna-se necessário estudos sobre a sua disposição, assim como a 
avaliação dos possíveis impactos ao meio ambiente. Para isso, investigações de técnicas 
analíticas que possam auxiliar na determinação dos constituintes destas águas se tornam 
importantes, visando auxiliar o adequado descarte destas. Sendo assim, faz-se necessário o 
desenvolvimento de métodos analíticos, confiáveis, simples, precisos e acurados utilizando 
técnicas cromatográficas, em particular a cromatografia de íons, para que seja possível 
determinar ânions presentes nestas águas hipersalinas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: água produzida, água de formação, IC, ânions. 
 

 
ABSTRACT 
Currently, Brazil is experiencing a great growth in its oil industry caused by the energy needs 
in the world. Because of this, the exploration and production of new oil fields have been 
increasingly intensified. The off shore oil industry produces water of high salinity together 
with oil and generated a large volume of produced water during the extraction of oil and due 
to its chemical complexity, it is necessary better knowledge of its chemical characterization in 
order to acess its ecotoxicological characteristics. Regarding to it composition as variable as 
its toxicity, is of concern studies about disposal, and assess the possible impacts to the 
environment. For this, studies of analytical techniques that can help to determine the 
constituents of these waters are very important, to help the best out of these waters. 
Therefore, it is necessary to develop simple, precise and accurate analytical methods, using 
chromatographic techniques, particularly the ion chromatography, in order to determine 
anions present in these waters of high salinity. 
 
KEYWORDS: produced water, formation water, IC, anions 
 
INTRODUÇÃO  
As atividades da indústria de petróleo podem resultar além de grandes lucros financeiros 

numa série de custos ambientais. Ao ser produzido, o petróleo chega à superfície 

acompanhado de gás e água. Quanto ao óleo e gás, após processos de separação são 

dados destinos comerciais, contudo o mesmo não pode se dizer da água produzida. Os 

diferentes tipos de águas de subsuperfície são classificados por critérios relacionados a 

alguns aspectos importantes das mesmas como descrito por Rodrigues (1993), como por 
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exemplo, indicações superficiais de suas composições químicas. O termo água produzida é 

dado a toda a água obtida (carreada) junto com o óleo, seja ela proveniente da formação 

geológica (água de formação) ou água de injeção.  

A composição da água produzida traz uma série de sais inorgânicos e substâncias 

orgânicas características da formação geológica de onde foi retirada. De acordo com 

Oliveira (2000), sua composição varia durante a vida do campo e o volume gerado tende a 

crescer à medida que o campo envelhece.  

Para a determinação de alguns constituintes inorgânicos (ânions), está sendo utilizada a 

cromatografia de íons, que é um modo de cromatografia à líquido, esquematizada na Figura 

1. Este sistema consiste de um eluente líquido, uma bomba de alta pressão, um injetor de 

amostra, uma coluna analítica e um sistema de detecção que pode ser de: condutividade, 

UV, amperometria, espectrofotometria, entre outros. 

 

Figura 1: Representação esquematica de um sistema de cromatografia de íons com supressão de 

condutividade. 
 

Small (1982) mostrou que a técnica de cromatografia de íons (IC) pode ser amplamente 

utilizada para a determinação de ânions em água doce, porém em águas salinas a aplicação 

da IC se torna difícil devido a elevada concentração de cloreto que pode causar a 

supersaturação da coluna e devido ao sinal do cloreto (muito intenso) que sobrepõe o sinal 

dos demais ânions, como mencionado por Bruno et al. (2003). A Figura 2 mostra um 

cromatograma de íons onde se consegue verificar bem esta determinação em uma matriz 

salina. 
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Figura 2: Cromatograma de uma amostra de água do mar, um exemplo de matriz salina. 
 

Como a amostra de água em questão possui elevada concentração de sais, o uso direto 

desta técnica cromatográfica torna-se limitado. Entretanto, na maioria dos casos, 

principalmente tratando-se de amostras salinas, uma etapa de separação da matriz é muitas 

vezes utilizada. O uso de cartuchos de prata é comumente realizado para a retirada de 

cloreto como utilizado por Fernando et al (2001), assim como Tohru Saitoh (2005) faz 

menção ao uso de resinas de troca iônica. Estudos com extrações em fase sólida podem 

auxiliar na resolução do problema de matriz salina, fazendo com que seja possível a 

determinação de ânions através da cromatografia de íons. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho esta sendo desenvolvido utilizando colunas de troca iônica feitas com resinas 

trocadoras fortemente ácidas (resinas sulfônicas) e resinas de ácidos fracos (carboxílicas) 

que são tratadas com nitrato de prata para que haja troca do íon H+ pelo íon Ag+ para que 

haja retirada dos íons cloretos do meio da matriz das amostras. 

Um estudo verificando qual resina melhor retém prata e cloreto é feito para que uma ótima 

condição seja determinada, avaliando a retenção do cloreto e verificando a sua retirada por 

volumetria de precipitação e, em seguida, por técnica de ICP OES a prata é determinada.  

Após a comprovada a ausência de prata e cloreto na metodologia utilizada, é realizada a 

análise por cromatografia de íons com o equipamento ICS 2500 (Dionex Corporation).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No estudo em questão, realizaram-se testes de capacidade de troca catiônica com quatro 

resinas acidas, obtendo os resultados mostrados na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Capacidade de troca catiônica das resinas ácidas em meqg/g de resina seca 
 

Resina Capacidade de Troca (meqg/g) 

Amberlite IR 120 2,00 
Amberlite IRC 50 9,60 

Lewatit S 100 4,62 

Dowex 50w X8 - 100 4,33 
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Com os valores de capacidade de troca obtidos, calculou-se a quantidade teórica de prata 

que poderia ser retida em cada resina. Após isso, as resinas foram tratadas com nitrato de 

prata, se tornando resinas trocadoras na forma de Ag+. De acordo com os dados da Tabela 

1, pode-se verificar que a resina Amberlite IRC 50, que é uma resina carboxílica, é a que 

possui a maior capacidade de troca. 
 

CONCLUSÃO 

Com as resinas na forma de Ag+, iniciou-se os estudos de retenção de cloreto em cada uma 

das resinas verificando inicialmente que há uma significativa retenção do cloreto nas 

amostras salinas, sendo necessária uma otimização nos procedimentos de preparação de 

amostras salinas para aplicação em cromatografia de ions. 
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RESUMO 
A exploração de minérios associados a sulfetos pode gerar águas ácidas e mobilizar diversos metais 
pesados. Neste trabalho objetivou-se avaliar diferentes sistemas de filtros horizontais contendo 
materiais de solo e calcário para neutralização das águas ácidas e retenção do As, Fe e S 
mobilizados. Soluções de drenagem ácida foram passadas em filtros horizontais de PVC preenchidos 
com diferentes combinações de laterita, solo, mistura de solo com resíduo orgânico e brita de 
calcário. Foram realizados 12 ciclos de filtração num período de 6 meses. O conteúdo total aplicado 
em cada filtro foi de 6,2; 67,21 e 99,74 g para As, Fe e S, respectivamente. Foram monitorados o 
tempo de filtragem, os valores de pH, acidez e os teores de As, Fe e S. Os filtros contendo solo 
removeram até 2,6 vezes mais As e Fe que os filtros contendo apenas brita de calcário, não havendo 
diferença para o S. Os filtros contendo resíduo orgânico também contribuíram para remoção destes 
elementos. O uso apenas de brita de calcário não foi satisfatório para remover As, Fe e S das águas 
de drenagem ácida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Adsorção, laterita, solo, mineração. 
 
ABSTRACT 
Exploration of sulphide ores can generate acid water and heavy metals mobilization. The aim of this 
work was to evaluate systems of horizontal filters containing soil materials and liming to neutralize acid 
water and As, Fe and S retain. Acid drainage solutions were applied into PVC filters containing 
different combinations of laterite, soil, organic residue and limestone drains. Twelve filtrations cycles 
were performed in six months. The total amounts of As, Fe and S applied in the filters were 6.2, 67.21 
and 99.74 g, respectively. The filtering time, pH values, acidity and As, Fe and S contents were 
monitored in the eluates. Filters containing soil removed from 1.1 up to 2.6 times the As and Fe 
retained by filters with limestone, but there was no difference to the S. Filters containing organic 
residue also contributed to remove those elements. The use of limestone only did not presents 
satisfactory removal of As, Fe and S from acid drainage water. 
 
KEY-WORDS: Adsorption, laterite, soil, mining 
 
INTRODUÇÃO 
 

A extração mineral é uma atividade estratégica na economia nacional. Em contra 

partida, causa grandes alterações ambientais, em especial, quando associada a minerais 

sulfetados. Estes minerais, quando expostos às condições atmosféricas, oxidam e geram 

acidez ao sistema, processo denominado drenagem ácida de minas (Evangelou, 1995). Os 
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baixos valores de pH das águas de drenagem solubilizam metais pesados e metalóides que 

podem ser transportados para os corpos d’água e transferidos para a cadeia trófica. São 

comuns problemas relacionados à liberação de arsênio (As) em minerações de ouro (Au) 

com presença de sulfetos, devido à afinidade geoquímica destes elementos. 

A prática mais comumente utilizada pelas empresas que apresentam problemas com 

drenagem ácida é depositar britas de calcário nos canais de drenagem, a fim de neutralizar 

a água. Porém é preciso também reter parte dos metais pesados e metalóides solubilizados, 

de forma que esta água chegue aos corpos d’água com teores de metais abaixo dos 

permitidos pela legislação. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes materiais como filtros para 

águas de drenagem ácida, de forma a elevar seu pH e reter parte dos metais pesados e 

metalóides presentes nestas águas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento constituiu de filtros com módulos de PVC de 100 mm de diâmetro, 

forrados com lã de vidro nas extremidades e vedados com tampas de PVC, com três 

repetições. Os módulos foram preenchidos com diferentes materiais, e mangueiras de 

plástico flexível foram utilizadas para conectar os módulos de cada filtro. 

Os módulos tinham comprimento variando de 20 a 60 cm. Para preenchimentos dos 

filtros foram utilizados horizonte B de Latossolo (Solo), laterita (Lat), material orgânico (MO) 

e brita de calcário. A mistura solo:material orgânico foi de 3:1. A descrição dos tratamentos é 

mostrada na Figura 1. 

Foram realizadas caracterizações físicas e químicas do solo e da laterita. A 

quantificação dos elementos foi realizada por espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivelmente acoplado (ICP-OES). 

A solução ácida foi obtida através de lixiviação de água por minério proveniente de 

mineração de ouro, com aproximadamente 3 % de sulfetos (Silva et al., 2004). Foram 

estabelecidos 12 ciclos de filtração, sendo aplicados 10 L de solução ácida por ciclo, num 

período de seis meses. A concentração de As na solução ácida foi de aproximadamente 58 

mg.L-1, que correspondeu a 10 % da CMA-As do solo e estas soluções tiveram o pH 

ajustado a valores próximos a 2.0, evitando a precipitação de óxidos de Fe antes da entrada 

da solução nos filtros.  

As análises estatísticas constaram de análise de variância e contrastes (Alvarez V. & 

Alvarez, 2006). 
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Figura 1. Diagrama ilustrativo da combinação dos módulos nos diferentes tratamentos. As 

setas indicam o do fluxo da solução ácida. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 As quantidades totais de As, Fe e S que entraram nos filtros foram de 6,2; 67,21 e 

99,74 g, respectivamente. As quantidades totais retidas destes elementos, além da acidez 

retida e do volume total filtrado, para cada tratamento, são mostradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Conteúdo médio de As, Fe, S e acidez retidos em cada tratamento e volume 
total filtrado 

Tratamento 
Conteúdo* 

Vol. Total 
As Fe S H+ 

 _____________________ g/filtro _____________________ mmol/filtro L/filtro 
1 1,66 ± 0,91 13,04 ± 12,23 7,14 ± 15,39 266,4 ± 11,2 117,23 ± 0,46
2 3,00 ± 0,11 14,27 ± 4,48 0,41 ± 8,07 306,6 ± 22,3 110,69 ± 1,68
3 4,27 ± 0,18 26,28 ± 6,03 10,11 ± 10,34 319,6 ± 4,0 111,65 ± 1,20
4 4,30 ± 0,52 31,89 ± 0.36 16,35 ± 8,08 549,2 ± 11,9 111,03 ± 2,29
5 3,73 ± 0,87 24,92 ± 8,05 12,05 ± 3,94 560,8 ± 29,5 109,92 ± 2,01

*valores médios ± desvio padrão. 

 

 Os tratamentos 3 e 4 foram os mais eficientes para retenção de As e Fe, porém não 

houve diferença significativa entre os tratamentos 3, 4 e 5. Portanto, o posicionamento da 

laterita na entrada do filtro mostrou ser mais eficaz comparado ao seu posicionamento na 

saída. 

 Os tratamentos com presença de materiais de solo conjuntamente com a brita de 

calcária apresentaram retenção significativa maior que o tratamento com somente brita 

(Trat. 1), mostrando que a brita e capaz de elevar o pH da água de drenagem, porém é 

pouco eficiente para retenção dos elementos estudados, o que pode ser extrapolado para os 

demais metais pesados. O tratamento 1 removeu 26 % do As e 19 % do Fe aplicado, 

possivelmente pela precipitação do Fe na superfície da brita e co-precipitação do As. Em 

contraste, o tratamento 4 apresentou remoção de 66 % do As e 45 % do Fe aplicado. O S 

3 

 



4 

 

não apresentou comportamento semelhante, possivelmente porque o S não possuí sítios de 

adsorção específico no solo e a menor interação deste elemento com os demais. 

 Os filtros com brita associado a materiais de solo apresentaram tempos de filtração 

significativamente superiores ao filtro com apenas brita de calcário, sendo uma 

desvantagem destes sistemas. O tempo médio de filtração nos filtros com presença de 

materiais de solo foi aproximadamente 27 vezes superior ao tempo de filtração do filtro com 

brita de calcário. Este valor foi maior para os tratamentos com presença de material 

orgânico, com valor máximo de cerca 61 vezes. 

 Não houve diferença significativa para os valores de pH da solução de entrada e 

saída, porém foi observado níveis de neutralização diretamente relacionados com o tempo 

de filtração. Maiores tempos de filtração resultaram em maior neutralização. Além disso, a 

partir da 9ª filtração as eficiências em todos os tratamentos tornaram-se equivalentes, ou 

seja, a partir deste tempo, houve decréscimo expressivo da reatividade da brita de calcário. 

Isto ocorreu pelo capeamento da brita pelo Fe precipitado (Johnson & Hallberg, 2005). 

 

CONCLUSÃO 
 

 A presença de materiais de solo associado à brita de calcário nos filtros propiciou 

maiores retenções de As e Fe, comparado aos filtros com apenas a brita de calcário. Porém, 

o tempo de filtração nos filtros com materiais de solo foi muito superior ao filtro com brita, 

podendo ser uma desvantagem para seu uso no campo. Os filtros não foram eficientes para 

neutralização da acidez. 

 

REFERÊNCIAS 
 
Alvarez V., V.H. & Alvarez, G.A.M. 2006. Comparação de médias ou teste de hipóteses? 

Contrastes! SBCS, 24-34. (Boletim Informativo 31). 

Evangelou, V.P. 1995. Pyrite oxidation and its control. Boca Raton: CRC PRES, 293p. 

Johnson, D. B.; Hallberg, K. B. 2005. Acid mine drainage remediation options: a review. Sci 

Total Environ. 338:3–14,  

Silva, S. R.; Procópio, S. O.; Queiroz, T. F. N.; Dias, L. E. 2004. Caracterização de rejeito de 

mineração de ouro para avaliação de solubilidade de metais pesados e arsênio e 

revegetação local. R. Bras. Ci. Solo, 28:189-196. 



ÍNDICES DE GEOACUMULAÇÃO DE ALUMÍNIO, FERRO, MERCÚR IO E ZINCO EM 
SEDIMENTOS FLUVIAIS IMPACTADOS PELA MINERAÇÃO DE CA RVÃO NO 

SUDESTE DE SANTA CATARINA, BRASIL. 
Castilhos, Z. C.1; Cesar, R. G.1; Egler S. G.1; Araújo, P. A.1; Bianchinni, M.2; Alexandre, 

N.2 – 1Centro de Tecnologia Mineral/CETEM/MCT, Serviço de Desenvolvimento 
Sustentável; 2Universidade do Extremo Sul Catarinense/UNESC, Instituto de Pesquisas 

Ambientais/IPAT. Email: zcastilhos@cetem.gov.br  
 

RESUMO  
O presente estudo trata da avaliação quantitativa do grau de poluição por alumínio, 
ferro, mercúrio e zinco em sedimentos fluviais de corrente de três bacias hidrográficas 
(Araranguá, Tubarão e Urussanga) impactadas pela mineração de carvão, no sudeste 
do Estado de Santa Catarina. Para tanto, além da determinação do teor total dos 
contaminantes, foram calculados os índices de geoacumulação, de acordo com as 
recomendações de Müller (1979).  Os resultados sugerem baixos níveis de 
contaminação por alumínio, indicando uma provável transferência do metal para o 
substrato aquoso sobrejacente. Em contrapartida, foram detectados elevados graus de 
contaminação por  ferro e mercúrio, chegando a atingir a classe de “moderadamente 
poluídos”.  Por fim, a maior parte das amostras foi classificada como ”pouco a 
moderadamente poluídas” por zinco, além de elevadas concentrações nas nascentes 
dos rios Tubarão e Urussanga. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Carvão, Metais, Poluição, Sedimentos Fluviais. 
 
 
ABSTRACT 
Quantitative assessment of aluminum, iron, mercury and zinc pollution was evaluated in 
fluvial sediments samples collected in three hydrographical basins (Araranguá, Tubarão 
and Urussanga) impacted by coal mining activities, in southern Santa Catarina State. 
Besides the determination of total metal concentrations, geoaccumulation indexes were 
calculated according to Müller (1979) recommendations. The results indicated low levels 
of aluminum pollution, and possible transference to fluvial waters. On the other hand, 
high levels of iron and mercury pollution were detected, and some sample could be 
classified as “moderately polluted”. In conclusion, most of samples were classified as 
“low to moderately polluted” by zinc, and high contaminations levels were observed in 
the springs of Tubarão e Urussanga Rivers. 
 
KEY-WORDS:  Coal, Metals, Pollution, Fluvial Sediments. 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
 No Brasil, o carvão é a maior fonte de energia não-renovável, mas a sua mineração e 
beneficiamento, nos moldes efetuados até recentemente, vem causando sério impacto ao 
ambiente.  A presença de sulfetos de ferro nos resíduos e no estéril do carvão pode causar a 
drenagem ácida, que contendo metais pesados, pode atingir os ecossistemas. Diferentes 
formas químicas condicionam estes poluentes a distintas formas de disponibilização, com 
diferentes efeitos tóxicos à saúde humana e à biota. A literatura tradicionalmente enquadra 
metais tóxicos como Hg, Pb, As, Cr, Ni, Zn e Cd na classe dos contaminantes particularmente 
perigosos (CONAMA, 2004).  No contexto do ambiente fluvial, outros metais importantes, como 
Al, Fe e Mn, também devem ser considerados, devido à sua abundância natural em ambientes 
tropicais. O presente trabalho trata da avaliação quantitativa do grau de  contaminação por 
metais em sedimentos fluviais de três bacias hidrográficas [Araranguá (BHA), Tubarão (BHT) e 
Urussanga (BHU)] impactadas pela mineração de carvão no sudeste do Estado de SC. 
  
MATERIAIS E MÉTODOS 

Os sedimentos fluviais foram coletados durante duas campanhas de campo realizadas em 
Fevereiro e Junho de 2007 (cinco pontos para cada bacia). Após a secagem à temperatura 
ambiente e peneiramento a 0,075 mm, as concentrações totais de metais foram determinadas 
por absorção atômica. A avaliação quantitativa do grau de poluição por metais (Al, Fe, Hg e Zn) 
foi realizada através do cálculo do Índice de Geoacumulação (IGEO) (Müller, 1979), com base 
em teores de background obtidos em folhelhos (Equação 1). O IGEO pode ser agrupado em 7 
classes (de 0 a 6), as quais descrevem o incremento do metal em relação ao background 
(Tabela 1). 

 
IGEO = Log2 Me / NBNMe 

Onde, 
� Me: Concentração do metal no sedimento; 
� NBNMe: Background geoquímico do metal no folhelho médio (folhelho padrão) 

 
Tabela 1– Índice de Geoacumulação (IGEO) de Metais Pesados nos Sedimentos do Rio Reno 

(Alemanha). 

Intensidade da Poluição Acumulação no 
Sedimento (IGEO) Classe IGEO 

Muito a fortemente poluído > 5 6 
Forte a muito fortemente poluído > 4 - 5 5 

Fortemente poluído > 3 – 4 4 
Moderado a fortemente poluído > 2 – 3 3 

Moderadamente poluído > 1 -2 2 
Pouco a moderadamente poluído > 0 – 1 1 

Praticamente não poluído < 0 0 
Fonte: Müller (1979). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As concentrações de Al nos sedimentos não ultrapassaram o teor médio do folhelho 
padrão (folhelho médio,8%) em nenhuma das bacias estudadas. Em todos os pontos de coleta, 
os IGEOs obtidos para Al estiveram na classe 0, e sendo assim os materiais foram 
enquadrados como “praticamente não poluídos” (Tabela 2). 

 Com exceção dos pontos BHA01, BHT03, BHT04 e BHU05, todos os pontos de coleta 
estiveram acima da concentração média de Fe no folhelho padrão (4,72%), inclusive as 
nascentes (BHA01, BHT01 e BHU01). Contudo, deve-se considerar a textura extremamente 

Equação I 



grosseira dos sedimentos nessas nascentes, e a dificuldade de amostragem de material 
homogêneo.  

Os IGEOs para Fe, na BHA, variaram entre 1,0 e 1,9 em todos os pontos de amostragem 
(a exceção da nascente), sugerindo que os materiais estudados podem ser considerados como 
“moderadamente poluídos”. O ponto BHA04 merece posição de maior atenção, pois apresentou 
IGEO próximo a 2, valor enquadrado como “moderado a fortemente poluído” (Tabela 2). Os 
menores valores de IGEO para ferro foram obtidos na BHT, os quais variaram entre < 0 e 0,6. 
Somente dois pontos a jusante da nascente puderam ser classificados como “pouco a 
moderadamente poluídos”, enquanto os demais foram enquadrados como “praticamente não 
poluídos”. Na BHU, a maioria dos pontos de amostragem a jusante da nascente foram 
classificados como “pouco a moderamente poluídos”. O ponto mais próximo à foz apresentou 
IGEO na classe 0, sendo então enquadrado como “praticamente não poluído” (Tabela 2). 

A determinação de Hg nos sedimentos fluviais revelou valores abaixo do Nível 1 do 
CONAMA [0,5 mg/kg – CONAMA (2004) - limiar acima do qual se prevê baixa probabilidade de 
efeitos tóxicos à biota]. Porém, com exceção dos pontos BHT01 e BHU01 (nascentes), todos os 
pontos de coleta estiveram acima da concentração de Hg no folhelho médio (0,04 mg/kg). A 
exceção das nascentes e dos pontos BHT03 e BHU03, todos os pontos de coleta 
ultrapassaram a concentração média mundial de Hg para sedimentos fluviais (0,073 mg/kg, 
Jonasson & Boyle, 1979 apud Rodrigues-Filho, 1995). Os pontos mais críticos de contaminação 
por Hg foram o BHT02 e BHA02, ambos com IGEO na classe 2 (“moderadamente poluído”). 

A quantificação de Zn revelou que somente os pontos BHT01 e BHU01 estavam acima do 
Nível 1 (123 mg/kg) estabelecido pelo CONAMA (2004).  Esta constatação sugere uma sensível 
alteração nos teores de zinco nessas nascentes, e que pode estar associada a um provável 
indício de alterações das condições ambientais naturais.. A exceção dos pontos BHT02, BHU02 
e BHU03, os demais estiveram acima do teor médio de Zn em sedimentos e no folhelho médio 
(95 mg/kg). Os IGEOs para Zn demonstraram que os pontos amostrados na BHA e BHT podem 
ser classificados como “pouco a moderadamente poluídos”. No ponto BHU01, o IGEO atingiu 
classe 2, indicando que o ponto pode estar “moderadamente poluído”, reforçando a hipótese de 
um possível indício de degradação ambiental nesta nascente ou de elevadas concentrações 
naturais de Zn associadas à Formação Rio Bonito. 
 

Tabela 2 – Concentrações totais e índices de geoacumulação (IGEO) de alumínio, ferro, 
mercúrio e zinco em sedimentos fluviais (DI=dado indisponível) (BHA = Bacia Hidrográfica do 
Rio Ararangua; BHT = Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão; BHU = Bacia Hidrográfica do Rio 

Urussanga).  
Alumínio (Al) Ferro (Fe) Mercúrio (Hg) Zinco (Zn) Amostras 
% IGEO % IGEO mg/kg IGEO mg/kg IGEO 

BHA01 6,27 <0 4,08 <0 0,053 0,4 0,01 0,1 

BHA02 4,59 <0 15,63 1,7 0,09 1,2 0,01 0,1 

BHA03 5,79 <0 15,03 1,7 0,073 0,9 0,01 0,1 

BHA04 6,4 <0 18,05 1,9 D.I. D.I. 0,01 0,1 

BHA05 6,1 <0 9,38 1,0 D.I. D.I. 0,01 0,1 

BHT01 5,02 <0 6,08 0,4 0,001 <0 0,015 0,7 

BHT02 6,4 <0 7,03 0,6 0,119 1,6 0,007 <0 

BHT03 4,07 <0 4,84 0 0,043 0,1 0,01 0,1 

BHT04 5 <0 4,26 <0 D.I. D.I. 0,01 0,1 



BHT05 8,3 <0 5,84 0,3 D.I. D.I. 0,01 0,1 

BHU01 6,62 <0 13,06 1,5 0,0089 <0 0,026 1,4 

BHU02 5,58 <0 5,93 0,3 0,084 1,1 0,005 <0 

BHU03 2,57 <0 6,56 0,5 0,043 0,1 0,003 <0 

BHU04 3,63 <0 7,51 0,7 D.I. D.I. 0,01 0,1 

BHU05 3,6 <0 3,33 <0 D.I. D.I. 0,01 0,1 

 
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A avaliação quantitativa do grau de poluição por metais, através do cálculo do IGEO, 
revelou que Fe apresentava os maiores níveis de poluição, seguido do Hg, Zn e Al. Os baixos 
valores de IGEO logrados para o Al podem estar associados a uma possível transferência do 
metal para o substrato aquoso via ambiente extremamente ácido, a exemplo dos elevados 
valores de Al quantificados nas águas fluviais durante o presente monitoramento (Castilhos et 
al. 2008). Os pontos de coleta localizados imediatamente a jusante das nascentes (BHA02, 
BHT02, BHU02) foram aqueles que apresentaram os maiores graus de contaminação em suas 
respectivas bacias, e tal fato decorre da presença de atividades de beneficiamento de carvão a 
jusante desses pontos. Por fim, elevados níveis de Zn foram detectados nas nascentes dos rios 
Tubarão e Urussanga, e podem indicar o início de possíveis alterações ambientais. No entanto, 
esta hipótese ainda precisa ser confirmada. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). 2004. Resolução 354. Disponível em: 
<http://www.ibrapam.com.br/leis/344%202004%20Dragagem.pdf>. Acessado em: Março/2008. 
 
Müller, G. 1979. Schwermetalle in den Sedimenten des Rheins – Veränderungen seit, Umschau, v. 79, p. 
778-783. 
 
Castilhos, Z. C., Cesar, R. G., Egler, S. G., Bianchinni, M., Alexandre, N., Silva, M. G., Nascimento, T. 
2008. Hidrogeoquímica Fluvial e Balanço de Massa de Contaminantes em Três Bacias Hidrográficas da 
Região Carbonífera Sul Catarinense In: II Simpósio de Recursos Hídricos do Sul-Sudeste, Rio de Janeiro 
(RJ). 
 
Rodrigues-Filho, S. 1995. Metais Pesados nas Sub-bacias Hidrográficas de Poconé e Alta Floresta. Série 
Tecnologia Ambiental, Centro de Tecnologia Mineral, CETEM/MCT, Rio de Janeiro, RJ. 
 



ESPECIAÇÃO DE MERCÚRIO EM SOLOS E SEDIMENTOS FLUVIA IS EM ANTIGA 
ÁREA DE GARIMPO DE OURO EM DESCOBERTO, MINAS GERAIS  

Cesar, R. G.1,2; Egler, S. G.1; Polivanov, H.2; Silva, M. B.1; Rodrigues, A. P.1,3; Castilhos, 
Z. C.1; Araújo, P. C.1 –  1Centro de Tecnologia Mineral/CETEM/MCT, Serviço de 

Desenvolvimento Sustentável. 2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento 
de Geologia. 3Universidade Federal Fluminense, Departamento de Geoquímica 

Ambiental. Email: geo_ricardocesar@yahoo.com.br  
 

RESUMO 
A especiação geoquímica e extração seqüencial de Hg (Lechler et al. 1997) foram 
realizadas em amostras de solos e de sedimentos fluviais coletadas em um perímetro 
crítico de contaminação localizado na zona rural de Descoberto (MG), submetida a 
atividades de garimpo de ouro durante o século XIX. Os resultados indicaram a 
predominância de Hg elementar em todas as amostras (até 95% do Hg total nos solos), 
sugerindo um baixo potencial de oxidação mercurial no ambiente. Em comparação aos 
solos, os sedimentos apresentaram teores maiores para as fases trocável e fortemente 
ligada. Para todas as amostras, o teor da fase residual margeou 1% do Hg total. Os 
baixos teores obtidos para as fases trocável e fortemente ligada, associada aos 
elevados teores logrados para Hg elementar, denotam um baixo potencial de 
disseminação da contaminação via lixiviação, e uma provável transferência do metal 
para a atmosfera, devido à elevada volatilidade da forma química metálica.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  Mercúrio, Solos, Sedimentos, Contaminação. 
 
 
ABSTRACT  
Geochemical speciation and mercury sequential extraction (Lechler et al. 2007) were 
performed in soil and fluvial sediment samples collected into a contaminated perimeter 
located at Descoberto Municipality (MG), submitted to rudimentary gold mining activities 
during century XIX. The results indicated the predominance of elementary Hg for all 
samples (around 95% of the total Hg), suggesting a low potential of Hg oxidation in the 
environment. In comparison with soils, sediments presented higher concentrations of 
strongly bound and exchangeable fractions. For all samples, residual fraction was about 
1% of the total Hg. These low values obtained for strongly bound and exchangeable 
fractions, associated with the high concentrations of metallic Hg, denote a low potential 
of Hg dissemination via leaching processes, and possible transference to the 
atmosphere, due to the high volatility of the elementary form.   
 
KEY-WORDS: Mercury, Soils, Sediments, Contamination. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
 Durante as últimas décadas a contaminação por mercúrio tem se tornado tema de 
destaque na comunidade científica devido aos sérios danos causados ao meio ambiente e à 
saúde humana. As fontes antropogênicas de poluição estão usualmente atreladas ao emprego 
do metal na confecção de lâmpadas fluorescentes, baterias recarregáveis, termômetros, 
barômetros, em indústria cloro-soda e, sobretudo, atividades de garimpo de ouro, onde o 
mercúrio é utilizado de maneira inadequada durante os processos de amalgamação e 
concentração gravítica. 
 As zonas rurais do município de Descoberto (sul do Estado de Minas Gerais - MG) foram 
submetidas à extração de ouro durante o XIX, utilizando técnicas rudimentares de 
beneficiamento. Em 2002, moradores locais constataram a presença de mercúrio metálico 
sobre a superfície dos solos, e em 2005 a FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) 
delimitou um perímetro crítico de contaminação, com apenas 8.000m2. O presente trabalho 
propõe a extração seqüencial de mercúrio em solos e sedimentos fluviais de corrente nesta 
área crítica de contaminação, como ferramenta analítica para o entendimento do potencial de 
mobilidade e toxicidade da contaminação mercurial no ambiente. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 As amostras de solos e de sedimentos fluviais foram coletadas em março e junho de 
2007, respectivamente. Após secagem à temperatura ambiente, as amostras foram peneiradas 
a 75 µm, e a fração fina enviada para análise química. A determinação do mercúrio total (HgT) 
foi realizada com o emprego do equipamento Lumex, uma absorção atômica portátil acoplado à 
câmara de pirólise (seguindo o princípio de termodessorção). 

O método de especiação adotado (Lechler et al. 1997) consiste em uma sucessão de 
extrações e análises de resíduos. Primeiramente, as amostras são submetidas a uma 
temperatura de 180ºC, para liberação de mercúrio elementar (Hg0). A diferença entre o HgT e o 
teor de Hg obtido após o aquecimento corresponde à concentração de Hg0. A amostra 
submetida à etapa anterior sofre então uma extração com uma solução de cloreto de magnésio 
(MgCl2) 0,05M, e o teor de Hg obtido em solução corresponde à concentração de Hg trocável. 
Em seguida, o resíduo da etapa anterior sofre uma nova extração com uma solução de ácido 
clorídrico (HCl) 0,5M, e a concentração do metal determinada na solução analítica corresponde 
à fase geoquímica do Hg fortemente ligado. A subtração do teor de HgT pela soma das 
concentrações de Hg0 e das fases trocável e fortemente ligada corresponde ao valor do 
mercúrio residual. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A extração seqüencial de Hg em solos (Tabela 1) revelou a predominância de mercúrio 
elementar em todas as amostras estudadas, chegando a atingir, em relação ao total, a 
porcentagem média de 95,2 ± 5,5 %. Esta constatação sugere que a maior parte do mercúrio 
presente no ambiente advém das antigas atividades de garimpo realizadas na área, em 
concordância com o baixo valor de HgT determinado no horizonte saprolítico do solo durante  a 
segunda campanha de campo (Cesar, 2009). Outra observação que ratifica esta idéia são os 
baixos valores obtidos para a fase geoquímica residual (Tabela 1), referente à contribuição do 
aporte geológico local, que correspondeu, em média, a apenas 1,7 ± 2,97 % do HgT. 

Os elevados teores obtidos para mercúrio metálico, associados ao baixo teores logrados 
para as fases trocável e fortemente ligada (que corresponderam a 2,1 ± 2,8 e 1,0 ± 1,3 % do 
HgT, respectivamente) (Tabela 1), sugerem um baixo potencial de oxidação mercurial no 
ambiente. Esta observação está em concordância com os valores de pH (que margearam a 
neutralidade) e as baixas concentrações de matéria orgânica medidos nesses solos (Cesar et 
al. 2008; Cesar, 2009) que, de fato, não favorecem a oxidação do mercúrio. Além disso, em 
virtude da sua elevada densidade, a abundância de mercúrio elementar aponta para um baixo 



potencial de mobilidade do metal via lixiviação, e uma provável transferência do metal para a 
atmosfera, devido à alta volatilidade desta forma química metálica. Sendo assim, sugere-se que 
em trabalhos futuros sejam realizadas medições do teor de mercúrio no ar, de forma a 
mensurar o papel deste compartimento na disseminação da contaminação e no potencial tóxico 
do metal para as populações humanas e para a biota. 

 
Tabela 1 – Concentração das distintas fases geoquímicas quantificadas durante a extração 

seqüencial de mercúrio (SL=solo; SD=sedimento; ALD = abaixo do limite de detecção) 

Amostras Hg0 
(mg/kg) 

Hg Trocável 
(mg/kg) 

Hg Fortemente 
Ligado (mg/kg) 

Hg Residual 
(mg/kg) 

SL-01 0,402 0,023 0 0,019 
SL-02 3,845 0,038 0,029 0 
SL-03 8,198 0,036 0,038 0,083 
SL-04 3,425 ALD 0,032 0,038 
SL-05 8,165 0,035 0,023 0,072 
SL-06 7,996 0,043 0,034 ALD 
SL-07 1,304 ALD 0,034 ALD 
SL-08 24,791 0,046 ALD 0,063 
SL-09 1,196 0,034 0,028 ALD 
SL-10 0,694 0,032 0,024 0,011 
SL-11 0,405 0,043 ALD 0,049 
SD-06 0,150 0,025 0,026 0,019 
SD-07 0,266 0,031 ALD 0,024 
SD-05 0,150 0,025 0,026 0,019 
SD-04 0,165 0,032 0,034 ALD 
SD-01 0,457 0,034 0,030 0,022 
SD-02 0,915 0,024 ALD 0,015 
SD-09 0,469 ALD 0,021 0,022 
SD-03 0,124 0,040 0,025 ALD 
SD-08 0,265 0,025 0,019 0,014 
SD-10 1,975 0,043 0,023 14 
SD-11 0,254 0,037 0,023 0,015 

 
A extração seqüencial dos sedimentos (Tabela 1) revelou, a exemplo do detectado nos 

solos, elevados teores para a espécie metálica de mercúrio, atingindo a porcentagem média de 
78,8 ± 9,1 % do HgT. No entanto, os teores de mercúrio elementar nesses materiais foram 
menores se comparados aos obtidos com os solos (Tabela 1). Esta observação pode estar 
associada ao elevado grau de oxigenação e energia do córrego Rico (encaixado em área de 
relevo acidentado), bem como à pequena espessura do pacote sedimentar.  

Novamente, a quantificação da fase geoquímica residual revelou teores baixos (Tabela 
1), indicando uma baixa contribuição do aporte geológico local na contaminação. A 
determinação das fases trocável e fortemente ligada apontou teores baixos (Tabela 1), porém 
maiores quando comparados às concentrações logradas com os solos, ratificando a idéia de 
processos de oxidação mercurial mais efetivos neste ambiente aquático. De maneira 
semelhante aos resultados obtidos neste trabalho, Ramos et al. (2002), ao empregar o mesmo 
método de extração seqüencial, detectou elevados teores de Hg metálico e baixas 
concentrações para as fases trocável e fortemente ligada em sedimentos de corrente de 
ribeirões afetados por atividades garimpeiras no Quadrilátero Ferrífero (MG).  De modo 
análogo, Windmöller et al. (2007), ao quantificar a concentração de mercúrio metálico em 
sedimentos fluviais pela técnica de termodessorção, encontrou altos teores de mercúrio 



metálico em áreas de garimpo do Quadrilátero Ferrífero e baixos teores para a forma iônica 
divalente. 
 
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A extração seqüencial de Hg nos solos e nos sedimentos indicou a abundância de Hg 
elementar em todas as amostras, sugerindo que de fato a maior parte da contaminação advém 
de antigas atividades de garimpo na área. Os elevados teores obtidos para o Hg elementar 
associado às baixas concentrações das fases trocável e fortemente ligada, apontam para um 
baixo potencial de disseminação da contaminação (via lixiviação) e de oxidação de Hg no 
ambiente. Em trabalhos futuros, será realizada a medição de Hg no ar, a fim de avaliar o papel 
deste compartimento na disseminação da contaminação, em virtude da abundância e alta 
volatilidade da sua espécie metálica. 

 
BIBLIOGRAFIA 
Cesar, R. G.; Egler, S. G.; Polivanov, H.; Castilhos, Z. C.; Rodrigues, A. P. C.; Araújo, P. 2008. 

Biodisponibilidade de Metilmercúrio, Zinco e Cobre em Distintas Frações Granulométricas de Solo 
Contaminado Utilizando Oligoquetas da Espécie Eisenia andrei. Anuário do Instituto de Geociências 
(Rio de Janeiro) 32 (2): 33-41. 

 
Cesar, R, G. 2009. Metais Pesados em Solos e Sedimentos Fluviais em Antiga Área de Garimpo de Ouro 

em Descoberto (Minas Gerais): Uma Abordagem Biogeoquímica e Ecotoxicológica. Instituto de 
Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado 
(Geologia). 

 
Lechler, P.; Miller, J.; Hsu, L.; Desilets, M. 1997. Mercury Mobility at the Carson River Superfund Site 

West-Central Nevada, USA: Interpretation of Mercury Speciation Data in Mill Tailings, Soils and 
Sediments. Journal of Geochemical Exploration, 58: 259-267. 

 
Ramos, W.E.S.; Bellato, C.; Costa, E.; Fontes, M.; Vasconcelos, S. 2002. Extração Seqüencial de Hg em 

Sedimentos de Ribeirões do Quadrilátero Ferrífero – MG, Utilizados em Atividades Garimpeiras. In: 
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 25, Poços de Caldas, CD-ROM. 

 
Windmöller, C. C., Santos, R.; Athayde, M.; Palmieri, H. 2007. Distribuição e Especiação de Mercúrio em 

Sedimentos de Áreas de Garimpo de Ouro no Quadrilátero Ferrífero.  Química Nova, 30 (5): 1088-
1094.  



AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS TEORES DE MERCÚRIO TOTAL E M SEDIMENTOS 
FLUVIAIS NA ECORREGIÃO AQUÁTICA XINGÚ-TAPAJÓS (AMAZ ÔNIA 

BRASILEIRA) 
 

Cesar, R. G.1; Colonese, J. P.1; Castilhos, Z. C.1; Egler, S. G.1; Araujo, P. C.1; 
Alexandrino, E. 1; Felzmann, V.2 - 1Centro de Tecnologia Mineral – CETEM/MCT. 

Serviço de Desenvolvimento Sustentável. 2Universidade do Extremo Sul Catarinense – 
UNESC. Instituto de Pesquisas Ambientais – IPAT. Email: rcesar@cetem.gov.br  

 
RESUMO 
O teor de mercúrio total foi determinado em 55 amostras de sedimentos fluviais coletadas ao 
longo da ecorregião aquática Xingú-Tapajós (Amazônia brasileira), dentre as atividades 
programas para o Projeto AquaRios, coordenado pelo CETEM/MCT. Os resultados 
demonstraram que os níveis de contaminação por mercúrio foram baixos. Apenas 9% das 
amostras acusaram algum nível de toxicidade em comparação com valores orientadores do 
CONAMA (2004). Através do cálculo do índice de geoacumulação, baseado em valores de 
background de 50ng/g determinado em testemunhos de sedimentos, 67% das amostras foram 
classificadas como não poluídas. As análises de pH demonstraram que a maior parte (54%) das 
amostras apresentaram valores variando de 3,4 a 5,5 unidades. Nestas amostras mais ácidas, a 
concentração média de mercúrio foi maior do que aquelas encontradas nas demais. Este 
resultado sugere que o pH é fortemente influenciado pelo teor de matéria orgânica presente no 
sedimento, e que as substâncias desempenham papel importante nos mecanismos de 
complexação do mercúrio. 
 
PALAVRAS-CHAVE : Sedimentos fluviais, Mercúrio, Amazônia, Índice de Geoacumulação. 
 
ABSTRACT  
Total mercury concentrations were determined in 55 fluvial sediments samples collected in the 
aquatic eco-region Xingú-Tapajós (Brazilian Amazon), under the AquaRios Project, coordinated 
by CETEM/MCT. The results showed that mercury contaminations levels were low. Only 9% of 
the samples indicated some toxicity level in comparison with standard values proposed by 
CONAMA (2004). By calculating geoaccumulation indexes, based on the background value of 
50ng/g determined in sediment cores, 67% of the samples were classified as non-polluted. 
Determination of pH showed that most of the samples (54%) were between from 3.4 and 5.5 
units. In the most acid samples, average mercury concentrations were higher than the others. 
Such result suggest acid pH values are associated with the increasing of organic matter 
concentrations, and thus indicate that humic substances play an important in the mercury 
complexation. 
 
KEY-WORDS: Fluvial sediments, Mercury, Amazon, Geoaccumulation index.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
A contaminação por mercúrio tem se mostrado muito importante pelo grande potencial, 

deste metal, em causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana. As fontes 
antropogênicas de poluição estão usualmente atreladas ao emprego do metal na confecção de 
lâmpadas fluorescentes, baterias recarregáveis, termômetros, barômetros, em indústria soda-
cloro e, sobretudo, atividades de garimpo ouro, onde o mercúrio é utilizado de maneira 
inadequada durante os processos de amalgamação e concentração gravítica. 

Em maio de 2006, um grupo de instituições científicas, liderado pelo Centro de 
tecnologia Mineral, CETEM, iniciou o projeto Delineamento da Ecorregião Aquática Xingu-
Tapajós, cujo objetivo é a elaboração de um diagnóstico ambiental dos sistemas aquáticos 
desses dois rios amazônicos. Dentre os trabalhos propostos pelo projeto AquaRios, destaca-se 
a determinação de mercúrio total em amostras ambientais e biológicas coletadas em trabalhos 
de campo realizado nos meses de setembro e outubro de 2008. 
 O presente trabalho propõe a avaliação preliminar das concentrações de mercúrio total em 
amostras de sedimentos fluviais coletadas ao longo das principais rodovias federais que cortam 
a ecorregião aquática Xingu-Tapajós, como subsídio preliminar ao entendimento dos 
mecanismos de mobilidade e biodisponibilidade do metal. 
 
MATERIAS E MÉTODOS 
 A campanha de coleta foi realizada Setembro/Outubro de 2008. O critério para a escolha 
dos pontos a serem coletados foi baseado em uma amostragem que englobasse atributos 
importantes da geologia regional, tipos de solo, usos da terra, biodiversidade, climatologia e 
hidrografia. 
 A determinação de mercúrio total (HgT) foi realizada com o equipamento portátil Lumex, 
uma absorção atômica acoplada à técnica de termodessorção. 
 As análises de pH foram efetuadas por meio de eletrodo combinado imerso em uma 
suspensão solo:líquido na proporção 1:2,5 (água), conforme EMBRAPA (1997). O grau de 
contaminação dos sedimentos fluviais foi avaliado através: 

1. Da comparação com os valores orientadores estipulados por CONAMA (2004) de 
170ng/g (nível 1) e 486ng/g (nível 2); estes valores correspondem a limites para os quais 
existe baixa ou alta probabilidade que ocorram efeitos tóxicos à biota bentônica, 
respectivamente; e  
 
2. Do cálculo dos índices de geoacumulação (IGEO) (Müller, 1979) (equação 1). O cálculo 
deste índice foi baseado em teores de background de 50ng/g de mercúrio, obtido na base 
de testemunhos de sedimentos na região do Tapajós (Müller, 1979).  A partir do valor obtido 
com o IGEO, são definidas as classes de IGEO, demonstradas na Tabela 1. Esta 
metodologia de avaliação vem sendo tradicionalmente utilizada por diversos outros autores 
(Rodrigues-Filho, 1995; Cesar, 2009) e, dessa forma, os dados gerados constituem um bom 
parâmetro de comparação. 

  
IGEO = Log2 Me / NBNMe                                                                      Equação 1 
 
Onde, 
Me: Concentração do metal no sedimento; 
NBNMe: Background geoquímico do mercúrio considerado na área de estudo (50ng/g) 

 

Tabela 1– Índice de Geoacumulação (IGEO) de Metais Pesados nos Sedimentos do Rio 
Reno (Alemanha). 

Intensidade da Poluição Acumulação no 
Sedimento (IGEO) Classe IGEO 

Muito a fortemente poluído > 5 6 



Forte a muito fortemente poluído > 4 - 5 5 

Fortemente poluído > 3 – 4 4 

Moderado a fortemente poluído > 2 – 3 3 

Moderadamente poluído > 1 -2 2 

Pouco a moderadamente poluído > 0 – 1 1 

Praticamente não poluído < 0 0 

Fonte: Müller (1979). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise de HgT (Tabela 2) revelou, de forma geral, teores baixos. Em comparação aos 
valores orientadores do CONAMA (2004), 7% das amostras se enquadraram no Nível 1 e 
apenas uma amostra no Nível 2 (Tabela 2). As referidas amostras foram coletadas próximas a 
região de Itaituba (PA) e Alta Floresta (MT), onde a uso do terra pela mineração artesanal de 
ouro ainda é significativa. 

 
Tabela – 2 pH, mercúrio total (HgT) e respectivos índices de geoacumulação (IGEO) em 

amostras de sedimentos fluviais coletados na eco-região aquática Xingu-Tapajós. 

Amostra  pH HgT 
(ng/g) 

Classe do 
IGEO Amostra  pH HgT 

(ng/g) 
Classe do 

IGEO 
SD-01 5,5 20,0 0 SD-29 5,7 37,0 0 
SD-02 5,0 46,0 0 SD-30 7,8 69,0 1 
SD-03 5,3 33,5 0 SD-31 5,2 26,5 0 
SD-04 5,7 213,0* 3 SD-32 5,3 19,0 0 
SD-05 5,5 88,0 1 SD-33 6,0 9,7 0 
SD-06 4,8 65,5 1 SD-34 7,2 21,5 0 
SD-07 5,2 279,5* 3 SD-35 5,8 29,5 0 
SD-08 5,9 2,5 0 SD-36 4,1 29,5 0 
SD-09 4,6 62,0 1 SD-37 5,8 20,0 0 
SD-10 5,2 <10 0 SD-38 3,4 44,5 0 
SD-11 4,7 81,5 1 SD-39 5,4 45,5 0 
SD-12 7,8 549,0** 4 SD-40 6,5 58,0 1 
SD-13 6,1 25,5 0 SD-41 5,5 20,0 0 
SD-14 4,0 36,5 0 SD-42 5,8 27,0 0 
SD-15 8,6 1,7 0 SD-43 6,2 18,0 0 
SD-16 5,1 84,0 0 SD-44 5,4 29,0 0 
SD-17 5,5 34,5 0 SD-45 5,2 32,0 0 
SD-18 7,3 32,0 0 SD-46 4,8 104,0* 2 
SD-19 4,6 44,0 0 SD-47 5,7 30,5 0 
SD-20 5,1 11,5 0 SD-48 6,1 25,0 0 
SD-21 5,5 199,5* 3 SD-49 4,9 36,5 0 
SD-22 8,1 87,5 1 SD-50 4,6 34,0 0 
SD-23 5,4 158,5 2 SD-51 VI 230,5* 3 
SD-24 6,3 10,1 0 SD-52 5,5 65,5 1 
SD-25 5,3 24,3 0 SD-53 5,5 65,0 1 
SD-26 5,3 4,8 0 SD-54 5,8 121,0 2 
SD-27 7,3 41,0 0 SD-55 5,5 75,5 1 
SD-28 9,2 13,0 0 - 

Notas: VI – valor indisponível; * - acima do Nível 1 (CONAMA 2004); ** - acima do Nível 2 
(CONAMA, 2004). 
 



O cálculo dos IGEOs indicaram que 67% das amostras podem consideradas como 
praticamente não poluídas (classe 0), reiterando os baixos níveis de contaminação encontrados 
na área. Em contradição, 19% das amostras foram classificadas como pouco a moderadamente 
poluídas (classe 1), 5% como moderadamente poluídas (classe 2),  7% como moderada a 
fortemente poluídas (classe 3) e 2% como fortemente poluídas (classe 4).  

Quando comparado com trabalhos pretéritos, os níveis de contaminação por mercúrio 
também parecem ser baixos. Apenas 16% das amostras ficaram acima dos valores médios (87 
ng/g) encontrados por Aula et al. (1994), em sedimentos da reserva de Tucuruí, próxima às 
Serras Pelada e dos Carajás; 24% das amostras ficaram acima da média mundial de 76ng/g 
(Jonasson & Boyle, 1979 apud Rodrigues-Filho, 1995). 

Das amostras analisadas 54% apresentaram valor de pH menor que 5,5, e 25% na faixa 
entre 5,6 e 7,0 (Tabela 2). Possivelmente, a acidez dos sedimentos está associada à 
amostragem de materiais em ambientes de alta (rios de corredeiras – melhor oxigenados) e de 
baixa (igarapés – mal oxigenados) energia, e subseqüentemente à presença de elevados teores 
de matéria orgânica (capazes de fixar mais eficazmente o mercúrio no ambiente). Nas amostras 
mais ácidas (pH < 5.5), a concentração média de HgT foi de 59,4 ng/g; entre as amostras, com 
pH acima de 7,5 a concentração média de HgT foi de 42,8 ng/g.  

 
 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 A análise de HgT no sedimento indicou baixos níveis de contaminação e toxicidade, 
comparativamente aos valores orientadores de CONAMA (2004), aos valores de background 
considerado para a região (50 ng/g), médias mundial e trabalhos pretéritos. Em trabalhos 
futuros, além de análises de matéria orgânica e granulometria para melhor entendimento da 
disponibilidade do mercúrio no ambiente em estudo, será realizada a quantificação de outros 
metais tóxicos. Estes dados deverão compor um sistema geográfico de informações disponível 
a comunidade científica em geral. 
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Resumo 

O magmatismo na região de Tauá é representado por corpos de granitos, 
granodioritos, Qtz dioritos, Qtz monzodioritos, monzodioritos, e monzogabros. 
As rochas apresentam feições características de mingling, são do tipo “I“, 
metaluminosas a levemente peraluminosas e possuem afinidade cálcio-alcalina 
de alto-K. Nos diagramas multi-elementares, de maneira geral, apresentam 
anomalias positivas de Ba, K, Nd e Sr e negativas de Nb, P e Ti. Apresentam 
fracionamento moderado em ETR leves em relação aos ETR pesados 
(LaN/YbN= 8,81 – 28,31). As anomalias de Eu estão praticamente ausentes, 
exceto para as amostras dos diques anelares que apresentam anomalias 
negativas acentuadas com Eu/Eu* = 0,38 – 0,012 que são típicas do 
fracionamento de plagioclásio. 

Os valores de εNd(537) em cinco amostras analisadas, estão entre -12,1 e -7 e 
TDM entre 1,57 Ga e 1,87 Ga. Os dados litogeoquímicos e isotópicos de Nd 
vêm corroborar com a hipótese de que a fonte do magmatismo foi de um manto 
subcontinental enriquecido e que o mesmo pode ter sido homogeneizado 
durante os dois eventos tectônicos que atuaram na região, o Transamazônico e 
o Brasiliano. 
 

Palavras-Chave: magmatismo, Província Borborema, Ceará. 

 

Abstract 

The magmatism of Tauá region consists of granites, granodiorites, Qtz diorites, 
Qtz monzodiorites, monzodiorites and monzogabros. These rocks show 
features of mingling, are “I” type, metaluminous to slightly peraluminous and 
have affinity calc-alkaline high K.  Multi-elementary diagrams generally show 
positive anomalies of Ba, K, Nd and Sr and negatives anomalies of Nb, P, and 
Ti. Exhibit moderate cracking of light REE regarding heavy REE (LaN/YbN= 
8,81 – 28,31). The Eu anomalies are absent unless samples of ring dikes show 
marked negatives anomalies with Eu/Eu* = 0,38 – 0,012, typical fractionation of 
plagioclase.  

The values of εNd(537), in five samples, are between -12.1 and -7 and age TDM 
between 1,49 Ga e 1,87 Ga. Lithogeochemical and Nd isotopes data support 
the hypothesis that source of magmatism are subcontinental enriched mantle 



and that may have been homogenate during two tectonics events that throrgh in 
region, the Transamazônico and Brasiliano. 
 

Keywords: magmatism, Província Borborema, Ceará. 

 

INTRODUÇÃO 

A orogênese Brasiliana/Pan-Africana gerou na Província Borborema um complexo 

sistema de zonas de cisalhamento entrelaçadas, as quais se associaram um grande 

volume de magmatismo que ocorreu em três etapas principais: 650-625 Ma, 580-570 

Ma e 545-520 Ma (Brito Neves et al. 2003). Sob a denominação de magmatismo 

brasiliano, na região de Tauá, foram agrupadas para o estudo geoquímico as rochas 

da Suíte Magmática Tauá, os plutons granitóides intrusivos nos complexos Cruzeta e 

Tamboril–Santa Quitéria, os plutons intrusivos nas zonas de cisalhamento Tauá e 

Sabonete-Inharé e o enxame de diques Guaribas.  

Em termos geotectônicos, o Domínio Ceará Central, situado na porção setentrional da 

província, apresenta a seguinte compartimentação: i) o embasamento Arqueano, 

representado pelo Complexo Cruzeta (Oliveira & Cavalcante 1993); ii) terrenos 

acrescionários do Paleoproterozóico que engloba o Complexo Madalena-Algodões-

Choró (Castro 2004) e o Complexo Canindé do Ceará (Torres et al. 2008); iii) um 

complexo anatético-ígneo Neoproterozóico representado pelo Complexo Tamboril-

Santa Quitéria e pela seqüência metassedimentar de margem passiva representada 

pelo Complexo Ceará (Cavalcanti et al. 2003); iv) os granitos sin- a tardi-brasilianos 

neoproterozóicos/cambrianos; e v) as molassas tardi-brasilanas paleozóicas 

associadas as megatranscorrências brasilianas. 

 

GEOQUÍMICA 

Foram realizadas 29 análises, sendo que 22 amostras são de rochas granitóides 

plutônicas, 3 amostras dos diques anelares intrusivos na Suíte Magmática Tauá e 4 

amostras dos diques Guaribas.  

As rochas granitóides plutônicas são metaluminosas, possuem afinidade cálcio-

alcalina e foram classificadas como granitos, adamelitos, granodioritos, tonalitos, Qtz-

monzodioritos, monzodioritos, monzonito e monzogabro. Os diques subvulcânicos são 

riolitos, quartzo traquitos e lati-basaltos. No diagrama SiO2 x K2O (Peccerillo & Taylor 

1976), os granitóides de Tauá plotaram no campo das séries cálcio-alcalina de alto-K e 

shoshonítica, os do Complexo Cruzeta no campo das cálcio-alcalinas de alto-K, os de 

Complexo Tamboril–Santa Quitéria possuem composição muito variável desde 



toleítica a shoshonítica e os diques plotaram no campo das alcalinas de alto-K e 

apenas uma amostra está no campo da série shoshonítica. 

As variações mais importantes dos elementos maiores ocorreram nos conteúdos de 

SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO e álcalis. Nas rochas granitóides de Tauá o conteúdo 

de SiO2 varia entre 50,34% e 76,40% e de Al2O3 entre 11,66% e 18,52%.  

Nos diagramas multi-elementares normalizados de acordo com Sun & McDonough 

(1989) é evidente o enriquecimento em elementos mais incompatíveis e a presença de 

anomalias negativas de Ba, Nb, Ta, Sr, P e Ti em todos os grupos de rochas. As 

rochas da Suíte Magmática Tauá mostram alto conteúdo de Ba (539 – 3068 ppm) e Sr 

(108 – 1643 ppm), com exceção de uma amostra que possui 52 ppm(Ba) e 18,5 

ppm(Sr). 

O somatório de ETR nas amostras da Suíte Magmática Tauá é mais alto e varia entre 

129,4ppm e 488,4ppm. Os diagramas mostram um fracionamento moderado em ETR 

leves em relação aos ETR pesados, sendo que na Suíte Magmática Tauá está entre 

(LaN/YbN= 8,81 – 79,7), nas outras unidades está entre (LaN/YbN= 14,84 – 57,31), 

exceto para a amostra DC-235, granitóide encaixado nas rochas do Complexo Cruzeta 

que apresenta fracionamento muito baixo com LaN/YbN= 2,06. Já o fracionamento 

relativo aos ETR leves (LaN/SmN= 1,08 – 10,24) é menos acentuado e em relação aos 

ETR pesados (GdN/YbN = 0,76 – 4,10) é sub-horizontal. As anomalias de Eu estão 

presentes na maioria das rochas com valores muito dispersos (Eu/Eu* = 0,17 – 41,10), 

exceto para certas amostras (DC-218a, DC-391 e DC-212) que apresentam anomalias 

negativas acentuadas com Eu/Eu* = 0,17 – 0,73 que são típicas do fracionamento de 

plagioclásio. 

Considerando que a idade Rb-Sr de 537 Ma (Brito Neves et al. 1977) representa a 

idade de cristalização das rochas da Suíte Magmática Tauá, os valores de εNd(537) em 

cinco amostras analisadas estão entre -12,1 e -7 e as idades TDM entre 1,49 e 1,87 

(Tabela 1).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao compararmos os dados de Nd do Complexo Tamboril – Santa Quitéria de Fetter et 

al. (2003) que apresentam valores de εNd(600) variando entre -12,7 e -3,1 e TDM entre 

1,34 Ga e 1,86 Ga, com os dados isotópicos de Nd do magmatismo na região de 

Tauá, fica evidente que estes possuem assinatura isotópica semelhante, o que 

corrobora com a hipótese de que a fonte do magmatismo pode ser atribuída a um 

manto subcontinental enriquecido e que o mesmo foi homogeneizado durante os dois 

eventos principais que atuaram na região, o Transamazônico e o Brasiliano. 

 



Tabela 1: Dados isotópicos de Nd 

AMOSTRA ROCHA SmID NdID 143Nd/144Nd(m) Idade (i) 143Nd/144Nd(i) 
143Nd/144Nd(i,CHUR) e (T) Nd T(DM) 

DC-208A dique félsico 7,556 45,176 0,511772 537 0,511416 0,511946 -10,4 1647 

DC-23 granito ZCT 3,81 24,99 0,511653 537 0,511328 0,511946 -12,1 1673 

DC-207 diorito 5,16 26,60 0,512002 537 0,511589 0,511946 -7,0 1570 

DC-213a 
dique de 
basalto 6,15 34,43 0,511674 537 0,511294 0,511946 -12,7 1873 

DC-213b granito 9,80 74,41 0,511682 537 0,511402 0,511946 -10,6 1497 
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RESUMO 

O sedimento e a vegetação de manguezal apresentam papel importante na ciclagem de 
nutrientes de áreas costeiras. Entretanto, vários fatores podem estar atuando nestes 
processos, como por exemplo, o desenvolvimento de placas-de-ferro, que podem estar 
mediando a incorporação de nutrientes pela vegetação. Este trabalho tem o objetivo de 
avaliar a estocagem de Fe nos principais compartimentos de um ecossistema de 
manguezal, incluindo: sedimento, raízes, placas-de-ferro, raízes aéreas, tronco, galhos e 
folhas, em um plantio de Rhizophora mangle em Jardim Gramacho (RJ). Os resultados 
mostraram que as placas-de-ferro extraídas das raízes finas (diâmetro <2mm) apresentam 
um papel de estocagem importante, sendo a concentração de Fe ligeiramente mais elevada 
nestas placas-de-ferro (29±12 mg/g) do que nos sedimentos (23±4,0 mg/g). Baixas 
concentrações foram apresentadas por raízes aéreas (0,06±0,02 mg/g), troncos (0,19±0,07 
mg/g), galhos (0,02±0,01 mg/g) e folhas (0,23±0,06 mg/g) se comparados com as placas-de-
ferro e o sedimento. Estes resultados mostram que as placas-de-ferro podem estar atuando 
como uma barreira geoquímica, mediando a incorporação de Fe pela vegetação. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Rhizophora mangle; placas-de-ferro; manguezal; nutrientes; Baía de 
Guanabara. 
 

 

ABSTRACT 

The mangrove sediment and vegetation present an important role in the cycling of nutrients 
in coastal areas. However, several factors can influence these processes, for example, the 
development of iron plaques that may mediate the uptake of nutrients by vegetation. This 
work aims to assess the storage of Fe in the main compartments of a mangrove ecosystem, 
including: sediments, roots, iron plaque, aerial roots, trunks, branches and leaves, in a 
restoration area of Rhizophora mangle in Jardim Gramacho (RJ). The results showed that 
the iron plaque extracted from fine roots (<2mm diameter) presented an important storage 
role, being Fe levels in these iron plaques (29±12 mg/g) greater than in the sediments 
(23±4,0 mg/g). Concentrations in aerial roots (0,06 ±0,02 mg/g), trunks (0,19±0,07 mg/g), 
branches (0,02±0,01 mg/g) and leaves (0,23±0,06 mg/g) were low compared with iron 
plaques and sediments. These results showed that iron plaques can act as a geochemical 
barrier, mediating the Fe uptake by vegetation. 
 
KEYWORDS: Rhizophora mangle; iron plaque; mangrove; nutrients; Guanabara Bay 
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INTRODUÇÃO  

Os manguezais são ecossistemas costeiros dominados por espécies vegetais 

arbóreas que vivem em sedimentos entre-marés. Estes ecossistemas desempenham vários 

papéis importantes, entre os quais pode-se destacar o papel de estocador de nutrientes, 

pois nesta condição a vegetação e o sedimento de manguezal fazem parte da ciclagem de 

nutrientes sendo um importante componente de reserva e exportação de nutrientes (Lacerda 

1998; Silva et al 2006; Machado et al. 2005). 

Devido à vegetação de manguezal participar da estocagem de nutrientes (Boto 

1992), a avaliação da interação planta-sedimento é extremamente importante para se 

entender a ciclagem de nutrientes, embora muitos fatores envolvidos nesta interação sejam 

pouco estudados, como a estocagem de nutrientes em placas-de-ferro, que são camadas de 

hidróxidos de ferro que cobrem as raízes da vegetação de manguezal como apresentado 

por Machado et al.(2005), podendo mediar a incorporação de elementos para os 

compartimentos vegetais vegetação como pronunciado por St-cyr e Campbell (1996). 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a estocagem de Fe nos sedimentos, nas 

placas-de-ferro e nos tecidos vegetais de uma área de plantio de Rhizophora mangle, para 

avaliar como o ecossistema de manguezal estoca este metal, após um programa de 

revegetação desta área degradada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Foram feitas coletas em uma área de plantio de vegetação de manguezais em 

Jardim Gramacho (22º 44’S e 43º 14’W), na Baía de Guanabara (Figura 1a), em ambientes 

de plantio de Rhizophora mangle iniciado em 2002 (Figura 1b). 

Nas áreas de coleta foram feitas 

parcelas de 12m2 em cada uma das parcelas 

foram subdivididas em quatro subparcelas de 

6m2 de acordo com Chen e Twilley (1999). 

Os sedimentos foram coletados até 

30cm de profundidade e cada perfil foi 

coletado em cada subparcela para obter maior 

representatividade da área. A digestão do 

sedimento foi feita com HCl 1 M, para extrair o 

ferro fracamente ligado ao sedimento. 

As raízes subterrâneas foram coletadas em trincheiras de 30 cm3 de acordo com o 

método utilizado por Silva (1988). As raízes foram lavadas e peneiradas em malhas de 

1,0mm e separadas em raízes finas as com diâmetro <2mm e raízes grossas as com 

Figura 1: Localização da área de amostragem na Baía de 
Guanabara (a) e da área de plantio iniciada em 2002 (b). 

 Plantio de 2002 
a

b

  N 

286m 

Rio Iguaçú 



 3

diâmetros >2mm. A extração de placas-de-ferro das raízes subterrâneas foi feita pelo 

método DCB (Ditionito-Citrato-Bicarbonato de sódio) utilizado por Taylor e Crowder (1983). 

As coletas de tronco e raízes aéreas foram feitas com auxilio de um trado (sonda 

Pressler). Foram coletadas 16 amostras por parcela de12m2 da área de estudo sendo 4 

amostras por subparcela. As folhas maduras e os galhos foram colhidos com auxílio de uma 

tesoura de poda. Todo o material vegetal da coleta foi lavado com água destilada, 

posteriormente seco até peso constante e macerado.  

Para a digestão de material vegetal foram pesados ~0,200g de amostra e foram 

adicionados à mesma 5 mL ácido nítrico concentrado e 2 mL de peróxido de hidrogênio 

concentrado. A digestão foi realizada um forno microondas e as concentrações de Fe de 

todas as amostras foram determinadas em ICP-OES. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As placas-de-ferro das raízes subterrâneas <2mm apresentaram elevada estocagem 

de Fe (PFRF = 29±12 mg/g) se comparada com a de Fe fracamente ligado ao sedimento 

(SED = 23±4,0 mg/g) (Figura 2). Isto provavelmente ocorreu devido a uma elevada 

precipitação de óxido de ferro promovida pela oxidação das raízes <2mm. Esta elevada 

oxidação na rizosfera provavelmente se deve à maior área de superfície de contato das 

raízes finas com o sedimento pobre em oxigênio, favorecendo uma maior oxidação da 

região da rizosfera e consequentemente uma maior formação de placas-de-ferro. 

O estudo realizado por Tanizaki (1994) na Baia de Sepetiba também apresentou os 

valores de Fe nas placas-de-ferro mais elevados (24 mg/g) que os valores de Fe fracamente 

ligado ao sedimento (0,035±0,017mg/g). Os valores de Fe em placas-de-ferro encontrados 

por Tanizaki (1994) foram próximos aos valores deste presente estudo e os valores de Fe 

no sedimento encontrados por este mesmo autor foram bastante distintos dos resultados de 

Fe encontrados neste presente estudo. Estes valores distintos provavelmente se devem as 

diferenças sedimentares como granulometria, matéria orgânica e composição química da 

geologia local das áreas estudadas. 
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Figura 2: Estocagem de Fe no sedimento (SED), nas placas-de-ferro de raízes com 
calibre <2mm (PFRF) e raízes com calibre >2mm (PFRG), nos compartimento de 
tecido vegetais como raiz subterrâneas com calibre <2mm (RF) e raízes com calibre 
>2mm (RG), raízes escoras (RE), tronco (T), galhos (G) e folhas maduras (F). 
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O Fe nas placas-de-ferro das raízes grossas (PFRG = 6,2±1,9 mg/g) mostraram uma 

importância na estocagem do Fe embora menor que o Fe nas placas-de-ferro das raízes 

finas (PFRF = 29±12 mg/g). O mesmo ocorreu em relação aos tecidos das raízes (RG = 

0,37±0,04 mg/g e RF = 6,6±6,2 mg/g). 

Ao compararmos os valores de ferro do tecido de raiz <2mm (RF=6,6±6,2 mg/g) com 

os valores de ferro das placas-de-ferro extraída das raízes <2mm (PFRF=29±12 mg/g) bem 

como comparar os valores de ferro do tecido de raiz >2mm (RG= 0,37±0,04 mg/g) com os 

valores de ferro das placas-de-ferro extraída das raízes >2mm (PFRG=6,2±1,9 mg/g) 

constata-se que as placas-de-ferro apresentam 81 a 94% do ferro do total (tecido + placas-

de-ferro) estocado pelas raízes (internamente e externamente). Isso se deve à faculdade de 

oxidar o sedimento que a espécie Rhizophora mangue apresenta, favorecendo a 

precipitação do óxido de ferro sobre a superfície das raízes (Lacerda et. al. 1993). 

Os compartimentos raízes escoras (RE=0,06±0,02 mg/g), troncos (T=0,19±0,07 

mg/g), galhos (G= 0,02±0,01 mg/g) e folhas maduras (F=0,23±0,06 mg/g) apresentam 

baixos valores de Fe se comparados com os valores de Fe das placas-de-ferro, raízes e 

sedimentos. Estes resultados nos mostram que as placas-de-ferro exercem um papel de 

barreira geoquímica intermediando a incorporação de Fe pela vegetação. 
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RESUMO 
As águas freáticas da região dos municípios de Jaíba, Verdelândia e Varzelândia 
apresentam características bastante peculiares decorrentes das condições ambientais 
locais. A interpretação das análises hidroquímicas realizadas sugerem essa influência, 
especialmente em parâmetros como pH, salinidade, alcalinidade e dureza, que se devem 
especialmente à geologia dos terrenos carbonáticos no qual se encontram as cisternas. Já 
elementos como o cloreto e fluoreto, além da geologia, recebem possíveis influências das 
condições climáticas e também contribuições devido ao mecanismo de recarga dessas 
águas, uma vez que o sistema freático granular pode receber águas provenientes de rios 
que por sua vez apresentam concentrações relativamente elevadas desses parâmetros 
químicos. 
 

PALAVRAS CHAVES : águas freáticas, flúor, semi-árido, 

ABSTRACT  
The phreatics water of the rural zone of cities Jaíba, Verdelândia and Varzelândia, presents 
peculiars characteristics because of the environmental conditions. The interpretation of the 
chemical analysis suggest this influence, especially in parameters as pH, salinity, alkalinity 
and hardness occurs because of the carbonate terrains, where are found the cisterns. 
Parameters as chloride and fluoride, beyond the geology influence, presents proprieties 
associate to climate conditions and probable contribution of recharge mechanism of this 
water, whereas the granular phreatic system, can receive waters enrichmented of chemical 
proprieties from rivers. In the river systems there are relatively high concentrations of these 
chemical parameters. 
 
KEYWORDS: phreatic waters, fluorine, semi-arid 

 

INTRODUÇÃO 
Apesar da grande oferta de água de poços profundos na região norte de Minas Gerais, 

é também comum o consumo de poços cacimba por parte de populações rurais. Essa 

utilização se dá motivada por duas situações: a primeira, ocasionada por desprovimentos 

locais de poços tubulares e a segunda, em função da escolha pessoal por parte dos 

moradores que, mesmo tendo acesso a águas de poços profundos, optam pelas águas de 

cisternas, pelo fato das primeiras apresentarem o sabor característico de águas duras, 

originárias dos aqüíferos carbonáticos regionais. Essas águas, por sua vez apresentam 

características peculiares, como o enriquecimento natural de flúor (Velásquez et al. (2009). 

O trabalho visa apresentar as características hidroquímicas de poços rasos na região de 



Verdelândia-Varzelândia-Jaíba, com ênfase no F- e avaliar a influência do meio físico sobre 

as águas freáticas. O estudo é parte de projeto desenvolvido pelos parceiros 

UFMG/CDTN/IGAM (Velásquez, et al. 2009) nos municípios de Verdelândia, Varzelândia e 

Jaíba, com grande espectro de estudos de abordagem   geológica, hidrogeológica, 

hidrogeoquímica, pedológica e isotópica e climática.   

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma amostragem de água em 9 cisternas durante o mês de abril/2008 

para  a realização de análises químicas, sendo observados em campo os parâmetros: STD, 

Condutividade elétrica, pH e Eh através de sonda multiparamétrica. Já os parâmetros K, Na, 

Ca, Mg, Fe, Mn, Ni, Al, Ba,  Cl, F, SO4, HCO3 foram analisados  no laboratório do Centro de 

Tecnologia de Minas Gerais – CETEC, seguindo normas preconizadas pela APHA, ABNT e 

USGS . 

Os dados foram tabulados e tratados estatisticamente no software Statistica 7.0. 

 

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 
A área de estudo envolve parte dos municípios de Jaíba, Verdelândia e Varzelândia, 

entre os paralelos 14º58'02" S e 15º47'22"S e os meridianos 43º18'33" We 44 º05'21"W. 

Ocorrem na área rochas carbonáticas do Grupo Bambuí representado pelas unidades, 

da base para o topo: Fm. Lagoa do Jacaré, constituída por intercalações de calcarenitos e 

calcirruditos, siltitos e margas; Fm. Serra da Saudade, composta de siltitos, metassiltos e 

argilitos e Fm. Três Marias, composta de arcósios, e raros argilitos (Martínez, 2007). 

A precipitação média para a área entre os períodos de 1996-2006 foi de 789,8mm e a 

temperatura média de 25ºC. De acordo com o índice de aridez de Matter (1974), o clima 

local é considerado semi-árido. A precipitação média regional foi de 789,8 mm entre 1996-

2006 e a temperatura média 25ºC. O clima é classificado como semi-árido, de acordo com 

índice de aridez de Matter (1974). O balanço hídrico por Thornthwaite-Matter (1955) mostra 

deficiência de 595mm/ano, com ausência de excedente hídrico. 

Geomorfologicamente a maior parte da área encontra-se inserida dentro do contexto 

da Depressão Sanfranciscana, caracterizada por extensas áreas aplainadas com cotas 

variando de 400 a 500 metros de altitude e com grande quantidade de dolinas, face a 

geologia embasante do terreno.  

A baixa pluviosidade e o elevado grau de carstificação faz com que os a rede fluvial 

seja pouco desenvolvida, apresentando apenas rios efêmeros e apenas o Rio Verde Grande 

como perene. 

Hidrogeologia 



Com profundidade de algumas dezenas de metros e de forma ampla desenvolve-se o 

aqüífero cárstico-fissural nas rochas do Grupo Bambuí.  Sobre este, ocorre o aqüífero 

freático com distribuição restrita especialmente ao longo dos vales fluviais, onde se tem a 

sua principal contribuição de recarga, nas planícies de alagamento dos rios perenes e 

intermitentes, durantes os períodos de chuva. 

Esse modelo de recarga é endossado: pela presença de água freática exclusivamente 

em poços cacimbas localizados nesse compartimento geomorfológico; pelo balanço hídrico 

climatológico negativo com volume de água suficiente apenas para a reposição da umidade 

do solo; e por ausência de infiltração efetiva em regiões de topo, constatada por meio de 

monitoramento de infiltrômetros aí instalados (Velásquez et al. 2009). 

De um modo geral as águas freáticas encontram-se em sedimentos de origem 

aluvionar, apresentando pequeno volume de água com profundidades do nível d’água de 3 a 

20m e sendo utilizadas quase que exclusivamente para dessedentação humana e animal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As águas são relativamente salinizadas com STD médio de 508mg/L, com máximo de 

1022mg/L, e condutividade elétrica média de 802uS/cm. 

As concentrações relativamente elevadas de alguns parâmetros, como pH médio de 

7,1, além de teores elevados de cálcio e bicarbonato (Tabela 1) sugerem a influência do 

meio carbonático nas águas. 

Tabela 1: Síntese dos resultados analíticos químicos para as águas freáticas. 

Parâmetro No 
Amostras Média Mediana Mínimo Máximo D. Padrão

STD 9 574.8 508.3 307.5 1022.0 233.9 
Cond. Elet. 9 802.6 720.9 441.3 1384.0 313.3 

pH 9 7.1 7.1 6.7 7.6 0.3 
Eh 9 81.6 126.0 -153.0 176.0 106.1 
K 9 2.9 2.3 0.8 8.2 2.4 
Na 9 28.5 15.0 4.5 76.9 26.4 
Ca 9 129.9 120.4 73.3 202.9 38.4 
Mg 9 6.6 6.3 3.6 11.5 2.5 
Fe 9 0.3 0.3 0.1 0.5 0.2 
Mn 9 0.7 0.0 0.0 4.9 1.6 
Al 9 0.2 0.2 0.0 0.5 0.1 
Ba 9 0.1 0 0.0 0.1 0.1 
Cl 9 68.3 41.4 5.6 269.0 82.9 
F 9 0.3 0.3 0.1 0.7 0.2 

SO4 9 25.9 12.8 1.0 104.0 33.8 
HCO3 9 357.2 366.5 179.6 534.5 107.4 
SiO2 9 11.0 11.3 6.4 18.1 4.1 

 

Concentrações relativamente elevadas de cloreto em alguns pontos denotam a 

influência de condições especiais dessas águas, permitindo inferir três hipóteses para tais 

ocorrências: um elevado tempo de trânsito; concentração progressiva em razão da intensa 



evaporação; ou uma recarga proveniente de águas já enriquecidas do elemento, como dos 

rios influentes ao aqüífero conforme sugere Velásquez et al. (2009).  

As concentrações de F- com média de 0,3mg/L e máxima de 0,7mg/L são 

consideradas ligeiramente altas por se tratar de águas freáticas, especialmente se 

comparadas ao valores de Mourão et al (2001), que apresentam média de 0,15mg/L para 

águas de aqüíferos aluvionares na porção mineira da bacia do São Francisco. 

Por ter sido encontrado teor de até 386 ppm de flúor em diferentes classes de solos 

nos topos da área, é possível que se teores igualmente elevados de flúor nos solos das 

áreas baixas, onde ocorreria a recarga efetiva do sistema aqüífero granular freático.Isso, 

conjugado com os teores elevados das águas superficiais,  como observado por  Velásquez 

et al. (2009) de até 0,47 mg/L de F- nas águas do rio Verde Grande, explicaria as 

concentrações elevadas de flúor nessa águas freáticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar dos resultados ainda serem preliminares, constata-se que as águas freáticas 

discutidas no trabalho apresentam características químicas bastante peculiares, com pH, 

dureza, condutividade elétrica, STD, cloreto e fluoreto relativamente elevados. 

Essas características sugerem a influência das condições ambientais locais, 

principalmente a geologia de calcários do Grupo Bambuí e a condição climática semi-árida, 

que também afetam a sua distribuição de ocorrência e mecanismos de recarga do aqüífero 

granular freático  

Ressalta-se que estudos complementares têm sido feitos, concentrados nas áreas da 

pedologia, hidroquímica, isotópica e climática, visando o uma melhor elucidação das causas 

e mecanismos de salinização dessas águas e do F- em particular, bem como confirmar o 

modelo de recarga adotado. 
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RESUMO 
O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) está localizado entre as 
coordenadas, 9°35’ - 9°46’S e 35°44’ - 35°58’W no e stado de Alagoas. A origem da matéria 
orgânica neste ecossistema engloba além de fontes  autóctonas, caracterizada 
principalmente pela produtividade primária, fontes alóctonas, tais como aportes  fluviais e 
antropogênicos. Dessa forma, o objetivo desse estudo é a caracterização da matéria 
orgânica presente na fração particulada através de ferramentas elementares (carbono e 
nitrogênio) nas lagoas Mundaú e Manguaba. A coleta de material particulado foi realizada 
em 12 estações nas águas superficiais (< 1 m) das lagoas e dos rios. A análise da 
composição elementar seguiu-se através do método de combustão a seco. As razões 
elementares indicaram o predomínio de fontes autóctonas de matéria orgânica nas lagoas e 
de fontes alóctonas nos rios e nas regiões próximas de suas desembocaduras. 
 
Palavras chave: matéria orgânica, composição elementar, fontes autóctones e alóctones. 
 
 
ABSTRACT 
Manguaba Lagoon is a eutrophic system dominated by fresh waters, located between the 
coordinates 9°35’ - 9°46’S e 35°44’ - 35°58’W, in t he Complex Lagunar Mundaú-Manguaba, 
Alagoas. The organic matter sources include the primary production and the large fluvial and 
antropogenic runoff. In this way, the present study aims to characterize the origin of 
particulate organic matter based on elemental toolsl (carbon and nitrogen). The water 
samples were collected (12 stations) on the surface (<1m of depth) waters of the lagoons 
and of the rivers, using glass bottle. Elemental composition was determined by dry 
combustion. The elemental ratios (C/N) indicated the predominance of autochthonous 
sources of organic matter in the lagoons and allochthonous sources in rivers or in regions 
near the mouth of the river.  
 
KEYWORDS: organic matter, elemental composition, autochthonous and allochthonous 
sources  
 
INTRODUÇÃO 

A identificação e caracterização das fontes de matéria orgânica (autóctona, alóctona 

e antropogênica) em ambientes sedimentares baseiam-se em informações obtidas de 

diferentes indicadores geoquímicos. O uso de compostos traçadores geoquímicos orgânicos 

como marcadores (paleo-) ambientais é bem estabelecido nas áreas oceânicas de baixas e 

médias latitudes (Fahl & Stein 1999). Os principais grupos de marcadores são: as 

composições elementares, como por exemplo, a razão C/N; as composições isotópicas do 

carbono e do nitrogênio; e os marcadores moleculares da matéria orgânica (Meyers 1997).  

Segundo Meyers, a razão C:N molar entre 4 e 10 é típica de contribuição de algas e 

acima de 20 está relacionada à matéria orgânica de origem terrestre, produzida 

principalmente por plantas vasculares. Goldman et al. (1987) registraram razões C:N 



tipicamente menores que 6 para bactérias aquáticas. O enfoque dado neste estudo foi na 

análise das composições elementares da matéria orgânica.  

 

ÁREA DE ESTUDO 

O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) está localizado no 

estado de Alagoas entre as latitudes 9°35’ - 9°46’ S e 35°44’- 35°58’W (Figura 1). A Lagoa 

Mundaú (24 km2 de área total; 1,5 m de profundidade) e a Lagoa Manguaba (43 km2 de área 

total; 2 m de profundidade média) são conectadas com o mar por um sistema de canais que 

engloba uma área total de 12 km2 e termina dentro de um único canal de entrada com o 

oceano, que possui correntes que excedem 1 m/s, e esse muda de posição 

dinamicamente(Oliveira e Kjerfve 1993). O clima do sistema Mundaú-Manguaba é tropical, 

semi-úmido com as estações seca (setembro a março) e úmida (abril a agosto), bem 

definidas (Tenorio & Almeida 1979).  

 
Figura 1: Pontos de amostragem no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú- Manguaba. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras de água (4 L) foram coletadas a 0,5 m de profundidade em 21 estações no 

CELMM em agosto/2006. Em até 6 horas após as coletas, o material particulado em 

suspensão foi separado em filtros de fibra de vidro (tipo GF/F), estocados congelados e 

posteriormente liofilizados. Um filtro foi separado para determinação de carbono orgânico, 

por analisador elementar. O carbono orgânico e nitrogênio total foram determinados por 

método de oxidação a seco, utilizando o analisador elementar Carlo Erba, modelo 1110. 



 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Parâmetros físico-químicos 

As Lagoas Mundaú e Manguaba apresentaram valores médios de temperatura e 

salinidade de 26°C e 0,16, respectivamente. Entreta nto, a Lagoa Manguaba apresentou 

salinidade abaixo de 0,5 podendo ser classificada como um sistema de água doce. Já, a 

Lagoa Mundaú é caracterizada por um forte gradiente em relação à salinidade, a qual 

aumenta gradativamente à medida que as estações se aproximam do mar, com um máximo 

de 19,95 na estação 413.  

  As concentrações de clorofila a variaram de 4,9 a 134,1µg.L-1 no CELMM. Os 

maiores valores foram encontrados na porção sul da Lagoa Mundaú, próximo a Maceió, 

enquanto que nos rios bem como em sua foz, a clorofila a foi menos abundante. Estudos 

prévios já indicaram o maior potencial de eutrofização do sistema na região da lagoa 

próxima à capital (Oliveira e Kjerfve 1993).  

 

Composição elementar da matéria orgânica 

Nas Lagoas de Mundaú e Manguaba, as concentrações de carbono orgânico no 

material particulado variaram de 13,68 mg g-1 a 116,33 mg g-1 . Os maiores resultados foram 

encontrados nas estações próximas à cidade de Maceió (estação 408), os quais podem ser 

justificados pela alta produtividade primária provavelmente relacionada ao aporte de esgoto 

decorrente na região. Os menores valores foram encontrados principalmente nas estações 

fluviais .  

Com base nas análises da composição elementar (razão C/N), as lagoas 

apresentaram fontes de matéria orgânica autóctona, na maioria das estações, alóctona na 

estação 417 (Rio Sumaúma), bem como uma mistura de fontes nos rios e próximo de suas 

desembocaduras.  Nas estações 208 e 404, os valores encontrados foram menores do que 

4, indicando influência de alguma atividade bacteriana (Figura 2). Sendo assim, o material 

particulado nestas lagoas é majoritariamente proveniente de fontes autóctonas.  



 
Figura 2: Distribuição espacial da razão molar C/N no material particulado em suspensão coletado em 

agosto/2006 no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba 

 

CONCLUSÃO 

A razão elementar indicou fontes autóctonas e alóctonas de matéria orgânica para o 

material particulado em suspensão, sendo que o aporte terrígeno foi bem marcado nos 

sistemas fluviais, ou próximo de sua foz, que deságuam nas Lagoas Mundaú e Manguaba. 
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Resumo 
Solos e sedimentos apresentam a propriedade de acumular poluentes. A determinação dos 
teores de poluentes nestes compartimentos permite avaliar a qualidade dos recursos 
hídricos e os riscos de contaminação para os seres vivos. Doze amostras de sedimentos da 
Bacia do Rio São Francisco foram submetidas aos procedimentos de extração pseudo-total 
e seqüencial para avaliar os metais Cd, Pb e Zn. Observou-se alta disponibilidade para os 
elementos cádmio e zinco e baixa mobilidade para chumbo. 
 
Palavras-chave: metais tóxicos, sedimentos, extração seqüencial. 
 

 
Abstract 

Soils and sediments have pollutant accumulation property. Pollutants contents determination 
on these compartments permit to available the hydric resources quality, further it is possible 
make an estimate the risks to the living beings. Twelve sediments samples from São 
Francisco River Basin, Minas Gerais, Brazil, were submitted to the pseudo-total and 
sequential extraction procedures to evaluate the metals Cd, Pb and Zn. It was observed 
high availability to cadmium and zinc and low mobility to lead. 

 
Keywords: toxic metals, sediments, sequential extraction. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os metais estão distribuídos no ambiente aquático entre as espécies solúveis em 

água, colóides, materiais em suspensão e sedimentado. Os sedimentos possuem alta 

capacidade de adsorção e retenção de contaminantes. As concentrações dos metais em 

sedimentos e águas de rios podem ser alteradas por processos de deposição e 

remobilização. (Filgueiras, 2004) Segundo Salomons e Stigliani (1995), é estimado que 

menos de 1% desses poluentes podem estar solúveis na água, sendo que a maior parte 

está armazenada nos sedimentos. 

Para avaliação do risco de contaminação das águas por metais liberados a partir dos 

sedimentos, são empregados os procedimentos de extração sequencial, que consistem em 

adições consecutivas de reagentes de força crescente, com a intenção de solubilizar 

diferentes frações mineralógicas deste compartimento e de simular variações ambientais 

naturais a que ele pode estar sujeito. De acordo com Filgueiras (2004) e Larner (2006) 



método de extração sequencial BCR (The Bureau Community of Reference) é um dos mais 

utilizados, devido à boa reprodutibilidade dos seus resultados. 

A Bacia do Rio São Francisco é a terceira maior bacia hidrográfica do Brasil. Um 

aspecto importante para a degradação da Bacia do Rio São Francisco é o aporte de metais, 

que ocorre basicamente em função de atividades mineradoras, utilização de adubos e 

fertilizantes e lançamento de efluentes domésticos e industriais. 

O objetivo deste estudo é avaliar a distribuição e a disponibilidade de Cd, Pb e Zn 

em sedimentos da Bacia do Rio São Francisco no estado de Minas Gerais, em seu alto e 

médio curso, e, assim, contribuir com o fornecimento de dados para as redes de 

monitoramento e projetos de recuperação de áreas contaminadas e outras possíveis ações 

governamentais.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Doze amostras coletadas em diferentes pontos da Bacia do Rio São Francisco (2 – 

sub-bacia do Rio Paraopeba, 3 – sub-bacia do Rio das Velhas, 4 – sub-bacia do Rio 

Paracatu e 3 no Rio São Francisco – sendo 1 no trecho do Alto SF e 2 no trecho do Médio 

SF) foram submetidas aos procedimentos de extração pseudo-total e sequencial. 

As amostras de sedimento foram secas à temperatura ambiente, destorroadas e 

peneiradas, obtendo-se três frações: > 2 mm, 2 - 0,063 mm e < 0,063 mm. A 1,0000 g de 

sedimento foram adicionados 10,0 mL de água régia e a mistura ficou em contato por 16 

horas, seguido por refluxo de 2 horas a 90 ºC. Após essa etapa o volume foi completado 

para 40,0 mL e centrifugado por 20 minutos a 3000 rpm. Para a extração sequencial, 

submeteu-se 0,5000 g de amostra ao esquema proposto pelo BCR, obtendo-se as seguintes 

frações: (1) solúvel em ácido ou trocável (20,0 mL de ácido acético 0,11 mol.L-1 com 

agitação por 16 h à 25 °C); (2) redutível (20,0 mL de cloridrato de hidroxilamina 0,1 mol.L-1, 

pH 2, agitação por 16 h à 25 °C); (3) oxidável (5,0 mL de peróxido de hidrogênio 30 % m/m, 

agitação por 1 h à 25 °C + 1 h à 85 °C, evaporação, 5,0 mL de H2O2 30 % m/m, agitação por 

1 h à 85 °C, evaporação, 25,0 mL de acetato de amônio 1 mol.L-1, agitação por 16 h à 25 °C 

e (4) residual. Após cada etapa a mistura foi centrifugada e o extrato separado, antes da 

adição do próximo reagente. Os extratos foram armazenados em frascos de polietileno a 4 

°C. A quantificação de Cd, Pb e Zn nos extratos foi realizada em um espectrômetro de 

Absorção Atômica com chama (FAAS) da marca Perkin-Elmer, modelo AAnalist 200. Foram 

utilizados reagentes de grau de pureza P.A., da Merck. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



A tabela 1 apresenta as concentrações obtidas para os metais Cd, Pb e Zn 

empregando os procedimentos pseudo-total e sequencial BCR.  

De acordo com a Resolução da CONAMA 344/2004, os limites de qualidade de Cd, 

Pb e Zn para sedimentos são respectivamente, 0,6 mg.kg-1, 35 mg.kg-1 e 123 mg.kg-1.  

 
Tabela 1. Concentrações de Cd, Pb e Zn obtidas por extração pseudo-total com água régia 

e extração sequencial BCR. 
 Amostra  Trocável 

 (mg.kg-1) 
Redutível  
(mg.kg-1) 

Oxidável 
 (mg.kg-1) 

Residual 
(mg.kg-1) "Soma" %  Água Régia 

(mg.kg-1) 
Cd BP036 < LD < LD < LD < LD -   < LD 
 BP084 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
 BV142 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
 BV149 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
 BV156 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
 PT007 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
 PTE003 < LD < LD < LD < LD -  0,469 ± 0,002 
 PTE005 2,023 ± 0,008 0,615 ± 0,023 0,024 ± 0,002 < LD 2,662 ± 0,024 182,33 1,46 ± 0,01 
 PTE023 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
 SF015 2,694 ± 0,044 0,302 ± 0,023 0,083 ± 0,006 < LD 3,079 ± 0,05 94,74 3,25 ± 0,11 
 SF019 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
 SF033 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
Pb BP036 < LD < LD < LD < LD -   < LD 
 BP084 < LD 11,97 ± 0,79 < LD 10,16 ± 0,81 22,13 ± 1,13 293,89 7,53 ± 0,13 
 BV142 < LD < LD < LD 13,87 ± 0,65 13,87 ± 0,65 81,40 17,04 ± 1,53 
 BV149 < LD < LD < LD < LD -  < LD 
 BV156 < LD < LD < LD 9,31 ± 0,42 9,31 ± 0,42 144,79 6,43 ± 0,59 
 PT007 < LD < LD < LD < LD -  0,85 ± 0,22 
 PTE003 < LD 23,12 ± 0,36 < LD 19,37 ± 1,17 42,49 ± 1,22 152,13 27,93 ± 2,63 
 PTE005 < LD 70,55 ± 1,21 < LD 39,07 ± 1,27 109,62 ± 1,75 435,55 25,18 ± 0,11 
 PTE023 < LD < LD < LD < LD -  1,41 ± 0,038 
 SF015 < LD 21,65 ± 1,27 < LD 11,52 ± 0,75 33,17 ± 1,47 142,85 23,22 ± 1,58 
 SF019 < LD < LD < LD 8,02 ± 0,73 8,02 ± 0,73 91,76 8,74 ± 0,12 
 SF033 < LD < LD < LD 10,39 ± 1,06 10,39 ± 1,06 119,30 8,71 ± 0,75 
Zn BP036 7,39 ± 0,15 9,51 ± 0,30 0,15 ± 0,01 15,96 ± 0,40 33,01 ± 0,52 88,31 37,38 ± 2,25 
 BP084 26,15 ± 0,77 29,42 ± 0,99 2,87 ± 0,15 16,50 ± 2,61 74,94 ± 2,90 91,29 82,09 ± 0,61 
 BV142 13,85 ± 0,03 8,25 ± 0,12 5,40 ± 0,20 7,82 ± 0,62 35,32 ± 0,66 101,93 34,65 ± 0,81 
 BV149 5,54 ± 0,30 8,33 ± 0,35 3,25 ± 0,24 22,57 ± 1,90 39,69 ± 1,97 135,00 29,40 ± 1,59 
 BV156 38,85 ± 2,21 40,09 ± 1,85 10,91 ± 0,38 40,80 ± 0,42 130,65 ± 2,94 109,16 119,69 ± 4,33 
 PT007 24,81 ± 1,61 12,42 ± 0,30 0,75 ± 0,11  37,98 ± 1,64 154,33 24,61 ± 0,57 
 PTE003 57,23 ± 3,11 59,65 ± 4,57 13,13 ± 0,12 59,47 ± 1,38 189,48 ± 5,70 89,17 212,50 ± 3,83 
 PTE005 384,24 ± 23,18 116,20 ± 8,30 81,01 ± 3,58 10,18 ± 0,88 591,63 ± 24,90 141,89 416,96 ± 32,71 
 PTE023 56,16 ± 10,39 25,93 ± 8,60 1,64 ± 0,07  83,73 ± 13,49 212,57 35,94 ± 1,78 
 SF015 1095,11 ± 37,62 251,18 ± 16,15 111,44 ± 1,45 1,86  ± 0,02 1459,59 ± 40,97 116,68 1250,94 ± 76,12
 SF019 18,39 ± 1,08 14,71 ± 1,11 18,67 ± 1,25 27,39  ± 2,22 79,16 ± 2,98 97,78 80,96 ± 9,34 
 SF033 9,53 ± 0,82 7,84 ± 0,29 1,57 ± 0,01 20,69  ± 0,58 39,63 ± 1,05 74,10 53,48 ± 1,34 

 

Os pontos PTE 005 e SF 015 apresentaram elevados teores de Cd, sendo que estes 

se mostraram muito móveis e disponíveis para a biota, já que foram encontrados altos 

percentuais na fração trocável. Em relação ao zinco, observaram-se teores elevados nos 



pontos PTE 003, PTE 005 e SF 015, sendo que os pontos PTE 005 e SF 015 apresentaram 

alta disponibilidade deste elemento.  Estes pontos ficam próximos a empresas de extração 

de zinco. O cádmio é freqüentemente encontrado como impureza nos minérios de zinco, daí 

a explicação dos teores elevados para os dois elementos. 

Quanto ao chumbo, com o procedimento pseudo-total, nenhum ponto atingiu o valor 

estipulado pelo CONAMA. A amostra PTE 005 apresentou soma das frações seqüenciais 

superior, porém o chumbo é um elemento de baixa mobilidade no solo. Os autores McBride 

(1994) e Lindsay (2001) afirmam em seus trabalhos este comportamento é comum porque o 

chumbo é encontrado freqüentemente ocluso aos óxidos de ferro e manganês, tornando a 

extração mais difícil. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os pontos com elevados teores de Cd e Zn são decorrentes de atividades antrópicas 

e apresentaram alta mobilidade, o que pode provocar alguns danos ao ecossistema destas 

regiões. 

Já o chumbo, apesar da alta toxicidade, não representa riscos ao meio ambiente, 

pois apresentou baixa mobilidade, pois está fortemente ligado aos óxidos de ferro e 

manganês. 
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Resumo 
Este trabalho avaliou a qualidade das águas fluviais na bacia do Córrego Fundo, 
Goiás. As amostras foram coletadas próximo a foz do Córrego Fundo para análises 
hidroquímicas em janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro de 2007, com 
os seguintes parâmetros quantificados: pH, condutividade, temperatura, oxigênio 
dissolvido, HCO3

-, SO4
2-, PO4

3-, NO3
-, Cl-, F-, Ca, Mg, Na, K, Si, Fe, Al, Mn, Sr e Ba. 

Os resultados indicam que os processos intempéricos controlam os valores de pH, 
condutividade, ânions e cátions na bacia do Córrego Fundo, Goiás. Além disso, as altas 
concentrações de fosfato, Al, Fe, Mn, Ba e Sr estão relacionadas aos processos de 
intemperismo, ao invés das atividades antropogênicas. 
 
Palavras-chave: Águas fluviais, interação água-rocha/solo, bacia hidrográfica. 
 

Abstract 
This work evaluated the quality of fresh waters at the Fundo Creek basin, Goiás. The 
samples were collected near the mouth of Fundo Creek for hydrochemical analyses 
in January, March, May, July, September and November 2007, where the following 
parameters were quantified: pH, conductivity, temperature, dissolved oxygen, HCO3

-, 
SO4

2-, PO4
3-, NO3

-, Cl-, F-, Ca, Mg, Na, K, Si, Fe, Al, Sr and Ba. The results indicate 
that the weathering processes control the values of pH, conductivity, anions and 
cations in the Fundo Creek basin, Goiás. Besides, the high concentrations of 
phosphate, Al, Fe, Mn, Ba e Sr are related to weathering processes, instead of 
anthropogenic activities.  
 
Keywords: Fresh waters, water-rock interaction, watershed. 

 
INTRODUÇÃO 
  
Dentre os recursos naturais mais fundamentais, a água é o que possui maior destaque, pois 
sua disponibilidade é necessária a todo tipo de vida no planeta, bem como para a maioria 
dos meios de produção. A disponibilidade de água significa que ela estará presente não 
somente em quantidade, mas também que sua qualidade seja satisfatória para suprir as 
necessidades de um determinado conjunto de seres vivos. O uso da água pelo ser humano 
para qualquer finalidade resulta na deterioração da sua qualidade, limitando geralmente seu 
potencial de uso. A expressão corrente “qualidade da água” não se refere a um grau de 
pureza absoluto ou mesmo próximo do absoluto, mas sim a um padrão tão próximo quanto 
possível da “natural”, isto é, como a água se encontra nos rios e nascentes, antes do 
contato com o homem. Assim, este trabalho tem como principal diretriz avaliar a qualidade 
das águas fluviais em uma área onde há rochas ricas em fosfato e metais pesados, como 
indicado por Conceição & Bonotto (2006), ou seja, a bacia do Córrego Fundo, localizada na 
cidade de Catalão, Goiás.  
 



ASPECTOS HIDROLÓGICOS DA BACIA DO CÓRREGO FUNDO 
 
A bacia do Córrego Fundo localiza-se no município de Catalão, Estado de Goiás (Fig. 1). 
Nesta bacia, o relevo suavemente ondulado é modificado pela elevação que forma um platô 
com estrutura dômica (5x6 km), com cotas em torno de 900 m. A região de Catalão é 
drenada por águas da bacia do Prata, mais precisamente por afluentes formadores do Rio 
Paraná. O padrão regional das drenagens para a área é dendrítico, sendo observada uma 
leve tendência de controle na direção SW/NE para as drenagens maiores. Localmente, no 
entanto, considerando as intrusões do complexo de Catalão, o padrão de drenagem obtém a 
forma radial anelar, ressaltando a forma dômica do complexo. Os sistemas de drenagem 
dentro do domo propriamente dito são controlados por pequenos falhamentos ou fraturas, 
sendo a maior drenagem o Córrego Fundo. A vazão média mensal deste córrego nos 
últimos 3 anos foi de  0,10 m3/s. A vazão média mensal máxima de 0,13 m3/s foi registrada 
no mês de dezembro, sendo que a vazão média mensal mínima de 0,08 m3/s sempre 
ocorreu nos meses de inverno. 
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Figura 1 – Mapa de localização do complexo mineral de Catalão, onde se encontra a bacia 

do Córrego Fundo, Goiás.  
 
METODOLOGIA 
 
As coletas de águas fluviais foram realizadas no exutório do Córrego Fundo e tiveram uma 
freqüência bimestral, abrangendo um ano hidrológico completo, ou seja, no final de janeiro, 
março, maio, julho, setembro e novembro de 2007. As águas fluviais foram caracterizadas 
quanto à temperatura (°C), pH, condutividade (µS/cm) e oxigênio dissolvido (mg/L), por 
intermédio de equipamentos de leitura direta no próprio local de amostragem. As amostras 
foram armazenadas em vasilhames de polietileno, filtradas em membrana Millipore de 0,45 
µm e preservadas com HNO3 para quantificação dos teores de Na, K, Ca, Mg, Si, Al, Fe, Mn, 
Sr e Ba, por intermédio de espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente 
acoplado (ICP-AES) no LAGEO - Laboratório de Geoquímica da UNESP - Campus de Rio 
Claro. Sulfato (método turbidimétrico de sulfato de bário, de 0 a 70 ± 0,9 mg/L), fosfato 
(método do ácido ascórbico, de 0 a 3 ± 0,01 mg/L) e nitrato (método de redução de cádmio, 



de 0 a 30 ± 0,8 mg/L) foram quantificados por espectrofotômetro e a alcalinidade foi obtida 
por titulação com ácido sulfúrico 0,02 N, com concentração entre 1 e 500 ± 0,2 mg/L. 
Fluoreto (de 0,01 a 3 ± 0,01 mg/L) e cloreto (de 0,01 a 100 ± 0,02 mg/L) foram quantificados 
por eletrodos seletivos. Todas essas quantificações foram realizadas no LABEGAE – 
Laboratório de Geoquímica Ambiental da UNESP – Campus de Sorocaba. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os resultados obtidos neste trabalho são apresentados nas Tabelas 1 e 2.  
 
Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos e principais ânions analisados nas águas fluviais da 

bacia do Córrego Fundo, Goiás. 
 

Data de amostragem pH Cond Temp OD HCO3
- F- Cl-  PO4

3-  SO4
2- NO3

- 
  (μS/cm) (oC) mg/L 

31/01/2007 7,8 140,0 22,9 7,0 60,0 0,6 0,7 0,1 2,0 1,2 
30/03/2007 7,7 190,0 23,5 6,8 65,0 0,6 0,8 0,6 4,0 0,2 
29/05/2007 8,1 234,0 20,2 6,3 80,0 0,7 0,9 0,6 5,0 0,2 
25/07/2007 8,1 264,0 18,0 6,4 85,0 0,7 0,9 0,9 5,0 0,2 
26/09/2007 7,9 250,0 23,9 6,1 80,0 0,7 0,9 0,9 5,0 0,2 
21/11/2007 7,6 160,0 26,5 6,3 70,0 0,5 0,8 0,3 3,0 1,2 

 
Tabela 2 - Concentração dos principais cátions (mg/L) nas águas fluviais da bacia do 

Córrego Fundo, Goiás. 
 

Data de amostragem Ca  Mg Na K  Si Al Fe Mn Sr Ba 
31/01/2007 9,8 5,5 6,9 5,6 6,0 0,4 0,7 0,2 0,2 1,1
30/03/2007 11,3 6,8 9,4 6,2 6,6 0,6 1,5 0,4 0,3 1,2
28/05/2007 11,7 7,4 9,6 6,5 6,9 0,8 2,9 0,5 0,3 1,7
25/07/2007 16,1 9,1 23,5 8,5 8,7 0,9 3,0 0,6 0,4 1,8
26/09/2007 14,3 6,8 12,7 6,0 7,3 0,3 0,8 0,2 0,4 1,3
21/11/2007 13,1 4,9 9,2 4,6 7,3 0,3 0,6 0,2 0,3 1,2

 
O pH tem uma estreita interdependência entre as comunidades vegetais, animais e o meio 
aquático, atuando diretamente nos processos de permeabilidade da membrana celular, 
interferindo no transporte iônico e extracelular, e entre os organismos e o meio. Valores fora 
das faixas recomendadas podem exercer efeitos sobre as solubilidades de nutrientes e 
elementos químicos tóxicos, bem como contribuir para corrosão do sistema de distribuição 
de água. Como se observa na Tabela 1, os valores de pH tendem a ser ligeiramente 
alcalinos, por volta de 8, enquadrando-se na Classe 1 da Resolução nº 357 do CONAMA 
(CONAMA, 2005), que fixa o pH entre 6 e 9 como critérios de proteção à vida aquática. 
A condutividade elétrica é a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. A 
condutividade depende das concentrações iônicas e da temperatura, indicando a quantidade 
de sais existentes na coluna d'água. Através da condutividade é possível identificar as 
diferenças hidrogeoquímicas originadas pelos processos de intemperismo das rochas que 
compõem determinada bacia de drenagem. De acordo com os valores da Tabela 1, os 
maiores valores foram obtidos na época seca, mesmo padrão observado para o pH. 
A temperatura desempenha papel importante no meio aquático, influenciando as reações 
que afetam os processos químicos, físicos e biológicos, ou seja, exerce grande influência na 
atividade biológica e crescimento de organismos aquáticos. Aumentos na temperatura da 
água podem acarretar efeitos danosos aos ecossistemas aquáticos devido à estimulação 
das atividades biológicas. Observa-se que os valores máximo e mínimo de temperatura 



foram registrados em novembro e julho, respectivamente, sendo a amplitude térmica 
encontrada por volta de 8ºC, caracterizando as diferentes estações do ano. 
Em relação ao oxigênio dissolvido (OD), suas principais fontes para a água são a atmosfera 
e a fotossíntese, devendo-se as perdas à decomposição de matéria orgânica, difusão para a 
atmosfera, respiração dos organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos presentes em 
minerais primários. Para os valores de OD medidos, observa-se que os maiores valores 
foram obtidos na época chuvosa, estando os mesmos acima do mínimo proposto para 
águas de Classe 1 da Resolução nº 357 do CONAMA, ou seja, 6 mg/L (CONAMA, 2005). 
A alcalinidade decorre da presença de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Quanto ao 
cloreto, sua presença em águas naturais se deve a sua presença nas águas pluviais e à 
alteração das rochas. O fósforo é um elemento fundamental para o metabolismo dos seres 
vivos. O íon sulfato constitui a principal fonte de enxofre para os produtores primários. O 
nitrato é encontrado em águas como resultado da oxidação de compostos nitrogenados. 
Alcalinidade, cloreto, sulfato e nitrato apresentam valores de concentração menores que o 
permitido para a Classe 2 da Resolução nº 357 do CONAMA (CONAMA, 2005). As maiores 
concentrações dos ânions (exceto o nitrato) foram quantificadas na época de seca, 
igualmente ao observado para pH e condutividade. Porém, todos os valores de fosfato estão 
acima do permitido para a Classe 2, sendo que esses valores são suficientes para disparar 
o processo de eutrofização na bacia do Córrego Fundo.  
O cálcio influencia a ciclagem do fosfato, além de interferir no pH das águas fluviais e 
pluviais. O magnésio é um constituinte necessário da clorofila. Já o sódio possui as mesmas 
funções que o potássio, atuando na troca e transporte de outros íons para os meios intra e 
extracelulares. A concentração de todos os cátions aumentam na época seca, mesmo 
comportamento observado para o pH, condutividade e ânions. Em termos de alumínio, ferro, 
manganês e bário, todas as amostras apresentaram valores maiores que o máximo sugerido 
para a Classe 2 da Resolução nº 357 do CONAMA (0,1, 0,3, 0,1 e 0,7 mg/L, 
respectivamente) (CONAMA, 2005).  
Assim, pode-se concluir que as águas fluviais da bacia do Córrego Fundo apresentam boa 
qualidade, sendo que os maiores valores de pH, condutividade, ânions e cátions foram 
obtidos durante a época seca. Os resultados ainda indicam que as concentrações de 
fosfato, Al, Fe, Mn, Ba e Sr estão acima do sugerido para a Classe 2 da Resolução nº 357. 
Porém, esses valores não devem ser atribuídos à poluição, mas sim aos processos de 
interação água-rocha atuantes na bacia do Córrego Fundo. 
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Resumo 
Este trabalho avaliou a composição química águas pluviais na bacia do Córrego 
Fundo, Goiás. Um ponto de amostragem foi escolhido nesta bacia e 20 amostras 
foram coletadas entre janeiro e dezembro de 2007, com os seguintes parâmetros 
quantificados: pH, HCO3

-, SO4
2-, PO4

3-, NO3
-, Cl-, F-, Ca, Mg, Na, K, Si, Fe, Al, Sr, Ba 

e Mn. Os resultados indicam baixa influência marinha nas águas pluviais da bacia do 
Córrego Fundo, sendo 6,34 a média ponderada para o pH. Ca e HCO3

- foram os 
mais abundantes íons encontrados nas águas de chuva, com uma VMP (em µeq/L) 
seguindo a seguinte ordem: Ca>Na>Mg>K>Al>Si>Fe>Sr>Ba>Mn para os cátions e 
HCO3

->SO4
2->NO3

-> PO4
3->F->Cl- para os ânions. Ca e HCO3

- devem estar controlando o 
pH das chuvas na bacia do Córrego Fundo, contudo, esta possível associação não 
foi encontrada, quando testes estatísticos de correlação foram aplicados para os 
dados de água de chuva. 
 
Palavras-chave: Águas pluviais, interação água-rocha/solo, bacia hidrográfica. 
 

Abstract 
We evaluated the chemical composition of rainwater at the Fundo Creek basin, 
Goiás. One sampling point was chosen in this basin and twenty samples were 
collected between January and December 2007, with the following parameters 
measured: pH, HCO3

-, SO4
2-, PO4

3-, NO3
-, Cl-, F-, Ca, Mg, Na, K, Si, Fe, Al, Sr, Ba 

and Mn. The results indicate low marine influence in the rainwater from Fundo Creek 
basin, being 6.34 the weighted average for the pH. Ca and HCO3

- were the most 
abundant ions in rainwater, with a VMP (in µeq/L) following the trend 
Ca>Na>Mg>K>Al>Si>Fe>Sr>Ba>Mn for cations and HCO3

->SO4
2->NO3

-> PO4
3->F->Cl- for 

anions. The Ca and HCO3
- concentrations in rainwater must be controlling rainwater 

pH in the Fundo Creek basin, however, such possible association was not found, 
when the statistical relationships were applied to the rainwater data. 
 
Keywords: Rainwater, water-rock interaction, watershed. 

 
INTRODUÇÃO 
  
As águas pluviais promovem a lavagem da atmosfera, reagindo com os gases solúveis 
tanto durante a condensação (processo chamado “rainout”) quanto na precipitação (lavagem 
da atmosfera denominada de “washout”) (Berner & Berner, 1996). As espécies dissolvidas 
contidas nas águas pluviais (deposição úmida) podem ser divididas em três grupos: (a) 
derivados de aerossóis marinhos; (b) derivados de aerossóis terrestres (poeira de solo e 
emissões biológicas), e (c) derivados de fontes antrópicas (Négrel & Roy, 1998). Várias 
atividades humanas são responsáveis por significantes fontes de elementos/compostos para 
a atmosfera, tais como a queima de combustíveis fósseis, emissões industriais, incineração 



de resíduos, agropecuária e minerações, podendo depositá-los no próprio local ou 
transportá-los por grandes distâncias. Assim, este trabalho tem como principal diretriz 
avaliar a composição química das águas pluviais na bacia do Córrego Fundo, localizada na 
cidade de Catalão, Goiás.  
 
ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS DA BACIA DO CÓRREGO FUNDO 
 
A bacia do Córrego Fundo localiza-se no município de Catalão, Estado de Goiás. O clima da 
área é do tipo Aw (classificação de Köeppen), ou seja, clima tropical chuvoso, com chuvas 
no verão e inverno seco. A temperatura média mensal em quase todos os meses do ano é 
superior a 18ºC, sendo que o mês mais quente ultrapassa os 22ºC, enquanto que a 
precipitação do mês mais chuvoso é dez vezes superior a do mês mais seco. Quando a 
massa de ar quente do Pacífico atinge estas regiões com maior intensidade, ela não permite 
a entrada de massas de ar polares, fazendo com que as médias das temperaturas mínimas 
alcancem valores mais elevados entre os meses de junho e julho. A umidade relativa do ar 
gira ao redor de 78% nos meses mais chuvosos, sendo que os meses de agosto e setembro 
apresentam os valores mais baixos de umidade relativa (50%). A Figura 1a apresenta o total 
anual de chuvas de 1987 a 2007, na qual se pode observar que os anos de 1996 e 1991 
apresentaram os menores e maiores índices de chuvas, respectivamente. Quanto à 
distribuição anual de chuvas (média nos últimos 20 anos de 1407 mm), o regime é tropical 
com duas estações bem definidas: de abril a setembro, ocorre o período seco com índices 
pluviométricos médios de 5 a 65 mm e, de outubro a março, ocorre o período úmido, com 
índices pluviométricos médios de 106 a 285 mm (Figura 1b).  
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Figura 1 – Precipitação total anual (a) e precipitação média mensal (b) na bacia do Córrego 

Fundo entre os anos de 1987 e 2007.  
 
METODOLOGIA 
 
As coletas de águas pluviais foram realizadas dentro do complexo de mineração localizado 
na bacia Córrego Fundo e abrangeram um ano hidrológico completo, ou seja, de janeiro a 
dezembro de 2007. As águas pluviais foram caracterizadas quanto ao pH por intermédio de 
equipamentos de leitura direta no próprio local de amostragem. As amostras foram 
armazenadas em vasilhames de polietileno, filtradas em membrana Millipore de 0,45 µm e 
preservadas com HNO3 para quantificação dos teores de Na, K, Ca, Mg, Si, Al, Fe, Mn, Sr e 
Ba, por intermédio de espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente 
acoplado (ICP-AES) no LAGEO - Laboratório de Geoquímica da UNESP - Campus de Rio 
Claro. Sulfato (método turbidimétrico de sulfato de bário, de 0 a 70 ± 0,9 mg/L), fosfato 
(método do ácido ascórbico, de 0 a 3 ± 0,01 mg/L) e nitrato (método de redução de cádmio, 
de 0 a 30 ± 0,8 mg/L) foram quantificados por espectrofotômetro e a alcalinidade foi obtida 
por titulação com ácido sulfúrico 0,02 N, com concentração entre 1 e 500 ± 0,2 mg/L. 
Fluoreto (de 0,01 a 3 ± 0,01 mg/L) e cloreto (de 0,01 a 100 ± 0,02 mg/L) foram quantificados 

(a) 
(b) 


