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mesmo produto, existindo, inclusive a observação de que
é necessário alternar o produto aplicado para manter a
qualidade de resposta à praga.
3. CONCLUSÃO
Embora existam diversos estudos da degradação
físico-química e biológica de pesticidas no solo, poucos
são os estudos com o inseticida metamidofós. O
metamidofós é, em geral, estudado associado ao acefato,
que lhe deu origem.
Este levantamento bibliográfico mostra que existem
muitos aspectos que devem ser melhor elucidados. Dentre
estes aspectos tem-se o seu comportamento em solos
tropicais, a acumulação dos compostos derivados da sua
degradação e a sua influência no comportamento do solo.
RESUMO
O crescimento da produção agrícola no ecossistema
de cerrado nas últimas décadas tem tido grandes
repercussões para o meio ambiente. As alterações das
características do solo são necessárias para aumentar a
produtividade. Para isto é preciso conter o avanço das
pragas que diminuem a produtividade e algumas vezes
causa danos irreparáveis às plantações. Este artigo faz
uma revisão de alguns aspectos biogeoquímicos do
inseticida metamidofós e seus produtos comerciais, que
são utilizados nas culturas de algodão e soja.
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1. INTRODUÇÃO
Os metais são elementos amplamente distribuídos
pela crosta terrestre e, juntamente com os outros
elementos, fazem parte da estrutura cristalina das
rochas. Enquanto alguns metais são essenciais para a
sobrevivência do homem, outros são essenciais para o
funcionamento da sociedade moderna, onde as
transformações em produtos manufaturados tornaramse uma condição necessária para a vida e o
desenvolvimento do homem (Kjellstrom, 1984).
O mercúrio é um dos metais pesados que são
causadores de muitos efeitos negativos para saúde
humana, principalmente através da contaminação
ambiental. A remediação da poluição por mercúrio se
torna difícil devido à sua alta persistência e sua baixa
degradabilidade no ambiente, onde pode ser encontrado
em sua forma elementar ou complexado a compostos
orgânicos.
O mercúrio pode ser encontrado naturalmente no
ambiente como sulfeto de mercúrio (HgS), sendo sua
concentração dependente do tipo de depósito de rocha
local. O mercúrio pode ser considerado um poluente
global, pois possui uma forma reduzida gasosa,
podendo ser carreado pela atmosfera por longas
distâncias a partir de sua fonte. A queima de
combustível fóssil é considerada a principal fonte de
contaminação atmosférica por mercúrio.
A contaminação dos ambientes costeiros por
mercúrio pode ocorrer através do escoamento
superficial e da deposição atmosférica. De maneira
geral, as potenciais fontes de Hg para população
humana são a inalação de seus vapores, ingestão de
água e alimentos contaminados e a exposição através
de tratamento médico e dentário (EPA, 1997).
O elevado desenvolvimento industrial ocorrido nas
últimas décadas tem sido um dos principais
responsáveis pela contaminação ambiental, seja pela
deficiência no tratamento dos efluentes antes de sua
disposição final, ou por acidentes cada vez mais
freqüentes que propiciam o lançamento não planejado
de rejeitos nos ambientes aquáticos.
Os estuários e as lagoas costeiras são ambientes que
possuem energia hidrodinâmica menor que os rios que
deságuam nestes corpos d’água. Conseqüentemente, o
material particulado em suspensão oriundo da descarga

fluvial perde energia ao chegar nestes ambientes, sendo
depositado no fundo (Harrison, 1996). Por esse motivo,
estuários e lagoas costeiras são ambientes propícios
para o estudo da evolução do aporte sedimentar de
várias décadas e até centenas de anos, possibilitando
avaliar a história da poluição (Ruiz-Fernández, 2003).
Dependendo da entrada de água doce pela bacia de
drenagem e da troca de água do litoral adjacente, a
salinidade destes ambientes pode variar de água doce a
hipersalina, sendo um parâmetro ambiental de grande
importância, pois controla as espécies de flora e fauna
que podem sobreviver nas águas, nos sedimentos e ao
longo de suas margens (Kjerfve & Magill, 1989;
Kjerfve 1990).
2. ÁREA DE ESTUDOS
A Lagoa Rodrigo de Freitas está situada entre as
latitudes 22º57’02”S e 22º58’09”S e longitudes
043º11’09”W e 043º13’03”W. Possui um espelho
d’água com cerca de 2km2 e dimensões aproximadas
de 2 km na direção Norte-Sul, 0,8 a 1,6km na direção
Leste-Oeste e profundidades da ordem de 3 a 4 metros
em quase toda a sua extensão. (Ambiental, 2002).
Até 1921 a Lagoa comunicava-se com o mar através
de um canal natural instável, e sua embocadura
permanecia obstruída por uma barra arenosa, exceto
durante poucos dias por ano. Em 1921, junto com o
projeto de saneamento do estado, foi concluída a
primeira etapa da construção do Canal do Jardim de
Alah (Fig. 1), que apresentava cerca de 140 m de
comprimento e 10 m de largura. Seu posterior
alongamento aconteceu em 1942, para as dimensões
atuais, medindo cerca de 835 metros, 70 cm de
profundidade e sua largura variando entre 10 e 18
metros (Ambiental, 2002).
P1
A partir da construção do Canal do Jardim de Alah,
as variações do nível de água na Lagoa diminuíram
significativamente. Atualmente, as mudanças no nível
de água na lagoa refletem o efeito das chuvas na área
da bacia de drenagem.
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é gasoso. A bomba do aerador acoplada ao
equipamento faz circular o ar em sistema fechado
através da solução contendo o mercúrio em sua forma
reduzida. O vapor do metal é carreado para célula de
absorção.
A validação das medidas foi realizada através da
análise simultânea de sedimento de referência San
Joaquim, de 1,4µg.g-1, onde foi obtida uma
recuperação 99,4±9,8% (n=7). O limite de detecção
analítico foi calculado segundo a IUPAC, a partir do
triplo do desvio padrão dos brancos de abertura. O
valor obtido foi de 7ng.g-1, e calculado levando-se em
consideração a massa das amostras e o volume do
extrato e as diluições empregadas.
Figura 1. Lagoa Rodrigo de Freitas com representação
do ponto de coleta de testemunho.
3. OBJETIVOS
O objetivo principal deste trabalho é calcular a
quantidade de Hg acumulada nos sedimentos
superficiais da Lagoa Rodrigo de Freitas através da
determinação de sua concentração em camadas de
testemunhos coletados na porção central da lagoa.
4. METODOLOGIA
Um testemunho de sedimento foi coletado na região
central da Lagoa em maio de 2003 (Figura 1), a bordo
de um bote inflável, com auxílio de um mergulhador
autônomo e um equipamento especial para coleta de
testemunhos com tubos de PVC de 75mm de diâmetro,
com recuperação de 1,7m, sendo fatiado de 5 em 5cm
do topo à base.
O teor de finos (silte + argila) foi determinado
através da metodologia modificada de Suguio (1973),
onde a amostra foi separada, por peneiramento úmido,
com o auxílio de uma peneira de teflon, e separadas as
frações menores que 63μm (finos) e maiores que 63μm
(grossos). O teor de água contida no sedimento foi
determinado gravimetricamente
A determinação da taxa de sedimentação foi
realizada a partir do método do excesso de 210Pb,
amplamente utilizado pela comunidade científica
(Smith, 2001), com as modificações propostas por
Godoy et al. (1998). A partir dos resultados obtidos em
15 amostras ao longo da coluna sedimentar, utilizou-se
o modelo CIC (Constant Initial Concentration) para
determinar a taxa de sedimentação.
A determinação do mercúrio foi realizada somente
na fração <63µm, pois os metais pesados têm forte
afinidade com os sedimentos finos (Lacerda, 1983).
A digestão das amostras para análise de mercúrio foi
realizada em 1g de amostra, a partir da adição de 20mL
de água régia 50% (HNO3:HCl:H2O, 1:3:4), em
duplicata. Para a determinação da concentração de
mercúrio foi usado um analisador Bacharach modelo
COLEMAN0-50D, que utiliza a técnica de
espectrofotometria de absorção atômica por arraste de
vapor frio. É adicionada uma solução de cloreto
estanoso (SnCl2) para redução do Hg2+ para Hg0, que

5. RESULTADOS
A taxa de sedimentação, calculada pelo método do
excesso de 210Pb, foi de 0,75 cm.ano-1 no testemunho
#1. Com este resultado podemos considerar que a
camada 60cm foi depositada na época da construção do
canal.
O resultado da distribuição das concentrações de
mercúrio (Figura 2) apresentou um horizonte bem
definido, a partir do qual as concentrações deixam de se
apresentar em um valor aproximadamente constante,
para apresentar um perfil com uma forte tendência de
aumento em direção à superfície, podendo ser
considerados fora da faixa natural e significativamente
diferente dos valores nas camadas mais profundas.
A partir das concentrações de Hg obtidas, foi
calculado o nível de background do testemunho,
calculado a partir da média das concentrações
encontradas abaixo do horizonte de 80cm, próximo ao
horizonte de abertura de do canal. O valor obtido foi de
49±15ng.g-1. Marins et al., (2004) relataram valores de
background para sistemas costeiros da região sudeste
do Brazil de 0,02 a 0,04 μg.g-1, o que corrobora os
resultados obtidos no presente trabalho.
Em relação à poluição ambiental, foi adotado o nível
de referências obtido pela CSQG (Canadian Sediment
Quality Guidelines). Assim, os sedimentos superficiais
da Lagoa podem ser considerados poluídos por
mercúrio, com uma concentração de 0,74±0,02μg.g-1.
O valor de referência considerado foi de 0,70μg.g-1
(PEL - Probable Effect Level), estabelecido através de
testes ecotoxicológicos, resultando um alterações da
ordem de 60% nos grupos de organismos testados.
Marins et al. (2004) relataram concentrações em áreas
altamente contaminadas no litral brasileiro de até 0,89
μg.g-1 (e.g. Baía de Guanabara).
Relacionando os valores de concentração de
background e da amostra superficial, foi calculado o
fator de enriquecimento, adotando a metodologia
sugerida por GIPME (2000) e utilizando os valores de
concentração de alumínio (Loureiro, 2004) para
normalizar os resultados.
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Figura 2. Distribuição vertical dos valores de
concentrações de mercúrio no Ponto 1.
O fator de enriquecimento obtido foi de 23,8, e pode
ser considerado extremamente alto na avaliação do grau
de contaminação dos sedimentos, sendo comparáveis
aos fatores de enriquecimento encontrados para o
Estuário do Rio São João de Meriti (96,6) e Baía de
Guanabara (25,4) (RJ); Lagoa dos Patos, RS (51,0) e
Baía de Santos, SP (16,4) (Marins et al., 2004).
6. CONCLUSÕES
Neste estudo foi definido o nível de background e o
fator de enriquecimento de mercúrio na Lagoa, sendo
calculado a cerca de 49±15ng.g-1 e 24 vezes,
respectivamente, corroborando estudos anteriores
realizados na região sudeste do Brasil.
As alterações na dinâmica da Lagoa, causadas pela
construção do canal e ocupação urbana, ficaram
claramente marcadas na distribuição vertical dos
valores de concentração de mercúrio no sedimento.
A Lagoa Rodrigo de Freitas apresenta-se poluída por
mercúrio, com valores de concentração na camada
superficial de 0,74±0,02μg.g-1, sendo comparável aos
valores obtidos para áreas altamente contaminadas por
efluentes industriais na região sul e sudeste do Brasil.
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INTRODUÇÃO:
Diferentemente de outros metais, o mercúrio pode
alcançar a atmosfera na forma de Hg0 gasoso ou, em
menor extensão, como compostos voláteis, contribuindo
assim para o ciclo global do mercúrio (Lindberg et al.,
1992). O mercúrio pode ser emitido não somente por
fontes antrópicas, mas também através de superfícies
naturais, como oceanos e a superfície terrestre (Gustin,
2003; Kim, 2004).
Estudos experimentais da emissão de mercúrio de
solos naturais e contaminados (Carpi & Lindberg, 1997;
1998) têm demonstrado uma forte dependência deste tipo
de emissão com parâmetros meteorológicos e
climatológicos que também determinam a advecção e
difusão de umidade, gás e calor no interior dos solos;
todos os quais influenciam a mobilização, transferência
de massa e transformação química do mercúrio nos solos
(Scholtz et al., 2003).
Os solos exibem três fases; ar intersticial, solução
intersticial e partículas. E essas fases atuam como um
sistema heterogêneo (Mcbride et al., 1999). Os processos
de emissão de mercúrio nos solos são dependentes dessas
três fases e suas interações (Zhang & Lindberg, 1999).
Uma interessante característica das emissões de
mercúrio é que uma pequena quantidade de MGT no solo
pode causar uma flutuação de 10-100 vezes no fluxo
(Lindberg et al., 1995). Assim os reservatórios e espécies
de mercúrio nos solos influenciam diretamente na
emissão. Dependendo da origem do mercúrio no solo, o
reservatório do MGT ou Hg2+, pode ser dominante. A
distribuição (adsorção e dessorção) de MGT nos solos
pode ser o processo limitante no caso do MGT atuar
como reservatório dominante, enquanto reações redox
irão limitar se o maior reservatório for de Hg2+.
Muitos processos podem controlar as emissões de
mercúrio de solos. E podem envolver os dois
reservatórios (MGT e Hg2+), em reações homogêneas ou
heterogêneas, mediadas por luz ou não. A matéria
orgânica do solo pode ter um efeito dominante nos
processos de emissão do mercúrio (Gabriel &
Williamson, 2004).
MATERIAIS E MÉTODOS:
Medidas de fluxo de mercúrio gasoso na interface
solo atmosfera foram realizadas no campus da UNIR no
mês de novembro de 2004. Juntamente com os dados de
mercúrio gasoso foram também monitorados dados
meteorológicos (temperatura do ar e do solo, umidade do
ar e do solo, radiação solar total e velocidade e direção do

vento).
A câmara consistiu de um cilindro oco, fechado em
uma das extremidades. Esse cilindro é emborcado com a
parte aberta virada para o solo. Orifícios laterais
permitem a entrada de ar na câmara. No topo da câmara,
na extremidade fechada, foi feito mais um orifício na qual
foi acoplada uma peça com duas saídas. Na saída maior
foi ligada uma bomba de sucção regulada a 25 L min-1 e a
segunda saída foi destinada a conecção de um cartucho
para amostragem de MGT. Na parte externa da câmara,
próximo a entrada de ar, foi colocado um cartucho para
monitorar a concentração de MGT no ar que entra na
câmara. Os cartuchos foram sempre mantidos aquecidos a
60ºC durante a fase de amostragem para evitar
condensação de umidade. Para eliminar material
particulado foram utilizados filtros (MILLEX-FG 50) na
entrada dos cartuchos. Esses filtros ajudam a prevenir
também contra a passagem de umidade já que são
hidrofóbicos. Uma bomba foi regulada para controlar a
vazão de amostragem dos dois cartuchos em
aproximadamente 1,5 L min-1, e através de um timer
presente na própria bomba, o tempo de amostragem pode
ser agendado. O volume de ar pré-concentrado em cada
cartucho foi exatamente medido por um totalizador
acoplado a um fluxometro. Uma segunda bomba, nunca
desligada durante o período de amostragem, foi regulada
a 25 L min-1. Essa bomba foi responsável pela renovação
do ar no interior da câmara, mantendo assim a atmosfera
no interior da câmara o mais semelhante possível à
atmosfera exterior. O tempo para renovação de todo ar da
câmara é de apenas 26 segundos. O limite de detecção
calculado pelo para o fluxo de Hg gasoso foi de 1,8 ng m2 -1
h , para amostragens de 50 litros de ar.
Dois ciclos completos de 24 horas foram realizados,
um em local descampado, e outro no interior da floresta.
Nesse monitoramento o fluxo foi medido a cada 40
minutos, sendo 30 minutos de pré-concentração e 10
minutos de intervalo para trocar os cartuchos. A estação
meteorológica foi regulada para capturar e armazenar
dados de 5 em 5 minutos. Para efeito de análise de dados,
médias dos dados meteorológicos contendo o intervalo de
pré-concentração do MGT foram calculadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A distribuição dos fluxos de MGT na interface soloatmosfera da área descampada, assim como as
concentrações de MGT no interior e fora da câmara (ar
atmosférico), são exibidas na Figura 1. Note que os dois
maiores fluxos ocorrem no início da coleta nas duas
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primeiras horas. Esses fluxos elevados não tornaram a
acontecer no dia seguinte sob condições meteorológicas
semelhantes. Acredita-se que esse comportamento tenha
ocorrido devido à câmara ser opaca, evitando a passagem

da luz. Segundo (Gustin et al., 2002) a luz solar é um dos
fatores mais importantes nas emissões de mercúrio.

Figura 1 – Distribuição dos fluxos de MGT na interface solo-atmosfera da área descampada, e concentrações de MGT
O fluxo de MGT do solo variou de -2,4 a 57,7 ng m-2
h com média de 9,2 ng m-2 h-1. A média do dia e da
noite foram 16,9 ± 13,8 e 0,9 ± 1,9 ng m-2 h-1,
respectivamente. Em trabalho semelhante na bacia do rio
Negro, Magarelli & Fostier (2002; 2004) encontraram um
fluxo de MGT máximo de 5,2 ng m-2 h-1 durante o dia e
3,4 ng m-2 h-1 à noite. Essas medidas foram realizadas
com préconcentração de 12 horas. Assim, para a
comparação dos fluxos, integrou-se a massa de MGT
emitido durante o dia e dividiu-se pelas horas do dia
chegando a 16,6 ng m-2 h-1. Já durante a noite o valor
obtido foi 1,7 ng m-2 h-1. Levando-se em consideração as
diferenças existentes de local de amostragem, tempo de
coleta, geometria e material da câmara, dentre outras
particularidades de cada metodologia, os fluxos foram
razoavelmente semelhantes.
Durante o dia, o fluxo de MGT apresentou forte
correlação (p < 0,001) com radiação solar total e com a
umidade do solo. A correlação da concentração de MGT
no ar com o fluxo de MGT durante o dia, indica que o
fluxo de solos é um importante fator de controle da
concentração de MGT na atmosfera. A correlação do
fluxo de MGT com a umidade do solo já foi relatada por
outros pesquisadores (Gustin et al., 1997; Zhang &
Lindberg, 1999). Segundo esses autores a penetração da
água no solo expulsaria o MGT dos sítios ativos do solo
que têm mais afinidade pela água do que pelo Hg0.
Contudo não ocorreu evento de chuva durante o período
de amostragem. A umidade do solo esteve alta no início
do período devido à ocorrência de chuva no dia anterior,
e o suave aumento ocorrido na manha do dia 24 foi
devido ao orvalho depositado na madrugada. O fluxo de
MGT teve correlação intensa foi com a radiação solar. No
período da noite, a ausência de irradiação solar torna a
-1

variação do fluxo de MGT muito pequena, e próxima ao
zero. Neste período, a umidade relativa do ar é bem
elevada e a temperatura, relativamente baixa, o que
facilita a condensação e deposição de orvalho. A baixa
temperatura forma uma densa camada de ar frio sobre a
superfície do solo (alta pressão) impedindo o fluxo de
MGT para atmosfera (EPRI, 1998). A deposição de
mercúrio através do orvalho pode ser significativa
(Malcolm & Keeler, 2002; Malcolm et al., 2003), mas
não é detectada pela medida da câmara, pois o Hg se
encontraria dissolvido no orvalho. A concentração de
MGT na atmosfera apresenta ótima correlação com a
concentração de MGT no interior da câmara. Sendo o
fluxo aproximadamente zero, o ar que entra na câmara é
praticamente igual ao que sai, explicando a boa
correlação entre essas duas variáveis. No período de 1:20
h até 5:25 h, as concentrações de MGT elevaram-se
subitamente (Fig. 1). Pode-se dizer que o solo não foi
responsável por esse aumento, como possivelmente
ocorre durante o dia. Examinando as concentrações de
MGT no ar verifica-se que nesse período da madrugada
foram registradas as maiores concentrações de MGT no
ar de todo o ciclo de 24 horas. As maiores concentrações
de MGT ocorreram com o vento a uma mesma direção (~
222º) à sudoeste. Nessa direção a cerca de 1 km localizase o lixão da cidade de Porto Velho. Nota-se também
baixas concentrações de MGT relacionadas a essa mesma
direção de vento. Apesar disso, existe um forte indício
que o lixão seja responsável por esse aumento na
concentração de MGT no ar.
Analisando as correlações ocorridas em todo o ciclo
verificou-se que os principais fatores que controlam o
fluxo de MGT, são basicamente as variáveis comentadas
na análise da matriz de correlação do período diurno,
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visto que praticamente não houve variação no fluxo
durante a noite. O fluxo de MGT foi fortemente
influenciado pela umidade do solo, radiação solar e
temperaturas do ar e do solo. A umidade do ar apresentou
forte correlação negativa com o fluxo de MGT. Acreditase que essa correlação seja apenas uma covariância já que
as duas variáveis são dependentes da temperatura.
A câmara dinâmica de fluxo foi instalada no interior
da floresta no campus da UNIR a aproximadamente 300

metros da área descampada. A estação meteorológica foi
montada próxima à câmara de fluxo. Foram instalados
apenas os sensores de temperatura do ar e do solo,
umidade do ar e do solo, e o sensor de irradiação solar
total.
Na Figura 2 foram traçadas a distribuição dos fluxos de
MGT em ng m-2 h-1, e as concentrações de MGT no
interior e fora da câmara em ng m-3, no ponto localizado
na floresta da UNIR.

Figura 2 – Distribuição dos fluxos de MGT na interface solo-atmosfera da área florestada, e concentrações de MGT.
Como se pode observar, o fluxo na floresta (4,6 ± 1,6 ng
m-2 h-1 não mostrou variação entre dia e noite, e foi baixo
quando comparado ao fluxo diurno da área adjacente sem
cobertura vegetal (17 ± 14 ng m-2 h-1), por outro lado,
alto se comparado ao fluxo noturno (0,9 ± 1,9 ng m-2 h-1).
Carpi & Lindberg (1998) usando câmara de fluxo,
encontraram emissões de MGT em solo de floresta entre
2 e 7 ng m-2 h-1, com picos de 10-14 ng m-2 h-1. Em solo
descampado, o, fluxo encontrado por esses pesquisadores
foi significativamente maior, com emissões variando de
20 a 55 ng m-2 h-1. Outros pesquisadores trabalhando em
áreas florestada já haviam sugerido que a emissão de
MGT poderia ser mais elevada em solos diretamente
expostos ao sol (Lindberg et al., 1995). Magarelli &
Fostier, (2002; 2004) encontraram um fluxo de 0,6 ng m-2
h-1 durante o dia e -0,2 ng m-2 h-1 à noite. Como
comentado anteriormente, esses autores utilizaram um
tempo de pré-concentração de 12 horas, sendo necessário
assim integrar nossos resultado para uma melhor
comparação. Integrando nossos resultados obtemos um
fluxo de 4,8 e 4,4 ng m-2 h-1 para o período do dia e da
noite, respectivamente.
As concentrações de MGT exibiram valores pequenos
com pouca variação. As concentrações de MGT, na área
descampada adjacente à floresta, foram aproximadamente
duas vezes maior.
Ao contrário da amostragem na área descampada, o
fluxo de MGT neste ponto não apresentou boa correlação
com os dados meteorológicos. Isso possivelmente

ocorreu devido à baixa incidência de irradiação solar e
fraca circulação do ar abaixo do dossel, que funcionou
assim mantendo estáveis as condições meteorológicas no
interior da floresta. Por outro lado, as concentrações de
MGT no ar e MGT no interior da câmara, apresentaram
boas correlações com temperatura do ar e do solo, assim
como correlações inversas com a umidade do solo e do
ar. A baixa circulação de ar no interior da floresta e o
fluxo positivo constante de MGT para atmosfera,
deveriam ocasionar aumento na concentração de MGT no
ar da floresta em relação à área descampada, mas isso não
foi observado. Contrariando a expectativa, a concentração
de MGT no interior da floresta foi bem baixa (~0,8 ng m3
). Acredita-se que exista algum “sumidouro” de MGT
nesse sistema, provavelmente o dossel.
CONCLUSÃO:
Os fluxos de MGT do solo descampado apresentaram
forte dependência dos parâmetros meteorológicos, dentre
eles os mais importantes foram: umidade do solo,
temperatura do solo e radiação solar. Por outro lado, o
fluxo de MGT do solo sob floresta não mostrou relação
com os parâmetros meteorológicos, se mantendo em um
mesmo patamar durante todo o período medido.
A baixa concentração MGT no ar medida no interior
da floresta é um forte indício que o dossel atue
incorporando boa parte do mercúrio emitido pelo próprio
solo da floresta, minimizando a emissão para atmosfera
superior ao dossel.
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Dois pontos se destacaram e merecem maior atenção;
a influência da umidade do solo e da radiação solar, esta
última talvez não tenha sido estudada adequadamente
devido a câmara ser opaca. E também não foram
realizadas medidas durante eventos de chuva. Essas duas
variáveis podem ter levado as medidas que subestimam
os fluxos de MGT dos solos.
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Palavras-chave: sedimento em suspensão, maré, temperatura, salinidade
INTRODUÇÃO
A Plataforma Continental do Pará (PCP) é um
ambiente de sedimentação dinâmico, influenciado
principalmente por processos costeiros, oceânicos e
fluviais, que juntos controlam o transporte, deposição e
distribuição dos sedimentos , ao longo da plataforma e na
coluna d’água. A ação da Corrente Costeira Norte do
Brasil (CCNB) de direção NW desvia a descarga do Rio
Amazonas, tendo assim, pouca influência sobre a
sedimentação da PCP.
Em função da topografia plana, a maré desempenha
um importante papel no regime de manutenção dos
sistemas de manguezais da região Maranhão-Pará.
Grandes correntes de maré são responsáveis pela erosão
dos mangues ao longo das franjas dos estuários e baías,
devido à elevada taxa de transporte de sedimento
(Kjerfve et al., 2002).
A área de estudo compreende a região costeira e
oceânica adjacente ao estuário do rio Caeté no Norte do
Brasil, estado do Pará. Essa região é parte de uma extensa
faixa de manguezais, que se estende ao longo da linha de
costa do Brasil com comprimento de 6.800 km, (Kjerfve
e Lacerda, 1993; Diele, 2000). O sistema de manguezais
da Baía do Caeté está inserido no mais extenso sistema de
manguezais do mundo, com 8.900 km2, sendo localizado
entre São Caetano de Odivelas, foz ao sul do rio
Amazonas, e Baía de São Marcos (0.5°-2.5° S e 44.5°48.50° W), medindo 480 km e incluída parte no estado do
Pará e parte no estado do Maranhão (Kjerfve e Lacerda,
1993).
Durante o período de 15 a 18 de abril de 2003, foram
executados medidas de temperatura, salinidade e
sedimentos em suspensão. Dois pontos de medida foram
selecionados dentro da região costeira próximo a saída do
estuário do rio Caeté de acordo com a (Fig. 1). O Ponto 1
(0° 45’ 38” S e 46° 31’ 30” W), está localizado dentro da
isóbata inferior a 20 metros. No ponto 1, as medidas
foram realizadas entre os dias 15 e 16 de abril, iniciandose às 17:30 horas do dia 15 até às 19:30 horas do dia 16.
Para o Ponto 2 (0° 35’ 10”S 46° 27’ 22”W), localizado na
isóbata de aproximadamente 30 metros, as medidas
iniciaram-se às 13:30 horas do dia 17 até às 14:30 horas
do dia 18 de abril de 2003.
As coletas de água e medições de corrente foram
executadas durante o período de 25 horas contínuas nos
pontos mostrados (Fig. 1), entre os dias 15,16 e 17,18 de
abril de 2003. As coletas de água referente à

caracterização do total de sedimentos em suspensão,
foram executadas no intervalo de amostragem prédeterminado para cada 3 horas
lunares (1 hora lunar = 1h e 3min), sendo coletado com
garrafa Van Dorn, em três compartimentos da coluna
d’água: superfície, meio e fundo. O material em
suspensão é definido como o sedimento retido em filtro
de 0.45μm, sendo determinado através do método
gravimétrico (Bumgarten et al., 1996).

Figura 1. Área de estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As maiores concentrações do material em suspensão
foram registradas durante períodos de baixa salinidade na
superfície, comprovando a influência do fluxo do rio
sobre a coluna d’água. Os fatores que controlam a taxa de
sedimentação em uma região, estão ligados aos processos
físicos, hidrográficos e a dinâmica dos sedimentos,
influenciada principalmente pela quantidade de
sedimentos carreado para região. O ponto 1 (Fig.2),
apresenta uma quantidade de material em suspensão
maior do que o ponto 2, resgistrando na superficie e
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fundo, valores em torno de 10 e 80 mg/l, para 0,5 e 7,5
mg/l no ponto 2 (Fig.3).

29,4 a partir dos 6m a salinidade se mostra bastante
homogênea.
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Figura 3. Distribuição do sedimento em suspensão Ponto
2.
A maior proximidade da costa no ponto 1, e a grande
variabilidade das correntes de marés e fluviais, além da
menor profundidade, mostraram ser os principais fatores
responsáveis pela maior concentração de sedimentos ao
longo da coluna d’água. Na segunda posição (Ponto 2),
apesar de não ser muito distante do ponto 1, esta região se
encontra em uma área de transição entre as águas
estuarinas e costeiras, justificando a menor taxa de
concentração ao longo da coluna d’água. Os maiores
valores iniciais, foram provocados pela recirculação
existente neste momento, gerando maior turbulência em
toda coluna d’água.
Em frente à foz do Rio Caeté, a estratificação vertical
é máxima durante a maré baixa (Fig.4), quando a zona
frontal se assemelha com um estuário de cunha salina, e
mínima durante a maré alta, quando tem características de
um estuário bem misturado. A estratificação é maior entre
3 e 5m quando há uma variação da salinidade entre 17,7 e
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No ponto 2 (Fig. 5) verificou-se um comportamento
mais homogêneo. Pode-se observar a intrusão de água de
origem fluvial, porém, com menor intensidade, como
evidenciado pelos menores valores de salinidade em
superfície 20,5. A região indicou maior estratificação
entre 4 e 6 m, com salinidade variando entre 21,3 e 31,2.
Semelhante ao ponto1, observou-se uma maior
estratificação na maré baixa e menor estratificação
durante a maré alta.
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Figura 5. Variação da salinidade no Ponto 2.
As alterações encontradas no ponto 2, tanto nos
parâmetros físicos, quanto nos hidrográficos e materiais
em suspensão, sugere a influência de água de origem
continental, pois, segundo Nittuoer et al (1986), chamam
a atenção para a ocorrência de uma enorme massa d’água,
verticalmente uniforme, proveniente do rio Amazonas,
que se estende até cerca de 100 km em direção à
plataforma continental. Sendo caracterizada por
apresentar uma baixa salinidade (em torno de ≈ 0,01×103
), temperatura moderada (27,5-29,5°C) e elevada taxa de
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material em suspensão, na faixa de 200mg/l (Curtin e
Legeckis, 1986).
As marés atuantes no litoral paraense são
representadas pelas marés do tipo dinâmica e salina. As
correntes de marés possuem um papel importante para os
processos de transporte dos sedimentos no litoral, sendo
inclusive, responsável pala formação de bancos arenosos,
perpendiculares à costa.
A temperatura mostrou-se pouco variável no ponto 1
(Fig. 6) apresentando um maior gradiente na maré alta em
virtude da grande mistura entre a água oceânica e
estuarina. Os menores gradientes foram observados na
maré baixa com pequena amplitude, se mantendo em
torno dos 28,5°C. Massa de água um pouco mais quente é
observada no ponto 2 (Fig. 7) no instante inicial,
apresentando uma amplitude variando de 27,7 a 29,7°C,
entre a camada intermediária e a superfície, após este
instante a temperatura se mostrou semelhante ao ponto 1,
sem grandes variações.

influenciada principalmente pela quantidade de
sedimentos carreado para região. O ponto 1, apresenta
uma quantidade de material em suspensão maior do que o
ponto 2. A maior proximidade da costa no ponto 1, e a
grande variabilidade das correntes de marés e fluviais,
além da menor profundidade, mostraram ser os principais
fatores responsáveis pela maior concentração de
sedimentos ao longo da coluna d’água. Na segunda
posição (Ponto 2), apesar de não ser muito distante do
ponto 1, esta região se encontra em uma área de transição
entre as águas estuarinas e costeiras, justificando a menor
taxa de concentração ao longo da coluna d’água. Os
maiores valores iniciais, foram provocados pela
recirculação existente neste momento, gerando maior
turbulência em toda coluna d’água.
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Figura 6. Comportamento da temperatura no Ponto 1.
Analisando o efeito de mistura induzida pela maré foi
possível verificar as camadas de maior e menor
estratificação. A mistura vertical intensa propicia
homogeneização das águas que deixam a foz e prossegue
em direção a plataforma continental. A maior
estratificação encontrada no ponto 1 foi identificada entre
as camadas de 3 a 5m de profundidade durante a maré
baixa, enquanto no Ponto 2 entre 4 e 6m. Em frente à foz
do Rio Caeté, a oscilação da frente de salinidade, é
dominada pelo regime da maré, sendo mais próxima da
costa durante a maré de quadratura. Esta oscilação frontal
normal à costa, é acompanhada por uma drástica
mudança na estratificação vertical da zona frontal. Esta
migração frontal normal à costa, e o ciclo de
estratificação e destratificação são fortemente conectadas
com a modulação das correntes normais à costa, geradas
pela maré.
As maiores concentrações do material em suspensão
foram registradas durante períodos de baixa salinidade na
superfície, comprovando a influência do fluxo do rio
sobre a coluna d’água. Os fatores que controlam a taxa de
sedimentação em uma região, estão ligados aos processos
físicos, hidrográficos e a dinâmica dos sedimentos,
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De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir
que no estudo da região costeira adjacente ao estuário do
rio Caeté, para os parâmetros analisados, a vazão do rio e
a maré são forçantes significativos na hidrodinâmica e no
transporte de sal. Essa influência resulta de interações
entre forças advindas do escoamento fluvial e da variação
do nível do mar, as quais apresentam uma maior ou
menor contribuição, de acordo com a época do ano e a
localização dos pontos de amostragem.
Os perfís de salinidade mostraram a configuração de
uma haloclina bastante acentuada nas duas posições de
amostragem. Apesar do gradiente vertical de salinidade
ter sido mais acentuado no ponto 1, as duas regiões
apresentaram condições de estratificação bem definidas
entre a superfície e aproximadamente 7m. Da mesma
forma, a densidade identificou a presença de águas
fluviais, menos densas na superfície, proveniente do rio
Caeté. A temperatura variou de maneira normal, típico da
área oceânica equatorial, onde não se observa grandes
amplitudes terminas dentro da coluna d’água. Os menores
valores encontrados no ponto 1, são devido à influência
das águas fluviais.
A grande variação do total de sedimento em suspensão
(TSS), principalmente na primeira posição de
amostragem (Ponto 1), caracteriza um transporte
sedimentar de fundo e por suspensão, típico de ambientes
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de alta hidrodinâmica. A segunda posição (Ponto 2) não
apresentou grande variação de TSS, devido o suprimento
de sedimento para esta região ser baixo, porém, nesta
região, há também uma alta hidrodinâmica mostrada
pelos perfis dos parâmetros hidrográficos.
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INTRODUCTION
Paleoclimatic studies have increased interests in
characterizing and reconstructing past environmental
variations. Recently, more reliable and accurate methods
have been applied to identify past environment changes
(Meyers, 1997; Pendall et al., 2001; Tareq et al., 2004).
The identification of paleoclimatic variability is closely
intrinsic with the understanding of physical and
biological processes that occurred in the entire ecosystem
and should be correlated with vegetation diversity. The
lacustrine organic matter (OM) records of all processes
that occurred in the water column. However, recent
studies have reveled that considerable amount of organic
matter from terrigenous sources are transported from the
drainage basin to depositional areas and may also
contribute to the final OM (Hedges, 1988). The
alochthonous organic carbon is added to the
autochthonous OM causing a dilution and mixing effect.
This increase of the terrigenous material is inferred in the
interpretation of the organic molecular biomarkers
applied in paleoenvironment reconstructions and is
extremely important to evaluate the carbon cycle in
regional and also global scale.
Different types of communities that inhabit a lake
and its catchments produce a distinct biochemical
composition of organic matter. Changes in the
community structure demonstrate variations in the quality
of the material buried in the sediments in a different time
scale, during the formation of a lake. Detritus from land
and also aquatic plants represents the primary source of
organic matter buried in the lacustrine sediments. In
general, plants should be separated into two main groups
according with their biochemical composition: (1) nonvascular plants such as algae and (2) vascular plants that
present cellulose tissues such as grasses and trees. Those
last types of plants occur in land as well as in the shallow
end of lakes. In accordance with the depth of the column
water, those plants colonize different zones as a function
of specific properties, floating, submerged and/or rooted.
The contribution of macrophytes is extremely influenced
by the geomorphology of the lake and by the topography
of the drainage basin.
Vertical lignin concentrations profiles should give us
valuable information about taxonomic vegetation changes
recorded in depositional environments and were analyzed
through lacustrine cores. Indirect oscillation in the water
level of the lake could be related with the amount of
aquatic plants buried in the shoreline zone sediments.

Leopold et al. (1982) identified variations in a large time
scale and Cowie et al. (1992) evaluated the lignin
behavior during the diagenesis. However, few studies in
the literature have been used the vertical lignin profile in
cores of tropical lakes.
In order to detect climatic changes using lignin
phenols, the carbon accumulation rate is the limit to get a
better resolution. Much higher the accumulation more
variability is detectable. Unfortunately the resolution
found in sediments from tropical lakes did not permit us
to describe this variability, but allow us to describe large
scale climatic changes. Moreover few studies have
focused on the depositional OM as a function of water
level variations drove by climatic changes. This work
intends to characterize the O.M. composition through
lignin phenols in two sediment cores and relate the lignin
occurrence direct aquatic plants and indirect with water
level.
METHODOLOGY
Two cores were sampled in Caçó lake, northeast
Brazil. One, 1.80m, in the margin (MA97-3) and another,
2.75m, (MA97-1) in the center of the lake. The Caçó lake
(2°58'S; 43°25’W); 120m above to sea level) is situated
among the Amazon boundary and a dune formation
(Lençois Maranhenses), approximately 100Km from the
coast in the northeast region of Brazil (Maranhão State).
This region present weather driven by the Inter
Connection Tropical Zone (ICTZ) seasonality that
includes 6 dry months and 6 rainy months, being
influenced by the aliseos wind and El Nino South
Oscillation (ENSO) phenomenon (Sifeddine et al 2003).
The procedure used to investigate the composition of
lignin phenols involves the use of alkaline CuO as a weak
oxidant to isolate the constituent phenols which then can
be determined by GC. The procedure developed by
Hedges et al (1990) and modified by Goñi and Hedges
(1990) was tested in order to obtain satisfactory results
for low amount of sediments samples. Aliquots of 30 to
200 mg of dry sample were oxidized using 300 mg of
CuO and 31,2 mg of Fe(NH4)(SO4)2*6H2O under basic
conditions adding 2,5 mL of 2M NaOH in a inert
atmosphere (N2) inside stainless steel minibombs during
2,30 hours at 160oC. The oxidation products were
obtained with 3, 0 mL of distilled diethyl ether (EtOEt).
To ether-extracted samples it was added enough
anhydrous Na2SO4 to remove water remains. Then, the
samples extract were transferred to a Na2SO4 drying
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columns. The vials were dried under N2, closed and
freeze until gas chromatographic analysis. The lignin
extract was diluted in pyridine, and derivatized with
BSTFA plus an absolute recovery standard. It was
analyzed on a Hewlett Packard 5890 series II gas
chromatograph with FID detector and fitted with a DB-1
fused silica capillary column. Identities of all phenols
were confirmed by commercial standards. The average
analytical precision was ± 10% for the reported lignin
phenols.
RESULTS AND DISCUSSION
LIGNIN PHENOLS CONCENTRATIONS AS A
FUNCTION OF PALEOENVIRONMENT CHANGES
IN
NORTHEAST
BRAZIL:
THE
LAKE
EXPERIMENT.
Mainly organic matter produced by macrophytes
represents the lignins found in Caçó lake sediments. The
alochthonous material transported to the lake through
runoff seems to represent low contributions due to the
absence of dense vegetation and sandy soils (Cecatinni e
Ledru, 2000; Likens e Bormann, 1979). In light of this,
the lignin concentrations found in Caçó lake should
represent (1) hydrologic events influencing the
macrophyte shoreline growth and indirectly climatologic
events. Therefore, the lignin concentrations found in
sediments should be used as a hydrologic events
indicator. We related the water level oscillation with the
zone of macrophyte deposition, recording exactly the site
were the margin were situated. And (2), in a smaller
scale, oscillations among the different groups of lignin
phenols were associated with changes in the macrophytes
communities.
Taking in account those two approaches we could
relate the amount of precipitation in all drainage basin
with water level and the colonization by different types of
macrophyte. Since each species have specific ecological
colonization in deep zones, the emergence occurred from
3,5 to 1,5m, the floating from 1,5 to 1,0m and the rooted
from 1,0 to 0m.
At approximately 17000 cal years ago, lignin showed
the highest initial sedimentary concentrations in the
margin of the lake (Figure 1). The variations in the lignin
concentrations indicated lower water level oscillations
with different concentrations of lignin reflecting the
influence of the macrophyte communities, since it is the
main vegetal source. During this period, the end of the
Pleistocene having lower carbon mean concentrations,
lignin phenols concentrations were higher in the margin
core. The oscillations in those higher lignin
concentrations were associated with changes in the
macrophyte species, once they colonize specific zones as
a function of depth.
Therefore changes in the paleoenvironment
conditions after the tardiglacial, influenced by the
occurrence of a moisture climate suddenly increasing the
water level until 14.500 cal years 14C (Sifeddine et al.
2003). After this event, during a period of approximately
1.500 years the water level remained constant, however,
with colder climatic conditions (Ledru et al., 2001). A

decrease in lignin value was related with a lower
vegetation density due to a colder weather. Ledru et al.
(2001) recorded a decrease in the percentage of arboreal
pollen contribution and the presence of Podocarpus,
typical species from cold weather, indicating unfavorable
conditions for aquatic productivity.
Finally, the
Pleistocene period was marked by three moments of high
amounts of lignin: The first related to as a swampy
environment, marking the beginning of organic matter
sedimentation in the margin core site and the second and
third peak related to water level increases, allowing
floating and emerged macrophyte growth.
The sedimentation caused by the moist weather and
related with a higher water level at the end of Pleistocene
was also recorded in other South American regions as
Carajás, Salitre, Vale do São Francisco and Titicaca Lake
(Sifeddine et al., 2001; Ledru, 1993; Bertaux et al., 1996;
De Oliveira et al., 1999; Mourguiart et al., 1997, Turcq et
al., 2001 and Backer et al., 2001). A gap in the
sedimentations rates was mentioned by some authors,
characterizing a long dry period and marking the
beginning of the Holocene (Sifeddine et al., 2003, Ledru
et al., 2001 and Jacob et al., 2004). The interruption in the
lignin values revealed the absence of sedimentation,
observed in the margin core and related with a lower
water levels.
THE HOLOCENE CLIMATIC CHANGES AND
PHENOLS VARIATIONS
At approximately 7.000 cal years 14C the return of
the lacustrine sedimentation was accomplished with
increasing water levels driven by moist climatic
conditions. The high amount of water moved from the
macrophyte zone to the margin core site, causing the
lower amounts of lignin compared with the Pleistocene
period. Therefore lower oscillations in lignin
concentrations were recorded in the margin core and were
related with changes in ecological colonization zone due
to water level oscillation (Fig.1).
The total lignin phenols concentrations is given by
the sum of vanillyl (V), syringyl (S) and cinnamyl (C)
phenols that occur among different types of plants
(angiosperm and gymnosperm) and compositions (woody
and leaf). The lignin phenols ratio S/V has been used to
distinguish woody from non-woody angiosperm tissue
and the ratio C/V (cinnamyl to vanillyl) should be used to
trace leaf tissue. The P lignin phenol group is composed
of
three
compounds.
One
of
them
(phydroxibenzaldehyde, pBl) could also be produced by
algae, mainly diatom (Tareq et al, 2004). The ratio pBl/P
should be used to indicate algae contribution.
Taking into account these interpretations, results in
Figure 2 describe oscillations in aquatic plants
contribution determined by the amount of water present
at the time. These water level oscillations move the
ecological colonization zone back and forth, changing the
amount of lignin compounds. Variations in the phenols
ratios, make it possible to identify changes in the aquatic
colonization zone given by distinct lignin signatures from
each macrophyte.
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From approximately 6.900 to 5.300 a low increase in
lignin concentrations has been shown, reflecting an even
further distance from the core site with higher amounts of
water in the lake, expanding the water surface and
allowing a higher primary production development.
Until middle Holocene, lignin deposition in the
center core reflected a lacustrine primary production with
low S/V, C/V and pBl/P values.
Therefore, at 5.100 the same lacustrine productivity
was attested with higher values of the S/V, C/V and
pBl/P ratios (Fig. 1 and 2). Higher amount of S and C in
comparison with V phenols groups and the high values of
the pBl/P ratio were verified at macrophytes species and
periphyton communities respectively. Also during this
period an increase in (Ad/Al) ratio could be related to an
increase in the decomposition rate, due to a higher
temperatures and a reducing environment.
It seems that at this moment, water level decreases
shifting the shoreline allowing aquatic biomass to be
deposited into this site. Lignin analysis in macrophytes
sampled in the shoreline zone of the lake presented high
S/V values for Cyperaceae (Eleocharis), due to the
enrichment in syringyl, is related to its shrub shape. This
contribution was possible due to a probably abrupt
decrease in the water level, allowing these emerged

aquatic plants to develop and to be carried to the center.
The increase in this aquatic plant biomass was attested by
a higher C/V, witch also permitted the development of
algae communities as showed by the high pBl/P.
Approximately 4,600 years ago, lignin values
decreased, probably due to a lowering water supply.
However, an increase in the C/V ratio with less amount of
S/V at 3.400 indicates a predominance of a floating
aquatic plants, Nymphea (high C/V), instead of the
emerged Cyperaceae (high S/V). At this time a pBl
decrease indicates more leafy material instead of an algae
compound.
From 3.400 until the top of the core, water levels
have been increasing, with an increase in S/V and
decrease in C/V showing the contribution of non-leaf
aquatic plants and reducing environments.
The primary production in Caçó lake may be
determined by the deepth of the water column but also
with favorable climatic conditions allows the succession
in aquatic plant communities with a different ecology
setting.
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Figure 1 – Total carbon (%) and lignin phenols concentrations (mg/100 mg OC of cinamyl, syringil and vanillyl groups) in
sedimentary profile at Cacó Lake
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Figure 2 – Lignin phenols ratios (cinnamyl, syringil, vanillyl and p-hydoxi groups) in sedimentary profile at lake.
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INTRODUÇÃO
A importância do substrato na avaliação da qualidade
ambiental vem sendo ressaltada por se tratar de um
compartimento onde processos físicos, químicos e
biológicos favorecem a ciclagem dos elementos, bem
como
a
biodisponibilidade,
bioacumulação
e
biomagnificação dos mesmos. Os estudos com metais
pesados em sedimentos de manguezal vêm despertando o
interesse da comunidade científica, principalmente
quando se trata desses metais inseridos no meio biótico.
Uma das fontes de liberação desses elementos químicos
para o ambiente são as atividades antropogênicas,
causando uma alteração do ciclo hidrobiogeoquímico, o
qual é de vital importância para o equilíbrio dos
ecossistemas (Caccia et al. 2003).
A fase particulada da água está associada às
partículas em suspensão, podendo então se depositar no
fundo, tendo aí o seu destino final, ou serem resuspensas
com os sedimentos e voltar para a coluna de água,
portanto, os sedimentos são reconhecidos como
transportadores e possíveis fontes de contaminação dos
sistemas aquáticos, já que tais materiais podem liberar
contaminantes, como conseqüência de trocas ambientais
ou das condições físico-químicas (Jesus et al., 2004).
Nos últimos anos os manguezais, assim como todos
os ecossistemas costeiros, têm sofrido uma constante
degradação ambiental proveniente da ocupação
desordenada, das atividades portuárias e das atividades
industriais, em particular, as petroquímicas. Segundo
Förstner (1983), os resíduos sólidos oriundos de refinarias
podem conter Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, V, Ni e Zn.
O manguezal que margeia os municípios de São
Francisco do Conde e de Madre de Deus é considerado
como um dos mais impactados do Estado da Bahia nas
últimas décadas (CRA, 2001). A presença de resíduos de
petróleo na Baía de Todos os Santos, nas proximidades da
Refinaria Landulpho Alves de Mataripe (RLAM) pode
estar desfavorecendo a biodiversidade da área. Esse
comprometimento é mostrado nos trabalhos realizados
por Queiroz (1992), Martins (2001) e Santos (2002) que
descrevem os impactos ambientais de zona de manguezal
da Baía de Todos os Santos, fortemente influenciada por

atividades industriais, dentre elas àquelas associadas ao
ramo petrolífero.
Este trabalho objetivou avaliar os teores dos metais
Al, Mn, Fe, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Cr, e V em sedimento de
manguezal submetido à influência de atividades
petrolíferas, nos municípios de São Francisco do Conde e
Madre de Deus, situados ao norte da Baía de Todos os
Santos - BA.
Foram definidas sete estações, sendo quatro delas nas
zonas de manguezais do município de São Francisco do
Conde, duas no município de Madre de Deus,
consideradas áreas impactadas, e uma estação na Ilha de
Vera Cruz, (JB) – Jeribatuba, a qual foi considerada área
de referência por estar afastada das atividades industriais
verificadas nas seis estações anteriores. Em cada estação
de coleta foi feita uma malha amostral de cinco pontos
espaçados em torno de 0,5m um do outro, entre a
vegetação e a linha d’àgua, resultando em uma amostra
composta por estação a uma profundidade de até 20cm.
Os parâmetros analisados foram: matéria orgânica
(M.O.) e metais (Al, Mn, Fe, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Cr e V).
A determinação do teor de M.O. seguiu o método
gravimétrico de calcinação proposto por Lanarv (1988),
adaptado. A partir deste parâmetro analisado pode-se
determinar o percentual de C.O., utilizando-se a seguinte
fórmula:
%C = %M.O.
1,724
O valor 1,724 representa o fator de conversão de Van
Bermmelen, calculado a partir do percentual médio de
carbono contido na matéria orgânica humificada. Outra
característica que permite a utilização deste método é o
fato dos solos de manguezais não apresentarem
diferenciação nítida de horizontes.
Para os metais, utilizou-se a técnica de extração
parcial com ácido nítrico (HNO3 1:1) em forno
microondas, segundo a metodologia D 5258-92 do
Standard Pratic for Acid - Extraction of Elements from
Sediments Using Closed Vessel Microwave Heating
(ASTM, 1992). A programação do forno de microondas
marca Provecto, modelo DGT 100 plus, seguiu a
metodologia número 13 do manual do equipamento,
adaptada. Para o processo de abertura das amostras, o
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controle de qualidade foi satisfatório, pois atingiu de 79117% de recuperação dos teores em relação ao padrão de
referência STSD-4. As concentrações dos metais foram
determinadas por (AAS-Chama).
As análises dos dados foram realizadas através do
Software estatístico STATÍSTICA V 5,0. Foi realizando
análise de variança multivariada MANOVA e para
comparação posterior de médias, nos caso onde
mostraram diferenças significativas, foi realizado o teste
de comparação de médias de Tukey-Kramer. Em todas as
análises o nível de significância adotado foi de 10%.
Tabela 1. Recuperação da abertura de amostras de
sedimento em forno microondas, (ASTM, 1992).
Metal

Padrão
STSD-4

Mn
Fe
Cu
Zn
Ni
Cd
Pb
Cr
V

1200
2,6
66
82
23
0,6
13
30
51

Padrão (média
Recuperação
do valor
%
encontrado)
1413,2
117,8
2,4
91,7
52,2
79,1
68,7
83,8
20,6
89,6
0,7
109,2
12,7
98,0
28,9
96,2
56,4
110,5

Fe em % e os demais metais em µg.g-1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As concentrações dos teores médios dos metais, M.O.
e C.O. determinados no presente trabalho para as sete
estações são apresentados na Tabela 2. Observa-se que
para M.O. e C.O. os maiores teores estão na estação 1 e 6,
em contrapartida a estação 2 foi a que apresentou os
menores teores. O metal Cd esteve abaixo do limite de
detecção da metodologia e por conta disso não foi
possível á interpretação dos resultados analíticos.
Tabela 2. Concentrações médias de metais, matéria
orgânica (M.O.) e carbono orgânico (C.O.) no sedimento
de manguezal da área de estudo.

µg.g-1

Parâmetros 1-CG 2-CP 3-SU 4-FA 5-IF 6-CJ 7-JB
Zn
Cu
Ni
Cd
Pb
Cr
V
Al

%

Mn

61,78
35,32
19
<1
11,07
28,56
28,57
2,07

18,68
12,87
2,49
<1
0,02
7,05
9,1
0,4

56,42
28,77
17,92
<1
6,88
23,34
23,76
1,4

49,64
29,78
19,32
<1
8,25
19,83
32,21
0,64

73,33
28,39
22,57
<1
32,94
37,22
60,36
2,43
0,07 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06
63,43
26,64
23,62
<1
18,24
30,42
46,21
1,28

32,04
12,44
4,96
<1
8,75
23,47
21,58
1,32
0,01

2,49 0,54 1,49 1,72 1,9 2,5 1,64
M.O 16,9 2,01 5,77 3,69 6,43 17,44 3,81
Fe

C.O

9,8

1,17 3,35 2,14 3,73 10,24 2,21

Estações: CG-Coqueiro Grande; CP-Caipe; SU-Suape; FAFábrica de Asfalto; IF-Ilha de Fontes; CJ-Cajaíba; JBJeribatuba.

Analisando-se os teores apresentados na Tabela 2
observa-se que as estações 1 (Coqueiro Grande) e a
estação 6 (Cajaíba), conjuntamente, apresentaram os
maiores teores para todos os metais, com exceção do Ni
na estação 5 (Ilha de Fontes). Em contrapartida, a estação
2 (Caipe), apresentou os menores teores quando
comparadas as demais estações, incluindo a estação 7
(referência), indicando que esses elementos não
apresentam comportamento semelhante entre as estações
(p<0,001).
A Tabela 3 apresenta uma matriz dos coeficientes de
correlação de Person (r) para os parâmetros analisados,
onde os valores em negrito representam coeficientes de
correlação estatisticamente significativos. O teste de
significância empregado teve como base a distribuição t
de freqüência (Swan e Sandilands, 1995).
As correlações positivas (Tabela 3) entre o Fe, Mn,
Al e os metais, indicam efeitos de precipitação/coprecipitação de metais com óxidos e hidróxidos de Fe e
Mn ou que foram adsorvidos aos argilo minerais presentes
na área. Estas associações podem vir a influenciar na
disponibilidade e transporte desses metais nas trocas que
acontecem na interface água-sedimento (Jesus et al.,
2004).
Tabela 3. Matriz de correlação entre metais e M.O. nos
sedimentos. p <0,05.
Al
Al

Mn

Fe

Zn

Cu

Ni

Pb

Cr

V

M.
O

1

Mn

0,83

1

Fe

0,87

0,77

1

Zn

0,77

0,65

0,87

1

Cu

0,52

0,62

0,72

0,84

1

Ni

0,54

0,49

0,75

0,95

0,88

1

Pb

0,78

0,6

0,76

0,79

0,4

0,67

1

Cr

0,88

0,63

0,92

0,9

0,58

0,77

0,89

1

V
M.
O

0,67

0,52

0,76

0,86

0,52

0,81

0,96

0,88

1

0,92

0,98

0,85

0,75

0,64

0,57

0,72

0,76

0,63

1

Correlações também são observadas entre a M.O. e
os metais. As propriedades geoquímicas da M.O. podem
apresentar aspectos importantes na química dos metais,
incluindo a complexação de íons metálicos dissolvidos na
M.O., gerando os compostos organo-metálicos,
provenientes da decomposição parcial da matéria
orgânica. Segundo Lacerda (1998), as características
redutoras dos manguezais permitem a retenção dos metais
porque os compostos organo-metálicos são mais estáveis.
Segundo Santos (2002), intercorrelações positivas
entre V e Pb, Ni e Cr (Fig. 1), podem indicar uma
influência das atividades petrolíferas locais, as quais
carreiam para o ambiente esses elementos químicos
durante o desenvolvimento de seus processos industriais.
A Tabela 6 apresenta os valores mínimos, máximos e
médios de 10 metais analisados, bem como dados de
agências ambientais internacionais, por exemplo: National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),
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Group of Expects on Scientific Aspects of Marine
Pollytion (GESAMP) e da composição de sedimentos de
manguezais de alguns locais do Brasil e do Mundo, uma
vez que a área em estudo não possui valores de
background.
Analisando a Tabela 6, observa-se que os intervalos
de concentração de background do NOOA são mais
baixos do que os teores máximos dos elementos
determinados nos sedimentos da área de estudo.
80,0

V

60,0
40,0
y = 1,54x + 12,71
R2 = 0,93

20,0
0,0
0,00

10,00

20,00

40,00

Pb

80,0
y = 1,62x + 6,30
R2 = 0,65

60,0
V

30,00

40,0
20,0
0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ni
80,0

V

60,0

y = 1,57x - 6,37
R2 = 0,78

40,0
20,0
0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Cr

Figura 1. Gráficos de dispersão das correlações entre o V
e os metais Pb, Ni e Cr.
Fazendo uma comparação com os valores
determinados pelo NOAA-TEL (Threshold Effects
Level), os teores dos metais Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Cr e V
estão dentro do limiar de concentração, abaixo do qual
não há riscos potenciais de efeitos tóxicos à biota, com
exceção do Ni (2,50-23,60µg.g-1) e V (9,10-60,40µg.g-1).
Esses elementos mostram concentrações médias abaixo
dos valores, mas o teor máximo desses elementos são
superiores ao valor de TEL. Mesmo assim, estes valores
não ultrapassam os valores de PEL (Probable Effects
Level), com o Ni apresentando valores 35,9µg.g-1 e o V,
como não informado, considerado os níveis prováveis de
efeito adverso à comunidade biológica. Assim, levando
em conta os valores de background e TEL, os teores dos

metais determinados não apresentam risco potencial ao
meio ambiente.
Comparando-se os dados do ambiente estudado com
os valores de referência do GESAMP, observa-se que
somente os teores máximos dos elementos ultrapassam os
valores determinados por este grupo.
Santos (2002), avaliando os manguezais da região de
São Francisco do Conde encontrou valores maiores para
os elementos Zn, Cu, Ni, Pb, Cr e V. Essa mesma autora
encontrou para Fe, Mn e Cd valores semelhantes ou
menores que aqueles determinados neste trabalho.
Comparando esse resultado com os realizados na Baia de
Todos os Santos, observa-se que houve um
enriquecimento de Mn e Cd na região; em contrapartida,
para os metais Cu, Pb e Cr houve uma redução. Vale
ressalta que a estação 6 (Fazenda Cajaíba) apresentou os
maiores teores dos metais, principalmente de Pb, quando
comparado com as demais estações. Essas concentrações
mais elevadas, mas dentro dos limites não tóxicos,
provavelmente deve-se à contribuição do setor Norte da
região, onde se encontra uma fonte potencial desses
elementos, provenientes da deposição de resíduos
produzidos no período de 1960 a 1993, pela Plumbum
Mineração e Metalúrgica Ltda., em Santo Amaro da
Purificação – BA, trazidos pelos cursos d’águas,
destacando-se o rio Subaé.
Correlacionando-se os resultados analíticos da Baía
de Guanabara (Machado, 2002), Hong Kong (Ong Che,
1999), com aqueles obtidos neste trabalho, estes foram
inferiores aos dos sedimentos das regiões supracitadas,
com exceção para os teores de Fe e Mn neste trabalho,
que se encontram mais elevados. O Ni também
apresentou maiores teores que a Baía de Guanabara.
De um modo geral, observa-se que a composição dos
sedimentos de manguezal avaliados na região estudada,
compreendida entre São Francisco do Conde e Madre de
Deus ou mesmo na área-controle (Jeribatuba),
apresentaram concentrações dos metais inferiores aos
encontrados por Santos (2002), sedimentos de manguezal
da Baía de Todos os Santos, inserida geograficamente no
trecho estudado.
Do ponto de vista toxicológico, nota-se que os
valores de referência das agências ambientais
internacionais são, na maioria, inferiores aos teores dos
elementos determinados neste trabalho.
Considerando-se o valor de referência PEL como
limiar máximo toxicológico de cada metal, desde que os
teores aqui determinados não o ultrapassaram, pode-se
inferir que os 10 elementos determinados nas amostras de
sedimento de manguezal na área estudada não alcançaram
riscos potenciais ao meio ambiente.
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Tabela 6. Tabela para comparação dos resultados da região de São Francisco do conde e Madre de Deus com valores de
referência e com sedimentos de manguezal do Brasil e de outras regiões. Todos os dados em µg.g-1. NI: Não
Informado. Em negrito os valores médios e os valores maiores que os encontrados na área de estudo.

Metais
µg.g-1

Zn
Cu
Ni
Cd
Pb
Cr
V
Al

Mn

Valor Mínimo,
Máximo e
Média

18,7-73,3
46
12,4-35,3
23,85
2,5-23,6
13,05
<1
0,02-32,9
16,46
7,1-37,2
22,15
9,1-60,4
34,75
3978,6
24341,6
14160,15
98,1-683,1

Baía de
Todos os
Santos

Valores de Referência
1

NOOA
Sedimento de rio
Background
TEL
PEL
7,0 - 38,0
10,0 - 25,0
9,9

123,1
35,7
18

315
197
35,9

GESAMP2
39
26
NI

0,1 – 0,3

0,596

3,53

0.4

4,0 - 17,0

35

91,3

20

7,0 - 13,0

37,3

90

NI

50

NI

NI

NI

2.600

NI

NI

NI

400

NI

NI

NI

390,6
Fe

5429,4-25005,3

Baía de
Guanabara

9.900 – 18.000

NI

NI

NI

Estado da
Rio de Janeiro4
Bahia3
78-116
94,2
38-83
48,67
21-40
29,07
< 00,4-1,50
0,49
10,0 - 32,0
22,86
333-80
60,53
36-117
71,47
676-5.490

3252

53,3 - 610

238,4
NI
6,0 - 12,0

9,3
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.
sendo desenvolvidas, acarretando na remoção de grandes
INTRODUÇÃO
O manguezal constitui um ecossistema costeiro, de
áreas de manguezais e na contaminação dos
transição entre os ambientes terrestre e marinho,
remanescentes (CRA, 2001).
Foram definidas 07 (sete) estações, sendo quatro
característico de regiões tropicais e subtropicais, com
delas nas zonas de manguezais do município de São
temperaturas acima de 20ºC. (Schaeffer-Novelli, 1995).
Francisco do Conde, duas no município de Madre de
A vegetação, também chamada de mangue, é altamente
Deus, consideradas área impactadas, e uma estação de
especializada e representada por espécies arbóreas do
referência na Ilha de Vera Cruz, (JB) – Jeribatuba, a qual
gênero Rhizophora, Laguncularia e Avicennia, entre
foi considerada área de referência por estar afastada das
outras altamente adaptadas às condições de salinidade e
atividades industriais verificadas nas seis estações. Em
anaeróbicas no sedimento. A família Avicenniaceae, a
cada estação foram selecionados aleatoriamente três
qual pertence o gênero Avicennia, exibe várias
espécimes de Avicennia schaueriana, de onde foram
características morfológicas, anatômicas e fisiológicas
coletadas amostras de 60 folhas adultas de sol, a partir do
peculiares. Algumas destas características evoluíram
terceiro nó em direção à base, ao redor da copa. Esse
paralelamente em diferentes linhagens de plantas como:
procedimento gerou uma amostra composta por árvore,
frutos vivíparos e tolerância salina resultante de
três amostras por estação e 21 amostras no total. A
adaptações estruturais e fisiológicas (Schwarzbach &
extração dos metais foi feita utilizando 10ml de ácido
Mcdade, 2002). A Avicennia schaueriana Stapf &
Leechman é encontrada na costa Sul Americana
nítrico (HNO3 1:1) em 0,5g de massa seca, em forno
(Tomlinson, 1986).
microondas. A programação do forno de microondas
Espécies vegetais têm sido estudadas por representar
marca Provecto, modelo DGT 100 plus, seguiu a
um compartimento de acumulação de poluentes (Oliveira
metodologia número 11 do manual do equipamento,
et al., 2001), sendo de grande interesse para detectar
adaptada. Para o processo de abertura das amostras, o
possíveis contaminações. Segundo Macêdo (1983), as
controle de qualidade foi satisfatório (Tab. 1), pois
espécies do gênero Avicennia que se instalam em áreas de
atingiu de 73-123% de recuperação dos teores em relação
manguezal são as plantas que mais se ressentem dos
ao do padrão de referência internacional “NIST”
impactos que chegam a esse ecossistema. Alguns
(Nacional Institute of Standards and Tecnology, Apple
trabalhos têm sido publicados a respeito de metais
Leaves - 1515). As concentrações dos metais foram
acumulados em folhas de Avicennia, principalmente em
determinadas por AAS-Chama e AAGFZ. Para cada
regiões costeiras com grandes áreas industrializadas
amostra foram feitas, em laboratório, triplicatas,
(Lacerda et al., 1986; Guedes et al., 1996; MacFarlene &
totalizando 63 amostras, além dos branco e padrão. O
Burchett, 2002; Cuzzuol & Campos, 2001; El Paso,
tratamento estatístico foi realizado através do software
2004). Para medir o acúmulo de metais nas folhas tem-se
STATÍSTICA V 6,0. Foi realizada análise de variância
usado o fator de concentração (FC), onde se faz uma
multivariada, MANOVA, para testar a diferença
relação dos teores de metais nas folhas com os teores de
significativa entre as estações amostrais com relação aos
metais encontrados no sedimento (Lacerda, 1998).
teores dos metais analisados nas folhas. Para
Este trabalho objetiva avaliar os teores dos metais
identificação dos fatores diferentes, nos casos onde houve
Mn, Fe, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Cr, e V nas folhas de
diferenças significativas, foi realizado o teste de
Avicennia schaueriana Stapf & Leechman submetidas à
comparação de médias de Tukey-Kramer; em todas as
influência de atividades petrolíferas na área norte da Baía
análises o nível de significância de 5%. Foi realizada
de Todos os Santos.
análise de correlação linear entre os teores dos elementos
Nessa região, encontram-se vastas áreas de
dosados no sedimento e nas folhas de A. schaueriana,
manguezal, onde, desde 1950, diversos tipos de
sendo observadas as correlações parciais entre o par do
atividades de caráter predominantemente industrial, vêem
mesmo elemento nos dois compartimentos (sedimento e

folha). Para este teste o nível de significância adotado foi
de 5%.
Tabela 1. Resultado analítico da recuperação do padrão
NIST Apple Leaves - 1515.
Padrão (média
Recuperação
Padrão
do valor
Metal
(%)
NIST
encontrado)
Mn
54
44,85
83
Fe
83
45,76
55
Cu
5,64
5,7
101
Zn
12,5
15,46
123
Ni
0,91
0,8
97
Cd
0,002
14,63
73
Pb
0,47
0,41
87
Cr
0,3
0,24
80
Fe em % e os demais em µg.g-1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias e respectivos desvio padrão das concentrações
dos metais determinados nas folhas da A. schaueriana
estão apresentados na Tabela 2. Alguns metais
apresentaram concentrações abaixo do limite de detecção
do aparelho: Cd (<1), Pb (<2,5), Cr (<2) e V(<2).
Observa-se que, entre as estações, os teores mais
elevados de metais identificados nas folhas da A.
schaueriana estão na estação 1 para os metais Mn e Ni e
na estação 3 (Suape) para o metal Zn. Essas estações
estão situadas próximas a indústrias petroquímicas.
Tabela 2. Concentrações médias (µg. g-1) e desviopadrão de metais em folhas de Avicennia schaueriana
Stapf & Leechman do manguezal da área em estudo.

CG-Coqueiro Grande; CP-Caipe; SU-Suape; FA-Fábrica de Asfalto; IFIlha de Fontes; CJ-Cajaíba; JB-Jeribatuba. Letras diferentes representam
variação significativa entre médias de metais entre estações, segundo o
teste de Tukey-Kramer.

A análise dos metais mostrou diferença significativa
para Mn, Fe, Zn e Cd. O Mn apresentou diferença entre a
estação 1 (Coqueiro Grande) e a estação de referência; o

Fe entre a estação 4 (Fábrica de Asfalto) e a estação de
referência; O Zn entre as estações 3 (Suape) e 6 (Fazenda
Cajaíba) e o Cd entre as estações 1 e 4. Os demais metais
não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as estações.
O Fe apresentou concentrações variando de 71,3 a
163 µg.g-1 e na estação de referência valor de 31,5 µg.g-1.
Estes valores estão abaixo dos encontrados por trabalhos
similares com A. schaueriana, citados na Tabela 3.
Tabela 3. Resultados analíticos de metais (µg.g-1) em
folhas de Avicennia schaueriana Stapf & Leechman em
manguezais do Brasil.
Elementos
(µg.g-1)

Presente
Trabalho

Baia
de
Aratu1

Ilha
de
Pati2

Baia de
Camamu3

Costa
Sudeste
do
Brasil4

Mn

187

483

123

1678

256

Fe

100

161

183

168

337

Zn

24

43

21

22

43

Cu

11

22

7

7

11

Ni

11,2

NI

NI

NI

NI

Cd

0,07

NI

NI

0,09

NI

Pb

0,34

NI

NI

3,56

24,00

Cr

0,46

NI

NI

5,90

NI

V

0,50

NI

NI

NI

NI

1-Ferreira, 2002; 2-Guedes, 1996; 3-Oliveira, 2000; 4-Lacerda, 1986.
NI - Não Identificado ou analisado.

O Mn possui propriedades químicas semelhantes às
dos íons metálicos Ca, Mg, Fe e Zn, e, com isso, esses
metais tendem a inibir a absorção e transporte do Mn para
a planta e vice-versa, principalmente o Fe (Malavolta et
al., 1997). Segundo Lacerda (1994), o Mn não forma
sulfetos estáveis, sendo, então, mais facilmente
solubilizado nas condições redutoras típicas de
manguezal, podendo assim, tornar-se biodisponível
quando comparado com outros metais. Estudos realizados
por Garcia (2005) na mesma área, mostram que os teores
de Mn no sedimento estão dentro de limites admissíveis,
assim como os dos metais que competem com ele. Isto
vem corroborar com os menores teores encontrados nas
folhas de A. schaueriana quando comparadas com os
teores dessa mesma espécie na região da Baía de Aratu,
inserida na Baía de Todos os Santos, (483 µg g-1) e costa
sudeste do Brasil (256 µg. g-1). Considerando os valores
divulgados por Ross (1994), para folhas, (Tab. 4), onde
se estabelecem intervalos de teores normais e tóxicos,
pode-se dizer que os teores de Mn nas estações estão
dentro dos limites admissíveis.
As concentrações do Zn nas folhas variaram de 16 a
30 µg. g-1, incluindo a estação de referência (Jeribatuba),
com 28µg. g-1, enquanto que no sedimento os valores
variaram de 19 a 73 µg. g-1 (Garcia, 2005). Na estação 2
(Caipe), que apresentou as menores concentrações de Zn
no sedimento (19µg. g-1), os teores nas folhas não
obedeceram à mesma ordem, mostrando uma
concentração de 22 µg. g-1.

Tabela 4. Intervalo de valores (µg. g-1) considerados por
Ross, 1994 para metais.
Elementos Normais Tóxicos
15-100 300-500
Mn
8-400
400-400
Zn
4,0-15
20-100
Cu
0,02-5
10-100
Ni
0,02-0,8
5,0-30
Cd
1,0-10
30-300
Pb
0,03-15
5,0-30
Cr
Segundo Lacerda et al. (1993), existe uma tendência
do Zn acumular-se na rizosfera do gênero Avicennia,
provavelmente devido ao ambiente menos redutor, o que
aumenta a disponibilidade desse metal. Esses mesmos
autores ainda relatam que as placas de ferro funcionam
como barreiras de translocação e, a partir de uma
determinada concentração (350 µg. g-1), o Zn seria
acumulado fora da raiz, sem haver absorção. Malavolta et
al. (1997) relatam a toxicidade do Zn relacionada com a
diminuição do tamanho da folha, seguida de clorose.
Garcia (2005) faz uma avaliação da morfologia da A.
schaueriana, relatando uma diminuição no comprimento
das folhas da estação 2 (Caipe). Esta diminuição pode
estar associada ao aumento do Zn. Para o Cu os teores
variaram de 5,14 a 23,66 µg. g-1 e na estação de referência
o teor foi de 2,82 µg. g-1. Concentrações semelhantes
foram identificadas na costa sudeste do Brasil, mas na
Ilha de Pati os teores foram menores (Tab. 3).
Considerando que a Ilha de Pati também fica na Baía de
Todos os Santos, pode-se inferir que houve um
enriquecimento de Cu nas folhas, o qual pode estar
associado à deposição de resíduos provenientes da
mineração do setor norte da região, trazidos pelos cursos
d’águas, uma vez que as maiores concentrações desse
metal nas folhas estão na estação 6 (Fazenda Cajaíba).
Um fator que contribui para a absorção do Cu é a
provável formação das placas-de-ferro. Considerando os
valores estabelecidos por Ross (1994), pode-se inferir que
a estação 6 (Fazenda Cajaíba) apresenta níveis tóxicos de
Cu e as demais estão dentro dos limites aceitáveis,
inclusive quando comparados com outras áreas.
O Ni mostrou valores que variam de 9,60 a 13,8 µg.
g-1 e na estação de referência foi de 5,17 µg. g-1. Este
metal apresentou uma correlação significativa (r=0,68)
entre os teores das folhas e os do sedimento. Malavolta et
al. (1997), discutem os efeitos da toxidez nas folhas como
a clorose e necrose nas bordas. Segundo os limites
estipulados por Ross (1994), somente a estação de
referência estaria dentro dos limites aceitáveis, as demais
estações teriam valores considerados tóxicos. Necroses e
cloroses foram identificadas nas análises anatômicas por
Garcia (2005) as quais podem estar associadas aos níveis
do Ni.
Os valores determinados para Cd variaram de 0,02 0,19 µg. g-1 e na estação de referência com 0,03 µg. g-1;
para o Pb, variaram de 0,20 - 0,58 µg. g-1 e na estação de
referência com 0,17 µg. g-1 e para o Cr, variaram de 0,36
- 0,75 µg. g-1 e a estação de referência apresentou 0,40

µg. g-1. Comparando esses resultados com aqueles
citados na Tabela 3, as concentrações desses metais
apresentaram–se menores no presente estudo. Em geral
esses metais mostram valores baixos nos tecidos foliares
e estão dentro dos valores considerados normais por Ross
(1994) (Tab. 4).
Lacerda (1998) mostra que Cr deve formar composto
orgânico refratário que irá se acumular, e facilitar sua
fixação no sedimento, mas as plantas de manguezal
possuem uma resistência à contaminação por Cr.
Considerando os valores citados por Ross (1994), Cr está
dentro dos limites considerados não tóxicos para as
plantas. Quando comparados com os resultados obtidos
por Lacerda (1986) e Oliveira (2000) os teores
identificados no presente trabalho foram menores.
Na Tabela 5, estão indicados os fatores de
concentração entre folha e sedimento. De um modo geral
as concentrações dos elementos decresceram na seguinte
ordem: Mn>Ni>Zn>Cu>Fe.
Similares fatores de concentrações foram relatados
por Lacerda (1986) e Oliveira (2000) em folhas do gênero
Avicennia para alguns elementos. Segundo esses mesmos
autores, este fator que relaciona a concentração entre os
elementos avaliados no sedimento e nas folhas de
manguezal é menor que 1,0, indicando que a formação de
compostos estáveis, como os sulfetos, torna esses metais
indisponíveis às plantas.
Os metais apresentaram correlação menor que 1,0,
inclusive o Mn. Provavelmente o Mn esteja associado a
outros compostos estáveis, o que impede sua
biodisponibilidade.
Tabela 5. Valores médios dos teores de elementos
químicos em folhas de Avicennia schaueriana Stapf &
Leechman e sedimentos (µg. g-1) com seu respectivo
Fator de Concentração (FC) em manguezal da área em
estudo.
FC
Sedimento
FC
Oliveira
Metais Folhas
Garcia (2005)
(2000)
Mn
187,23
263,3
0,71
1,67
Fe
100,23
17543,56
0,01
0,01
Zn
23,77
50,76
0,47
0,57
Cu
11,4
24,89
0,46
0,03
Ni
11,22
15,7
0,71
Cd
0,07
0,21
0,33
Pb
0,34
12,31
0,03
0,13
Cr
0,46
24,27
0,02
0,02
V
0,5
31,68
0,02
Comparando os resultados dos nutrientes e dos
metais nas folhas e no sedimento da estação um
(Coqueiro Grande) e estação dois (Caipe), observa-se que
a translocação sedimento X folha não é eficiente,
principalmente para os metais, mostrando que os metais
absorvidos pela planta podem estar vindo de outra fonte
que não seja o sedimento, como a água e o ar, uma vez
que a estação fica próximo a uma indústria petrolífera e
segundo Church (1993 in Lacerda, 1994), em regiões

costeiras industrializadas as concentrações de metais na
precipitação atmosférica são altas. Outro fator que pode
estar interferindo na transferência de metais do sedimento
para as folhas, é a provável especificidade que acontece
na rizosfera de plantas halófitas de manguezal, onde pode
ocorrer a formação de placas de ferro retendo os metais e
impedindo sua absorção (Lacerda, 1994).
Na região de São Francisco do Conde e Madre de
Deus, a concentração da maioria dos metais nas folhas
está dentro dos limites aceitáveis para essa espécie
vegetal. Entretanto o Ni e Cu ocorrem em concentrações
consideradas tóxicas, que podem vir a causar uma série
de danos aos vegetais, como modificações anatomomorfológicas. Porém, devido à especificidade e às
interações planta X solo características da rizosfera de
plantas halófitas de manguezal, as concentrações de
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INTRODUÇÃO
O complexo estuarino da Baía de Paranaguá, situado na
costa sul do Brasil, entre 25°16’ e 25°34’ S e 48°17’ e
48°42’ W, é formado pelas baías de Paranaguá
propriamente dita, incluindo a região de Antonina, e das
Laranjeiras (Figura 1). Até o momento, os trabalhos de
caracterização ambiental existentes para a região
contemplam somente a situação atual através de amostras
de sedimento coletadas em superfície, sem o
conhecimento da especiação dos elementos. As baías de
Paranaguá e Antonina estão sujeitas a poluição bastante
localizada pelo elemento arsênio (As), principalmente
próximo à cidade de Paranaguá (Sá, 2003).
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Figura 1. Mapa do Complexo Estuarino da Baía de
Paranaguá. As setas mostram os locais de coleta para este
estudo.
As concentrações de arsênio determinadas para as
amostras de sedimento superficial variaram entre 7,9 e
30,9 ppm, para o canal de acesso ao Terminal Portuário
Ponta do Félix, e de 50ppm ao redor do píer da indústria
de fertilizantes (Figura 2). Analisando a distribuição das
concentrações de arsênio nos sedimentos superficiais no
eixo L – O do complexo estuarino observou-se um
acréscimo significativo em direção à cidade de Paranaguá
(Figura 2), demonstrando a influência da zona de máxima
turbidez na retirada deste elemento da coluna d’água e
indicando a existência de uma fonte potencial no
município de Paranaguá, pois as concentrações de arsênio
são ainda mais elevadas ao redor desta cidade (Sá,
2003).As é um dos elementos mais tóxicos para a saúde
humana, podendo ocasionar problemas cancerígenos
como, por exemplo, câncer de pele. Portanto, outro
aspecto importante para este tipo de sistema é a presença
de uma grande diversidade de itens de pescado, o que

amplia o número de vias de acesso dos elementos
metálicos em suas águas e sedimentos às populações
humanas, principalmente em núcleos urbanos onde a
dieta alimentar é constituída basicamente de pescado. A
população destes locais geralmente apresenta diferentes
fontes alimentares, como alguns invertebrados: mariscos,
sururu (Mytella guyanensis), ostras em geral, caranguejos
e siris (Callinectes danae). Kolm et al. (2002) realizaram
análises de elementos metálicos em fígado de Cathorops
spixii (Ariidae), provenientes da Baía de Antonina. Os
resultados mostraram concentrações de até 518,69 µg/Kg
para arsênio demonstrando a ocorrência dos processos de
bioacumulação neste ambiente, sugerindo que uma
quantidade ainda desconhecida deste elemento encontrase em alguma forma biodisponível.
Ambientes estuarinos normalmente apresentam condições
redutoras o que pode proporcionar a formação de
minerais de sulfeto de ferro (pirita) (Lord & Church,
1983), o qual é um importante depósito para metais-traço
(Boulegue et al, 1982). Em águas intersticiais anóxicas
As (V) é reduzido para As (III) (Andreae, 1979, Branon,
1987) e, quando sulfetos hidrogenados estão presentes,
este As (III) pode formar complexos thioarsenato (AsS2-)
(Andreae, 1979, Holm, 1988), precipitar com outras
soluções sólidas como sulfeto de ferro (FeSAs,
arsenopirita) ou uma fase sulfídica distinta (As2S3)
(Peterson & Carpenter, 1986). Evidências da associação
de As com pirita sedimentar tem sido documentado por
Krauskopf (1955) e Keith & Degens (1959) ou inferidos
através de perfis de As em águas intersticiais (Peterson &
Carpenter, 1986).
Para iniciar os estudos sobre a especiação do As foram
coletados 3 (três) testemunhos de 21cm em 3 (três)
localidades que diferenciam em sua caracterização
ambiental. As estações de coleta são o Saco do Limoeiro
(Ilha do Mel), Enseada do Benito e próximo a cidade de
Paranaguá (Figura 1). Cada testemunho foi seccionado e
em cada sub-amostra foi realizada extração seqüencial
segundo o método descrito por Huerta-Diaz, et al (1990).
Segundo este autor, o qual modificou o método de Lord
(1982), esta extração seleciona seqüencialmente as
frações reativa, silicatos e pirita. Na fração reativa
estariam presentes os metais associados a óxi-hidróxidos
de ferro e manganês, sulfetos de ferro metaestáveis
(AVS), carbonatos e adsorvidos em aluminosilicatos. Já
na fração silicatos estariam os metais presentes na rede
cristalina dos silicatos e na fração pirita os metais ligados
a sulfeto de ferro (FeS2). A determinação de arsênio foi
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realizada pelo método de espectrofotometria de absorção
atômica (AAS) com forno de grafite.
Os gráficos 1, 2 e 3 (Figura 3) representam a variação da
concentração de arsênio nas diferentes frações nas
estações do Saco do Limoeiro, Enseada do Benito e
Paranaguá, respectivamente. A concentração na fração
reativa foi baixa nos testemunhos do Saco do Limoeiro
(Ilha do Mel) e Paranaguá, com concentrações máximas

indica interferências no processo diagenético, as quais
ainda dependem de mais informações. Mesmo que as
concentrações desta fração concordarem com os valores
do potencial redox, os quais aumentam na mesma
profundidade da coluna sedimentar, precisamos
relacioná-las com os dados de granulometria e matéria
orgânica.

25° 27'

7
8
9

25° 28'

(a)

4
5
6

25° 29'

1
2
3

25° 30'

25° 29' 45"

25° 31'

1

0
48° 40'

4 km
48° 39'

48° 38'

48° 37'

48° 36'

48° 35'

48° 34'

48° 33'

(b)

10
9

Arsênio (ppm)

5

6

2
14
26
38
50

25° 30' 00"

7

8

25° 30' 15"

4
2

3
25° 30' 30"

1
Canal do Anhaia
25° 30' 45"

100 0
48° 33' 30"

48° 33' 15"

48° 33' 00"

48° 32' 45"

48° 32' 30"

48° 32' 15"

48° 32' 00"

500 m
48° 31' 45"

48° 31' 30"

Figura 2. Mapa de proporcionalidade das concentrações de arsênio no sedimento superficial do eixo L –
O do Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá.
As estações de Paranaguá e da Enseada do Benito
apresentaram uma tendência acumulativa da fração pirita
de 2,21 ppm e 1,51 ppm respectivamente. As
ao longo do testemunho, concordando com os elevados
concentrações para a região da Enseada do Benito foram,
valores de potencial redutor encontrados no local (-339
em ambas as frações, mais elevadas do que nas outras
mV), definindo como o ambiente mais anóxico-redutor
regiões estudadas.
dentre os locais de coleta.
A fração pirita possui concentrações similares nas
Verificando a região de Paranaguá, onde Sá (2003)
diversas profundidades analisadas, mas na região de
realizou análises de As em sedimentos superficiais
Paranaguá ocorre um aumento significativo entre 8 e
encontrando valores de até 80ppm. Sendo em sedimento
11cm de profundidade, com valor máximo de 3,73ppm. O
superficial 0,27ppm na fração reativa e 0,31ppm na
elemento As pode ser encontrado como impureza em
fração pirita. Estes resultados reforçam a hipótese citada
diversos minerais silicatados, como biotita, feldspatos,
sobre a fração de silicatos, ocorrendo a presença do As
hornblenda, piroxênio e quartzo (NRCC/CNRC, 1978).
como impureza em minerais silicatados e estes sendo
Este perfil de piritização para o elemento arsênio (As)
acumulado no sedimento como rejeito do processo de
concorda com os resultados obtidos por Huerta-Diaz et
fabricação de fertilizantes.
al. (1992) para a Baía de Baffim. Nas outras estações de
Outro aspecto, ainda a ser verificado, é o
coleta esta fração manteve-se praticamente constante ao
descarregamento de carvão realizado no Porto Barão de
longo da coluna sedimentar. Principalmente, na estação
Teffé na cidade de Antonina. Hoje em dia esta atividade
da Enseada do Benito onde a fração pirita apresenta
está extinta, mas como há presença de resíduos de carvão
concentração inversa às da fração reativa, efeito no
na área portuária, este pode estar influenciando as
gráfico conhecido como “imagem de espelho”, já
concentrações de As no estuário.
esperado. Esta variação na estação da Enseada do Benito
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Juntamente com estas fontes, está a atividade de
dragagens realizada periodicamente na região, o que pode
redistribuir os minerais e solubilizar compostos instáveis
de As, gerando uma nova distribuição espacial para este
elemento. Buscando compreender a especiação de As
neste ambiente ainda é necessário mais análises deste tipo
para podermos realmente gerar conclusões sobre tal
assunto.
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Figura 3. Gráficos 1, 2 e 3 representam a variação da
concentração de arsênio nas diferentes frações nas
estações do Saco do Limoeiro, Enseada do Benito e
Paranaguá, respectivamente.
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INTRODUÇÃO
O estudo do comportamento geoquímico dos elementos
terras raras (ETRs) no ambiente sedimentar é uma
poderosa ferramenta na investigação da natureza dos
processos biogeoquímicos, já que eles mostram
comportamento coerente e previsível (Leybourne et al.,
2000). Essas propriedades dos terras raras aliadas a sua
sensibilidade a mudanças de pH, condições redox e
reações de adsorção/desorção, permitem que eles possam
ser usados como indicadores de origem do sedimento,
processos de alteração ou traçadores de mudanças
ambientais (Astrom, 2001; Sholkovitz, 1992). Portanto,
eles podem ser um aliado importante na determinação de
efeitos antropogênicos, particularmente aqueles causados
por aportes sólidos ou líquidos que venham a modificar
as características geoquímicas do sedimento.
A Baía de Sepetiba, localizada a 60 km ao sul da
cidade do Rio de Janeiro, possui a segunda maior área de
manguezais do Estado do Rio de Janeiro. Nesta região,
indústria, turismo e expansão urbana têm aumentado
significativamente nas últimas três décadas, levando a
uma série de impactos ambientais. As facilidades de
infra-estrutura (estradas, ferrovia e portos), farto
suprimento de água doce e preço barato das terras fez
com que esta região experimentasse um rápido
crescimento urbano e industrial em suas bacias de
drenagem. As cerca de 400 indústrias existentes hoje em
Sepetiba podem ser agrupadas em: pirometalúrgicas
(incluindo duas grandes siderúrgicas), indústrias de
alumínio e de geração de eletricidade. Este parque
industrial é responsável pelo despejo de uma grande
quantidade de metais pesados no ambiente, que alcançam
a região costeira e manguezais através de rios e por
deposição atmosférica (Lacerda, 1983; Lacerda et al.,
1987; Rodrigues, 1990; Pedlowisk et al., 1991;
Wasserman et al., 1991; Barcellos, 1995; Marins et al.,
1996; Barcellos et al., 1998; Silva Filho, 1997). Entre os
metais que se constituem em sérios contaminantes para a
baía, o Zn e Cd são os mais estudados, especialmente por
(Barcellos et al., 1998) que mediu concentrações médias
nos sedimentos da ordem de 824 µg.g-1 e 4,24 µg.g-1
respectivamente.
Por outro lado a crescente demanda por água potável e
energia elétrica na região metropolitana da cidade Rio de
Janeiro exigiu que se fizesse uma das mais importantes
modificações hidrológicas implementadas no Rio de
Janeiro. Para suprir esta demanda, no final da década de
40 optou-se por transpor parte da água do Rio Paraíba do
Sul para o Rio Guandú na bacia de Sepetiba. Cerca de

47m3. s-1 da vazão do Rio Guandú, é captada, tratada e
distribuida pela estação de tratamento do Guandú
(CEDAE, 1996). O excedente desta vazão é desviado
pelo canal de São Francisco para a Baía de Sepetiba.
Nosso tabalho é o primeiro estudo detalhado do
comportamento dos terras raras (ETRs) no sedimento de
manguezal da Baía de Sepetiba. Nossos objetivos são:
caracterizar a distribuição, concentração e padrão de
fracionamento dos ETRs e identificar a origem das
anomalias. Sc, Th e U também foram determinados, uma
vez que esses elementos se comportam similarmente aos
ETRs durante processos sedimentares (McLennan,1989).
O Th é tambem associado com a presença de alanita nesta
região.
ÁREA DE ESTUDO
A Baía de Sepetiba está localizada nas coordenadas
23° S e 44° W a cerca de 60 km ao sul da cidade do Rio
de Janeiro (Figura 1). A Baía é um corpo d’água semi
fechado com 447 km2 de área, profundidade média de 6
metros e tempo de renovação da água de 100 horas. A
região da Baía de Sepetiba possui clima tropical quente e
úmido com índice pluviométrico variando entre 1400 a
2500mm anuais, com valores máximos durante o verão.
A geologia desta região é formada por um arcabouço de
rochas ígneas e metamórficas preenchidos por sedimentos
quaternários nas planícies costeiras, abrangendo
sedimentos fluviais, de canais de maré e de mangue
formando a Baixada de Sepetiba e a Restinga de
Marambaia (Figura 1; Francisco, 1977).
Nove rios drenam a planície quaternária da costa
nordeste (onde se localiza o parque industrial) da baía e
são responsáveis por quase todo volume de água doce que
entra na Baía de Sepetiba. Cerca de 86% desse total é
descarregado pelo canal de São Francisco (5,7 x 109 m3.
ano-1) que também é responsável por 73% do total de
material particulado que alcança a baía (Rodrigues,
1990). Não existe uma variação sazonal importante no
fluxo fluvial de água doce para a baía. Isto é devido ao
fluxo constante do sistema Rio Guandú/canal de São
Francisco artificialmente controlado pela ETA do
Guandú, localizada a montante da área industrial, e pelo
fluxo constante oriundo da transposição do Paraíba do
Sul, disponibilizado pela LIGTH (Companhia de
Eletricidade do Rio de Janeiro).
PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Foram amostrados manualmente em duas áreas de
mangue da baía: dois testemunhos diretamente sobre a
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Figura 1. Área de Estudos e pontos de amostragem.
Nesta região o relêvo é plano e pela abundância de
água doce é onde se situa a maioria da atividade
industrial. È na porção leste da baía onde são reportados
os maiores níveis de contaminação por metais pesados, o
que a principio é explicado pelas características
hidrodinâmicas da baía (Wasserman et al., 1991;
Dornelles, 1993). A estação 2 é localizada numa pequena
faixa de mangue em bom estado de preservação, neste
ponto o relevo é consideravelmente mais abrupto e a
montanha coberta por floresta de mata atlântica mergulha
diretamente na baía.
A determinação dos elementos foi feita na Análise
por Ativação Neutrônica no Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP). A acurácia e
precisão dos resultados foi verificada pela análise de dois
materiais de referência Buffalo River Sediment (NIST
SRM 2704) and Estuarine Sediment (NIST SRM 1646a),
e as diferenças entre o valor medido e o valor certificado
não ultrapassaram 5%.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 1 estão apresentadas as médias e desvios
padrões para os ETRs, Sc, U e Th nos quatro testemunhos
coletados nos mangues de Sepetiba. De um modo geral
observa-se que as diferenças nas médias são maiores
entre as estações do que entre os perfis de uma mesma
estação, ou seja, não existe diferença significativa entre
testemunhos coletados na margem (planície de lama) e
sob as árvores de mangue (Teste de Student p<0,01). Esta
diferença entre as estações provavelmente se deve ao fato
dos testemunhos da estação 2 (perfis 3 e 4) terem sido
amostrados numa zona de alteração pouco evoluída das
rochas gnaíssicas muito próximas da costa.

De acordo com a razão entre as concentrações
medidas e a média da crosta terretre (Wedepohl, 1995),
os elementos presentes nas duas áreas de manguezal de
Sepetiba podem ser agrupados como a seguir: nos
testemunhos 3 e 4, todos apresentam-se levemente
enriquecidos (1,1<FE<2) com o urânio próximo de 2 e o
lutécio ao redor de 1. Nos testemunhos 1 e 2, lado leste
da baía, essa diferenciação se dá em dois grupos: (1)
altamente enriquecidos (FE>2): Th, U, Ce, La, Nd, Sm,
Tb, Lu e Yb e (2) elementos levemente enriquecidos,
caso do Sc e Eu, em média 1,6.
Na Figura 2 é apresentada a distribuição do tório no
testemunho 1 e do somatório dos ETRs ao longo dos 4
testemunhos, observa-se que além de apresentar maiores
concentrações dos ETRs do que os testemunhos 3 e 4 da
área 2, a partir de 30 cm de profundidade ocorre uma
brusca mudança no comportamento desses elementos e
do tório com aumento nas concentrações e fortes
oscilações no ∑ dos ETRs em direção à base do
testemunho. Por outro lado, observa-se pela Figura 3 que
o ∑ dos ETRs normalizado pelo Th no testemunho 1
tende a diminuir com a profundidade a partir dos 28,5/30
cm. Como já mostrado na Figura 2 tanto o Th quanto o ∑
dos ETRs tendem a aumentar, no entanto como o Th
aumenta menos a razão dos ETRs normalizada por este
elemento diminui, enquanto que nos testemunhos 3 e 4
elas se mantém paralelas em direção a base.
SETRs
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planície de lama e dois entre as arvores de mangue. A
estação 1 é localizada no lado leste da baía numa extensa
faixa de mangue na Área de Proteção Ambiental da Praia
da Brisa (Fig. 1)
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Figura 2. Distribuição do ΣETRs e do Th ao longo dos 4
testemunhos coletados em Sepetiba-RJ.
Quando comparadas a PAAS (Tab. 1) observa-se que
em geral as médias dos testemunhos 1 e 2 apresentam
enriquecimento dos terras raras leves.
Se forem
observadas na Tabela 2 as razões entre La/Yb não são
muito diferentes quando se compara a parte superior (>
28,5 cm) do testemunho 1 e os outros testemunhos, no
entanto a parte inferior (< 28,5 cm), desse mesmo
testemunho, apresenta valor médio superior (3,8)
revelando um fracionamento mais intenso entre os terras
raras leves e pesados. A distribuição dessa razão (La/Yb)
na Figura 4 confirma essas observações, o fracionamento
entre leves e pesados aumenta com a profundidade para o
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testemunho 1, enquanto mostra tendência inversa para os
testemunhos 3 e 4 da área 2.
Tabela 1. Média e desvio padrão de Sc, U, Th e ETRs nos perfis coletados em Sepetiba (mg Kg-1)
-

Test 1
PAAS*

Sc
U
Th
La
Ce
Nd
Sm
Eu
Tb
Yb
Lu

média
11,6
7,6
71,2
154,2
316,2
126,3
18,3
1,74
1,76
3,38
0,61

38,20
79,60
33,90
5,55
1,08
0,77
2,82
0,43

Test 2

Test 3

Test 4

DP

média

DP

média

DP

média

3,1
2,6
36
58,8
131,4
43,5
7,2
0,25
0,50
1,0
0,25

11,4
5,3
33,0
71,8
195,9
41,2
11,5
1,6
1,1
3,2
0,62

0,74
1,2
9,9
20,0
46,4
6,7
3,4
0,18
0,12
0,88
0,24

6,8
5,4
13,7
34,5
69,5
29,9
5,5
1,1
0,56
1,3
0,24

2,4
1,7
4,3
9,9
20,2
8,6
1,4
0,18
0,14
0,26
0,04

9,6
5,0
15,4
47
90,9
40,9
7,1
1,4
0,65
1,5
0,25

DP
3
1,2
4,6
15,3
30,7
12,5
2,3
0,3
0,2
0,4
0,1

Média e desvio padrão de Sc, U, Th e ETRs nos perfis coletados em Sepetiba. dados em mg Kg-1.
* PAAS – post-Archean shales (McLennan, 1989)

Ainda pela Tabela 2 é possível observar que
enquanto os testemunhos da área 2 (3 e 4) apresentam
anomalias do Eu/Eu* superiores a 1, portanto positivas,
na área 1 independente da profundidade são sempre
inferiores a 1, negativas (ver Figura 5).
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concentrações dos ETRs mais elevadas, um
fracionamento maior entre pesados e leves que aumenta
com a profundidade acompanhada por uma forte
anomalia do Eu. Tais características são observadas
independentemente do testemunho ter sido amostrado na
zona de lama, na frente do mangue ou, na zona entre as
árvores de sedimentos mais estáveis.
Em resumo, na estação 2 (testemunhos 3 e 4)
amostrados numa zona onde os produtos de alteração
provavelmente são pouco evoluídos, próximo de
formações gnaíssicas ricas em plagioclásios o que
explicaria a anomalia positiva do Eu, tanto as variações
no perfil de concentrações quanto no fracionamento dos
ETRs é menor e mais homogêneo do que na estação 1. O
aumento regular e gradual na fração fina do sedimento
(<63 µm) (ver Wasserman, et. al., 2001) em direção ao
topo desses testemunhos podem indicar um aumento do
grau de alteração dos plagioclásios e das argilas,
entretanto a pouca reatividade dos ETRs (incluindo o Eu)
e a correlação com o Th reafirmam o não fracionamento
dos ETRs e sua afinidade com as argilas.
La/Yb

Figura 3. Distribuição do ∑dos ETRs normalizado pelo
Th ao longo dos testemunhos 1, 3 e 4 coletados em
Sepetiba-RJ.
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Tabela 2. média das razões La/Yb et Eu/Eu* nos 4
testemunhos coletados em Sepetiba-RJ.
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Na estação 2 a partir de 55 cm de profundidade a
anomalia positiva tende a aumentar. Portanto a estação 1,
ao contrário da área mais a nordeste, se distingue por
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Figura 4. Distribuição da razão La/Yb ao longo dos 4
testemunhos coletados em Sepetiba-RJ.
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Apesar de muito curto o testemunho 2 parece ter a
mesma tendência observada no testemunho 1 coletado na
planície de lama da área de mangue no lado leste da Baía
de Sepetiba. É fato que nesta região ocorre uma mudança
brusca nas características do sedimento na profundidade
entre 28 e 30 centímetros. Acima desta profundidade,
excetuando a forte anomalia negativa do Eu, o
testemunho difere pouco daqueles coletados na parte
nordeste da baía. Abaixo ocorrem aumentos nas
concentrações e no fracionamento dos ETRs e na
anomalia do Eu. A fração do sedimento inferior a 63 µm
diminui com a profundidade, com uma ruptura próximo
aos 28 centímetros de profundidade, sendo que acima
desta a porcentagem varia muito pouco (ver Wasserman,
et. al., 2001). Como trata-se de material sedimentar essa
ruptura pode estar associada a alguma mudança na(s)
fonte(s) de alimentação do sistema. Uma modificação na
composição devido à ação da água doce do lençol
freático, como aventado por Wasserman et al. (2001) é
pouco provável, já que sob condições redutoras a
reatividade dos terras raras seria menor ainda (conferir
Figura 3 comportamento paralelo ao Th).
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Figura 5. Distribuição da anomalia do Eu ao longo dos 4
testemunhos coletados em Sepetiba –RJ
Portanto, os sedimentos coletados na área 1 (leste da
baía) refletem dois momentos na deposição de
sedimentos na baía, abaixo de 28 centímetros há um
predomínio de produtos de alteração dos granitos que
dominam o entorno da baía nesta área. Se considerarmos
as taxas de sedimentação em torno de 0,4 cm/ano obtidas
por Borges (1998) para a baía, a súbita mudança a partir
dos 28 cm na concentração e fracionamento dos ETRs e
na anomalia do Eu coincidem com a época de
transposição das águas do Rio Paraíba do Sul (final da
década de 1940). Portanto, provavelmente os sedimentos
em suspensão associados a transposição das águas do Rio
Paraíba do Sul possam ser responsaveis por esta mudança
no padrão de sedimentação no lado leste da Baía de
Sepetiba – RJ.
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Palavras – chaves : fósforo orgânico sedimentar, fósforo inorgânico sedimentar, sedimentos, matéria orgânica,
plataforma continental
INTRODUÇÃO:
O fósforo possui um ciclo biogeoquímico muito
importante nos oceanos, o qual está relacionado com a
fertilidade das águas. Sua distribuição é controlada por
processos físicos, químicos e biológicos. Sua
importância reside na participação da formação de
esqueletos e nos processos de conversão de energia nos
sistemas biológicos. Uma vez envolvido na produção
primária marinha como elemento nutriente, o fósforo
pode relacionar-se à fixação do carbono no sistema
marinho.
O objeto deste estudo concentra-se no conteúdo em
fósforo, que pode se apresentar como compostos
inorgânicos (como apatita, que abrange desde a
hidroxiapatita até a fluorapatita) ou fósforo orgânico
combinado em detritos provenientes de carapaças de
organismos, sendo que ambos afetam a concentração
de fosfato no ecossistema marinho. A distribuição,
composição e origem do fósforo sedimentar, e, da
matéria orgânica na plataforma ocorrem em função das
características gerais determinadas por fatores
relacionados à sua própria gênese, morfologia,
condições hidrodinâmicas, físico-químicas, biológicas,
climáticas e de aportes de materiais locais (Barcellos,
2005). Em função da dinâmica sobre a plataforma, a
distribuição do fósforo nos sedimentos fornece
importante base para estudos biogeoquímicos que
envolvem este elemento.
ÁREA DE ESTUDO
A Plataforma Sudeste pertence à margem
continental Brasileira, que se estende do Cabo de Santa
Marta Grande SC (28° 40’S) até o Cabo Frio RJ (23°
00’ S) e corresponde ao embaimento de São Paulo,
definido por Butler (1970). A área de estudo deste
trabalho, no entanto, situa-se entre 23º 05´200 S (Ilha
Grande) e 24º 04´120 S (Santos) e longitude 44º 27’
30’’ W e 46º 18’ 00’’ S
A área costeira e a plataforma continental foram
modeladas durante o Quaternário por eventos
transgressivos-regressivos (Kowsmann et al., 1977;
Suguio & Martin, 1978). Mahíques (1999, apud
Zembruscki,1979) definiu para esta área, os termos de
plataforma interna, média e externa segundo mudanças
de declividade, sendo que a plataforma interna e média
é limitada pela isóbata de 100 m, limite em que as
amostras coletadas do estudo atual se localizam.
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Figura 1- Área amostrada - Plataforma Sudeste
(Santos - Ilha Grande).
AMOSTRAGEM
As amostras de sedimentos superficiais forma
coletadas em fevereiro de 2003, a bordo do Navio
Oceanográfico Prof. W. Besnard, pertecente ao
Instituto Oceanográfico – USP, utilizando-se um
amostrador tipo van Veen, acondicionadas em sacos
plásticos etiquetados e congeladas a –20ºC. Em
laboratório, as amostras foram secas a 50 ºC e depois
homogeneizadas através de almofariz e pistilo.
METODOLOGIA DE ANÁLISE
Fósforo orgânico e inorgânico: A extração do fósforo
total e inorgânico do sedimento foi feita segundo as
recomendações de Aspila et al. (1976) e a análise do
fosfato seguiu a recomendação de Grasshoff et al.
(1983). O fósforo orgânico foi obtido pela diferença
entre o fósforo total e o inorgânico (fosfato). A análise
granulométrica seguiu a metodologia descrita em
Suguio (1973). A matéria orgânica sedimentar foi
determinada segundo a metodologia descrita em
Strickland e Parsons (1968). O conteúdo em carbonato
biodetrítico foi obtido por diferença de peso após
ataque do sedimento com solução ácida de HCl (1M)
(Ingram, 1971).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1 – Conteúdos de Porg e P inorg obtidos em
vários trabalhos em plataformas e no estudo atual.
Autores

P org

Média
P org

P
inorg

Média
P
inorg

incorporados a carbonatos e francolita (carbonato
fluorapatita) (Berner et al., 1993). A distribuição dos
valores de carbonatos está de acordo com o estudo
feito anteriormente na plataforma sudeste (Atlas
Sedimentológico, 2001), sendo que os maiores teores
estão presentes na parte mais externa.

em μmol.g-1

Ilha GrandeSantos(Plataforma
Sudeste)
Plataforma
chinesa - Rio
Amarelo
Baía do Rio Sena
e adjacências
(incluindo a
plataforma) França
Plataforma Sul –
Entre Mar del
Plata ( Argentina)
e Itajaí (SC)
Plataforma do Rio
Mackenzie
(Canadá )
Plataforma do
Golfo do México
Plataforma do Rio
Amazonas

Este
estudo
Liu et al.
(2004)
Andrieux e
Aminot
(1997)

Berbel, e
Braga
(em
andamento)
Ruttenberg
et al.
(1997)
Ruttenberg
et al.
(1997)
Ruttenberg
et al.
(1997)

0,10
13,62
0,68
6,71
0,3 4,4

4,14

1,3119,03

6,24

-

8,14
16,5
-

-

0,2714,31

4,10

6,6945,15

17,88

5,5710,75

8,46

27,66

5,827,74

7,02

3,2710,97

9,09

14,07
40,44
12,53
27,85
9,7514,88

-

-

15,02

11,57

Os valores de P orgânico variaram de 0,10 a 13,62
μmol. g-1, com média de 4,14 ± 3,81 μmol.g-1. Os
valores de P inorgânico foram de 1,31 a 19,03 μmol.g1
, com média de 6,24 ± 3,82 μmol.g-1 . Os teores de
matéria orgânica variaram de 0,63 a 13,72 %, com
média de 4,66 ± 3,64 %. Os valores de fósforo
orgânico estão em acordo com os valores observados
na literatura, tanto para as plataformas continentais do
Brasil e como em relação a outras regiões (Tabela 1).
Segundo Liu et al. (2004), os teores de fósforo
orgânico sedimentar em Bohai e Mar Amarelo foram
de 0,68 a 6,71 μmol.g-1 respectivamente. No estudo
atual, as estações que apresentaram maiores teores de
Porg foram 9, 26 e 31, com concentrações de 13,62;
10,51 e 12,54 μmol. g-1, respectivamente, que
correspondem a teores muito superiores aos
encontrados no estudo Liu et al., (2004). Em áreas
impactadas, os valores de P org nos sedimentos
superficiais chegam 17,74 μmol. g-1, (Vaalgamaa et al.,
2004). A média da concentração de fósforo orgânico
em sedimentos marinhos é de 25% em relação ao
conteúdo em fósforo total. No setor estudado da
Plataforma Sudeste, os valores oscilaram de 1 a 56 %,
sendo a média de 34 %. Com relação à granulometria
e teores de matéria orgânica, observa-se que o P org
apresentou uma correlação positiva (r= 0,834) com a
matéria orgânica e com os teores de argila (r= 0,784),
enquanto o P inorg tem importante correlação com os
teores de CaCO3 (r = 0,706), com Porg (r = 0,634) e
com MO (r = 0,516). A matéria orgânica pode estar
relacionada à presença de biodetritos e a relação do P
inorg com CaCO3 pode ter origem em fosfatos

Figura 2. Distribuição de P org nos sedimentos.

Figura 3. Distribuição de P inorg nos sedimentos.
Tabela 2 - Correlação de Pearson entre os parâmetros
granulométricos e químicos dos sedimentos.
%
CaCO3
%
CaCO3
%
grânulos
% areia
% silte
% argila
% MO
P org
P inorg

%
grânulos

%
areia

%
silte

%
argila

%
MO

P
org

P
inorg

1
0,546

1

-0,128

0,036

-0,005

-0,254

0,075

-0,111

0,267

-0,053

0,375

0,121

0,706

0,120

1
0,926
0,870
0,780
0,694
0,435

1
0,675

1

0,636

0,826

1

0,496

0,784

0,834

1

0,373

0,373

0,516

0,63

1
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%MO

Figura 4. Distribuição de MO nos sedimentos.

Figura5. Distribuição dos teores de CaCO3 (%) nos
sedimentos.
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Palavras chave: Metal Pesado, Protozoário ciliado, Toxicidade, Cádmio, LC50
INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho foi determinar o valor da
dose letal (LC50 – 24hs) do cádmio em um protozoário
ciliado dulcícola (Paramecium bursaria) por meio de um
ensaio de toxicidade aguda.
Os ciliados desempenham um papel crítico na
composição qualitativa e quantitativa, tanto nas
comunidades
microplanctônicas
quanto
nas
microbentônicas, em ambientes aquáticos (Fenchel,1987).
Além disso, constituem um importante elo de
transferência de energia desde bactérias até níveis tróficos
mais elevados, pois podem ser consumidos por
microcrustáceos e larvas de peixes (Sorokin & Paveljeva,
1972).
A complexidade das interações inter e intraespecíficas
destes organismos, como também suas interações com o
meio, podem diferenciar estas espécies de protozoários
quanto ao seu grau de tolerância a determinados
poluentes, como os metais pesados.
Os metais pesados são tóxicos para a maioria dos
microorganismos, em determinadas concentrações. As
concentrações elevadas de metais pesados no ambiente de
água doce muitas vezes estão relacionadas com a ação
antropogênica, mais especificamente com o despejo de
efluentes industriais e domésticos (Lester, 1983).
Espécies de ciliados presentes em locais poluídos
poderiam transformar-se em bioindicadores úteis se as
ocorrências destas espécies forem associadas com as
concentrações específicas de metais, ou se fossem ligadas
especificamente com um metal em particular. Neste
contexto, o ensaio com protozoários ciliados
transformou-se em uma ferramenta valiosa para a deteção
de distúrbios ambientais e para a avaliação do estado
trófico (Cairns e Pratt, 1989).

iniciais foram realizados para determinar o extremo de
variação das concentrações que atingissem valores de 0
% e 100 % (0,1 e 1,1 ppm respectivamente) de
mortalidade. Após determinação desses valores foram
feitas diluições seqüenciais (0,1 – 0,3 – 0,5 – 0,7 – 0,9 –
1,1ppm) que totalizaram 6 ensaios. As diluições foram
feitas em água mineral de cultivo. O pH da água mineral
de cultivo foi de 6,3 e a média dos pH das soluções-teste
foi de 6,6, variando entre 6,4 e 6,9.
Os ensaios foram realizados em placas de Microtiter
(figura 1) utilizando três réplicas com 12 organismos
cada (n=36) e mais uma réplica com solução-controle
(água mineral sem o cloreto de cádmio) para cada
concentração testada. Para cada ensaio, 1ml da solução–
teste foi adicionado nos poços (36 poços), juntamente
com 1 ml da solução–controle (12 poços). Em cada poço
foi colocado um organismo com o auxílio de micropipeta
capilar e microscópio estereoscópico (lupa) entre os
aumentos de 20 e 40 x. Após o período de 24 horas foram
realizadas as observações, com o auxílio da lupa, e
posteriormente as contagens dos indivíduos vivos e
mortos foram registradas para cada concentração testada.
Os organismos com a capacidade de nado comprometida
juntamente com os desaparecidos, foram considerados
também como mortes.

METODOLOGIA
Este ensaio foi feito com base em metodologia
utilizada por Madonni (2000), que desenvolveu ensaios
com zinco, em 12 espécies de ciliados de água doce,
incluíndo Paramecium bursaria.
O organismo foi obtido através de uma amostra de
água coletada de uma região não contaminada por metais
pesados (Represa de Furnas). Após serem identificados,
alguns espécimes foram colocados em cultivo em placas
de Petri, com água mineral enriquecida com grãos de
arroz macerados, afim de estimular o crescimento
bacteriano.
O Cádmio (CdCl2) foi obtido inicialmente de uma
solução padrão (1000 ppm) e a partir desta solução, testes

Figura 1. Representação esquemática da placa de
Microtiter.
A estimativa de LC50 e do Intervalo de Confiança
(IC95) associado foi feita utilizando o modelo de
regressão linear entre o log10 das concentrações de
cádmio, que são consideradas como variável explicativa
das proporções observadas de mortalidade. Estas
proporções são previamente transformadas em valores
“probit”, os quais referenciam-nas a probabilidades de
ocorrência em uma distribuição normal com média e
desvio-padrão conhecidos No caso de dose-mortalidade,
para evitar valores negativos nas extremidades da curva,
que originalmente tem o formato sigmoidal, usa-se
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atribuir o valor cinco à média da distribuição normal, de
modo que o valor LC50 fica referenciado a este valor
médio na escala “probit”. Após o ajuste linear entre as
variáveis transformadas, define-se o Intervalo de
Confiança de LC50 e das correspondentes concentrações
das doses. (Sokal & Rohlf, 1995; Hoffman, 1977; Butler
e Chatterjee, 1995).

RESULTADOS E DISCUSÃO
A tabela 1 apresenta os valores de concentração de
cádmio (ppm), o número e a proporção de espécimes
mortos, e as variáveis já transformadas, respectivamente
em log10 e probit

Tabela 1.Concentrações de cádmio, número e proporção de espécimes mortos e as variáveis transformada em log10 e probit.
Cd (ppm) Log Cd
mortes % mortos proporção
probit
0,1
-1
0
0
0,001
1,91
0,3
-0,52
1
2,8
0,028
3,09
0,5
-0,3
11
30,5
0,306
4,49
0,7
-0,15
15
41,7
0,417
4,79
0,9
-0,05
22
61,1
0,611
5,28
1,1
0,04
36
100
0,972
6,91
Em todos os ensaios não foram observadas mortes no
teste controle durante o período de 24hs, permitindo excluir
a possibilidade de condições de estresse nas culturas.
Os cálculos de probit foram realizados no software
Excel 2003 para Windows XP, usando-se a equação:
INVNORM (proporção:média:desvio padrão), com
média igual a cinco e desvio padrão igual a um. Após a
transformação dos valores das concentrações em Log10 e
das proporções em probit, foi feita uma regressão onde se
obteve a equação da reta:
Y = 4,3154 x + 5,8385.
Os limites do intervalo de confiança de 95 %, do valor
probit igual a 5, que corresponde a LC50, são,
respectivamente, 4,26 e 5,73. A tabela 2 resume os cálculos
necessários para estimar os limites de confiança da
concentração média letal a 50% dos espécimes, (0,64 ppm
de cádmio), com intervalo de confiança de 95% oscilando
entre 0,43ppm e 0,94ppm.

Tabela 2. Valores médios e Intervalos de Confiança de
95% da variável “proporção de mortes” expressa como
“probit” e da variável “cádmio”, expressa como log10 e
como ppm de cádmio.

média
IC 95 +
IC 95 -

probit (Y)

Log (x)

5
5,73
4,26

-0,19431
-0,02515
-0,36579

anti-Log
(ppm)
0,63927
0,94373
0,43073

O resultado mostra que Paramecium bursaria apresenta
uma maior sensibilidade para o cádmio do que
determinados organismos, que já são utilizados em ensaios
toxicológicos, como alguns peixes, larvas de equinodermas
e microcrustáceos. A tabela 3 apresenta o LC50 – 24 hs para
algumas espécies dos organismos de diferentes táxons
citados, mostrando uma menor sensibilidade ao cádmio
quando comparado com o ciliado testado neste trabalho.

Tabela 3. LC50 de cádmio para diferentes táxons.
espécie
LC50 - 24 hs (ppm)
referência
Brachydani rerio (peixe)
7
Canton & Slooff (1982)
Strongylocentrotus droebachiensis (larva de ouriço)
1,8
Dinnel et al. (1989)
Cyclops abyssorum (microcrustáceo)
3,8
Baudouin & Scoppa (1974)

Porém, quando a sensibilidade de P. bursaria é
comparada com a de outras espécies de protozoários
ciliados, não apresenta um dos menores valores.
Dexiostoma campylum, Paramecium caudatum e
Spirostomum teres apresentam valores respectivamente de
0,20, 0,18 e 0,56 ppm de Cd (Madonni et al, 1992, 1994).
Apesar de não apresentar uma das sensibilidades mais
baixas para o cádmio dentre os ciliados, Paramecium
bursaria pode ser utilizada como uma ferramenta útil no
efeito toxicológico deste metal em ambientes de água doce,
pois este organismo é encontrado em abundância neste
ambiente e é de fácil cultivo em laboratório.
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INTRODUCTION
In recent years, studies done in mangroves ecosystems have
been showing that they are efficient biogeochemical heavy
metal barriers, being able to be used as biological monitors of
heavy metals pollution (Campos & Gallo, 1997; Lacerda et al.,
1995; Thomas & Fernandez, 1997; Lacerda, 1997), even so
studies have not been done in non polluted areas, becouse they
are in low concentrations in comparisons with the concentration
of those in the sediments and in plants of polluted areas.
The mangroves of Bragança-Ajuruteua are considered as a
great study place, because it consists of a non polluted area,
where a background can be obtained, in terms of values for
heavy metals in the sediments and in plants, this can be
considered important data for comparisons with polluted areas
and for the investigation of the hypothesis that mangrove plants
are or not bioaccumulators of heavy

metals, and they cannot or they are not used as biological
monitoring of heavy metals pollution. This study
presents, given physical and physical-chemical (salinity,
moisture, organic matter and pH), parameters of
mangroves sediments and the concentrations of the heavy
metals Fe, Mn, Zn, Cu, Cr and Pb in the sediments and
mangrove plants.
STUDY AREA
This study of mangroves takes place in the North of
Brazil, in the State of Pará, to 200 Km of its capital city,
Belém, close to Bragança's city (Fig. 1) between the
meridians 46°50'W and 46º35'W and parallel 0°45'S and
1º07'S. This study area is along the highway BragançaAjuruteua and it embraces an area of approximately 150
hectares. This area is divided in five regions: area of
Avicennia anã (AV), field area (CA), farming area (FA),
deforested area (DA) and salt marsh (SM).

MATERIAL AND METHODS
Fe, Mn, Zn, Cu, Cr and Pb in plants (leaves, branches,
trunks and roots) and sediments were analysed.
Plant samples were oven dried (80°C, 24hs) and ashed
(450°C, 16hs).
Sediment samples were oven dried (80°C, 24hs) and
sieved through 1 mm pore sieves. Samples were then
leached with 0,1N HCl for 16hs at room temperature, for
the extraction of the weakly bound metal fraction.
Strongly bound metal concentration were determined in
the residual sediment sample retained in filters, after
digestion with 30% H2O2 + HCl(conc) + HNO2 +
HClO4(conc) (3:3:1:1 v/v) tell dry in a hot plate, and
redissolved in 0,1 N HCl.
RESULTS AND DISCUSSION
PHYSICAL-CHEMICAL
PARAMETERS,
MOISTURE AND ORGANIC MATTER
The moisture and organic matter presented a good
correlation (Fig. 2a), being with larger values in the areas
with more vegetable coverage. It also demonstrates a
positive correlation between the pH and the organic
matter (Fig. 2b), because the water absorbed by the
organic matter is the tidal water, saline, with evaporation
increasing salinity, with that larger cation concentrations,
that balance the negative loads of OH-. The pH and the
salinity present positive correlation, what is well
accentuated in the deforested area, with the average of the
pH of 7,9 (Table 1). The values of more acidic pH (4,8)
were in the field area, where there is intense
decomposition of the organic matter of the gram Crinum
ondulatum.

Figure 1. Study area (Northeast of State of Pará, Brazil).
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Figure 2b. Correlation between pH and organic matter.
The salinity is always larger in the superficial part of
the sediments of mangroves, due to the evaporation,
being more accentuated in the deforested area, where the
solar radiation that reaches the surface it is larger.
In the Avicennia Anã area, the salinity, starting from
the beginning of the rainy period, is less than the area
neighboring the salt marsh. The most unfavorable
condition of the area Avicennia Anã is the small amount
of time of unprotected soil, in respect to sheets of water,
what can favor temperature increase and low moisture,
that could be the most arduous factors for the growth of
the plant.
Table 1. Mean pH, salinity (‰) of porewater and
moisture, organic matter (%) of mangroves sediments.
Areas

pH

AV
SM
CA
FA
DA

6,8
6,8
4,8
6,7
7,9

Moisture
(%)
44,6
47,3
39,8
42,2
47,7

Salinity
(‰)
62,8
97,6
52,9
61,6
83,4

Org. Matter
(%)
10,5
11,6
9,90
9,90
11,6

HEAVY METALS IN SEDIMENTS AND TREES
The study of mangroves showed total concentrations
of heavy metals lower than were shown in sediments of
several other parts of the world, and Fe presented larger
concentrations than those that exist in most other areas.
The heavy metals enter in the soil in a lot of phases.
Studied them in this work they went the strongly bond
and to weakly bond. The concentration in the strongly
bond is much higher than in the weakly bond, indicating
that of the total concentration of metals in the sediment a
small part meets just available (Table 2).
The mangroves also exhibited small amounts of heavy
metals in biotic compartments, if compared with other

forests. The concentrations of metals in mangrove plant
leaves are lower than in the leaves of trees of tropical and
temperate forests.
The reason, is the concentration of the metals in the
leaves and the sediment produces the concentration
factors (FC) for the elements. FC = 1 - 2,6 for Mn
indicate that it was the most mobile metal in the plants of
Avicennia germinans and suggests a possible absorption
mechanism for uptake. Although some authors have
described the concentration of metals in the Avicennia
germinans plants and suggest that they avoid the
absorption of heavy metals, it was not highlighted in
these same works that the concentration of Mn in the
leaves was shown high and with high FCs. In the same
way, to believe in the hypothesis that the plants in such
an atmosphere simply exclude the heavy metals of its
metabolism, and that they are not intoxicated. It is
possible, then, that Avicennia germinans have agents of
exclusive complexation for Mn, what turns it as the most
mobile metal in the plants.
According to Ross (1994) the roots of mangroves
plants can cause changes in the conditions of the
sediment and in the rhizosphere, that influence in the
bioavailability of metals and in its transfer of the soil for
the plant. Mangroves exude the oxygen transported
through its aerenchima turning the sediment aerobic. The
oxygen transported usually exceeds the demand of
oxygen of the roots, resulting in its liberation for the
rhizosphere. Montgomery & Price (1979) they showed
that in experimental conditions Rhizophora mangle plants
by means of its roots oxidize the atmosphere around it,
Chiu & Chou (1991) findings agreed that the same
happens in the plants of Kandelia candel, Campos &
Gallo (1997) studying plants of Rhizophora mangle and
Avicennia germinans arrived the same conclusion.
Fe and Zn accumulated mainly in the roots of
Avicennia germinans. That indicates that the oxygen
liberated by the roots oxidizes the Fe+2 soluble original
of the pore water (Thibodeau & Nickerson, 1986) for
Fe(OH)3 insoluble (Bartlett, 1961), that precipitates and
it is powerful coprecipit of another heavy metals, giving
origin the constant presence of plates of Fe in the roots of
Avicennia germinans (Otte et al., 1997), that act as
geochemical barriers for absorption of other metals for
the plant (Mendelshon & Postek, 1982). Tanizaki (1993)
and Lacerda et al. (1995) they analyzed those plates of Fe
and they observed that actually the high concentration of
heavy metals in roots of Rhizophora mangle and
Avicennia germinans is due the deposition in the plates,
and that if this be removed of the plant, its roots don't
present elevated amounts compared to those of metals.
Lacerda et al. (1995) it observed that about 96% of Fe
and 62% of Zn of the roots is due the plates of Fe (Tab.3).
CONCLUSIONS
The physical-chemical parameters are influenced
strongly by the vegetation coverage, seasons, burning and
amount of roots. The roots of the trees and the crabs
produce holes in the sediments that facilitate the
penetration of the water and the vegetable covering
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impedes that that water evaporates, increasing the
humidity. The areas that it contains, there is larger
amount of trees and larger amount of organic matter. The
roots of Avicennia possess associated filamentous
mushrooms that form a fine net that influences in the
amount of organic matter. The farming area presented
smaller amounts of organic matter, because they are
constantly being burned. The acidity (pH) in all the areas,
except for deforested area, it is due to decomposition
microbial sedan chair and the hydrolyze of the tannin of
the plants. The salinity is larger in the surface than in
depth in the dry season period, because the high solar
radiation increases the rate of evaporation of the water,
concentrating the salts in the pore water. The metal
concentrations of weighed sediments are low in
comparison to the other mangroves from other sites,
reflecting these background values, except for the
concentration of the Fe, that is the metal in largest
concentration in this study, and to accumulate in the roots
of the plants in the form of plates. Mn was the most
mobile metal in the plant with high concentration factors
that can indicate a possible specific absorption
mechanism of Avicennia germinans for Mn.
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Table 2. Heavy metals concentrations in sediment. S – strongly bound fraction and
W – weakly bound fraction (μg.g-1).
Areas
Fe (S)
Fe (W) Mn (S) Mn (W) Zn (S) Zn (W) Cr (S) Pb (S) Cu (S)
AV

10842,6

1880,7

44,8

39,6

19,7

9,9

23,3

9,1

1,4

SM

10448,7

2183,5

42,3

37,9

20

13,7

26,5

13,9

1,7

CA

6972,2

1625,2

32,6

20,2

16,9

8,2

14,3

7,7

0,8

FA

6352,5

1640

34,4

19,7

18,2

10,1

14,4

9,7

1,1

DA

7478,1

1314,7

38,6

31,6

19,5

12,3

14,4

9,4

1,7

Table 3. Heavy metal concentration in Avicennia germinans.
Mean and standard deviation (μg.g-1).
Plant parts
Roots
Leaves
Branches

Heavy metal concentration in Avicennia germinans (μg.g-1)
Fe
564,7
34,9
18,7

(±67,8)
(±4,8)
(±0,5)

17,6
120,8
42,7

Mn
(±0,9)
(±5,6)
(±4,4)

18,7
9,4
5,2

Zn
(±3,2)
(±1,2)
(±1,0)
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INTRODUCTION
Guaratuba Bay (25°52´S; 48o 39´W) is a seemingly
pristine estuary, surrounded by mangrove forests and
furnished with fresh water by two principle rivers,
Cubatão and São João (Figure 1). The average discharge
of these rivers is approximately 80 m3/s (Marone et al.,
2004). Two small towns are located on opposite sides of
the mouth of the estuary, where fishing and tourism are
the most significant source of income. Guaratuba Bay is
situated about 90 miles southeast of the industrialized city
of Curitiba and south of the busy port of Paranagua.

250 52 S
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Cubatão
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Martinhos
GT 7

•
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GT 4

GT9
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W
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G T 10

Guaratuba

Atlantic
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Guaratuba Bay

Figure 1. Study area with core sites
Studying sediments can give insight on geochemical
activities, natural or anthropogenic, taking place in
estuaries. Among trace metals sensitive to changes in
physical-chemical conditions is Mn. This trace metal is
known to be a good indicator of reduction-oxidation
conditions present in sediments, specifically in its
reactive form. The distribution of reactive Mn can be used
as a parameter, representing stratified changes based on
redox potentials in coastal sediments (Gagnon et al.,
1997). Heavy metals can also provide invaluable
information on geochemical parameters of river basins as

deduced by estuarine sediments. Sediments have the
ability to stock Hg and register the accumulation history
of this metal (Lacerda et al., 1993; Machado et al., 2002).
In Brazil, besides the Amazon region and Rio de Janeiro
State, not much information is known on the dynamics of
Hg in coastal areas (Marins et al., 2004; Wasserman et
al., 2002).
METHODS
Six sediment cores, 7 cm in diameter and 70 cm in
length were collected at the site shown in figure 1. The
cores were sliced in 2 cm intervals until the 10 cm depth,
3 cm until the 25 cm depth and 5 cm until the end of the
core. The whole length of core was not utilized due to
collecting restrictions.
Manganese concentrations were determined after 1.0
g of dry sediment was stirred in 20 ml of HCl 0.5N for 10
h. Extracts were centrifuged (3000 rpm for 15 min.) and
the acid solution was analyzed by ICP-AES Optima
3000. Sediment reference SLRS-4 (n=6) was analyzed
along with the samples. The reproducibility was within
10%. From here forward the reactive fractions of Mn
will be referred to as MnHCl. Total Hg concentrations
were analyzed by cold vapor atomic absorption
spectrophotometry, following digestion in an aqua regia
solution and a reduction with SnCl2 (Marins et al., 1998).
Standard reference sediments PACS-2 and NIST SRM2794 were analyzed in parallel with the samples in order
to estimate the Hg analytical recovery. Reference
sediment analysis showed a precision of 10%, as
indicated by the relative standard deviation replicates.
This analysis showed that Hg was adequately recovered,
with an average recovery of 90%.
Gamma-ray measurements were conducted by using
a semi-planar intrinsic germanium high purity coaxial
detector with 40% resolution, housed in a Canabarra
shield and coupled to a multichannel analyzer. Intervals
of the sediment core were combined to increase mass.
Lead–210 activity was determined by the direct
measurement of 46.5 Kev gamma peak. Radium-226
214
activity was calculated by averaging Pb 295.2 KeV and
214
210
Bi 609.3 KeV energies. The excess, unsupported Pb
210
226
( Pbex) activity was estimated by subtracting the Ra
210
from the total Pb activity. Samples were counted for
100000 to 240000 seconds. Background energies were
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subtracted from the photo-peak areas and self-absorption
corrections were calculated following (Cutshall et al.
1982). The sedimentation rate was determined by the CIC
(Constant Initial Concentration) dating method, so that
the implementation of 137Cs could be verified. After
gamma-counting was completed, samples were dried at
50o C to determine dry weight, porosity and stored for
future geochemical analyses. This low temperature was
used so that mercury was not lost during drying.
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salinity (Machado et al., 2004; Marone et al., 2004),
MnHCl stratification along cores (Figure 2 a) and the
concentration of cores (Figure 3 a) can be seen in
Guaratuba bay. These graphs represent a gradient of
MnHCl, increasing in a seaward direction.
Studies on Hg in estuaries have shown that dissolved
Hg is strongly attached to organic colloids, which are
deposited in areas where the drainage velocity slows
down. In general, this can be seen in estuaries, having a
negative relationship to salinity (Lacerda and Gonçalves,
2001). This is evident in Guaratuba bay, with higher Hg
concentrations along cores (Fig. 2 b) and the
concentration of each core (Fig. 3 b) near the main source
of fresh water input and in lower concentrations heading
towards the mouth of the estuary (Fig. 2 a).
Sedimentation rates have been established to be
approximately 4,0 mm/year (Sanders and Patchineelam,
2004) while Hg fluxes have been steadily increasing
(Sanders et al., 2005).
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Figure 2. Concentration to depth profiles of; a) reactive
Mn b) total Hg
RESULTS
Sediments located near mangroves are frequently
reduced due to microbial decomposition of organic
material (Gueiros et al., 2003). In reducing conditions Mn
is in its soluble form (Mn2+). Ocean water, rich in
oxygen, transforms dissolved Mn into complexes, such as
MnO2(OH), precipitating onto particles adhering onto
suspended particles and forming part of the sediment
matrix (Lacerda et al., 1999). Since Guaratuba Bay
waters are stratified by a horizontal gradient in terms of

Figure 3- Concentration to site profiles a)
reactive Mn b) total Hg
CONCLUSIONS
The MnHCl stratification in Guaratuba bay is likely
the result of changing redox conditions in this estuary.
On the other hand, there seems to be an Hg concentration
gradient, decreasing in sediments away from sediment
rich river input.
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Palavras-chave: Metais, Sedimentos, Manguezal, Contaminação, Baía de Guanabara
INTRODUÇÃO
Depois da revolução industrial muitos metais foram
lançados em sistemas aquáticos sem tratamento prévio
adequado (Nriagu & Pacyna, 1988). Entretanto, sistemas
como os manguezais podem constituir verdadeiras
barreiras biogeoquímicas, retendo metais pesados em seu
sedimento (Harbison, 1986; Lacerda et al., 1993; Tam &
Wong, 1996).
O estudo de metais em sedimentos de manguezal tem
sido realizado por diversos pesquisadores em todo o
mundo (Mackey & Hodgkinson, 1995; Tam & Wong,
1995; Machado et al., 2002; Borges et al., 2004). Tais
elementos têm diferentes comportamentos geoquímicos,
que podem favorecer o armazenamento ou a liberação
pelos sedimentos. Na região óxica de uma coluna
sedimentar, os metais podem precipitar e, ao longo do
tempo, com as sucessivas deposições, esses elementos
podem ser armazenados por um tempo indeterminado. Ao
atingirem as regiões anóxicas do sedimento estes metais
podem ser reduzidos para uma forma mais solúvel,
podendo ser precipitados como sulfetos, transportados
para a coluna d’água ou incorporados pela biota (Lacerda
et al., 1993). Sedimentos de manguezal têm sido
considerados como um reservatório potencial de
contaminantes metálicos (Harbison, 1986; Tam & Wong,
1996).
Neste trabalho buscou-se investigar o comportamento
dos elementos ferro, cobre e chumbo, assim como a
matéria orgânica ao longo de um transect em uma área de
manguezal com diferentes níveis de degradação,
localizada ao Norte da Baía de Guanabara, Sudeste do
Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
A Baía de Guanabara tem 384 km2 de corpo d’água
parcialmente eutrofizado, o qual recebe esgoto de
aproximadamente 7,8 milhões de habitantes e mais de
6000 indústrias (Kjerfve et al., 1998). Nas últimas cinco
décadas este ecossistema tem sido alvo de diversos
fatores antrópicos, tais como, aporte de efluentes
domésticos, rejeitos industriais, desmatamento da
vegetação de manguezal para extração de madeira,
aterros, grilagem (ocupação desordenada de terras
públicas), derramamentos de óleos, os quais implicam na
mortandade da biota deste ambiente, entre outros.
Contudo, existem áreas remanescentes de manguezal que
podem estar contribuindo para a retenção de metais,
assim como outros elementos no sedimento.

A área fisiográfica em estudo é situada ao Norte da
Baía de Guanabara, abrangendo o município de Mauá,
estado do Rio de Janeiro, limitando-se entre 22º43’13’’S
e 43º11’45’’W (Fig. 1).

Figura 1. Mapa de localização do manguezal de Mauá,
Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, SE do Brasil.
Foram coletados três testemunhos ao longo de um
transect perpendicular à costa, entre março de 2003 e
fevereiro de 2004: testemunho T4 proveniente da planície
de lama onde a floresta de manguezal foi degradada cerca
de vintes anos; testemunho T5 onde havia uma floresta
morta há dois anos, provavelmente degradada por pragas;
testemunho TM1 onde havia um remanescente de floresta
de Laguncularia racemosa. Os testemunhos foram
secionados em intervalos de 2 cm, até os 10 cm de
profundidade.
As sub-amostras de sedimentos foram secas em estufa
a 40°C durante 72h, sendo posteriormente maceradas
com gral de ágata a fim de serem homogeneizadas. A
extração das amostras foi realizada em 0,400 g de
sedimento seco utilizando HCl 1 M, com o objetivo de
extrair a fração mais lábil.
As concentrações dos metais ferro, cobre e chumbo
foram obtidas por espectrofotometria de absorção
atômica com chama (APHA, 1995) em espectrofotômetro
VARIAN, modelo SPECTRAA-300.
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Tabela 1. Concentrações máximas e mínimas dos metais
analisados e teores de matéria orgânica.
Fe (mg.g-1)

Cu (µg.g-1)

Pb (µg.g-1)

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

T4

18,3

23,4

52,1

75,0

32,7

39,2

19,2

25,3

T5

5,88

8,83

5,27

12,5

22,9

25,4

31,1

38,7

TM1

2,38

5,35

0,36

4,46

9,77

12,7

37,5

42,5

Testemunho

Mat. org.(%)

FERRO
As concentrações obtidas para o ferro são mais
elevadas próximo à baía, decrescendo no sentido do
continente (Fig. 2). O maior acúmulo deste elemento se
dá nas áreas onde não existe vegetação, por exemplo, no
testemunho T4 (concentrações entre 18,3 e 23,4 mg Fe.g1
). No testemunho T5 os valores encontrados variam entre
5,88 e 8,83 mg Fe.g-1. O mesmo comportamento, em
relação às baixas concentrações deste elemento é
verificado no testemunho TM1 (entre 2,38 e 5,35 mg
Fe.g-1). Na superfície do testemunho T4 (0 a 6 cm)
verificam-se concentrações mais elevadas de ferro,
variando de 21,2 a 23,4 mg Fe.g-1 (Fig. 2), sugerindo que
a diminuição nas concentrações deste metal com a
profundidade seria a provável retenção deste elemento na
forma reduzida. Nos testemunhos T5 e TM1 o ferro tende
a diminuir com a profundidade.
A diminuição que o ferro apresentou ao longo do
transect (de T4 a TM1) está mostrando que os
testemunhos mais ricos neste elemento são os mais
próximos à baía e o testemunho mais pobre é o que
apresenta vegetação viva (TM1). O testemunho T5
mostra um comportamento intermediário entre os
testemunhos do transect parecendo que, por sua floresta
ter sido degradada recentemente, sua tendência seria
acumular ferro, como sugerido pelos dados do
testemunho T4.
COBRE
Ao longo do transect (de T4 a TM1) o cobre
apresenta um comportamento decrescente, mostrando
valores máximos em torno de 75 µg Cu.g-1 (T4), 12,5 µg
Cu.g-1 (T5) e 4,46 µg Cu.g-1 (TM1). Tal distribuição se
deve ao aporte de cobre proveniente da contaminação das
águas da Baía de Guanabara, desta forma, os testemunhos
mais próximos à baía são mais freqüentemente banhados
e, conseqüentemente, mais contaminados por cobre em

Ferro (mg.g-1 )
0
Profundidade (cm)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores máximos e mínimos dos resultados obtidos
para os três testemunhos analisados encontram-se
discriminados na Tabela 1.
As Figuras 2, 3, 4 e 5 mostram a distribuição das
concentrações de ferro, cobre, chumbo e matéria
orgânica, respectivamente, ao longo dos testemunhos
analisados.

relação aos testemunhos mais próximos ao continente,
demonstrando que a contaminação é proveniente da baía.
Os perfis T4 e T5 revelam que num período mais
recente
os
valores
de
cobre
aumentaram
significativamente (Fig. 3). Estes valores podem estar
mostrando que este aporte de cobre pode ser de origem
antrópica, como indicado pela atividade industrial e a
ocupação urbana da região.
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Figura 2. Distribuição das concentrações de ferro ao
longo dos perfis dos testemunhos analisados.
Esses resultados mostram que houve sérias
contaminações com rejeitos de cobre no sedimento em
estudo nos últimos quarenta e cinco anos, de acordo com
a taxa média de sedimentação da área em estudo, a qual
está estimada em 0,24 cm.ano-1, calculada com o método
do 210Pb (Borges, dados não publicados).
Cobre (µg.g-1 )
0
Profundidade (cm)

A quantificação de matéria orgânica foi realizada de
acordo com o método da perda por ignição (450°C por
5h).
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Figura 3. Distribuição das concentrações de cobre ao
longo dos perfis dos testemunhos analisados.
CHUMBO
Os valores mais elevados de chumbo foram obtidos
próximo à baía (32,71 a 39,17 µg Pb.g-1, T4). À medida
que se adentra no continente as concentrações de chumbo
decrescem (22,92 a 25,42 µg Pb.g-1 para T5 e 9,77 a
12,73 µg Pb.g-1 para TM1), ver Fig. 4. Este metal não
mostrou uma tendência de variação vertical nos
testemunhos, embora tenha seguido a mesma tendência
ou acumulação que o ferro e o cobre, no sentido do
continente.
MATÉRIA ORGÂNICA
O conteúdo de matéria orgânica aumenta em direção
ao continente. Percebe-se que o testemunho T4 apresenta
valores baixos (entre 19,2 e 25,3%) provavelmente
porque este testemunho não tem cobertura vegetal,
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enquanto o testemunho TM1 demonstra uma forte
influência da cobertura vegetal. Embora o testemunho T5
seja de uma área de floresta morta mais recentemente, ele
ainda mostra a influência da vegetação que outrora
existia, porém com menor conteúdo de matéria orgânica
(entre 31,1 e 38,7%) que no TM1 (entre 37,5 e 42,5%).
Foi observado que o T5 vem reduzindo o conteúdo de
matéria orgânica na camada superior, deixando de ser um
ambiente semelhante ao TM1 e se aproximando ao T4.

Chumbo (µg.g-1 )
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Figura 4. Distribuição das concentrações de chumbo ao
longo dos perfis dos testemunhos analisados.
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Figura 5. Distribuição do teor de matéria orgânica ao
longo dos perfis dos testemunhos analisados.
CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS
Foram encontradas poucas correlações significativas
(p<0,05) entre as variáveis estudadas. A matéria orgânica
apresentou correlação negativa com o cobre no
testemunho T4 (r = -0,9125) e com o ferro no testemunho
T5 (r = -0,9845). Estas correlações negativas
provavelmente refletem as diferentes origens da matéria
orgânica (que vem provavelmente em grande parte do
manguezal localizado no sentido do continente) e dos
metais provenientes do transporte pelas águas da baía.
CONCLUSÃO
Os resultados sugerem que a poluição das águas da
Baía de Guanabara implica em um elevado aporte de
cobre e chumbo para a área de estudo, onde a degradação
da vegetação vem causando uma alteração na acumulação
de matéria orgânica, que pode afetar a acumulação de
metais. A matéria orgânica proveniente do manguezal
provavelmente possui uma menor concentração de metais
que os sedimentos trazidos pelas águas de maré, podendo

diluir os metais oriundos da baía, como indicado para o
cobre e o ferro.
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Palavras-chave: Floresta Atlântica, Óxido Nitroso, Interação Biosfera-Atmosfera, Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Os ecossistemas florestais tropicais são marcados pela
sua biodiversidade e heterogeneidade. As florestas
tropicais e os seus solos têm participação significativa na
dinâmica de processos químicos e físicos da atmosfera,
uma vez que atuam como fonte e sorvedouro de vários
gases-traço, como N2O, NO, CO2 e CH4 (KELLER et
al., 1983; KELLER et al., 1986; GOREAU & DE
MELLO, 1987; KAPLAN et al., 1988; BAKWIN et al.,
1990; BOUWMAN et al., 2000).
Em particular o N2O, um gás quimicamente inerte na
troposfera, desempenha um importante papel no balanço
global de energia, uma vez que absorve parte da radiação
infravermelha emitida pela superfície da Terra,
contribuindo desta forma para o efeito estufa (BRUME &
BEESE, 1992). Seu tempo de residência na atmosfera é
cerca de 150 anos devido à sua estabilidade na troposfera
(BRUME & BEESE, 1992; YAMULKI, et al., 1995). Na
estratosfera, o N2O participa de reações catalíticas,
formando o NO, uma das espécies contribuintes para a
depleção da camada de ozônio (CICERONE, 1989).
As medições sazonais dos fluxos de N2O apresentam
uma grande contribuição para o conhecimento do ciclo
global do nitrogênio. Uma das mais importantes
mudanças globais causadas pelo homem é o rápido
aumento nas concentrações de CO2 (0,5% ano-1), CH4
(1% ano-1), N2O (0,5% ano-1) e um número de outros
gases-traço radiativos tem ocorrido nestes últimos anos
(Costa, 2002).
O PARNASO possui uma área de 11.000 ha, nos
municípios de Magé, Guapimirim, Petrópolis e
Teresópolis. O relevo é montanhoso com três picos com
mais de 2.000 m de altitude e outros seis com mais de
1.500 m. A Pedra do Sino, com 2.263 m é o ponto
culminante. A altitude mais baixa do Parque é de 145 m,
no município predominantemente plano de Magé. As
áreas planas dentro do PARNASO são poucas e
pequenas.
O microclima do PARNASO varia muito com a
altitude. A porção do PARNASO acima dos 800 m
possui um clima denominado de Mesotérmico brando
com temperaturas entre 18ºC e 19ºC. As partes mais
altas, juntamente com os picos do Parque Nacional do
Itatiaia, registram as temperaturas mais baixas do Estado
do Rio de Janeiro. Geadas e chuvas de granizo são
comuns nas altitudes maiores. A temperatura média
anual à uma altitude de 1.000 m é de aproximadamente
18ºC. A precipitação média anual na mesma altitude fica
entre 2.000 e 2.500 mm, mas cresce com a altitude,

podendo atingir quase os 3.000 mm por ano (Ibama,
2005).
Os fluxos de N2O na interface solo-atmosfera foram
medidos de janeiro a junho de 2005. A área selecionada
para realização destas medidas está localizada à margem
da trilha Mozart Catão, na sede Teresópolis, onde foram
selecionados e demarcados 7 pontos de amostragem. A
coleta das amostras ocorreu sempre na parte da manhã,
em geral, entre 10:00 e 12:00 horas.
Os fluxos foram medidos por meio de câmaras de
PVC, com 30 cm de diâmetro e 15 cm de altura (câmaras
estáticas). Para medidas dos fluxos, as câmaras foram
inseridas a cerca de 2 cm de profundidade da superfície
do solo. A inserção da câmara foi feita através de
movimentos giratórios de forma a minimizar alterações
na serrapilheira e, ao mesmo tempo assegurar boa
vedação.
Imediatamente após a inserção da câmara, uma
amostra de ar atmosférico (cerca de 20 cm3) foi recolhida
em seringa de plástico de 60 cm3. Dez minutos após a
inserção da câmara, uma primeira amostra de ar do
interior de cada câmara foi retirada. A partir daí, outras 3
amostras de ar foram retiradas do interior da câmara em
intervalos de 10 minutos. As seringas utilizadas tinham a
elas acopladas válvulas de 3 vias que asseguravam sua
vedação.
Durante a amostragem, foram feitas medidas da
temperatura do solo, na mesma profundidade de inserção
das câmaras, e do ar. Após cada coleta, as seringas foram
transportadas para o Laboratório de Biogeoquímica de
Ambientes Tropicais do Departamento de Geoquímica da
UFF. As análises de N2O foram efetuadas sempre no
mesmo dia em que as amostras foram coletadas.
O N2O foi analisado por cromatografia a gás
(Shimadzu GC-17) equipada com detector de captura de
elétrons de Ni63. O gás de arraste utilizado, a uma vazão
de 30 cm3 min-1, foi argônio contendo 5% de metano
(White Martins). Durante as análises, as temperaturas do
detector e da coluna cromatográfica foram mantidas a
340ºC e 60ºC, respectivamente. A válvula de injeção de
amostra possui um loop de 2 cm3. A coluna
cromatográfica, em aço inox e empacotada com Porapak
Q (80-100 mesh), possui 4 m de comprimento e 1/8 de
polegada de diâmetro. Para quantificação das
concentrações de N2O nas amostras foram utilizados
padrões de 356 ppb e 840 ppb (White Martins, Gases
Especiais). Os resultados foram registrados por meio do
software Shimadzu CLASS CR-10 executado em MS-
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Windows. O fluxo de N2O na interface solo-atmosfera foi
calculado através da seguinte equação:
F = h[dC/dt]t=0
onde h é a altura da câmara, e [dC/dt]t=0 é a inclinação da
curva de concentração de N2O em função do tempo em t
= 0 (Goreau e de Mello, 1987; de Mello e Hines, 1994).
A Tabela 1 apresenta resultados de medidas quinzenais
de fluxos de N2O na interface solo-atmosfera na área
selecionada para este estudo. O fluxo médio no período
estudado (janeiro-junho 2005) foi 2,75 µg N m-2 h-1, com
médias diárias variando de 1,73 a 4,62 µg N m-2 h-1.
Tabela 1. Fluxos de N2O (em µg N m-2 h-1) na interface
solo-atmosfera em área com cobertura de Floresta
Ombrófila Densa no PARNASO. MA = Média
aritmética; DP = Desvio padrão; MED = Mediana; MIN
= Mínimo; MAX = Máximo.
Data
MA
DP
MED
MIN
MAX
31/01/2005

4,62

1,59

4,52

2,87

6,56

14/02/2005

3,17

0,80

3,32

2,11

4,2

01/03/2005

2,88

0,60

2,80

2,04

3,95

15/03/2005

3,27

0,66

3,44

1,98

4,09

29/03/2005

2,91

1,04

2,48

2,06

4,82

11/04/2005

2,37

0,59

2,10

1,86

3,44

28/04/2005

3,06

0,92

2,57

2,22

4,72

10/05/2005

1,73

0,74

1,89

0,83

2,61

24/05/2005

2,25

0,89

2,56

1,04

3,66

14/06/2005

1,85

0,57

1,92

1,00

2,52

28/06/2005

3,00

1,69

2,59

0,85

5,67

Estes valores de emissão de N2O do solo para a
atmosfera parecem baixos quando comparados aos de
outros estudos realizados em solos com cobertura de
Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro (Tabela 2).
De Mello e Goreau (1998) encontraram uma média de
11,4 µg N m-2 h-1 para fluxos de N2O medidos em vários
solos com cobertura de floresta nativa. Neste mesmo
trabalho, de Mello e Goreau (1998) encontraram, em uma
única campanha realizada no mês de agosto de 1987, um
fluxo médio de 8,1 µg N m-2 h-1 em solo do PARNASO.
Na Serra da Coroa Grande, de Mello e Goreau (1998)
verificaram indicativos de variações sazonais nos fluxos
de N2O, visto que valores médios foram maiores em
dezembro (16 µg N m-2 h-1) do que em agosto (5,9 µg N
m-2 h-1).
No Parque Nacional do Itatiaia, Lopes (1998) observou
uma variação sazonal ainda mais proeminente, com
fluxos médios de 3,6 µg N m-2 h-1 em agosto, 11 µg N m-2
h-1 em outubro e 24 µg N m-2 h-1 em fevereiro-março. Em
dois anos de estudos, Costa (2002) encontrou fluxos
médios de N2O de 14 µg N m-2 h-1 no Parque Estadual da
Serra da Tiririca e de 30 µg N m-2 h-1 no Parque Nacional
da Tijuca. Dos estudos já realizados no estado do Rio de
Janeiro, o fluxo médio de N2O mais elevado foi

verificado por Maddock et al. (2001) na Reserva
Biológica do Tinguá, 48 µg N m-2 h-1.
Tabela 2. Fluxos de N2O (em µg N m-2 h-1) em solos de
remanescentes da Floresta Atlântica no Estado do Rio de
Janeiro. PN = Parque Nacional, PE = Parque Estadual,
ReBio = Reserva Biológica, DP = Desvio padrão; n =
Número de amostras; E.E. = Este estudo; (1) Costa
(2002); (2) de Mello e Goreau (1998); (3) Lopes (1998);
(4) Maddock et al. (2001).
Local
N2O
DP
n
Mês/Ano Ref.
PARNASO

2,75

1,12

74

E.E.

15

JanAbr/05
Jun/97Mai/99
Jun/97Mai/99
Dez 86

PN da Tijuca

29,6

39

162

PE da Serra da
Tiririca
Serra da Coroa
Grande
Serra da Coroa
Grande
Serra da Coroa
Grande
PN do Itatiaia

14,4

30

284

15,6

12,6

8,5

6,7

11

Mai 87

(2)

5,9

4,1

11

Ago 87

(2)

3,6

-

12

Ago 96

(3)

PN do Itatiaia

10,9

-

8

Out 96

(3)

PN do Itatiaia

23,9

-

20

(3)

48

-

131

Fev-Mar
97
Abril/96Mar/97

ReBio do
Tinguá

(1)
(1)
(2)

(4)

Os principais fatores responsáveis pela produção de
N2O são fertilidade do solo, matéria orgânica, umidade,
temperatura e teor de oxigênio do solo (Bouwman et al.,
1993). De acordo com Potter et al. (2001), a proporção
dos gases traços de nitrogênio (NO:N2O:N2) produzidos
no solo pela atividade de microorganismos (basicamente,
nitrificação e desnitrificação) depende acentuadamente da
razão volumétrica entre a quantidade de água no solo e
sua porosidade total, normalmente chamado de “espaço
dos poros preenchidos por água ou EPPA” (water-filled
pore space, WFPS).
Conforme Potter et al. (2001), os gases NO e N2O são
produzidos em proporções semelhantes para valores de
EPPA na faixa de 20-60%. Já na faixa de 60-90%,
quando condições redutoras começam a se estabelecer no
solo, a produção de N2O prevalece, enquanto que em
solos com elevado grau de umidade (EPPA > 90%)
predomina a produção de N2. Neste último caso, a
elevada umidade do solo impede tanto a entrada de
oxigênio (O2) do ar no solo quanto a saída do N2O
produzido
pelas
atividades
microbiológicas.
Permanecendo retido no solo, o N2O atua como receptor
de elétrons na oxidação da matéria orgânica do solo por
bactérias redutoras, formando N2.
Embora não tenham sido feitas medidas de EPPA na
área do PARNASO onde os fluxos de N2O estão sendo
medidos, pretende-se, no futuro, efetuar medições de
EPPA paralelamente às medições de fluxos de N2O, bem
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como ampliar o número de pontos de coleta. Pretende-se
também verificar a relação entre os fluxos de N2O e o
aporte de nitrogênio atmosférico (NH4+ e NO3principalmente).
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A BAÍA DE GUANABARA
A Baía de Guanabara, um estuário, possui 4080 km2
de bacia de drenagem e 100 m3 s-1 de vazão hídrica
(Kjerfve et al., 1997). Sua bacia hidrográfica abrange
total ou parcialmente 15 municípios, englobando grande
parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ),
onde vivem cerca de 11 milhões de habitantes, dos quais
aproximadamente 71% lançam esgotos domésticos
diretamente nas águas da baía. O lançamento de matéria
orgânica alcança 465 t d-1, sendo apenas 15% tratado
adequadamente (Mayr et al., 1989).
O impacto antrópico, gerado pela distribuição
populacional desordenada nas margens, associado às
características geomorfológicas da baía, favorecem a
heterogeneidade espacial nas concentrações de nutrientes.
Em conseqüência, o setor noroeste apresenta elevadas
concentrações de nitrogênio (N), pois é a região de maior
descarga de esgotos domésticos e reduzida circulação
devido da pequena profundidade (Mayr et al., 1989).
A alta concentração de N acentua os processos de
oxidação (remineralização, amonificação e nitrificação) e
redução (desnitrificação e fixação de N) mediadas pelo
fitopâncton e por bactérias (Libes, 1992). Algumas destas
transformações produzem quantidades significativas de
óxido nitroso (N2O), um importante gás traço presente na
atmosfera, que da mesma forma que o CO2 absorve
radiação infravermelha contribuindo para o efeito estufa,
além de estar associado a diminuição de O3 na
estratosfera (Seitzinger & Kroeze, 1998).
As principais transformações biológicas são a
nitrificação
e
desnitrificação,
que
dependem
principalmente da concentração de oxigênio dissolvido
(O2) disponível. Em regiões sem O2 ocorre a proliferação
de bactérias que utilizam o nitrato (NO3-) como receptor
final de elétrons, desta forma a desnitrificação se torna o
principal processo de produção de N2O (Smith et al.,
1983; Butler et al., 1989). Entretanto, trabalhos realizados
na década de 1980 em águas marinhas, observaram que
em baixas concentrações de O2 a nitrificação se
acentuava e o N2O se formava como subproduto da
NH2OH, produzida durante a oxidação do NH4+ (Kaplan,
1983; Butler et al., 1989).
Estima-se que os oceanos contribuam com cerca de
20% do total de emissões de N2O, onde ele é formado
através de processos biológicos de nitrificação e
desnitrificação (Patra et al., 1999). Estimativas
preliminares do fluxo na interface ar-mar de amônia e
N2O na Baía de Guanabara revelaram uma grande
contribuição de N de suas águas para a atmosfera (~ 0,6 t

N d-1) (Guimarães 2005). Os valores mais elevados de
fluxos de saída de N para a atmosfera foram observados
na região oeste, próximo a Ilha do Governador, enquanto
fluxos de deposição foram observados nas enseadas de
Jurujuba e Icaraí e em estações do canal central.
Face às elevadas concentrações e fluxos de nitrogênio
nas águas da baía uma avaliação mais detalhada das
concentrações e processos de transformação deste
elemento se faz necessária.
AVALIAÇÃO DO ÓXIDO NITROSO
Foram realizadas amostragens espaciais na maré
enchente durante os dias 05-07/04/2004 (n=37) e 0408/04/2005 (n=41), onde amostras de água superficiais
foram coletadas e a temperatura e salinidade medidos in
situ. O N2O foi determinado através da técnica de
equilíbrio em headspace (Snow & Slack, 2002), sendo
coletados em duplicatas, no campo, 30 mL de amostra de
água do mar e 30 mL de ar em seringas de 60mL
equipadas com torneiras de 3 vias. Ainda no momento da
coleta, foi promovida a agitação desta e o ar foi repassado
para outra seringa de 20 mL também equipada com a
torneira de três vias. Todas as amostras foram analisadas
em menos de 24 horas em um cromatógrafico a gás
Shimadzu GC17A equipado com um detector de captura
de elétrons (ECD) na temperatura de 340ºC e coluna a
60ºC. Foram utilizados padrões de 356 e 840 ppb da
White Martins® e uma mistura de argônio com 5% de
metano como gás carreador a um fluxo de 2,0 mL min-1.
O cálculo da concentração na água do mar seguiu a
equação abaixo:
Cmar = (((Cs – Car) + Cs) 10-9) f
equação 1
onde: Cmar – concentração na água do mar (nM); Cs – concentração
medida na seringa (ppb); Car – concentração na atmosfera (ppb) e f –
constante da lei de Henry com ajuste da pressão de vapor e fugacidade
dada por (Weiss & Price, 1980).

Também foram analisados nitrogênio amoniacal
(NHx), nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-) através de métodos
espectrofotométricos (Grasshoff et al., 1983).
Além da distribuição espacial, a comparação
estatística entre os anos foi realizada através do teste de
Kruskal-Wallis utilizando o programa statistica 6.0®
comparando todas as estações e somente as estações
coletadas em ambos os anos.
ÓXIDO NITROSO NA BAÍA DE GUANABARA
As concentrações de N2O (Tabela 1) variaram de 5,6 a
11,8 nM (média 7,5 ± 1,4 nM) em 2004 e de 6,7 a 8,1 nM
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Tabela 1. Variações e médias do nitrito, nitrato e óxido
nitroso analisados em abril de 2004 e 2005.
NO2NO3NHx
N2O
ANO
µM
µM
µM
nM
Min
nd
0,1
2,3
5,6
Max
2,1
1,8
143,2
11,8
2004
Media
0,7
0,9
26,2
7,5
Desvio
0,5
0,5
38,7
1,4
n
32
37
37
37
Min
0,1
0,1
1,8
6,7
Max
2,0
3,0
151,5
8,1
2005
Media
0,5
0,6
18,5
7,4
Desvio
0,4
0,5
34,7
0,4
n
41
40
41
41
A salinidade na Baía de Guanabara diminui de 30,8
em 2004 para 28,8 em 2005, enquanto a temperatura
média foi mais foi mais elevada em 2005 (28,8 ºC) que
em 2004 (27,6ºC). Apesar de terem sido realizadas mais
amostragens na região interior da baía em 2005, quando
consideradas apenas as estações em comum de ambos os
anos, tanto a salinidade quanto à temperatura
apresentaram diferença significativa entre 2004 e 2005
(p< 0,01- Figuras 1 e 2).

significativas mesmo considerando somente os pontos em
comum (p<0,01).
36

34

Salinidade

32

30

28

26

24

2004
Mediana

25%-75%

2005
Mínimo e. Máximo semoutlier

Figura 2. Variação da salinidade superficial das águas da
Baía de Guanabara entre 2004 e 2005.
Em 2004, o N2O mostrou correlação significativa com
as três formas de nitrogênio inorgânico, sendo a maior
com o NO2- (r = 0,84), seguido pelo NHx (r = 0,60) e
NO3- (r = 0,37). A forte correlação entre o N2O e NO2sugere que ambos foram formados através do mesmo
processo: a nitrificação. Contudo, em 2005, não foi
verificado este mesmo padrão, sendo observada apenas
correlação negativa com NO2- (r = -0,39 – Figura 3).
13,0
12,0

2004
2005

11,0
10,0

N2O (nM)

(média 7,4 ± 0,4 nM) em 2005, não apresentando
diferenças significativas entre os anos (p=0,09). As
concentrações de N2O na água do mar encontradas na
literatura mostram uma grande variabilidade, que está
ligada a intensidade dos processos biológicos de
produção. Análises no Mediterrâneo oriental revelaram
concentrações médias de 6,5 a 7,3 nM de N2O (Bange et
al., 1996). No mar do Caribe e oceano Atlântico Morell et
al. (2001) encontraram médias de 7,14 e 7,02 nM para
águas superficiais. Em um estudo na pluma do rio Rhone,
no mar Mediterrâneo, foram verificadas concentrações na
superfície de 63 a 15 nM ao longo de um gradiente
crescente de salinidade de 20 a 37 (Bonin et al., 2002),
valores estes muito superiores que a média encontrada
nas águas da Baía de Guanabara (7,5 nM em 2004 e 7,4
nM em 2005).

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

NO2- (µM)
32,0

Figura 3. Correlação do NO2- com N2O em abril de 2004
e 2005.

31,0

Temperatura ºC

30,0
29,0
28,0
27,0
26,0
25,0
24,0

2004
Mediana

25%-75%

2005

Mínimo e.Máximo semoutlier

Figura 1. Variação da temperatura superficial das águas
da Baía de Guanabara entre 2004 e 2005.
As concentrações de NHx, NO2- e NO3- diminuíram de
2004 para 2005 (Tabela 1), apresentando diferenças

Paranhos et al. (1998) sugeriram que as baixas
concentrações de NO3- no setor noroeste da baía de
Guanabara seriam conseqüência dos processos de
desnitrificação, contudo na região entre a Ilha do
Governador e a Ilha do Fundão, a circulação de águas e
atividade fotossintética aumentariam a concentração de
O2, resultando na degradação da matéria orgânica e
liberação de grandes quantidades de NHx usadas para a
nitrificação.
Durante 2004, os maiores valores de N2O (>10,6 nM)
foram observados na região oeste da Baía de Guanabara,
ao sul da Ilha do Governador, enquanto os menores (<6,8
nM) foram encontrados na entrada e canal central. Em
2005 não foram observadas concentrações superiores a 10
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nM e o padrão de distribuição foi crescente entre a
entrada e o interior da Baía (Figura 4).

Figura 5. Distribuição espacial da % saturação de N2O
na Baía de Guanabara em abril de 2004 e 2005.
Figura 4. Distribuição espacial das concentrações de
N2O (nM) na Baía de Guanabara em abril de 2004 e
2005.
A saturação também mostrou variabilidade maior em
2004 (94 a 198%) que em 2005 (111 a 139%). Os
maiores valores foram observados próximos a Ilha do
Governador em 2004 e na área de proteção ambiental de
Guapimirim em 2005 (Figura 5). Vale ressaltar que em
2004 não foi possível a realização de amostragens em
Guapimirim, apesar de terem sido observadas
concentrações bem menores na região da Ilha do
Governador em 2005 comparadas a 2004. De maneira
geral, as águas se mostraram supersaturadas em ambos os
anos (2004: 124 ± 23%; 2005: 125 ± 8%). Subsaturações
foram observadas apenas em 2004 na enseada de Icaraí e
no canal central.

A Baía de Guanabara pode ser considerada uma fonte
de N2O para a atmosfera, contudo as evidências mostram
a necessidade de estudos mais detalhados sobre os
processos de produção e concentrações de N2O em suas
águas.
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Plavras-chaves: macrófitas, lignina, biomarcadores, sedimentos superficiais
INTRODUÇÃO
Ecossistemas lacustres são ambientes deposicionais
que registram em seus sedimentos processos tanto
autóctones quanto alóctones. A relevância destes
processos está relacionada diretamente a influências
geomorfológicas de sua bacia de drenagem. Quando não
se observa grande declividade ou quando a presença de
vegetação não é efetiva, o ecossistema tem característica
oligotrógica e a vegetação aquática torna-se a principal
fonte de matéria orgânica (MO) para ambientes
deposicionais.
Macrófitas são vegetais aquáticos superiores
vascularizados que apresentam características de vegetais
terrestres e grande capacidade de adaptação. Pesquisas
realizadas em regiões temperadas e tropicais mostram que
comunidades macrofíticas são capazes de produzir
grandes interferências no ambiente e fazem parte do
compartimento mais produtivo do ecossistema lacustre
(Esteves, 1998). Desta forma, regiões marginais
colonizadas por macrófitas, devem ser vistas como um
compartimento relevante dentro dos ecossistemas
lacustres, por serem parte de um compartimento de
grande importância na produção de MO para o ambiente
deposicional. A composição de MO presente nos
sedimentos se torna um importante objeto de estudo para
a caracterização de processos ocorrentes.
Algumas moléculas orgânicas presentes na MO são
somente encontradas em organismos específicos,
podendo agir como um traçador, determinando a fonte ou
origem do material depositado. Estes compostos são
conhecidos também como marcadores biológicos ou
biomarcadores.
Dentre os compostos moleculares utilizados em
ambientes aquáticos como biomarcadores, os fenóis
oriundos da lignina têm sido utilizados como traçadores
específicos de vegetais superiores vasculares. Poucos são
os trabalhos que relacionam esses biomarcadores a
plantas vasculares aquáticas, como comunidades
macrofíticas colonizadoras das margens e de demais
partes rasas de ecossistemas lênticos.
A lignina se enquadra entre as substâncias naturais
mais abundantes da face da terra, ocupando cerca de 30%
do carbono da biosfera (Fengel; Wegner, 1984). Quando
degradada, a lignina é oxidada em moléculas aromáticas
bifuncionais. Os principais produtos de degradação da
lignina são fenóis que estão divididos em quatro grupos:
Vanilil (V), Siringil (S), Cinamil (C) e p-Hidroxi (P).

Diferentes teores de lignina e diferentes formulações
constitucionais baseados em suas unidades básicas
(monômeros) foram observados em diferentes táxons de
espécies arbóreas (Albuquerque et al., 1995). Desta
forma, torna-se possível através da caracterização e da
abundância destes monômeros em cada fonte, caracterizar
no sedimento como um determinado grupo
(angiospermas ou gimnospermas) e tipos de tecidos
(tecidos lenhosos ou não lenhosos) contribuíram para a
matéria orgânica depositada.
Os fenóis do grupo vanilil estão presentes nos tecidos
de todos os tipos de plantas vasculares. Eles podem estar
presentes na sua forma ácida (Vd), aldeídica (Vl) e
cetônica (Vn). Já os fenóis do grupo siringil podem ser
observados em tecidos de plantas angiospermas lenhosas.
Também ocorrem na forma ácida (Sd), aldeídica (Sl) e
cetônica (Sn). Os fenóis do grupo cinamil estão presentes
em quantidades consideráveis somente em plantas
angiospermas não lenhosas (Farella et al., 2001, Goñi e
Hedges, 1992 e Hedges e Mann, 1979) como as
macrófitas. O grupo cimamil apresenta somente duas
formas ácidas: ácido p-coumárico (Cd) e o ácido felúrico
(Fd). Os fenóis do grupo para-Hidroxi (P) não são
contabilizados no valor de lignina total (λ), apenas os
grupos V, S e C, isto se deve ao fato que seu composto
aldeídico (pBl, parahidroxibenzaldeído) pode ser
encontrado tanto no material de origem vegetal quanto
em organismos planctônicos (Hedges, 1975; Tareq et
al.,2003; Dittmar et al., 2004) como por exemplo no
perifíton.
Como todos os grupos de plantas possuem em sua
composição o grupo vanilil, pode-se utilizá-lo como um
parâmetro normalizador. Ao plotar um gráfico que
relaciona a razão Siringil versus Vanilil (S/V) e Cinamil
versus Vanilil (C/V) é possível separar a área do gráfico
em regiões dos principais grupos de plantas. A Figura 1
mostra as áreas de ocorrência dos principais grupos de
plantas. Nela estão plotados os valores encontrados para
as espécies vegetais estudadas neste trabalho.
Na região de baixos valores da razão S/V e baixos da
razão C/V podem ser observadas as plantas
gimnospermas. Na região de altos valores da razão S/V e
baixos da razão C/V observam-se às angiospermas
lenhosas. Numa maior área pode-se observar as
angiospermas não lenhosas que tem como característica
altos valores de C/V.
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ÁREA DE ESTUDO
A Lagoa do Caçó está situada no nordeste brasileiro
(2o 58’N; 43o 25’W), no estado do Maranhão. O clima da
região é o tropical segundo a classificação climática de
Strahler e Strahler, (1989). O período chuvoso atravessa
os meses de dezembro a junho. Segundo Nimer, (1972) a
temperatura média anual é de 26 a 28 oC com máxima de
36 oC. A precipitação varia de 1500 a 1700 mm/ano.
Segundo Sifeddine et al; 2003 a lagoa é oligotrófica.
Hoje, a lagoa se encontra com quatro zonas ecológicas
distintas. A zona I com até 1,5 m de profundidade possui
um denso banco de macrófitas vasculares emersas. Esta
zona foi dividida em duas outras: a zona 1A, com
profundidade até 1 m livre de perifiton e a zona 1B com
profundidade entre 1,0 e 1,5 m onde se encontra presente
macrófitas vasculares flutuantes (Nympheae) e perifiton.
A zona II com profundidade entre 1,5 e 3,5 m, é
colonizada por macrófitas vasculares submersas
(Cabomba) juntamente com junco (Eleocharis). Na zona
III onde a profundidade encontra-se entre 3,5 e 5,0 m
observa-se em contato com o sedimento macrofibras
submersas. Na zona IV, que ocorre depois de uma
profundidade de 5,0 m, não ocorre mais nenhum tipo de
colonização bêntica.
A região em torno da Lagoa do Caçó é formada por
um mosaico de cerrado com diversos tipos de coberturas
campestres,
florestas
savânicas,
resultado
da
complexidade de processos climáticos, físicos e
biogeográficos que podem ter influenciado na
composição da vegetação. Nas lagoas próximas é
diversificada a ocorrência de macrófitas aquáticas sendo
importante presença de Nympheae, Cabomba e
Montrichardia (Cecantinni; Ledru, 2000).
AMOSTRAGEM
Ao longo do perfil horizontal foram coletadas
amostras das possíveis fontes de MO para a lagoa. Foram
coletados: Gramíneae da margem, perifiton, macrófitas
de folhas flutuantes (Nympheae), macrófitas submersas
(Cabomba), Herbácea aquática (Cyperaceae, Eleocharis),
e serrapilheira.
Foram coletadas amostras de sedimentos superficiais
em frascos através de mergulho de apnéia em colunas
d’água de 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; e 3,5 metros. Este perfil
horizontal foi definido a partir da observação uma clara
zonação biológica e um suave gradiente batimétrico em
direção ao fundo do lago.
Todas as amostras de sedimento superficial e de
possíveis fontes foram secas em estufa sem que fosse
atingida a temperatura de 50 oC, maceradas e
homogeneizadas. Para a homogeneização foi utilizado um
moinho analítico Q-298A21 marca Quimis.
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS FENÓIS
ORIUNDOS DA LIGNINA
Para a caracterização dos fenóis oriundos da lignina
em amostras de plantas e sedimentos foi utilizada a
degradação oxidativa em meio básico com óxido de cobre
(CuO) e extração com éter dietílico. Utilizou-se a técnica
de Goñi e Hedges, 1992 otimizada por Zocatelli, 2005.

Os extratos foram secos em atmosfera de N2 e
posteriormente lidos em cromatógrafo a gás HP5890.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As concentrações dos principais grupos de fenóis da
lignina entre as fontes apresentaram de uma maneira
geral, maiores concentrações de cinamil nas plantas
aquáticas Nympheae, Cabomba e Eleocharis. O perifiton
por ser composto de vegetais inferiores não apresentou
derivados da oxidação da lignina sendo as concentrações
detectada para o grupo P (0,629mg/100mg CO) referente
ao composto p-hidroxibenzaldeído (pBl) presente
também em microalgas como, por exemplo, as
diatomáceas (Tareq et al., 2004). O ácido para
hidroxibenzaldeído (pBl) se destacou como um bom
traçador de perifiton enquanto o ácido felúrico (Fd) do
grupo C foi o composto que melhor marcou a ocorrência
de bancos de macrófitas próximo à margem. A Nympheae
apresentou alto teor de lignina com maior contribuição de
Fd e valores altos para as razões S/V e C/V,
especialmente para a razão C/V. A espécie Cabomba
apresentou valor de λ menor que a espécie Nympheae, os
valores de C/V e S/V obtidos também foram menores. A
Nympheae apresentou maiores teores de Fd, isto está
relacionado ao fato de que plantas com maior biomassa
foliar como a Nympheae apresentam uma maior
concentração deste composto. Foi obtido um alto valor de
pBl (0,866 mg/100mg) para a Cabomba. Este fato pode
estar associado a sua grande área superficial que permite
o acúmulo excessivo de perifiton. A macrófita Cabomba
de ocorrência submersa apresentou maior razão P/(V+S)
provavelmente relacionada a maior quantidade de
comunidades perifíticas associadas, indicadas pelo pHidroxibenzaldeído (pBl). A macrófita flutuante
Nympheae, por sua vez, apresentou razão C/V mais
elevada, relacionada a maior quantidade de tecido foliar.
Para a Eleocharis foi observado um alto valor de λ (7,939
mg/100mg). As contribuições dos grupos foram: 3,923
mg/100mg de cinamil; 2,214 mg/100mg de siringil e
1,801 mg/100mg de vanilil. Foram observados altos
valores das razões C/V e S/V. Por outro lado a
Eleocharis, planta típica da interface água-terra
apresentou maior razão S/V, indicando um material mais
lenhoso do que foliar e característico de plantas
herbáceas. A gramínea, vegetação típica de margem
apresentou composição dos fenóis diferenciada das
plantas aquáticas, com baixos valores de λ (1,189
mg/100mg), destaca-se os baixíssimos valores de cinamil
e siringil (0,020 e 0,307 mg/100mg respectivamente).
A serrapilheira apresentou alto valor das razões
(Ad/Al)v e P/(V+S) devido seu elevado grau de
decomposição. Em relação a razão (Ad/Al)v, valores
acima de 0,4 indicam um aumento das formas ácidas da
vanilina proveniente da degradação das formas aldeídicas
e cetônicas (Hedges et al., 1982). Por outro lado, grupos
metoxilados (vanilil e siringil) sofrem preferencialmente
oxidação em relação ao o grupo P de compostos não
metoxilados. Desta forma, a razão P/(V+S) indica
processos diagenéticos posteriores a degradação da forma
ácida do grupo vanilil da lignina. Justifica-se assim o alto
valor de P/(V+S) da serrapilheira, diferentemente dos
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altos valores encontrados na macrófita submersa. Isto
porque dentre os fenóis p-Hidroxi, a forma ácida e

aldeídica podem ser produzidas a partir de uma grande
variedade de materiais não lignificados, como o perifiton
.

Angiospermas
lenhosas

Perifíton
Nymphaea

Angiospermas
não lenhosas

Cabomba
Eleocharis
Gramineae
Serrapilheira

Gimnospermas

Figura 1: Regiões dos principais grupos de plantas em relação as razões dos principais grupos da lignina (adaptado de
Hedge et al., 1986).
Tabela 1: Valores de todos os compostos analisados, principais razões, grupos da lignina e total de lignina para
cada amostra de vegetais analisadas. pBl - parahidroixibenzaldeído, pBn- parahidroxibenzofenona, pBd - ácido
parahidroxibenzeno, Vl - vanilina , Vn - vanilona , Vd - ácido vanílico, Sl - siringaldeído , Sn - siringona , Sd ácido siringico , Cd – ácido cumárico , Fd – ácido felúrico , P- grupo parahidroxi, V- grupo vanilil, S – grupo
siringil, C – grupo cinamil, λ – total de fenóis da lignina (V+S+C), S/V – razão entre os grupos siringil e vanilil,
C/V - razão entre os grupos cinamil e vanilil, P/V - razão entre os grupos parahidroxil e vanilil, pBn/P - razão
entre o composto parahidroxibenzofenona e o grupo parahidroxi, P/(V+S) – razão entre o grupo não metoxilado e
os grupos metoxilados, (Ad/Al)v - razão entre os compostos ácido e aldeídico do grupo vanilil
Fontes

Perifiton

Nympheae Cabomba

Eleocharis Gramineae Serrapilheira

Conc. (mg/100mgCO)

pBl
pBn
pBd
Vl
Vn
Vd
Sl
Sn
Sd
Cd
Fd

0,629
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

0,799
nd
nd
0,778
nd
nd
0,283
0,196
nd
nd
2,240

0,866
0,126
0,216
0,396
0,116
0,239
0,041
nd
0,164
0,150
0,966

0,817
nd
nd
1,370
0,275
0,156
0,766
1,117
0,331
0,935
2,987

0,656
nd
nd
nd
0,721
0,140
0,284
nd
0,023
0,020
nd

21,317
6,117
0,527
0,418
2,288
7,360
0,768
0,881
0,484
nd
nd

P

0,629

0,799

1,208

0,817

0,656

27,960

V
S
C
λ

0,000
0,000
0,000
0,000

0,778
0,479
2,240
3,496

0,751
0,205
1,115
2,071

1,801
2,214
3,923
7,939

0,861
0,307
0,020
1,189

10,066
2,132
0,000
12,199

S/V
C/V
Cd/Fd
P/V
pBn/P
P/(V+S)
(Ad/Al)v

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,615
2,880
0,000
1,027
0,000
0,636
0,000

0,273
1,486
0,155
1,609
0,110
1,264
0,604

1,229
2,178
0,313
0,454
0,000
0,203
0,114

0,357
0,024
0,000
0,762
0,000
0,562
0,00

0,212
0,000
0,000
2,778
0,219
2,292
17,608
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PHOSPHORUS FLUX TO MANGROVE SEDIMENTS IN GAUNABARA BAY, RIO DE JANEIRO
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INTRODUCTION
Mangrove sediments have been identified as
phosphorus sinks, therefore an important factor in coastal
tropical ecosystem (Holmboe et al., 2001) The
phosphorus cycle and its role in influencing the
environmental quality in areas influenced by urban
pollution. This work details phosphorus fluxes, through
210Pb geochronology, in mangrove sediments located in
Mauá, northeastern portion of Guanabara Bay (Figuras
1), where large amounts of urban wast is discharged.

214

activity was calculated by averaging Pb 295.2 KeV and
214
210
Bi 609.3 KeV energies. The excess, unsupported Pb
210
226
( Pbex) activity was estimated by subtracting the Ra
210
from the total Pb activity. Samples were counted for
40000 to 80000 seconds. Background energies were
subtracted from the photo-peak areas and self-absorption
corrections were calculated following (Cutshall et al.
1982). The sedimentation rate was determined by the CIC
(Constant Initial Concentration) dating method After
gamma-counting was completed, samples were dried at
50o C to determine dry weight, porosity and stored for
future geochemical analyses.
RESULTS
Due to the distinct activities of 210Pb and 226Ra, 210Pbex
is assumed to come from the atmosphere or fluxes not
explained by the 238U series equilibrium. This activity,
210
Pbex, was fitted to the least square procedure where the
slope was consistent. The sedimentation rate then could
then be gathered, taking for granted certain conditions; a)
the 210Pbex flux to the sediment is constant b) the
sedimentation rate is constant c) compaction was minimal
(verified by porosity) d) mixing did not take place in the
slope considered, via physical or biological disturbances.
Given these parameters, the typical (CIC) model was
applied to the 210Pbex data, resulting in a sedimentation
rate of 2.4mm/yr.

Pb-210(ex)

Figure 1. Location map of the mangrove of Mauá,
Guanabara bay, Rio de Janeiro, SE Brazil.
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METHODS
The sediment core was collected in an area where
mangroves have been suffering deforestation during the
last twenty years (S 22o 43.262’ W 43o 11.739). Organic
material (MO), was determined by loss of ignition (450
°C, for 5 h). Inorganic phosphorous (PI) and total
phosphorous (PT) was determined according to Aspila et
al. (1976). Organic phosphorous (PO) was calculated by
subtraction PT from PI. Phosphorous concentrations were
determined in accordance with Grasshoff et al. (1983).
Gamma-ray measurements were conducted by using a
semi-planar intrinsic germanium high purity coaxial
detector with 40% resolution, housed in a Canabarra
shield and coupled to a multichannel analyzer. Intervals
of the sediment core were combined to increase mass.
Lead–210 activity was determined by the direct
measurement of 46.5 Kev gamma peak. Radium-226

depth (cm)

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00

Figure 2: Unsupported 210Pb profile of core.
At 47.5 cm until 32.5cm mark PT demonstrated lower
concentration than the rest of the core. This is probably
due to the natural oscillations of phosphorus, that begin
increasing slightly at 32.5cm until 17.5 cm mark,
signifying that sewage discharge into Guanabara bay
began to increase during this time.
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PT as well as the PI, at 17.5 cm, where PI is 65% of
PT, these increases demonstrate an abrupt increase in PT
and PI due to anthropogenic origins that began in the
1950´s, during this same time, PO also diminished
towards the surface of the core, during this same time, PO
also diminished towards the surface. This indicates that
OM was discharged in lesser concentrations, and most
likely when degragation of the vegetation began. At 12.5
cm up till the surface OM increased which may be due to
increases in domestic sewage.
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Figure 3.Phosphorus (total, organic and
inorganic) profile.
Organic material decreases towards the surface of the
core, demonstrating degradation of the vegetation at
different degrees along the core (Fig. 5). Porosity
remained relatively unchanged throughout the core (Fig.
5).
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CONCLUSION
Results suggest show the importance of mangrove
vegetation in terms of retaining the Phosphorus
concentrations at Constant levels. This is made evident
when phosphorus fluxes are shown in terms of time,
showing abrupt increases at the same time Rio de Janeiro
suffered large population increases (Fig. 4).
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Figure 4. Phosphorus flux distribution.
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Figure 5. Physical characterization of core.
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INTRODUÇÃO
O Rio Paraíba do Sul, com uma extensão de
aproximadamente 1145 Km, percorre os estados de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e desemboca nas
águas costeiras do litoral norte fluminense, sendo o
sistema fluvial mais importante do estado do Rio de
Janeiro (DNAEE, 1997). Estudos realizados no rio
Paraíba do Sul indicam que o rio apresenta um regime
fluviométrico unimodal, com vazões mínimas registradas
durante o inverno e primavera, e vazão máxima registrada
no verão; também se constatou que a carga Total de
Sólidos em Suspensão (TSS) transportada para a região
estuarina, no período de jul/1994 a dez/1995 foi de
aproximadamente 600.000t (Carneiro, 1998).
O presente trabalho tem como intuito quantificar a
carga de TSS presente na calha e na foz do rio Paraíba do
Sul utilizando uma imagem de satélite adquirida no dia
13/dez/1994 pelo satélite Landsat-5. Concomitante à
passagem do satélite, medidas da quantidade de TSS
foram coletas in situ no período correspondente a 12 até
15/dez/1994 (Fig.1), possibilitando uma aferição do
algorítmo escolhido para se estimar a carga de sedimento
imageada pelo satélite. Após o processamento da
imagem, onde parâmetros geométricos e radiométricos
são corrigidos, buscou-se na literatura os algoritmos
disponíveis para se estimar a carga de TSS. Entre os
algoritmos disponíveis, optou-se pelo Modelo Logaritmo
(Tassan, 1987) que apresenta bons resultados e é de fácil
implementação.
Após implementado, o algoritmo foi aplicado na
imagem do satélite (banda 2, resolução espacial de 30
metros) resultando numa imagem de TSS (Fig. 1). Para
averiguar a acurácia das estimativas, extraiu-se, de cada
ponto onde foram coletados dados in situ, uma matriz
quadrada de 5x5 pixels da imagem de TSS.
Posteriormente, para cada matriz extraída, as médias
foram calculadas e comparadas com os valores pontuais
respectivos obtidos nas medidas de campo (Tabela 1).
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Analisando a figura 3, é possível observar que de
maneira geral as estimativas de TSS obtidas pela imagem
de satélite não contém valores acentuados como aqueles
observados nas estações E2, E6, B, H, I e J, embora as
duas curvas apresentem comportamentos similares. As
estações E2 e E6 foram realizadas um dia antes da data da
imagem, quando a vazão do rio estava em torno de 750
m3/s (fig. 2) e decrescendo para valores próximos a 650

m3/s no dia 13/dez, data esta em que a imagem de satélite
foi adquirida. É possível que com a diminuição da vazão
a pluma tenha reduzido sua área de dispersão e alcance.
Embora as estações E3, E4 e E5 tenham sido realizadas
no mesmo dia que as estações E2 e E6, a localização
daquelas parece estar numa zona onde o padrão de
dispersão mantém-se regular, conferindo uma melhor
estimativa de TSS para essas estações. As estações E9 e
E16 foram coletadas no mesmo dia da imagem, sendo
que a estação E16 encontra-se bem mais afastada e com
valor de TSS, embora pequeno, da ordem de três vezes
superior ao estimado pelo algoritmo implementado. As
estações E18 e E20 foram coletas um dia após a aquisição
da imagem, possuem valores que destoam ligeiramente
dos valores obtidos em campo; com o decréscimo
progressivo da vazão do rio, a re-suspensão do fundo
pelos processos oceânicos costeiros pode manter um
padrão de dispersão relativamente constante e contribuir
para que pontos localizados relativamente distantes da
desembocadura tenham pouca variação de TSS. As
estações de A até J foram coletadas dois dias após a
passagem do satélite, ou seja, no dia 15/dez. As estações
A, B, C, D, E, F e G foram coletadas na calha do rio
Paraíba do Sul, embora com uma defasagem temporal
significativa em relação à data de aquisição da imagem de
satélite, as médias dos valores de TSS coletados em
campo (26,09 mg/L) aproximaram-se bastante das médias
calculadas pelos valores obtidos da imagem de TSS
(25.14 mg/L) (Tabela 1). As estações H, I e J (a estação
K foi omitida devido a ausência de TSS coleto in situ),
por outro lado, apresentaram valores bem discrepantes
dos obtidos a partir da imagem de TSS. Embora a vazão
do rio continue a decrescer, essas estações estão
localizadas numa zona onde a dinâmica costeira e o fluxo
do rio conferem um padrão de dispersão altamente
dinâmico que, associado a uma defasagem temporal não
desprezível entre o dia de coleta in situ e o dia de
aquisição da imagem, minimizam as possibilidades de
obtenção dos mesmos padrões e meandros outrora
identificados.
Para trabalhos posteriores seria interessante um maior
número de amostragens em campo coincidentes com a
passagem do satélite. Também, utilização de imagens
oriundas de novos satélites ou mesmo de sensores aerotransportados disponíveis, cuja resolução espectral
possibilita um maior discernimento dos alvos e
possivelmente uma quantificação mais refinada.
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Tabela 1 – Valores de TSS coletados in situ e valores de TSS obtidos a partir da imagem landsat do dia 13/12/1994
Dados da Imagem de TSS
Matriz 5 x 5
(mg/l)

Dados In Situ
Dia
12/12/1994

E

Prof.(m)

TSS (mg/l)

E2

1

16.40

10

1.30

E3

DP

1.03

0.13

5.74

8.66

7.60

0.65

4.89

7.63

5.37

0.64
0.98

2.10
1.70

1

5.10

7

3.90

1

8.20

5.74

8.66

6.99

E6

2

36.60

10.86

13.27

11.15

0.80

E8

2

4.80

0.63

1.50

1.05

0.16

5.53

3.96

(Média/DP do dia) -->

8.90

11.38

E9

2

9.60

5.74

8.66

7.37

0.75

E16

5

3.30

0.10

1.03

0.82

0.25

4.09

4.63

(Média/DP do dia) -->

6.45
E18

E20

1

6.70

5

4.70

10

5.30

2

5.60

7

5.70

(Média/DP do dia) -->

15/12/1994

Média

1.50

1

E5

14/12/1994

Máx.

0.63

7
E4

13/12/1994

Min.

5.60
A

1

4.45
4.89

8.66

7.55

1.11

4.89

7.63

6.96

1.02

7.25

0.42

0.73

24.50

23.19

26.44

24.74

0.99
0.34

B

1

44.10

26.44

28.12

26.50

C

1

18.40

23.19

26.44

25.12

0.82

D

1

32.00

24.79

28.12

25.85

0.94

E

1

29.20

6.66

24.79

20.44

5.52

F

1

18.80

20.13

24.79

23.14

1.05

G

1

15.60

23.19

65.40

30.21

10.27

H

1

49.00

23.19

28.12

24.48

1.33

I

1

44.30

23.19

26.44

23.96

0.94

J

1

13.27

15.87

14.45

0.74

(Média/Desv.Padrão do dia) --->

30.94

33.50
11.88

23.89

4.15

(Média/D.Padrão da
estação A até G) ---------------->

26.09

9.95

25.14

3.01

DP: Desvio Padrão; E: Estação

X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005

Figura 1. Imagem de TSS (mg/l) calculada utilizando o algorítmo Modelo Logaritmo a partir de uma imagem
Landsat5, banda 2, adquirida no dia 13/dez/1994.

Rio Paraíba do Sul - Vazão Diária
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Figura 2 – Vazão diária do rio Paraíba do Sul medidas em dezembro de 1994.
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Figura 3 – Valores de TSS coletados in situ (linha tracejada) e valores obtidos por meio da imagem de TSS (linha
contínua)
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INTRODUÇÃO
A aquisição de nitrogênio pode, potencialmente,
dividir as espécies em dois grupos: espécies fixadoras e
não-fixadoras de nitrogênio. Tal como o estudo da
discriminação isotópica do carbono, uma técnica já
consagrada, a variação intra-específica e inter-específica
da razão isotópica do N, o δ15N, pode vir a ser usada para
acessar a variabilidade dos processos bioquímicos em
diferentes ecossistemas (Guehl et al., 1998).
Na atmosfera a razão o δ15N é igual a 0‰. Na
vegetação, para as espécies arbóreas fixadoras de N, que
adquirem esse nutriente da atmosfera, através associação
simbiótica, o δ15N pode apresentar uma variação no δ15N
entre –2‰ e 2‰. Ao fazer a fixação do N atmosférico, a
discriminação isotópica passa por um menor número de
passos metabólicos potencialmente magnificadores da
razão isotópica. Isso pode diferenciar a biomassa de
espécies que adquirem o N a partir dos estoques
decorrentes da mineralização, que tendem a apresentar
um δ15N maior (Kitayama e Iwamoto, 2001).
No solo, a composição isotópica do N tem sido
reportada em uma larga escala de valores que vai desde 20 a 5‰ dependendo do tipo de ecossistema (Guehl et
al., 1998). Em florestas tropicais, esses valores tendem a
se apresentarem mais elevados, variando de 0 a 5‰
(Guehl et al., 1998; Kitayama e Iwamoto, 2001).
Diferente da assinatura isotópica do carbono que
claramente distingue plantas C3, C4 e que já conta com
várias influências identificadas, a discriminação isotópica
do N ainda se encontra pouco clara para florestas
tropicais. Desta forma, este trabalho teve como objetivo
geral, comparar as alterações causadas na razão elementar
e isotópica do N e da razão C:N na vegetação, estrato
herbáceo, camada de serrapilheira e solo pela substituição
da vegetação nativa de Mata Atlântica por uma pastagem
e um plantio de cana-de-açúcar, na Serra do Imbé, Norte
Fluminense.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo foi no entorno do Parque Estadual
do Desengano, Norte Fluminense. As áreas florestadas da
região eram originalmente coberta com floresta ombrófila
densa e passaram por intenso uso extrativista até o final
dos anos 1980, tendo hoje a substituição da vegetação
nativa por áreas de pastagem e plantios de cana-deaçúcar.
O clima da região possui uma característica
estacional, com inverno pouco seco e verão úmido. Os
solos da região apresentam-se freqüentemente rasos e

irregulares e segundo o Mapa Geoambiental do Estado do
Rio de Janeiro (1998), classificado como Cambissolo
álico variando de argiloso a médio argiloso.
Para esse estudo foram são amostrados: (1) uma mata,
(2) uma pastagem e (3) um plantio de cana-de-açúcar,
tendo as duas últimas, a mais de 30 e 60 anos no passado,
cobertura de Mata Atlântica de Encosta. A área florestada
possui densidade arbórea de 767 indivíduos ha-1 e uma
área basal de 41,9 m2 ha-1. As famílias mais comuns na
área foram Euphorbiaceae, Leguminosae e Rubiaceae
(Moreno et al., 2003).
Para o estudo da composição elementar e isotópica do
N para as espécies da mata, foi usado como base o estudo
de Moreno et al. (2003). È apresentada aqui a média para
24 plantas, sendo as oito principais espécies arbóreas ou
arbustivas de maior importância fitossociológica (maior
IVC, Moreno et al., 2003) seguida de outras 14 espécies
também ocorrentes na área sendo três espécies comuns do
estrato herbáceo (iguais ás espécies arbóreas para o N
total, δ15N e C:N, p<0,05). Para as áreas de pastagem e
de plantio foram analisadas 10 plantas sendo sete
espécies da família Gramineae comum nas áreas
alteradas.
Para a amostragem do estrato herbáceo, camada de
serrapilheira e o solo superficial, quatro parcelas de 30 m
x 40 m foram alocada em cada uma das três áreas
estudadas, e dentro de cada parcela tomados quatro
quadrados de 0,25 m2. Em cada quadrado foi coletado
todo material vegetal acima do solo, Para coleta de solo
superficial (0-10 cm) foram tomados quatro amostras em
cada parcela, subdivididas nas profundidades de 0 a 5 e
de 5 a 10 cm, sendo apresentado aqui a média entre essas
profundidades.
Para a determinação da composição elementar e
isotópica do N e da razão C:N, as folhas da vegetação
foram destacadas dos ramos. O restante do material
vegetal foi distinto no local entre estrato herbáceo
(somente para mata e plantio) e serrapilheira. Cada
estrato foi separado em frações de gramíneas (ausente na
mata), folhas e caules (< 2 cm). Todo material vegetal foi
seco, moído e passado em peneira de 20µm. Para a
determinação do solo o mesmo foi seco e macerado a
0,63µm.
As determinações foram em espectrômetro de massa
acoplado a CHN e realizadas no Laboratório de Ecologia
Isotópica no CENA-USP.
Os valores para o estrato herbáceo e camada de
serrapilheira são apresentados como média ponderada
pela massa equivalente, levando-se em consideração os
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valores obtidos nas frações de folhas e madeira e as
respectivas massas dessas e da fração outros (não
mostradas aqui).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base na concentração do N total medido em 35
indivíduos nas áreas de mata, pastagem e plantio de canade-açúcar, verifica-se que as áreas apresentam uma
cobertura vegetal com distintas qualidades. Para as
espécies da mata, plantas exclusivamente C3 (n =24,
Mazurec, 2003), a concentração do N apresentou-se com
uma média de 21,8 ± 1,0 mg g-1 com a razão C:N de 20,0,
enquanto as plantas da família Gramineae, C4, (n=10,
Mazurec, 2003), obtidas nas áreas alteradas tiveram
média de 10,1 ± 0,5 mg g-1 e o C:N 38,9 (Tabela 1). Para
as últimas, a concentração de N total foi
significativamente menor (p<0,02) e da razão C:N maior
(p<0,01) que a média para as espécies da mata. Este
resultado reflete, como esperado, os diferentes caracteres
ecológicos dos sistemas. As áreas alteradas são propícias
a espécies de crescimento rápido, anual, com baixa
lignificação e reduzida produção de compostos
secundários.
Na mata não houve ocorrência de gramíneas no
estrato herbáceo, como era esperado. Nesse
compartimento, ainda que o estoque médio de N tenha
sido maior (p < 0,05) na mata (8,90 ± 2,50 kg ha-1) que
no plantio (3,4 ± 1,8 kg ha-1), a concentração total não
mostrou diferença na biomassa colhida na mata (21,3 ±
3,30 mg g-1) quando comparada ao plantio (17,6 ± 5,15
mg g-1).
A concentração total de N nas gramíneas presentes na
pastagem e no plantio não diferiu entre si, tendo essa
fração apresentada elevada razão C:N em ambas as áreas
(103 e 112 - Tabela 1). Já para a média de não-gramíneas,
a mata apresentou C:N significativamente maior (p <
0,05 - 28) que no plantio (22), não tendo a pastagem,
contudo, mostrado diferença em relação às demais áreas,
embora tenha tido elevado valor para a razão C:N (40 –
Tabela 1).
No solo superficial, o conteúdo de N (0 - 0,10m) foi
significativamente maior (p < 0,05) na mata (2,4 ± 0,2
mg g-1) do que a pastagem (1,5 ± 0,1 mg g-1) e o plantio
apresentado os menores valores (10,1 ± 0,1 mg g-1,
Tabela 1). A razão C:N para o solo superficial mostrou
valores similares para as três áreas, embora
estatisticamente diferentes, tendo a mata a menor C:N
(12, p > 0,05) que a pastagem (14), tendo o plantio
apresentado um valor intermediário (13 - Tabela 1).
No que se refere a razão C:N, tanto em comparação
com a média das espécies analisadas na mata (20), quanto
em relação à média do estrato herbáceo na mata (22) e no
plantio de cana-de-açúcar (14), esse compartimento
apresentara uma biomassa mais nutritiva na mata. A
razão C:N é um forte indicador do controle da taxa
decomposição (Aerts, 1997). Desta forma, a menor razão
encontrada na serrapilheira da mata (28) coloca essa
biomassa com maior potencial de degradação que a da
pastagem e do plantio de cana-de-açúcar com elevada
razão C:N (101), mais de três vezes a aquela obtida para a

mata. Na mata, a mensuração da razão C:N para a
camada de serrapilheira sobre o solo foi semelhante aos
estudos realizados na Serra do Desengano (Mazurec,
1998), que variaram de 23 a 29. Para a pastagem e o
plantio de cana-de-açúcar, a razão C:N reflete os valores
observados nas gramíneas, elevados para o estrato
herbáceo, 34 e 55 respectivamente e de duas a três vezes
maior na serrapilheira (103 e 112).
Tabela 1: Razão C:N e Composição elementar e
isotópica do N na vegetação, estrato herbáceo solo
superficial (média de 0 -0,10m) em área de Mata
Atlântica de encosta na Região do Imbé, RJ, submetida a
diferentes usos da terra. Os valores correspondem a 16
amostras divididas em quatro parcelas a cada área.
Índices diferentes indicam valores significativamente
diferentes (p < 0,05) entre as áreas.
Estoques

δ15N

N

C:N

Espécies da Mata

(mg g-1)
21,8 (1,0)

20,0

1,78 (0,3)

Gramíneas

10,1 (0,6)

40.6

2,83 (0,4)

21,3 (3,3)
15,4
(0,3)d
2,38
(0,2)g

22,5

0,29 (0,5)

(‰)

Mata
Média do EH
Média do
Serrapilheira
£
£

Solo

dd

28,4

3,19 (0,1)d

11,5g

6,31 (0,2)

103

0,36 (0,2)

55,5

-0,13 (0,5)

4,27 (1,6)

100e

0,34 (0,5)e

1,53
(0,1)h

14,0h

6,37 (0,2)

Pastagem
¢

Gramíneas do EH

Não-Gramíneas da
Serrap.
£¥
Média da
Serrapilheira
Solo

3,98
(0,2)
11,1
(5,2)

Plantio
¢

G ramíneas do EH

8,7 (1,1)

55,0

3,79 (0,9)

£

Não-Gram. do EH

17,6 (5,1)

30,0

3,02 (1,0)

¢

G ramíneas da Serrap.

3,83 (0,2)
8,76
(2,0)f

112

1,88 (0,3)

Não-Gram. da Serrap.

£

Média da
Serrapilheira

f

43,0

0,41 (0,2)

5,19 (1,6)

101e

1,68 (0,6)f

1,07
(0,1)h

13,2gh

7,83 (0,5)

£¥

Solo

Média ponderada; ¢Espécies analisadas para as respectivas
áreas, ¥Média = Gramíneas + Não-Gramíneas, EH = Estrato
Herbáceo, Serrap. = Serrapilheira, Gram.= Gramíneas.
£

Neste estudo, indícios de uma biomassa com diferente
qualidade no que se refere à presença do nitrogênio,
ficaram evidentes pela elevada razão C:N encontrada nas
áreas degradadas. Na pastagem e no plantio de cana-deaçúcar, o C:N médio da serrapilheira foi perto de cinco
vezes maior do que na mata. Contudo, a diferença
observada nas frações vegetais não é refletida na MOS,
como visto para os valores sem diferença para o solo
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superficial.
No que se refere à composição isotópica, para as
espécies da Mata, o δ15N variou de -0,34‰ a 4,27‰
sendo a média de 1,78‰, com as gramíneas, incluindo
plantas da pastagem e do plantio de cana-de-açúcar,
variando de 1,12‰ a 5,18‰, com média de 2,83‰
(Tabela 1).
A composição isotópica média para N nas gramíneas
da pastagem mostrou-se menos enriquecidas para o 15N
(0,4 ± 0,2‰) que as do plantio (2,0 ± 0,3‰). Também
para as não-gramíneas do estrato herbáceo, a mata
mostrou-se significativamente (p < 0,05) mais pesada
para o 15N (3,2 ± 0,1‰) que o plantio (0,4 ± 0,2‰) e a
pastagem (-0,1 ± 0,5‰ - Tabela 1).
Também para composição isotópica do N, não se
observou na matéria orgânica do solo superficial,
diferença entre as áreas de mata, pastagem e plantio de
cana-de-açúcar com 6,0‰, 6,4‰ e 8,1‰ (Tabela 1).
Compondo grupos distintos entre si (p>0,05), tanto
para o δ15N quanto para o N:C, as espécies da mata e das
áreas alteradas são dispostas na Figura 1. Para essa, a
relação entre as variáveis reforçam a distinção entre
espécies da mata e espécies das áreas alteradas. As
primeiras, plantas C3, apresentaram uma correlação
significativamente (p<0,05) positiva, indicando que o
aumento da concentração foliar de N é acompanhado pela
aproximação dos valores de δ15N ao nível atmosférico,
0‰. Essa tendência pode ser estar indicando que a fonte
para aquisição do N pode estar na fixação biológica. Para
as espécies das áreas alteradas, a correlação citada não se
deu significativamente, tendo essas espécies, o δ15N, em
média 1,1‰ mais pesado que o da mata (Fig. 1).

topo do solo quantificada (5,6‰ – Fig. 2) podem estar
indicando a seletividade para o 15N no processo de
decomposição, sugerida por Kitayama e Ywamoto
(2001). Nas gramíneas C4 do estrato herbáceo
graminóide, vegetação predominante das áreas alteradas,
o δ15N apresentou-se mais pesado que a camada de
serrapilheira graminóide de ambas as áreas alteradas, em
2,5‰ e 1,0‰ na pastagem e plantio de cana-de-açúcar,
respectivamente.

Figura 2: Relação entre o δ15N (‰) e a concentração de
N (mg g-1, barra de erros padrão) entre 24 arbóreas ou
herbáceas da mata, 11 gramíneas, estrato herbáceo,
camadas de serrapilheira e solo superficial (0-10cm). A
reta representa a correlação (R2=0,30, p<0,05) para as
espécies da mata. Índices “m” = mata, “p” = pastagem e
“c” = plantio de cana-de-açúcar.
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INTRODUÇÃO
O estudo da composição isotópica do C e do N, como
técnica para se conhecer a dinâmica da MO, tem se
mostrado uma importante ferramenta na avaliação do
grau de alteração de solos originalmente cobertos por
florestas e desmatados para ocupação com pastagem e
outras culturas, permitindo inclusive o estudo da
dinâmica temporal dessas alterações. Isso é possível pois
a diferença mais marcante entre a composição isotópica
do C fixada na biomassa vegetal reside exatamente entre
plantas C3 e plantas C4. Enquanto as primeiras
apresentam δ13C em torno de –28‰, plantas C4
apresentam-se mais pesada, em torno de –12‰ (Farquhar
et al., 1989).
Solos sob uma vegetação historicamente nativa de
uma dessas formas, C3 ou C4, tem a biomassa composta
exclusivamente da decomposição dos resíduos dessa
fonte, ao passo que agrossistemas vão ter uma mistura
resultante da entrada da biomassa com origem na nova
cultura (Cerri et al., 1985). Como técnica de avaliação
ambiental, a composição isotópica do C é valiosa pela
baixa taxa de alteração dos seus valores durante o
processo de decomposição (Schweizer, 1999; Cadisch et
al., 1996), permitindo distinguir solos sob vegetação de
plantas C3, com o δ13C em torno de –25‰, solo sob
cultura C4, entre –14 e –18‰, ou solos com uma
biomassa que vai representar uma mistura entre ambos os
tipos metabólicos (Martinelli et al., 1998).
O objetivo desse trabalho foi caracterizar a alteração
na MOS provocados pela substituição da vegetação
nativa através da relação entre conteúdo de carbono e
área superficial e quantificar o grau de alteração através
da análise da composição isotópica do C.

MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo foi no entorno do Parque Estadual
do Desengano, Norte Fluminense. As áreas florestadas da
região eram originalmente coberta com floresta ombrófila
densa e passaram por intenso uso extrativista até o final
dos anos 1980, tendo hoje grande parte da vegetação
nativa substituída por pastagens e plantios de cana-deaçúcar.
O clima da região possui uma característica
estacional, com inverno pouco seco e verão úmido. Os
solos da região apresentam-se freqüentemente rasos e
irregulares e segundo o Mapa Geoambiental do Estado do

Rio de Janeiro (1998), classificado como Cambissolo
álico variando de argiloso a médio argiloso.
Para esse estudo foram amostrados: (1) uma mata, (2)
uma pastagem e (3) um plantio de cana-de-açúcar, tendo
sido as duas últimas, a mais de 30 e 60 anos no passado,
cobertura de Mata Atlântica de Encosta. A área florestada
possui densidade arbórea de 767 indivíduos ha-1 e uma
área basal de 41,9 m2 ha-1. As famílias mais comuns na
área foram Euphorbiaceae, Leguminosae e Rubiaceae
(Moreno et al., 2003).
Em cada área estudada foram alocadas quatro parcelas
(30 m x 40 m), sendo coletado quatro perfis de solo
distribuídos arbitrariamente em cada parcela. O solo foi
amostrado ao longo do perfil, distinto em sete intervalos
de: 0 a 0,05 m, 0,05 a 0,10 m, 0,10 a 0,20 m, 0,20 a 0,50
m, 0,50 a 1,00 m, 1,00 a 1,50 m e 1,50 a 1,60 m.
Para o cálculo da área superficial das amostras estas
foram calcinadas a 480°C por 4h e depois analisadas em
determinador de área superficial (Quantacrome 1200C)
pelo método BET. Para a concentração de C, assim como
os valores de δ13C nas amostras de solo, as amostras
forma maceradas á 0,63µm. Para o cálculo foi usado o
método “Dumas” e as análises em espectrômetro de razão
isotópica de massa Finigrann Mat modelo Delta-E, sendo
os resultados expressos em partes por mil (‰) com base
no padrão PDB. Foi calculada a diferença isotópica
relativa (DI), tendo como base a assinatura isotópica da
superfície do solo da mata (-27,7‰) e a média das
gramíneas C4 (-12,2‰). Para as áreas alteradas, esse
índice representa a participação percentual da matéria
orgânica C4 em relação à C3.
A diferença dos parâmetros analisados foi testada pelo
teste ANOVA com agrupamento aninhado entre as
parcela.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O solo superficial da mata e da pastagem apresentou
uma textura mais fina (41,2 m2 g-1 e 46,1 m2 g-1) que o
plantio (17, 2 2,7 m2 g-1, p < 0,05 – Tabela 1). As curvas
para a área superficial ao longo do perfil indicam
diferenças na estrutura física do solo associada às
diferenças na cobertura vegetal. Ao longo dos primeiros
0,20m do solo, nas três áreas estudadas, a textura do solo
tornou-se mais fina, mas somente nas áreas alteradas
(pastagem e plantio de cana-de-açúcar) houve um
aumento nesse índice até a profundidade 0,20m, com

valores de 72,7 m2 g-1 na pastagem e 44,1 m2 g-1 no
plantio contra uma área superficial constante na mata em
próximo a 60 m2 g-1 a partir de 0,20m. Na mata esse
parâmetro esteve fixo em torno de 58 m2 g-1 a partir de
0,20m (Fig. 1a).
Tabela 1. Média (erro padrão) da área superficial (A.S.),
composição elementar (C) e isotópica do C (δ13C) e
participação da biomassa (D.I.) no solo superficial (0-10
cm) de uma Mata Atlântica de encosta submetida a
diferentes usos da terra. Os índices diferentes indicam
valores significativamente diferentes (p < 0,05) entre as
áreas.
Mata
Pastagem
Plantio
2

-1

a

A.S. (m g )

41,2 (3,6)

C (mg g )

27,9 (3,0)

δ C(‰)
D.I. (%)

-27,5 (0,1)
0,5 (2,5)

-1

13

a
a

46,1 (2,5)
21,3 (1,0)

a

b
b

-19,2 (0,5)
18,3 (14,8)

17,2 (2,7)
14,1 (1,7)

b
c

c

-17,7 (0,5)
23,6 (20,6)

Figura 1. Área superficial (a), composição elementar (b)
e isotópica do C (c) e participação da biomassa C4 (d) ao
longo do perfil do solo, submetida a diferentes usos da
terra. Barras para Erro Padrão.
O conteúdo de carbono no solo superficial (0 - 0,10m)
foi maior (p < 0,05) na mata (29,5 mg g-1) seguido da
pastagem (21,3 mg g-1), do que plantio (14,7 mg g-1). Ao
longo do perfil, o teor de C variou de maneira similar
entre as áreas decrescendo abruptamente até a
profundidade de 0,20m e com uma variação menos
acentuada abaixo dessa profundidade, tendo o C variado
de 34 a 5 mg g-1 na mata, de 23 a 3 mg g-1 na pastagem e
de 15 a 3 mg g-1 no plantio (Fig. 1b).
Verificou-se para a mata e a pastagem, uma redução
na participação do C do primeiro para o segundo
intervalo (0 a 0,05 m e 0,05 a 0,10 m) em torno de 40% e
uma variação menor para o plantio de cana-de-açúcar,

indicando maior homogeneidade entre os horizontes
(Mazurec, 2003).
Para área de Mata Atlântica em Conceição da Barra
(ES) e em Itabela (BA, Tabela 12), o solo de 0 a 0,05 m
em mata secundária são reportados com tendo duas vezes
mais C (13,3 e 11,3 mg g-1) do que pastagens adjacentes
(5,5 e 5,3 mg g-1) com menos de 5 anos (Campos, 2003).
No solo superficial (0-10 cm), observa-se uma menor
(p < 0,05) participação do 13C na matéria orgânica do
solo superficial da mata (-27,5‰) em comparação aos
solos da pastagem (-19,2‰) e do plantio (-17,7‰ Tabela 1). Os valores de δ13C na mata se mostraram
crescentes com o aumento da profundidade, ao contrário
das curvas da pastagem e no plantio, que se mostraram
mais leves dentro da variação de profundidade estudada.
Também ao longo do perfil a composição isotópica da
mata se mostrou mais leve variando de –27,7 a –25,5‰,
quando comparada com a pastagem (–18,8 a –24,0‰) ou
o plantio (–17,5 a –22,4‰ - Fig. 1c).
Entre as áreas degradadas, não houve diferença para
os valores de δ13C do solo superficial na pastagem e no
plantio de cana-de-açúcar com -19,2 e -17,7‰
respectivamente, sendo a diferença de 1,5‰. Para a
pastagem, o valor encontrado representa um solo mais
enriquecido que outras pastagens na mesma região cuja
variação ficou entre –26,3 e –22,2‰ (Carvalho, 1998); ou
em pastagens na Amazônia com mais de 25 anos, com
variação entre -24,8 e –24,0‰ (Camargo, 1997).
O δ13C do solo superficial (0 a 0,10 m) é comparado a
outras regiões e na mata, o valor encontrado (-27,5 ±
0,1‰). Para outro estudo realizado na mesma mata deste
estudo (50 m) e outra na mesma região (250 m de
altitude), para solos coletados em 1997 (Mazurec et al.,
2001) obtiveram respectivamente -28,1‰ e -27,8‰. A
diferença encontrada para a composição isotópica do solo
superficial entre o estudo atual e o anterior (mata a 50 m
de altitude, Mazurec et al., 2001) foi mensurada em
0,60‰. A composição isotópica do solo é também
semelhante a encontrado Carvalho (1998) para
fragmentos de Mata em Campos, RJ (-25,4 a –26,8‰) ou
por Camargo (1997) para uma floresta na Amazônia (27,3‰).
Ao longo do perfil, nas áreas degradadas, a
diminuição na DI também foi atribuída a mistura das
biomassas C3 e C4. Na superfície da pastagem, a
contribuição da nova biomassa foi de 57% com uma
redução abrupta até 0,20 m (26%). Na superfície da
plantação de cana-de-açúcar o conteúdo de CC4 foi de
65% e uma redução gradativa até 1,00 m com 29% (Fig.
1d).
Para o solo superficial das áreas estudadas, a
associação da MO à fração mineral do solo somente foi
evidenciada para o plantio, como apontam a correlação
significativamente positiva entre o conteúdo de C no solo
e a área superficial (Fig. 2a). Para a área de pastagem e
particularmente a mata, a dispersão dos valores mostra
maior variabilidade do conteúdo de C nos primeiros
centímetros do solo. Este fato pode ser interpretado como
uma relativa independência da MO em relação à fração
mineral nos horizontes superficiais do solo. Ao contrário,

no solo do plantio de cana-de-açúcar que teve menor
conteúdo de C e menor área superficial, a associação
entre MO e fração mineral é evidente, sendo a regressão
para essa área altamente significativa (r2 = 0,747, p <
0,001), mostrando pela inclinação da reta, um rápido
aumento no acúmulo de C com aumento da área
superficial (Fig. 2a).

Figura 2. Regressão entre a área superficial (A.S.) e a
concentração de C- (a) e a e a composição isotópica do C
(b) ao longo do perfil do solo em uma Mata Atlântica na
Serra do Imbé, RJ, submetida a diferentes usos da terra.
R2 para valores significativos (p< 0,05).
Para os solos estudados na Serra do Imbé, a
substituição da mata não se manifesta após 30 anos na
pastagem e 60 anos no plantio, com diferenças no
conteúdo total de MO no solo. No entanto, as alterações
na qualidade dessa MO, pelo menos no que se refere a
fonte são evidentes diante da participação da biomassa
C4, que aumenta com o tempo de implantação da nova
vegetação.
A relação entre δ13C e a área superficial, com sinal de
inclinação diferente entre o solo da mata e das áreas
degradadas ilustram o histórico apresentado para as áreas.
Há, ao longo de todo perfil, uma participação percentual
da MO CC4 mais decrescente na pastagem, que teve a
implantação da nova cobertura vegetal a menos tempo,
cerca de 30 anos, que a plantação de cana-de-açúcar com
pelo menos 60 anos sem mata. Nas áreas degradas essa
relação é negativa (Fig 2b). Ao contrario, na mata há um
aumento da razão isotópica associado a partículas mais
finas no solo, provavelmente indicando uma biomassa de
condição mais refratária.
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INTRODUÇÃO
A matéria orgânica preservada em sedimentos de um
ambiente aquático é portadora de informações com as
quais é possível modelar seu comportamento e as
variações ambientais ao longo da evolução sedimentar do
ecossistema (Lerman, 1979).
No que se conhece como registro geoquímico de um
sedimento, pode-se indicar que sua “assinatura
ambiental” está diretamente relacionada com todos os
eventos ocorridos no local, ou regionalmente, cujos
diagnósticos podem ser reconhecíveis através da
interpretação de dados analíticos.
Com a principal finalidade de estudar a evolução
costeira de alguns trechos do litoral pernambucano, foram
analisados testemunhos de um perfil sedimentar de uma
área de alagado de Porto de Galinhas, no litoral sul de
Pernambuco, o qual apresenta discreta interligação com o
oceano.

A partir dos teores das espécies orgânicas
preservadas, ou seja, carbono orgânico total, nitrogênio
total e enxofre total nos sedimentos de um perfil de
ambiente estuarino, foram realizadas modelagens sobre
suas condições físico-químicas de preservação (Albarède,
1995), com o emprego do software CHESS (Chemical
Equilibrium with Species and Surfaces).
ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está situada à cerca de 50 km ao sul de
Recife, e o local de amostragem em uma das margens
submersas do sistema estuarino de Porto de Galinhas (Fig.
1). Trata-se de um ambiente alagado que se estende de SW
da vila de Nossa Senhora do Ó, a norte, até às imediações do
estuário dos rios Sirinhaém e Trapiche, a sul, e inclui as duas
lagoas de Feiteira. A comunicação com o mar se dá
atualmente pelo estuário dos citados rios.

Figura 1. Mapa de Localização com ponto de amostragem.
METODOLOGIA
Neste trabalho foi realizada a modelagem da
especiação química dos elementos que compõe a matéria
orgânica, quando são submetidos às mudanças físicoquímicas durante a evolução do ambiente lacustre para
um ambiente marinho.
O perfil coletado foi seccionado em intervalos de 2

em 2 centímetros e armazenados sob refrigeração. Os
teores de carbono, nitrogênio enxofre que constituem as
formas básicas da matéria orgânica, foram determinados
por análise elementar, onde foram posteriormente
utilizados como parâmetros de entrada para os testes de
modelagem em cada secção do perfil estudado.
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RESULTADOS E CONCLUS ÕES
O gráfico dos teores de carbono, nitrogênio e enxofre
(Fig. 2) obtidos através de analises químicas, e os
gráficos de pH e Eh modelados, evidenciam que na base
do perfil (70 a 56 cm) houve condições de
desenvolvimento da flora lacustrina, propiciada pelo
recuo do mar, corroborado por um ambiente continental
mais ácido e redutor.
Do nível 58 a 48 cm, observa-se uma abrupta redução
nos teores dos elementos que constituem a matéria
orgânica, dentro de uma condição mais alcalina e mais
oxidante, indicando, por conseguinte, um pulso de
ingressão marinha.
A partir do nível de 48 cm até o 42 cm, verifica-se
uma recuperação nas condições dulcícolas pelo aumento

de conteúdo de matéria orgânica, num mesmo ambiente
agora mais ácido e redutor.
Segue-se então uma tendência evolutiva gradacional
do nível 42 cm até o topo do perfil, na diminuição dos
teores de carbono, nitrogênio e enxofre, passando o
ecossistema de condições lacustrinas para estuarinas, com
a progressiva influência marinha.
Assim, a dinâmica dos elementos preservados mostra
um comportamento mimético ao longo do perfil
sedimentar, acompanhado pelos gráficos do pH e do Eh
modelados. O pH obtido pela modelagem geoquímica
evidencia uma tendência de alcalinização em direção ao
topo do perfil, onde essa redução na atividade do íon H+
está associada aos teores da matéria orgânica preservada

Figura 2. Teores de carbono orgânico, nitrogênio total, enxofre total analisados, e pH e Eh modelados.
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Palavras-chave: Chorume, Análise de Componentes Principais.
INTRODUÇÃO
Chorume é o produto resultante da decomposição do
lixo nos aterros e provém de três fontes: lixiviação das
águas pluviais no aterro, água de constituição dos vários
materiais (umidade natural do lixo) e líquidos
provenientes da dissolução da matéria orgânica,
característico de resíduos orgânicos em decomposição.
Esse produto é caracterizado por uma fração líquida
escura, ácida e de odor desagradável, e é um agente
agressivo de contaminação ambiental. O potencial de
mpacto desses efluentes está relacionado com sua alta
concentração em matéria orgânica (MO), reduzida
biodegradabilidade, e presença de metais pesados e
substâncias recalcitrantes. As composições variam de
acordo com a dinâmica da decomposição da MO ao longo
do tempo, configuração e estruturação do aterro,
composição dos resíduos aí acumulados, precipitação
pluviométrica, além de outras variantes climáticas. A
decomposição dos resíduos sólidos orgânicos é um
processo dinâmico comandado por organismos
decompositores de MO, sendo em sua maioria bactérias
heterotróficas, aeróbias e facultativas (Leite, 2000). Esta
decomposição é exercida em duas fases: aeróbia e
anaeróbia.
A fase aeróbia ocorre durante os primeiros dias de
decomposição e recobrimento do lixo na célula. A
decomposição, realizada por bactérias aeróbias, consome
o oxigênio presente no interior do aterro. O processo é
naturalmente intenso inicialmente, tornando-se mais lento
à medida que o oxigênio vai ficando escasso em maiores
profundidades. Águas pluviais exercem grande
influência, facilitando a redistribuição de nutrientes e
microrganismos no interior do aterro. Consumido o
oxigênio, inicia-se a fase anaeróbia, que pode demorar
vários anos para ser completada. Nela, a decomposição é
comandada por organismos anaeróbios ou facultativos,
que hidrolisam e fermentam a celulose, e outros materiais
pres entes no resíduo orgânico. Esta fase é caracterizada
pela redução da concentração de carbono orgânico, altos
níveis de amônia, e largo espectro de metais pesados,
representando um elevado potencial de risco ambiental.
METODOLOGIA
A amostragem foi realizada com emprego de um
coletor de sedimentos de fundo, na lagoa de decantação
(LD), lagoa anaeróbia (LA), e lagoa facultativa 1 (LF1)

da ETC. O material recolhido foi evaporado em
condições naturais de temperatura e pressão (CNTP) à
sombra, posteriormente moído a 200 mesh, e
homogeneizado para fins de análises química.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
O pH do chorume, na ocasião da amostragem, foi de
7,18 para a LD; 7,18 para a LA e 7,29 para a LF1. A
composição mineralógica dos sedimentos (Tab. 1),
acompanhada por identificações em DRX, foi calculada
por estequiometria, considerando-se uma formulação
química ideal para os minerais reconhecidos. Para a
caulinita foram adotadas médias analíticas, segundo
dados de Weaver & Pollard (1971). A matéria orgânica
(MO) foi calculada por diferença em relação à perda ao
fogo (PF) total, deduzido o somatório das PF dos
minerais em paragênese. O P2O5 foi utilizado sob a forma
de F-Apatita. O somatório das frações minerais
calculadas fechou em 100 ± 2%, e os resultados,
preferivelmente, foram arredondados para a unidade e
ajustados para 100%.
De acordo com o gráfico obtido por PCA (Fig. 1), o
eixo PC1 que contém 75% de variância, mostra a
separação das lagoas da estação (ET L) em função da
concentração dos teores que depositaram no lodo de
fundo. No eixo PC2, que contém 25% de variância,
mostram quais os teores que predominam durante o fluxo
rotativo do chorume na estação. Assim, para cada lagoa
temos os elementos mais representativos concentrados
em seus respectivos lodos de fundo (Tab.2).
Tabela 1. Elementos mais representativos nas respectivas
lagoas
Lagoa
ELEMENTOS
Pb, Cr, Ilmenita, Ba, V, Eu, Sm, Th,
LD
Al2O3, SiO2, Zr, Hf, Argila
Br, K2O, Na2O, Cd, Goethita, Fe2O3
LA
LF1

Sulfatos, S, Ni, Sr, CaO, MnO, CO3,
P2O5, Apatita, Co, Zn, Cu, Hg, MnO, MO

Na lagoa de decantação (LD), evidencia-se a
deposição dos elementos de fração maior, provenientes
do solo, juntamente com os Terras Raras e os metais V,
Pb, Cr e Ba. Dessa forma, está sendo acumulado na lagoa
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de decantação, material terrígeno agregado a alguns
deletérios, onde a argila carreada para essa lagoa, é
provavelmente a responsável pelo aumento desses
elementos no lodo de fundo.
A lagoa anaeróbia (LA) que vem logo em seguida ao
fluxo do chorume na estação, contém em seu lodo de
fundo, alta carga de elementos salinos, seguidos do Cd e
Fe. Indicando sua tendência em acumular material

oxidado.
Logo em seguida ao processo, encontra-se a lagoa
facultativa 1(LF1), nesta está evidente o acúmulo de
matéria orgânica juntamente com alguns metais.
Evidencia-se a complexidade de material orgânico aqui
depositado no lodo de fundo, pois concentram fosfatos,
sulfatos, carbonatos associados a elementos tóxicos,
como o Hg, Sr, Ni, Cu, Zn e Co.

Figura 1. Diagrama da Análise de Componentes Principais.

Segundo a PCA obtida, a matéria orgânica está
indevidamente concentrada na lagoa facultativa 1 (LF1),
associada a alguns elementos pesados. A biodegradação
de material orgânico por via aeróbia sendo ineficiente na
lagoa aeróbia (LA), acumula nas lagoas subseqüentes
material não depurável. Na tentativa de remediação do
chorume que é despejado fora da estação (output), se faz
necessário conhecer o tipo de composto que deve ser
tratado. Para isso a análise de componentes principais,
mostrou que tipo de elemento está mais correlacionado
com a matéria orgânica. Assim, é possível propor
estratégias para o tratamento da carga contaminante que é
jogada nos rios próximos a estação.
A matéria orgânica (MO) contém principalmente Hg,
Sr, Ni, Cu, Zn e Co. Evidenciando a possibilidade do
deletério metil-mercúrio ser jogado pelo output da
estação. Além do aumento de carga orgânica no rio que
pode desequilibrar todo ecossistema que o trajeto do rio
faz ate chegar ao oceano.
O lodo das lagoas pode representar o tipo de
bioprocesso que está sendo realizado numa estação, pois
contêm informações sobre a ciclagem do chorume,
através do material depositado. Nessa estação, ficou
evidente, segundo analise do lodo de fundo, que a lagoa

facultativa LF1, contém maior aporte de matéria orgânica
e alguns metais. Dessa forma, o descarte de material pela
estação, está enriquecido de material que não foi
degradável e acarreta problemas nos corpos receptores,
tais como; aumento de DBO e DQO, bem como aumento
da carga de contaminantes, com agravantes dos
elementos ligados á matéria orgânica.
Essa matéria orgânica que fica retida no lodo da
lagoa facultativa 1 (LF1), pode ter sua depuração
prejudicada devido à presença de deletérios acoplados a
sua estrutura molecular. Bem como, as condições físicoquímicas em que se encontra lagoa proporcionam sua
permanência alé m do tempo necessário a sua passagem
pelo processo de depuração.
Assim, para compreender o processo de preservação
da matéria orgânica, se pode modelar as condições físicoquímicas responsáveis pelo tipo de ambiente em que se
encontra inserida. Proporcionando condições para que a
eliminação e remediação sejam suficientes para que os
níveis de poluição dos efluentes estejam dentro das
normas estabelecidas.
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A determinação da maturação orgânica, através da
reflectância da vitrinita e/ou assemelhados, em rochas
sedimentares proporciona uma inestimável informação
geológica para a determinação da maturidade do
hidrocarboneto na rocha fonte, do modelo de acumulação,
da possível interpretação tanto estrutural como
estratigráfica da bacia como do mapeamento regional dos
metamorfismos de baixo grau. Mas esta técnica só podia
ser utilizada em sedimentos pós-devonianos, que
contivessem “plantas”. Este trabalho trata da reflectância
em sedimentos pré-devonianos com a utilização de
quitinozoários. Este assunto tem tido, ao redor do mundo,
pouquíssimos relatos.
Sabe-se que até vinte anos atrás, os sedimentos prédevonianos não podiam ter sua maturação determinada
pela não-ocorrência da vitrinita e seus assemelhados
oriundos de matéria orgânica (lenhos, fragmentos de
plantas, etc). A partir de então com o desenvolvimento da
técnica da reflectância utilizando zooclastos como
quitinozoários, graptólitos e outros palinomorfos,
abundantes em sedimentos pré-devonianos, passou haver
a possibilidade de indicar a maturidade termal dos
depósitos de petroléo e carvão, e portanto a viabilidade de
sua exploração econômica. Podemos mencionar que nos
sedimentos paleozóicos da Bacia do Paraná, os primeiros
registros com plantas só surgiram no Lochkoviano. A
técnica da reflectância da vitrinita foi utilizada
recentemente para estudo da Formação Rio Bonito, do
Permiano da Bacia do Paraná.
O procedimento para utilizar a reflectância difere
daquele aplicado a palinologia em geral. A extração da
matéria orgânica de rocha sedimentar para os estudos
palinológicos envolve geralmente a desmineralização
através da acidificação com ácido fluorídrico e/ou
clorídrico. A técnica para reflectância e/ou espectroscopia
Raman consiste em fazer finas seções polidas do material
orgânico concentrado (ou o isolamento do querogênio)
sobre lâmina conforme descrito pelos diversos autores
que vem utilizando esta técnica em sedimentos prédevonianos (Bertrand et al., 1985; Bertrand & Héroux,
1987; Tricker et al., 1992) (Tabela 1).
Após a preparação da lâmina, esta é levada ao
microscópio / espectrômetro sob luz refletida e/ou
transmitida, ou ainda sob luz azul de excitação, mede-se o
padrão de reflectância dos quitinozoários. Esta lâmina,
levada ao microscópio ou espectrômetro, tem o padrão de
reflectância dos quitinozoários medido, onde os valores
gerados dão o grau de maturidade dos sedimentos. A
reflectância dos quitinozoários na janela do óleo preenche
o intervalo de valores da reflectância representado por
sedimentos devonianos ou superiores dos esporos e os da

vitrinita, representando um método seguro para o estudo
dos sedimentos do Paleozóico Inferior independente da
região.
A tabela 1 (modificada de Tricker et al., 1992) elenca
as possíveis técnicas para determinação da maturidade
orgânica dos sedimentos, sua aplicabilidade, o intervalo
aproximado de temperatura que estes organismos estão
sujeitos e suas limitações. Dentre elas, a reflectância de
quitinozoário é descrita por Tricker et al. (1992) como de
fácil utilização tanto quanto a questão do operador como
na variabilidade das partículas. As partículas, ou seja, os
quitinozoários têm uma forma definida; desta forma
facilita sua identificação em meio a outros macerais e
palinomorfos. A coloração dos palinomorfos em geral é
um indicativo do grau de maturidade dos sedimentos de
onde eles provêm, o mesmo se aplica aos quitinozoários.
Nos sedimentos de baixa maturidade, os quitinozoários
possuem uma coloração de amarelo a laranja, meio
marrom. À medida que aumenta o grau de maturidade
para moderada, também a sua coloração modifica-se e se
torna opaco além da perda da nitidez da ornamentação
(Correia, 1967). Já em temperaturas ao redor ou superior
a 800 0 C, a coloração dos quitinozoários se torna
prateada (com. verbal Grahn, 2004 (1) Tabela 1).
A reflectância da vitrinita é, portanto, uma técnica
utilizada a partir dos estudos sobre maturação
desenvolvidos para sedimentos que contivessem carvão.
A formação da vitrinita é o resultado da umidificação e
gelatificação dos polissacarídeos e lignitas. E este
resultado leva a um processo final particularmente
detrimental para a preservação das feições morfológicas
dos percursores das plantas vasculares. Já a reflectância
do pirobetume sólido é um método químico utilizado para
sedimentos do Paleozóico Inferior baseado na ausência da
vitrinita. A reflectância do pirobetume asfáltico é usada
como indicador da maturação termal assim como a
vitrinita. O maceral é derivado da concentração dos
betumes móveis endêmicos ou exógenos da rocha host.
Os macerais, assemelhados a vitrinita, foram relatados em
rochas pré-silurianas por Sikander & Pittion (1978). Para
utilizar esta técnica é necessario preparar as lâminas de
querogênio de acordo com método de Bertrand et al.
(1985). Esta técnica identifica os fragmentos
microscópicos de matéria orgânica em luz transmitida e
luz refletida e ainda utiliza luz azul de excitação.
Posteriormente Bertrand & Héroux (1987) estabeleceram
algumas relações entre a reflectância de vitrinita e a de
alguns zooclatos, entre eles, os quitinozoários. São elas:
(1) a reflectância entre a telinita e a dos quitinozoários é
similar; (2) os escolecodontes têm uma reflectância
menor que a dos quitinozoários e da telinita; (3) a
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reflectância dos zooclatos converge e se tornam similares
a da vitrinita com o aumento da maturação. O coeficiente
de correlação entre a reflectância da vitrinita e a dos
quitinozoários foi estabelecida pela equação (Tricker et
al., 1992):
Rch = 1,152 Rv + 0,08;
onde: Rch é a reflectância do quitinozoário e Rv é a
reflectância da vitrinita.
Sob certas condições geológicas, a maturação pode
ser olhada como um tempo independente. A maturação
orgânica adicionalmente não é regressiva e assim esta
pode ser considerada como um registro de
paleotemperatura máxima. Baseado nesta equação,
Tricker et al. (1992) estabeleceram algumas relações
entre a reflectância de vitrinita e a dos quitinozoários: (1)
a calibração direta entre a reflectância da vitrinita e dos
quitinozoários ilustra uma boa relação linear existente
entre estes dois parâmetros e a magnitude do intervalo da
maturidade; (2) esta relação resulta de uma interpolação
de dados que gera um valor ao redor de 0,989. Isto
significa uma ótima correlação para os quitinozoários a
reflectância é um método eficiente para mensurar a
maturidade termal nas rochas do Paleozóico Inferior.
Além de ser ideal para a petrologia orgânica, sendo
facilmente identificável assim como pode ser encontrado
na maioria das fácies sedimentares marinhas. Podendo ter
uma alta resolução tanto espacial como temporal na
maior parte dos ambientes geológicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os folhelhos pretos possuem uma enorme importância
econômica por que representam a maioria das fontes de
hidrocarbonetos do mundo. Os folhelhos de idade
Paleozóica Inferior, pretos e transgressivos, só
recentemente passaram a ser entendidos mais
substancialmente e pesquisados sistematicamente em
diferentes partes do mundo. E em algumas áreas são
indicadores de zonas geradoras como na Bacia do
Barrandiano (República Tcheca) (Suchý et al., 2002)
assim como na Bacia do Amazonas.
Por limitação própria, antes da década de oitenta, a
reflectância não podia ser utilizada nos sedimentos prédevonianos pois, esta dependia da composição química
do material orgânico, que necessariamente compreendia a
ocorrência das plantas. Somente com o advento da
descoberta do pirobetume em outros organismos fósseis,
é que a reflectância passou a ser utilizada nestes
sedimentos. Cada autor desenvolveu e aperfeiçoou a sua
técnica em substituição o uso da reflectância da vitrinita
pelo do pirobetume sólido presente nos zooclastos
(quitinozoários, escolecodontes, conodontes e graptólitos)
(Correia, 1967; Robert, 1973; Tricker, 1992).
Sabemos que a reflectância de todos os zooclastos
aumenta com a maturidade, assim como aquela da
vitrinita. Mas a variação se ocorre de acordo com o tipo
de zooclastos. Na janela do óleo, a reflectância de
escolecodontes, graptólitos e quitinozoários preenchem o
intervalo de valores entre a reflectância dos esporos e os
da vitrinita. Em função desta característica é que estes
organismos passaram a ser utilizados tanto na indústria

do petróleo como na busca por outros combustíveis
fósseis, por acurar entre intervalo. E todos os autores são
unânimes em afirmar que a reflectância nos
quitinozoários representa um método bem seguro para o
estudo dos sedimentos do Paleozóico Inferior
independente da região. Já que ele permite o
detalhamento da investigação da maturidade termal
nestas rochas assim como possibilitaria uma modelagem
da forma de deposição das bacias do Paleozóico Inferior
que contenham quitinozoários.
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Técnica
Reflectância de
quitinozoário
Reflectância do
graptólito

RangeEstratigráfico
Ordoviciano
ao
Devoniano
Ordoviciano
ao
Carbonífero

TipodeEscala

RangeAproximadoda
Temperatura

Variabilidade
dasPartículas

Variabilidade
doOperador

Quantitativo

< 300°C(1)

Baixa

Baixa

Quantitativo

< 300°0 C

Alta

Moderada

Reflectância do
betume

Pré-Cambriano
ao
Recente

Quantitativo

Reflectância de
vitrinita

Final do Siluriano
ao
Recente

Quantitativo

Reflectância de
partículas
assemelhadas a
vitrinita

Cambriano (?)
ao
Siluriano

Quantitativo

Cor
(Conodonte)

Cambriano
ao
Carbonífero

Cor
(Esporo)

Ordoviciano ao
Recente

Cor
(Acritarco)

Pré-Cambriano
ao
Recente

Fluorescência de
palinomorfos

Pré-Cambriano
ao
Recente

Geoquímica
orgânica

CAI
Semi-Quantitativo
(8 pontos)
Semi-Quantitativo
ou Quantitativo
(acima de 18
pontos)
AAI
Semi-Quantitativo
(5 pontos)
Semi-Quantitativo
ou Quantitativo
(aproximadam/ 10
pontos)

< 300° C (2)

Muito alta

Alta

Moderada

Moderada

Muito alta

Muito alta

< 600° C

Moderada

Moderada

< 200° C

Moderada

Moderada

< 200° C

Moderada

Moderada

< 150° C

Moderada

Baixa

< 300° C

< 300° C (2)

Litologia

Comentários

A maioria das fácies,
exceto alguns calcários
biohermal
Principalmente
folhelhos pretos

Identificação fácil das partículas com pequena variabilidade;
ampla distribuição temporal e espacial; recobre muitas fácies;
alguns sedimentos são pobre em quitinozoários;
Anisotrópico, invariável em maturidade pouco desenvolvida;
geralmente pouca quantidade de fragmentos de graptólitos;

Muitas fácies;
Comum em folhelhos e
carbonatos

Composição muito variável, comum em populações de multigerações; betumes são facilmente degradáveis, escala
fracamente estabelecida;
(2) não está bem estabelecido
Ausente na maioria dos
Pode ser difícil a identificação de maceral ou populações
carbonatos
anômalas; necessita experiência; padrões de maturidade bem
definidos; escala estabelecida;
Não recomendável para Macerais definidos; ocorre na maioria das fácies dentro de uma
siliciclásticos endurecidos
amplo range estratigráfico; padrões de maturidade
desconhecidos;
(2) não está bem estabelecido
Argilito pardo e sedimentos Resolução limitada, especialmente na janela do óleo; somente
terrígenos
recuperável em carbonatos e siliciclásticos não endurecidos;
usável num range muito amplo de maturidade;
Drag, argilito e sedimentos
Mudança não linear de coloração; barato, rápido e de fácil
terrígenos
performace;capaz de identificar retrabalhamento; pode
examinar sedimentos terrígenos;
Maioria das fácies
Limite de resolução viável somente para sedimentos marinhos,
marinhas; comum somente rápido e de perfomance barata; ampla distribuição temporal e
nos carbonatos marinhos
espacial;
Argilito pardo e sedimentos Somente para maturidade pouco desenvolvidas; dificuldade de
terrígenos
distinguir a coloração, rápido e relativamente barato;

Pré-Cambriano
Todas as fácies que
Somente para maturidade pouco desenvolvidas.
Quantitativo
Geralmente < 100° C
_____
_____
ao
contenham matéria
biomarcadores
Recente
orgânica
Tabela 1- Tabela comparativa das técnicas de determinação de maturidade orgânica nos sedimentos (modificada de Tricker et al., 1992)
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A REFLECTÂNCIA NOS QUITINOZOÁRIOS:
O estado de conservação versus a técnica de extração
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Este trabalho se refere à utilização da
reflectância dos quitinozoários e o estado de
conservação em que estes podem ser encontrados
na natureza e como, a partir destes dados
geoquímicos, podemos inferir certas explicações
paleoambientais.
Sabemos que as oxidações superficiais agem
sobre a porção superior do sedimento, por
encontrar esta sob ação da interface atmosférica. E
são estas oxidações que influenciam na
conservação das macrofaunas, microfaunas e nos
índices dos hidrocarbonetos. A distribuição da
matéria orgânica nas rochas sedimentares resulta,
portanto, da interação biosfera/ geosfera.
A natureza orgânica dos microfósseis necessita
o emprego de reações desmineralizantes e pouco
oxidantes para serem observadas. Os ácidos e
óxidos utilizados na extração dos microrganismos
pode agir sobre os mesmos, modificando de
alguma forma sua constituição química. Mas está
comprovado que tanto o acido clorídrico como o
fluorídrico, não afeta de maneira visível a
membrana externa destes microrganismos
(quitinozoários, acritarcos, etc). No entanto os
óxidos causam sempre algum tipo transtorno no
seu aspecto físico enquanto que as bases tendem a
hidrolisar a membrana dos esporos
Para Tyson (1995), o estudo desta interação
biosfera/geosfera pressupõe a compreensão dos
seguintes parâmetros: controle ambiental que
controla a produção da matéria orgânica na
biosfera; os processos sedimentológicos e
ecológicos que controlam a distribuição e
decomposição da matéria orgânica; os fatores
bioquímicos
e
geomicrobiológicos
que
influenciam a preservação da matéria orgânica e
os processos físicos e geoquímicos que
determinam as modificações da matéria orgânica
durante sua incorporação na geosfera.
Correia (1967) afirma ser esta influência mais
agressiva e por conseqüência profunda nos
organismos palinoplanctônicos demonstrados
pelas amostras azóicas até a profundidade de 30
metros nos sedimentos da Bacia de Polignac
(norte da África). A partir desta profundidade, os
microfósseis se encontram relativamente bem
conservados. Diante da natureza orgânica dos
microrganismos, os fenômenos de oxidação os

tornam sensíveis, sendo responsáveis pela
completa destruição das populações existentes em
alguns horizontes. Da mesma forma que a sua
ausência pode estar relacionada incidência da
água, que carream através dos horizontes porosos
e permeáveis estes microrganismos.
A reflectância para graptólitos, quitinozoários
e escolecodontes em rochas ordovicianas, por
exemplo, mostram um decréscimo com a
maturação termal do mesmo modo que os
macerais do tipo vitrinita, que se presumia serem
betume sólido. Os pequenos fragmentos desses
zooclastos podem ser difíceis para serem distintos
dos macerais como a vitrinita.
As mudanças no material orgânico, quando
sob ação de condições termais, são não-regressivas
e podem usadas para determinar um máximo de
condições paleotermais sofridas pelo sedimento
sendo esta uma importante informação para a
compreensão da maturação das rochas com
conteúdo de hidrocarbonetos além de explicar a
história da deposição e a sucessão estratigráfica
nas bacias sedimentares. Entretanto se os
organismos apresentarem fissuras além da
mudança de coloração isto poderá indicar que eles
foram sujeitos a uma importante pressão tectônica.
Em contrapartida, a ocorrência de pirita indica que
o meio era redutor no momento da acumulação ou
ao final da diagênese.
Já em estudos estratigráficos das bacias
evaporíticas que resultaram em modelos, no
passado, não adequados, hoje recebem outra
interpretação. Os evaporitos podem ocorrer nas
áreas de águas salobras e são capazes de precipitar
diferentes fases minerais coincidindo a deposição
destes minerais em diferentes fases do fundo. A
mudança lateral de fácies nos depósitos
evaporíticos implica na deposição em ambientes
de águas rasas ou de platôs salobros onde a
variação lateral em salinidade pode ser mantida
pela fricção com o fundo. Acredita-se que a
maioria dos depósitos evaporíticos tenha se
formado dentro das bacias que eram
desconectadas dos mares abertos. Nestas bacias, o
influxo das águas marinhas estava confinado a
percolação da permeabilidade da barreira.
Podemos chegar a seguinte constatação: em
função do tipo de área deposicional, a reflectância
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poderá dar uma resposta mais adequada. Sua
aplicabilidade é diretamente proporcional a
identificação da rocha sedimentar encontrada
A importância dos quitinozoários tanto no que
diz respeito a bioestratigrafia regional como global
é bem conhecida. Neste contexto, estes
organismos são amplamente utilizados na
prospecção de petróleo nas bacias paleozóicas
mundiais. O estado de conservação dos
microfósseis e a presença do petróleo estão
diretamente ligados.
Os quitinozoários estão limitados as rochas
pós-cambrianas mas existem outros microfósseis
que se estendem desde o Cambriano como os
escolecodontes em que esta técnica pode ser
utilizada.
Os graptólitos são os organismos mais
utilizados para esta técnica. No que tange a
constituição química dos quitinozoários, os
autores não chegaram a um acordo. Uns acham
que eles são formados por uma substância
chamada de pseudoquitina, outros dizem que são
constituídos de material proteíco-polisacarídico
(Suchý et al,. 2002) mas todos são unâmines
quanto a esta composição química ser semelhante
aquela dos graptólitos.
Para Tricker et al.(1992) deve-se utilizar a
reflectância nos quitinozoários pois nas seções
polidas estes organismos são facilmente
identificáveis tanto sob luz refletida como sob
fluorescente, diferençando os de outros fósseis e
materiais orgânicos. A estrutura morfológica dos
quitinozoários pode ser observada usando
simplesmente luz refletida, assim como seus
trends de reflectância tende a aumentar e a
decrescer com o metamorfismo, pois são
oticamente isotrópicos. Após a sua identificação,
é possível determinar sua reflectância assim como
avaliar a maturidade relativa da rocha. Os
quitinozoários são sensíveis a influência da
temperatura e com o aumento do metamorfismo
se tornam opacos. Utilizando luz transmitida tanto
as mudanças de cor como o desenvolvimento do
lustre tem sido observado por Correia (1967). A
semelhança da composição química entre os
quitinozoários e os graptólitos permitiu a
utilização desta técnica, mas cabe aqui ressaltar
que os graptólitos são identificados como
colágeno enquanto que os quitinozoários possuem
uma composição química diferenciada para cada
um dos autores pesquisados (Tricker et al, 1992;
Suchý et al.,2002). A reflectância ótica associada
à abundância de fragmentos de graptólitos e de
quitinozoários, leva a distinção de dois tipos de
betumes nos folhelhos. Esta se dá baseada no seu
aparecimento e nas propriedades óticas sob luz
refletida: o tipo A e o tipo B. O tipo A é
constituído pelo betume sólido redondo não-

granular e o tipo B do betume sólido arredondado
ao angular granular. É esta similaridade orgânica,
que em ambos os casos, possibilita o estudo da
reflectância.
O método proposto por Bertand et al. (1985)
determina que os zooclastos do pirobetume
resultam num melhor índice de reflectância em
rochas sem carvão. Nas regiões onde a tectônica se
fez presente, gerando um metamorfismo intenso
associado a imensas quantidades de matéria
orgânica, gerou grandes reservas de carvão, como
na Inglaterra e na Alemanha. Nestas rochas, a
vitrinita está presente e não é preciso substituir a
sua reflectância por de outro elemento.
Outras técnicas foram desenvolvidas para
indicação potencial de maturidade das rochas do
Paleozóico Inferior mas todas possuem alguma
limitação. As técnicas que levam em conta a
coloração como CAI (índice de alteração dos
conodontes) e AAI (índice de alteração de
acritarcos) somente davam resultados qualitativos
pois dependiam da seleção objetiva da partícula
assim como a percepção da cor estava relacionada
à visão do operador, pois de pessoa para pessoa
esta percepção tende a variar. Independente da
técnica utilizada na identificação do pirobetume
sólido, ou da vitrinita ou assemelhados, a
reflectância é uma opção na identificação de
depósitos que contenham óleo ou gás.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vários podem ser os fatores que alteram os
estado de conservação dos palinomorfos: oxidação
superficial, sedimentação, a idade geológica (ou
fator tempo), tectônica, metamorfismos, ações que
modificam termicamente os sedimentos. Neste
item faremos um breve apanhado sobre o estado
termal dos quitinozoários e como isto pode
identificar rochas geradoras de hidrocarbonetos.
Sabemos que os folhelhos pretos possuem uma
enorme importância econômica por que eles
representam a maioria das fontes de
hidrocarbonetos do mundo. Os folhelhos de idade
Paleozóica Inferior, pretos e transgressivos, só
recentemente passaram a ser entendidos mais
substancialmente e pesquisados sistematicamente
em diferentes partes do mundo (Suchý et al.,
2002).
Nos ambientes de baixa energia, onde a
maioria dos folhelhos pretos foi depositada, as
morfologias frágeis usualmente se encontram
preservadas. A taxa deposicional dos folhelhos é
baixa resultandos em uma seqüência estratigráfica
parcialmente condensada (Chlupáč, 1988).
E em algumas áreas são indicadores de zonas
geradoras. No caso da Bacia do Amazonas, os
quitinozoários em algumas áreas mostram ação da
tectônica pós-deposicional a que a região esteve
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sujeita onde a coloração dos indivíduos por vezes
é marrom (N5 para o poço SM 2001) e as
características morfológicas são de identificação
difícil o que indica que estes estiveram sob alguma
ação termal. Em ambientes sedimentares, como o
da Bacia de Barrandiano que durante o Siluriano
ocupava paleolatitudes entre 300 e 40o S. Estes
ambientes eram hemipelágicos, completamente ou
parcialmente anóxicos, onde a influência das altas
correntes
de
energia
ocorria
somente
periodicamente, os folhelhos com graptólitos
resultantes não excediam 150-200 m de
profundidade. No início do Devoniano, esta bacia
continuou o seu desenvolvimento com depósitos
de bioclásticos de águas rasas e fácies de recifes
carbonáticos. Durante a Orogenia Vascariana,
estas seqüências foram eventualmente soterradas e
expostas a temperaturas entre 90-1800 C que
resultou numa janela produtora de óleo e/ou gás
(Suchý et al., 2002).
O ambiente deposicional é responsável pela
preservação de vários aspectos importantes dos
microfósseis. A variação do gradiente geotérmico
regionalmente é fator importante na natureza
orgânica dos depósitos isto implica nos diversos
estados que pode ser encontrada a matéria
orgânica. Comparada a outras técnicas de
indicação de grau de maturidade em sedimentos
pré-devonianos a reflectância nos quitinozoários
possui, portanto, inúmeras vantagens. A
mensuração da reflectância é quantitativa,
confiável, acurada e reproduzível.
Depois que o aparelho for calibrado, o
procedimento da medida da reflectância dos
quitinozoários permite a uma correlação segura
sobre o grau de maturidade dos sedimentos
estudados. Os quitinozoários são, portanto, de
morfologia facilmente reconhecível e de isotropia
ótica com graus de alto a moderado. Isto significa
que além do operador não precisar de experiência
anterior como no caso da reflectância da vitrinita,
não há grandes problemas na identificação das
partículas.
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.
existentes na área, determinando a concentração dos
A plataforma continental brasileira defronte ao Estado
metais pesados: Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V e Zn,
do Ceará possui aproximadamente 573 km de extensão e
que fornecerá subsídio para a tomada de decisão nos
uma largura média de 60 km. Essa plataforma é coberta
projetos de exploração dos bancos de algas, e verificar a
por duas províncias sedimentares, uma litoclástica e uma
variação da concentração desses metais nas algas
bioclástica: a primeira ocorre mais próxima da costa até a
calcárias nas diversas distância da costa e a influência dos
isóbata de 15/20 metros, defronte a Fortaleza até a sua
deságues continentais dos Rios Jaguaribe, Cocó e Choro.
Na realização desta pesquisa, foi feito, inicialmente,
borda, é composta por sedimentos silicicláscitos como
um levantamento bibliográfico em trabalhos existentes no
minerais pesados e feldspato; enquanto sua composição
Brasil e no exterior. O material de estudo foi coletado nas
biótica registra moluscos, fragmentos de conchas,
Operações Geocosta I, Geocosta III, Geofortaleza
foraminíferos, briozoários e articulas de Halimeda. A
Geomar XV, Geomar XVIII, à bordo respectivamente do
província bioclástica, é composta por algas calcárias do
Barco de Pesquisa. Martins Filho da UFC dos Navios
gênero Halimeda, Lithothamminium, rodofíceas,
Oceanograficos Almirante Câmara, da CHN e Victor
moluscos, briozoários entre outros, (Freire, 1985). As
Hensen/Alemanha. O posicionamento das estações de
algas calcárias são compostas essencialmente por
amostragem foi determinado, através do GPS. Os pontos
carbonato de cálcio e magnésio e mais de 20
foram plotados no mapa (Fig. 1) utilizando o programa de
oligoelementos, presentes em quantidades bem variadas,
mapas SURFER e OASIS.
tais como, Fe, Mn, B, Ni, Cu, Zn, Mo, Se e Sr. As algas
são utilizadas para diversas aplicações: agricultura (maior
volume), potabilização de águas para consumo, industria
de cosméticos, dietética, implantes em cirurgia óssea e
nutrição animal entre outras (Dias, 2000). O grande
desenvolvimento das algas calcárias na plataforma
continental brasileira foi possível devido à existência de
condições ecológicas favoráveis, além de boa penetração
da luz, circulação de água suficiente e relativa
estabilidade de substrato. Atualmente, as algas têm sido
exploradas principalmente como fonte de alimento. O
produto pode ser aplicado no estado natural ou após
secagem e moagem. As principais características que
potencializam a atuação deste produto são (Dias, 2000):
-Disponibilidade dos micronutrientes que se
encontram adsorvidos nas paredes celulares, sendo assim
facilmente assimiláveis pelas plantas e animais.
-Elevada porosidade (> 40%) que propicia maior
superfície específica de atuação.
As algas são afetadas por efluentes químicos ou
domésticos que contenha N e P. Com o excesso desses
nutrientes, o número de algas irá se multiplicar e pode
haver um deslocamento da população, dominação por
uma espécie ou floração de algas, condições que irão
indicar deterioração na qualidade da água. As interações
Figura 1. Mapa de localização dos pontos de coleta das
das algas com íons de metais divalentes (Cu, Cd, Hg, Pb,
amostras analisadas da Plataforma Continental do estado
Zn,...) podem reduzir a fotossíntese danificando a
do Ceará
estrutura dos cloroplastos. Quantidades traços de cobre,
que sejam acima da capacidade de complexação do meio
A profundidade foi registrada através do sistema de
podem inibir a fixação de N. Este trabalho tem por
ecosonda e as amostras foram coletadas com o auxílio de
objetivo analisar geoquimicamente as algas calcárias
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comprova-se a utilização dessas algas como fonte de
alimento. Estatisticamente, realizou-se uma análise de
variância com nível de significância de 0,05 ou 5%, com
confiabilidade de 95%. O Al apresentou uma boa
correlação com Cd, Cr, Ni, e Zn sendo o que melhor
correlacionou-se, comparado aos outros metais. Verificase também uma boa correlação do Cd - Zn, Cr - Ni e Cu –
Fe. O V teve uma correlação muito baixa com todos os
metais. Foram analisados principalmente os pontos de
amostragem posicionados defronte aos Rios Jaguaribe,
Choró e Cocó.
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amostrador pontual do tipo Van Veen. Para a análise
química foram tomadas 49 amostras, das diferentes
Operações e em diferentes profundidades. Dessas
amostras foram retiradas para análises químicas as algas
calcárias, sem diferenciação de espécies ou gênero. As
amostras foram maceradas em almofariz de ágata, para
evitar contaminação, e peneiradas em peneira de 5 mesh
em teflon. Pesou-se aproximadamente 1g de cada
amostra, e a partir daí foi realizada a abertura parcial da
amostra pesada, utilizando 7 mL de água-régia (1 HNO3
: 3 HCl), em seguida o material foi diluído com água
deionizada até aferição de 50 mL. Filtrou-se com papel
de filtro quantitativo JP 40 – faixa branca 12,5 cm Ø;
para evitar entupimento do aparelho de análise. Logo
após a filtragem acondicionou-se o filtrado em frascos de
polietileno; descontaminado com ácido nítrico 10%. A
determinação da concentração dos metais foi realizada
através da leitura, em espectroplasma (ICP), modelo
Ultima 2 Fabricante Horiba Jobin Yvon, no Laboratório
de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense (RJ).
De acordo com os valores obtidos, verificou-se que
algumas concentrações ficaram abaixo do limite de
detecção (L.D.) do aparelho ( < 0,001 ppm ). De modo
geral observou-se que a concentração de cádmio, foi
baixa (< 0,0003 g/Kg ou 0,3 mg/Kg) na maioria das
amostras, a maior concentração verificada foi de 0,0003
g/Kg. O cádmio é considerado um micro-contaminante
ambiental na natureza, onde é encontrado em baixas
concentrações. Segundo Campos (2002) o cádmio é
encontrado na proporção de 1:100 à 1:1000 com o Zinco,
na maioria dos minérios e solos, portanto nas algas
calcárias verifica-se que esses valores tendem a ser
maiores, na proporção de 1:10 à 1:100. Verifica-se uma
variação acentuada de concentração em quase todos os
metais com exceção apenas do Cd, Ni e V. Análise dos
resultados indicam que as maiores concentrações de Al
(2,7953g/Kg) e Cd (0,0003g/Kg) foram localizadas
defronte a foz do Rio Jaguaribe, o Cr (0,0409g/Kg)
apresentou sua maior concentração defronte a
desembocadura do rio Choro, mas a uma profundidade de
aproximadamente 30 metros, o Cu (0,0118g/Kg) e o Fe
(3,3761g/Kg) no ponto 29, na plataforma média, o Mn
(0,0309g/Kg) no ponto 50, próximo a isóbata de 15
metros, o Ni (0,0016g/Kg) no ponto 7, defronte a
desembocadura do Rio Jaguaribe e a uma profundidade
de aproximadamente 15 metros, o Pb (0,0088g/Kg) no
ponto 42, a uma profundidade de aproximadamente 30
metros, o V (0,0039g/Kg) no ponto 5 e de Zn
(0,0171g/Kg) nos pontos 3 e 28, próximas a
desembocadura do Rio Jaguaribe. As maiores
concentrações e desvio padrão verificadas foram de Ferro
e Alumínio (Figs. 2, 3 e 4) e a menor concentração foi de
Cádmio. As algas calcárias possivelmente têem maior
facilidade de adsorção de Ferro e Alumínio do que de
outros metais. O ferro desempenha um papel importante
nos processos metabólicos dos animais, sendo um
constituinte vital nas células de todos os mamíferos. Com
a alta concentração de Ferro e Carbonato, e a baixa
concentração dos micro-contaminantes ambientais (Cd e
Pb), que não são essenciais, verificada nessas amostras
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Figura 3. Concentração de Al e Fe com
distanciamento da costa nos pontos defronte ao
Rio Choró
Por fim, observou-se que com o distanciamento da
costa ocorre diminuição na concentração dos metais
pesados nas algas. Essa maior concentração, próximo a
costa, pode ser por influência do deságüe dos rios,
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mostrando que apesar da não perenidade eles tem uma
significativa contribuição na distribuição desses
elementos, seja nos sedimentos litoclásticos, seja nos
bioclásticos.
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Figura 4. Cconcentração de Al e Fe com
distanciamento da costa nos pontos defronte ao
Rio Cocó
Dentre os metais analisados os que apresentaram
maior concentração foi o Alumínio (Al) e o Ferro (Fe),
sobretudo nas amostras de sedimentos localizados mais
próximos à costa. Nas algas a concentração de Ferro se
deve a necessidade desse metal para o metabolismo de
todos os seres marinhos. Concentrações altas de alguns
elementos em pontos mais distantes da costa pode ser
caracterizado por uma maior presença de Halimedas
nesses locais. O Cádmio, em algas calcárias, apresenta-se
em maior proporção com o Zinco do que na maioria dos
minérios e solos. As algas calcárias são de fato boa fonte
de alimento devido ao seu alto teor de Ferro, Carbonato e
oligoelementos
REFERÊNCIAS
Campos,
M.
J.
A
Disponível
em:
<http://www.mundodoquimico.hpg.ig.com.br/metais_pesad
os_e_seus_efeitos.htm > Acessado em : 28/05/2005
Cavalcante, V.M.M.; Freire, G.S.S. & Gomes, D.F. - 1995.
Depósitos de minerais pesados de interesse econômico na
plataforma interna leste do Estado do Ceará. Rev. Geol.,6:
75-91, Fortaleza.
Coutinho, P.N. 1995. Levantamento do estado da arte da
pesquisa dos recursos vivos marinhos do Brasil. Programa
Revizee.
Dias, G. T. M., 2001. Granulados Bioclásticos – Algas
Calcárias, Brazilian Journal of Geophysics, Vol. 18(3), pg
307 - 318.
Freire, G.S.S., 1985. Geologia Marinha da Plataforma
Continental do Estado do Ceará. Dissertação de Mestrado.
Vidal, R.M.B. – 2004. Caracterização Hidrológica e
Geoquímica das áreas adjacentes aos bancos oceânicos do
Nordeste Brasileiro. Tese de Doutorado em geociências,
Porto Alegre.

X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos trabalhos vêm sendo realizados a
fim de avaliar os efeitos oriundos dos metais pesados
lançados nos ecossistemas, dentre estes, os ecossistemas
aquáticos. Os metais podem ser trazidos ao ambiente a
partir de fontes naturais ou antrópicas. Grande parte dos
metais incorporados aos sedimentos e aos sistemas
aquáticos é adsorvida pelas partículas em suspensão da
água, pelos precipitados e co-precipitados dos hidróxidos
metálicos, pelos hidróxidos de ferro e manganês e/ou
complexos orgânicos e pelos cátions (Förstner &
Wittmann, 1981). Segundo Günther (1998), como
resultado de atividades antrópicas, os elementos
metálicos, notadamente os metais pesados, vêm
provocando problemas ambientais, pois têm caráter
tóxico e podem ser cumulativos na biota.
O termo biomonitoramento ou monitoramento
biológico pode ser definido como o uso sistemático de
respostas biológicas para avaliar mudanças ambientais
com o objetivo de utilizar esta informação em programas
de controle de qualidade. Estas mudanças normalmente
estão associadas a fontes antropogênicas. Um programa
de biomonitoramento apropriado deve conter organismos
representantes do maior número de níveis tróficos
possível (Phillips & Rainbow, 1993).
Neste contexto, as esponjas, organismos tipicamente
marinhos, pertencentes a um dos filos mais simples do
reino animal, aparecem como boas indicadoras da
qualidade da água. Algumas comunidades ou espécies de
esponjas já foram utilizadas como indicadoras para
revelar impactos ambientais em ecossistemas temperados
e tropicais (Muricy, 1989, 1991; Carballo et al., 1996;
Holmes, 1996; Perez, 2000). Isso se deve ao fato de as
esponjas possuírem características que as tornam uma
ferramenta útil para caracterização da saúde de um
ecossistema marinho. Seus hábitos alimentares, sem
nenhuma outra seleção a não ser o tamanho das
partículas, permitem a absorção e a concentração de uma
larga escala de poluentes em suspensão e nas fases
dissolvidas, através da inalação de partículas e nutrientes.
Podem, portanto, ser consideradas verdadeiras armadilhas
biológicas (Perez et al., 2004a). Além disso, são
organismos bentônicos sésseis e com larga distribuição
espacial.
Estudos revelam que teores elevados de poluentes
em diversas espécies de esponjas, dentre eles os metais,
indicam que a acumulação é uma conseqüência da

quantidade atual de metais no ambiente e ainda que os
fatores de bioconcentração podem ser elevados (Patel et
al., 1985; Verdenal et al., 1990; Richelle-Maurer et al.,
1994; Hansen et al., 1995; Webster et al., 2002; Cebrian
et al., 2003; Perez et al., 2003, 2004b). Entretanto, apesar
de apresentarem uma boa resposta ambiental, poucos
programas
utilizam
estes
organismos
como
bioindicadores de contaminação.
Mycale (Carmia) microsigmatosa Arndt, 1927, é
uma espécie abundante em ambientes tanto muito
iluminados quanto pouco iluminados. É encontrada desde
a faixa entremarés até profundidades moderadas no
infralitoral (0-12 m). É uma espécie oportunista que
demonstra tolerância à poluição por óleo e esgotos
domésticos, possuindo desta forma características de um
biomonitor potencialmente promissor (Muricy, 1989).
A Baía de Guanabara, localizada entre as cidades do
Rio de Janeiro e Niterói, é um ambiente marinho
estuarino que desde o Descobrimento do Brasil vem
sofrendo uma diversidade de impactos com a ocupação
humana de seu entorno, dentre eles: aterros e
assoreamentos que diminuíram em muito a sua área,
destruição de praias e lagunas, redução de sua área de
manguezais, despejo de grande quantidade de dejetos
domésticos e industriais (Amador, 1997). A execução dos
serviços de infra-estrutura de saneamento e drenagem não
acompanhou o crescimento populacional. Somado a isso,
a inadequada gestão dos esgotos sanitários e dos resíduos
sólidos urbanos vem trazendo para a região da bacia
hidrográfica da Baía de Guanabara sérios problemas de
saúde pública (FEEMA, 2004).
O presente trabalho tem como objetivos: I. avaliar
preliminarmente as concentrações de Co, Cr, Zn e Fe em
esponjas da espécie Mycale (Carmia) microsigmatosa no
costão da Praia Vermelha, entrada da Baía de Guanabara
(Fig. 1); e II. em um âmbito maior, avaliar o uso de
esponjas como indicadores num programa de
monitoramento da qualidade dos ecossistemas litorais do
estado do Rio de Janeiro.
Os espécimes foram coletados por mergulho livre em
profundidades entre 2 e 3m ao longo do costão da Praia
Vermelha. Todos os simbiontes macroscópicos (bivalves,
poliquetos, entre outros) foram removidos. As esponjas
coletadas foram congeladas a 4ºC logo após a coleta e
subseqüentemente liofilizadas. A extração dos metais Co,
Cr, Zn e Fe foi feita em forno de micoondas, utilizando
0,4g da amostra liofilizada e 20ml ácido nítrico 65%
(Merck). Os metais extraídos foram determinados por

espectrometria de emissão por plasma (ICP). A acurácia
da metodologia foi avaliada com as análises do material
de referência certificado (DORM-2, Institute for
Environmental Chemistry, Canada). A recuperação (90129%) mostrou-se satisfatória para os metais (Tab. 1).

Comparando os valores determinados no presente
trabalho com os valores encontrados por Perez et al.
(2004a), à exceção do Zn que apresentou concentração
cinco vezes maior, Cr e Fe apresentaram concentrações
inferiores às da referida área. Essas diferenças tanto
podem refletir diferentes graus de contaminação do meio
quanto exigências fisiológicas distintas dependendo da
espécie. Carvalho et al. (1992), avaliando a concentração
de metais na biota da Baía de Guanabara, identificou nos
organismos da Praia vermelha concentrações de zinco da
ordem de 1,3 a 1308 µg/g.
Apesar da Baía de Guanabara ser considerada um
ambiente contaminado por rejeitos industriais e
domésticos, as condições redutoras do sedimento
imobilizam os metais na forma de sulfetos (Carvalho et
al., 1992). Portanto, as concentrações de metais
observadas nos organismos provavelmente refletem a
baixa biodisponibilidade dos metais no ambiente.
Tabela 2. Concentrações médias, máximo e mínimo de
metais em Mycale (Carmia) microsigmatosa da área em
estudo e comparação com valores de outra região.
Presente
Marselha1
Metais (μg.g-1)
Trabalho
0,3-0,6
Min-Máx
Co
0,5
Média

Figura 1. Localização da área de estudo.
Tabela 1. Valores de recuperação de abertura do padrão
de referência certificado DORM-2.
Média do
Padrão
Recuperação
Metais
valor
DORM-2
(%)
encontrado
0,2
0,18
111
Co
31,46
34,70
91
Cr
163,00
142,00
115
Fe
33,10
25,60
129
Zn

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores mínimos, máximos e médios das
concentrações dos metais determinados na esponja M.
(Carmia) microsigmatosa são apresentados na Tabela 2.
Observa-se que entre os metais determinados no presente
trabalho o Fe e o Zn foram os que apresentaram maior
variabilidade e concentração.
Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos utilizando
esponjas como bioindicadoras de poluição metálica. No
Brasil não existe uma legislação que estabeleça limites de
concentração de metais em esponjas. Para avaliar a
qualidade
dos
organismos
amostrados
como
bioindicadores, adotou-se a comparação com trabalho
similar. Perez et al. (2004a) determinaram concentrações
de metais em Spongia officinalis nas proximidades de
Marseille, um dos locais mais poluídos do Mediterrâneo
Francês, fortemente influenciado por despejo de esgoto.

Cr

Min-Máx
Média

Fe

Min-Máx
Média

152,8-304,5 321,3-16258,4
221,5
3929,9

Zn

Min-Máx
Média

31,0-597,7
297,2

0,6-1,0
0,7

4,8-10,1
6,7

46,1-80,3
57

1

Perez et al. (2004b);
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INTRODUÇÃO
O Distrito Agropecuário da Suframa (DAS), com uma
área aproximada de 6.000 km2, está contido entre os
municípios de Manaus e Rio Preto da Eva (AM) e
abrange parcialmente as bacias hidrográficas dos rios
Urubu, Preto da Eva, Cuieiras e Tarumã-Açu, os dois
primeiros afluentes do rio Amazonas e os dois últimos do
rio Negro. Suas principais vias de acesso estão
representadas pela rodovia federal BR-174 (Manaus –
Boa Vista) e pela rodovia estadual AM-010 (Manaus –
Itacoatiara), ambas pavimentadas (Fig. 1). Sua criação

visava à instalação e desenvolvimento de atividades
como: colonização, agropecuária, mineração e turismo
ecológico. Por uma série de fatores, a produção
agropecuária, que estaria voltada para o abastecimento de
Manaus, não vingou; as demais atividades se
desenvolvem de modo incipiente. No momento, a
Suframa investe em pesquisas científicas no DAS, com a
realização de um projeto de zoneamento ecológicoeconômico (ZEE), que possam gerar propostas concretas
para seu desenvolvimento sustentável.

Figura 1. Imagem de radar com a localização do Distrito Agropecuário da Suframa e os pontos de amostragem
geoquímica.
Os estudos de hidrogeoquímica nessa área, no âmbito
do ZEE, foram embasados principalmente nos resultados
das análises químicas multi-elementares realizadas em
materiais coletados nas principais drenagens que
compõem suas bacias hidrográficas. Além disso, apóiamse nos dados obtidos no campo referentes às medições

instantâneas de pH, temperatura, condutividade e
oxigênio dissolvido nas águas correntes. Os resultados
analíticos permitiram a elaboração de mapas da
distribuição regional dos principais elementos químicos
presentes nas águas superficiais e nos sedimentos, bem
como a verificação de sua relação com os parâmetros
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físico-químicos medidos no campo e com os períodos
hidrológicos, de modo a se obter um quadro da situação
atual, antes da instalação de novas atividades econômicas
na região, o qual poderá ser muito útil para futuras
comparações.
Os trabalhos de campo foram desenvolvidos em duas
etapas, obedecendo-se ao regime hidrológico da região: a
primeira foi realizada no período de águas baixas a
enchentes (de dezembro de 2003 a fevereiro de 2004),
tendo sido coletadas, nas drenagens selecionadas, 62
amostras de água corrente, e, nos mesmos locais, 62
amostras de sedimentos de fundo de canal. A segunda
etapa, executada no período de águas altas a vazantes da
região, foi iniciada em maio e se estendeu até agosto de
2004, sendo coletadas amostras de água e sedimentos nos
mesmos locais da primeira fase, com vistas ao estudo da
variação sazonal das concentrações dos elementos
químicos.
No tocante aos ambientes amostrados, com auxílio
das observações feitas no campo e análises visuais das
imagens de satélite, as estações de coleta foram divididas
em duas categorias (Fig. 1):
- ambientais naturais ou preservados: locais em
que, a montante do ponto de coleta, inexistem ou são
pouco impactantes as atividades antrópicas. Como
exemplo podem-se citar igarapés com moradores isolados
em suas cabeceiras;
- ambientes sob influência antrópica: locais em que,
a montante do ponto de coleta, existem atividades
antrópicas em intensidade tal que possam ser
consideradas modificadoras das características naturais
do meio onde se desenvolvem, como: piscicultura,
agropecuária, extração de madeira, núcleos habitacionais,
extração mineral (brita) e existência de balneários.
Os tratamentos estatísticos dos resultados obtidos
neste estudo foram realizados, sempre que possível,
procurando-se estabelecer correlações entre os tipos de
ambiente, os períodos hidrológicos e as bacias
hidrográficas.
Nas amostras de água foram determinadas as
concentrações de 22 cátions e 7 ânions, enquanto que nas
de sedimentos foram determinados os teores de 35
elementos, com destaque para os metais pesados.
RESULTADOS OBTIDOS
Os valores de pH medidos nos igarapés do DAS
variaram de 4,1 a 5,7, caracterizando, portanto, águas
ácidas. Há uma clara relação entre este parâmetro e os
tipos de ambientes amostrados, sendo que aqueles sob
influência antrópica mostram em média, nas quatro
bacias hidrográficas, os maiores valores de pH (mais
básicos), o que sugere introdução de substâncias alcalinas
no meio aquoso. A bacia do rio Preto da Eva, de modo
geral a mais impactada, foi a que revelou o maior valor
médio de pH nos ambientes sob influência antrópica, ou
seja, é a que mostra as águas com caráter mais básico. Os
resultados também apontam para uma elevação da acidez

dos igarapés da região no período de águas altas, muito
provavelmente em virtude da maior quantidade de ácidos
orgânicos, lixiviados para os vales durante a época
chuvosa.
Os teores de oxigênio dissolvido (OD) nas águas
superficiais oscilaram de 3,0 a 9,3 mg/L. No período de
águas altas, os igarapés amostrados nas bacias dos rios
Urubu e Preto da Eva apresentaram, em média, menores
conteúdos de OD. Isso se deve provavelmente ao fato de
que a maior parte desses igarapés, com a elevação do
nível das águas, ficam barrados pelo rio principal. Em
média, considerando os dois períodos hidrológicos, a
bacia do rio Cuieiras é a que revelou as menores taxas de
oxigênio dissolvido, pois as velocidades de corrente, na
maioria dos tributários, são muito baixas, reflexo da
barragem do rio Cuieiras pelas águas do rio Negro, que
ocorre praticamente durante todo o ano.
As medidas de condutividade elétrica (CE)
registraram valores variando de 7,1 a 23,6 µS/cm,
indicando baixos conteúdos de sólidos totais dissolvidos
nas águas superficiais do DAS. Com exceção da bacia do
rio Cuieiras, os igarapés naturais mostram uma elevação
de CE durante o período de águas altas, provavelmente
relacionada com o maior afluxo de ácidos orgânicos. Em
resumo, logo após o período chuvoso as águas naturais
da região tendem a ser mais ácidas, redutoras e
condutivas.
Fato marcante é a existência, nos dois períodos
hidrológicos, de uma consistente correlação inversa entre
os valores de pH e condutividade elétrica das águas dos
ambientes naturais, a qual é controlada, muito
provavelmente, pela maior ou menor presença de ácidos
orgânicos em solução. Assim, de modo geral, quanto
mais ácidas as águas maior será sua condutividade (Fig.
2).
As águas superficiais dos igarapés da área do DAS,
assim como dos rios amazônicos de águas ácidas negras,
mostram uma quantidade muito baixa de sólidos totais
dissolvidos, com predomínio, dentre os elementos
analisados, dos íons Ca, Mg, Na, K e Cl.
As concentrações dos ânions nitrato e cloreto (bons
indicadores de poluição gerada por lixões, esgotos,
fossas, etc, segundo Santos 1997) nos igarapés
amostrados resultaram em valores muito baixos, no
máximo 2,1 mg/L para nitrato e 0,85 mg/L para cloreto,
afastando, a priori, a hipótese de poluição significativa
por esses íons. Mesmo o igarapé Selvagem, que recebe
boa parte dos esgotos domésticos da zona urbana de Rio
Preto da Eva, apresentou teores discretos. Ressalta-se,
porém, que este curso d’água mostra fortes indícios
(elevação de pH e anomalias químicas de diversos
elementos em suas águas e sedimentos) que apontam,
para muito breve, o sério comprometimento de sua
qualidade ambiental. A instalação de um sistema de
esgotamento sanitário na cidade de rio Preto da Eva deve
ser prioridade entre as ações a serem definidas na área do
DAS.
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Figura 2. Correlação inversa entre os valores de pH e condutividade (µS/cm) das águas dos ambientes naturais.

As águas do Balneário Municipal, instalado cerca de
500 metros a jusante da foz do igarapé Selvagem,
apresentam boa qualidade no que se refere aos aspectos
químicos, comprovando o poder diluidor do rio Preto da
Eva. De modo semelhante, quando se confronta os
resultados obtidos para amostras de água e sedimentos
coletadas no igarapé do Cândido, a jusante e a montante
de balneários situados próximos à zona urbana de rio
Preto da Eva, verifica-se que não há diferenças
significativas nos teores encontrados, o que indica que,
quimicamente, a qualidade ambiental desse igarapé não
está sendo afetada pela freqüência de seus balneários.
Nesse sentido, recomenda-se a execução de um controle
constante nas águas de todos balneários.
Os dados resultantes da amostragem no igarapé
Agripino, que drena o depósito de lixo de rio Preto da
Eva, com diversas anomalias em água (Fe, Pb, Mn, Cl,
Nitrato) e sedimentos (Cu, Pb, V), sugerem que a
presença desse lixão já esteja promovendo a degradação
química dessa microbacia hidrográfica, o que requer,
com urgência, um monitoramento do processo.
Os cursos d’água cortados pela rodovia BR-174 e que
possuem seus vales assoreados a jusante dessa rodovia –
igarapés Guaraná, Espraiado e Preguiça, assim como o
igarapé Paraíba, cujos tributários drenam inúmeras
propriedades rurais situadas ao longo da rodovia AM010, registraram teores anômalos para muitos elementos
em suas águas e sedimentos. Tais anomalias devem estar
refletindo a ocupação antrópica, facilitada pelas vias de
acesso, instalada nessas bacias de drenagem. Enfatiza-se
que duas amostras de água coletadas no igarapé Guaraná,
em duas estações diferentes a jusante da BR-174,
revelaram concentrações de Pb, metal muito tóxico,
acima do valor máximo permitido pela legislação (Brasil,
2004b). Embora a maior parte dos teores encontrados
nesses igarapés esteja longe de representar
contaminações significativas, faz-se um alerta sobre o
início do processo de degradação que se instala nos
mesmos e que requer o devido controle.
O igarapé Urubuí tem sua qualidade ambiental
claramente afetada após sua passagem pela zona urbana

de Presidente Figueiredo. A comparação dos resultados
analíticos obtidos para amostras de água e,
principalmente, sedimentos (teores de metais pesados)
coletadas a montante e a jusante daquela cidade sustenta
a afirmação inicial. Mesmo os maiores teores
encontrados não são preocupantes de imediato, sendo
facilmente diluídos pelo rio Urubu, porém já sinalizam o
início de um processo de degradação química nesse
ambiente fluvial, para o qual recomenda-se um
monitoramento efetivo. Lembra-se que o igarapé Urubuí
se constitui numa área de recreação para os moradores da
região.
Com relação à variação sazonal dos teores dos
elementos dissolvidos nas águas superficiais, os estudos
indicam que, para os íons que apresentaram resultados
consistentes nos dois períodos hidrológicos (Ba, Ca, Fe,
Na e Cl), as médias amostrais das concentrações são
estatisticamente iguais, ou seja, a distribuição dos
mesmos não é influenciada pelos períodos hidrológicos.
Não obstante, para Ba, Ca e Na há uma tendência de
diminuição dos teores com águas altas, em virtude do
efeito diluidor provocado pela elevação do nível regional
das águas, enquanto que para o Fe a tendência é inversa:
seu teor médio é suavemente maior com águas altas.
No período de águas baixas os resultados indicaram
que os ambientes com influência antrópica contêm uma
quantidade maior de sólidos totais dissolvidos quando
comparados com os ambientes naturais. Além disso,
constata-se que a bacia do rio Cuieiras, a menos habitada,
é a que apresenta o menor conteúdo de íons totais
presentes, ao passo que a bacia do rio Preto da Eva, a
mais habitada, é a que registra o maior contraste entre os
teores dos ambientes naturais e os teores dos ambientes
com influência antrópica.
Os resultados analíticos obtidos para os sedimentos
de corrente conduziram à definição de três fortes
associações geoquímica: Al-V, Cr-Cu-Fe-Ni e Yt-Zr, as
quais se manifestam independentemente do período
hidrológico considerado.
Os sedimentos fluviais da área do DAS são
empobrecidos em alcalinos e alcalino-terrosos - Ca, Mg,
Na e K, fruto da composição química do substrato
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geológico regional (arenitos da Formação Alter do Chão),
e enriquecidos em Fe e Al, elementos que se concentram,
a partir de processos pedogenéticos, nos perfis
intempéricos atuais.
Quando comparado com os demais elementos
analisados nas amostras de sedimentos, o Pb,
independente do período hidrológico, mostra um
comportamento diferenciado: revela uma quantidade de
anomalias maior em ambientes naturais do que em
ambientes sob influência antrópica, sugerindo a pouca
contribuição antrópica nos valores anômalos encontrados
para este metal.
No período de águas baixas, para as bacias do rio
Preto da Eva e rio Tarumã-Açu os conteúdos médios de
metais pesados em sedimentos ilustram claramente a
distinção entre os ambientes naturais e os ambientes com
influência antrópica, estes últimos mostrando teores bem
mais elevados. A bacia do rio Preto da Eva, independente
do período hidrológico, mostra uma tendência marcante:
o conteúdo metálico em seus sedimentos é bem maior
nos ambientes sob influência antrópica.
Os teores médios da grande maioria dos metais
pesados encontrados nos sedimentos (Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
Mo, Ni, Pb, Ti e Zn) são significativamente mais
elevados no período de águas altas, em virtude,
provavelmente, de um maior acúmulo de matéria
orgânica, que possui a facilidade de fixar elementos
metálicos, junto aos detritos minerais no fundo dos canais
dos igarapés barrados pelos rios principais neste período.
Portanto, os resultados indicam que a distribuição dos
metais pesados nos sedimentos fluviais da área do DAS,
em quantidade e qualidade, é fortemente controlada pela
variação do nível das águas.
Diversas amostras de sedimento, todas coletadas no
período de águas baixas, revelaram teores de As acima do
limiar de risco definido pela Portaria CONAMA
344/2004 (Brasil, 2004a) e, teoricamente, deveriam ser
consideradas como contaminadas. Acontece que metade
dessas amostras corresponde a ambientes preservados, o
que leva a crer que a região apresenta naturalmente um
background mais elevado para As. Por outro lado, com
águas altas, nenhuma amostra apresentou teor desse
metal pesado acima do limite de determinação (5 ppm),
questão que merece ser investigada com estudos mais
detalhados.
Em paralelo ao comportamento do As, inúmeras
amostras de sedimentos coletadas no período de águas
altas registraram teores de Fe, Cd, Cr e Ni acima do
limiar superior de risco, com destaque para os igarapés
Sucuriju, na bacia do rio Preto da Eva, Campina e da
Cachoeira, na bacia do rio Cuieiras, os dois últimos
representantes de ambientes naturais. Todavia, a eventual
“contaminação” desses sedimentos deve-se, muito
provavelmente, a fatores naturais de caráter regional, isto
é, à elevação dos conteúdos de matéria orgânica nos
fundos dos igarapés associada com a elevação do nível
das águas. Assim, se esses sedimentos forem

classificados como contaminados, após os competentes
ensaios
toxicológicos,
a
“contaminação”
terá
preferencialmente causas naturais.
Contrariamente aos metais pesados clássicos, a
distribuição do Al em sedimentos é muito pouco
influenciada pela variação dos períodos hidrológicos,
tanto no teor médio como na sua distribuição espacial. A
zona de maior concentração desse metal está situada em
um trecho ao longo da rodovia BR-174, abrangendo as
cabeceiras dos rios Tarumã-Açu e Preto da Eva, em
região sabidamente portadora de arenitos com alto teor de
caulim.
A maior parte dos parâmetros de comparação
utilizados (pH, concentração total das espécies
dissolvidas na água, teor médio de metais pesados nos
sedimentos, quantidade de amostras com valores
anômalos) mostra claramente que a divisão dos pontos de
amostragem em ambientes naturais e ambientes sob
influência antrópica foi satisfatória e consistente, já que a
utilização desses parâmetros ilustra bem o contraste entre
os dois tipos de ambiente. Nesse sentido, destaca-se que
o período de amostragem mais adequado para gerar
distinções químicas entre ambientes naturais e
antropizados, mormente no que diz respeito aos
sedimentos, é o de águas baixas.
De modo similar, os parâmetros comparativos
(notadamente o teor de metais pesados em sedimentos,
utilizando-se uma metodologia desenvolvida por
Nascimento 2003) indicam que a bacia do rio Preto da
Eva é a que se apresenta mais degradada/impactada por
atividades antrópicas, seguida pela bacia do rio TarumãAçu, sendo ambas as únicas cujas cabeceiras encontramse totalmente inseridas na área do DAS, enquanto a bacia
do rio Cuieiras é apontada como a menos impactada. De
fato, é na bacia do rio Preto da Eva que se desenvolve a
maior parte das atividades econômicas, além de ser ela a
que apresenta a mais intensa e extensa ocupação
antrópica, em contraponto à bacia do Cuieiras, a menos
ocupada, em virtude das dificuldades de acesso ao seu
interior. De qualquer maneira, os níveis de degradação
química detectados, em todas as bacias, são baixos,
ficando o alerta para os cuidados que se deve manter na
sua conservação.
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ESTUÁRIO DO RIO CAETÉ
De acordo com Pritchard (1967), os estuários são
corpos de águas costeiros, semi-fechados, com livre
conexão com o mar e onde a água salgada é
gradativamente diluída com água doce oriunda do
continente. Por sua vez, Kjerfve (1989), em uma
definição funcional mais recente e abrangente, que inclui
águas costeiras adjacentes, diz que os estuários são
ambientes costeiros com uma conexão restrita com o
oceano adjacente, a qual permanece aberta
intermitentemente. Segundo este autor, um estuário pode
ser dividido em 3 zonas: (1) uma zona fluvial, fora da
influencia da maré, e com salinidade menor que 1‰; (2)
uma zona de mistura, ou o estuário propriamente dito,
caracterizado pela mistura de água doce e salgada, e pela
grande variabilidade temporal e espacial de suas
propriedades; (3) uma zona próxima à costa, incluindo a
área do oceano adjacente que recebe influencia direta do
estuário e é delimitada por uma fronteira bem definida,
do lado do oceano.
Nos sistemas estuarinos, os processos de mistura,
circulação e estratificação são governados basicamente
por três forçantes: a descarga de água doce, as correntes
de maré e pela transferência de momentum através do
cisalhamento do vento em sua superfície livre; aos quais
somam-se as influências exercidas pela geometria do
corpo estuarino, pela salinidade e padrões de circulação
da região costeira adjacente (Kjerfve, 1990).
O estuário do rio Caeté está localizado as margens do
município de Bragança, nordeste do Estado do Pará,
distanciando-se a 208 km de Belém. A área de estudo
compreende aproximadamente 3000 km2, onde 6% (190
km2) são cobertos por manguezais. Este estuário é
caracterizado por macro-marés com amplitudes tidais de
aproximadamente 4m, sendo raso mesmo na foz, com
profundidades máximas da água na maré alta de
aproximadamente 10 m, e é bem misturado (Dittmar,
1999 apud Dittmar & Lara, 2001). O clima da região é
quente e úmido do tipo Am 2 (segundo adaptação da
classificação de Koppen), com temperatura média de
25,7°C e pluviosidade média anual variando de 2500 mm
a 3000 mm. Destaca-se na região dois períodos distintos,
período seco de junho a novembro e chuvoso de
dezembro a maio (Martorano et al, 1993 apud Santos,
2000).
Este trabalho se propõe ao estudo das amostras
hidrológicas coletadas nas águas estuarinas do rio Caeté,
no final do período seco (novembro de 2003), com o

intuito de verificar o comportamento dos parâmetros
físico-químicos nas águas deste estuário, destacando-se a
variação da salinidade.
Na área de estudo, foram realizadas dez coletas
hidrológicas superficiais, em pontos centrais ao longo do
rio, no sentido da nascente em direção à foz (Fig. 1),
durante a vazante da maré. A partir das amostragens com
a garrafa tipo Van Dorn (2,5l), realizaram-se medidas in
situ de pH, condutividade elétrica, salinidade, sólidos
totais dissolvidos (STD) e temperatura, utilizando-se,
pHmetro, condutivímetro e termômetro de mercúrio.
Além disso, foi verificada a transparência com o auxílio
do disco de secchi.
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
A temperatura das águas estuarinas é função das
condições meteorológicas e da profundidade do estuário,
constituindo um fator controlador para a vida e para os
processos químicos que se realizam no ambiente aquático
(Cunha, 1982), pois a velocidade das reações químicas e
bioquímicas aumenta com a temperatura assim como a
solubilidade dos minerais, enquanto a solubilidade dos
gases diminui com a elevação da temperatura. (Menezes,
1999). No ambiente estudado a temperatura apresentou
uma razoável homogeneidade térmica, alcançando seu
valor médio de 30,5 °C, com o mínimo de 30 °C e o
máximo de 31 °C, corroborando com o trabalho de Sioli
(1991), que registrou para águas da região amazônica,
diferenças sazonais de apenas ± 1ºC.
Uma das principais características das águas do rio
Caeté é sua elevada turbidez, conferindo as mesmas um
aspecto barrento, a luz penetra somente poucos
centímetros em seu interior devido a grande quantidade
de material em suspensão. A profundidade limite de
visibilidade (secchi) apresentou o mínimo de 3 cm, e
alcançou o seu máximo 90 cm de transparência (Fig. 2),
aumento este devido a aproximação de águas marinhas,
que possuem pouco material em suspensão.
Considerando estes valores, podemos enquadrar este
estuário no período de coleta como rio de água branca,
que apresentam profundidades limites de visibilidade de
menos de 10 a aproximadamente 50 cm, segundo a
classificação de Sioli para os rios da Amazônia (Esteves,
1988).
O pH é considerado um parâmetro importante por
afetar as reações que ocorrem na água, estando
diretamente relacionado com o balanço entre
contribuições de íons hidrogênio que provocam aumento
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de acidez e de espécies com propriedade básicas como os
cátions Ca2+ , Mg2+, Na+ e K+ , cuja presença diminui a
acidez do meio. As águas dos rios brasileiros têm pH com
tendência de neutra a ácida, sendo que na região
Amazônica, há predominância de águas ácidas e podem

ocorrer alterações ao longo do rio, o que pode ser devido,
em grande parte, ao solo da bacia de drenagem (Santos &
Ribeiro, 1988 apud Menezes, 1999). Os valores de pH
das águas estudadas apresentaram uma variação entre
6,57 no P3 e 7,64 no P9 (Fig. 3).

Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudo (modificado de Barletta, et al, 2005)
O sólido total dissolvido (STD) que é diretamente
proporcional a condutividade elétrica é definido como a
soma dos teores de todos os constituintes minerais
presentes na água por unidade de volume. Os resultados
obtidos durante a coleta, mostraram valores que variaram
de 2.300 mg/L no P1 até o valor máximo de 18.900 mg/L
no P9 (Figura 04), demonstrando aumento de STD
devido a influência de águas marinhas á medida que se
aproxima da foz.

A condutividade elétrica é a medida da capacidade de
uma solução em conduzir a corrente elétrica estando
associada à presença de íons dissolvidos nas águas
naturais. Nos estuários, a concentração dos elementos
maiores é diretamente proporcional aos valores de
salinidade e condutividade (Melo, 1998). No rio Caeté, a
condutividade variou numa faixa muito ampla
apresentando um mínimo de 4,58 mS (P1) a um máximo
de 41,1 mS (P10), apresentando um aumento deste
parâmetro à medida que se afasta da nascente (Fig. 4).
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Figura 2 - Gráfico dos valores de transparência no rio
Caeté

Figura 3 - Gráfico dos valores de pH no rio Caeté.
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do rio Caeté como rios de águas brancas, ou seja, águas
com pH neutro a levemente ácido, e elevada quantidade
de material em suspensão.
O comportamento da condutividade sugere uma
penetração gradual e irregular das águas marinhas no
estuário, ou seja, que sofre um processo de intrusão
marinha.
Os valores demonstraram que ocorreu um aumento de
STD, condutividade elétrica e salinidade com a
aproximação do ambiente marinho (P10), além disso,
demonstra claramente as porções do estuário de acordo
com o gradiente de salinidade.
Os pontos 1 e 10 foram considerados limites do
estuário, podendo se considerar água doce as do ponto 1,
e águas com grande influência marinhas registradas no
ponto 10.
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Medida dos teores de sais na água, à salinidade,
geralmente é expressa em g/kg de água do mar ou parte
por mil (%o) (Mason, 1958 apud Cordeiro, 1987). No
oceano fechado, sua concentração é de aproximadamente
35 %o. A distribuição da salinidade depende das
variações de parâmetros ambientais, especialmente,
evaporação e precipitação pluviométrica O estuário do rio
Caeté sofre intensa influência dos fluxos periódicos de
maré, com variações no gradiente de salinidade ao longo
de sua extensão, desde o rio até o oceano (Espírito Santo,
2002). O comportamento da salinidade foi análogo ao da
condutividade com um mínimo de 2,3%o (P1) e um
máximo de 26,5%o (P10), observando-se um gradiente
salino que aumenta da nascente (P1) a foz (P10) (Fig. 4).
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Figura 4 - Gráfico dos valores de salinidade,
condutividade e STD no rio Caeté.
Barletta, et al. (2005) dividiu o canal principal do
estuário do rio do Caeté em três porções (superior, médio
e inferior) de acordo com o gradiente de salinidade e a
geomorfologia do estuário. O estuário superior, situado
entre Bragança¸ e Bacuriteua, com largura entre 10 e 30m
e valores de salinidade <10. Estuário médio com largura
variando entre 50 e 200m e caracterizado pelos canais
tidais em ambos os lados do rio e valores intermediários
de salinidade e, estuário inferior, que se estende de
Pirimirim a Ponta do Cupim influenciado por águas
marinhas.
Segundo estes autores independentemente da estação,
o estuário superior mostrou sempre a salinidade mais
baixa (0-10), enquanto que o inferior foi associado aos
valores mais elevados (17-35) já o estuário médio
mostrou características do estuário inferior durante o
período seco e no começo da estação chuvosa, embora no
final da estação chuvosa águas do estuário superior
influenciassem esta região.
Com os resultados obtidos na área de estudo,
podemos dizer que não foi verificado variações
significativas na temperatura da água superficial deste
ambiente, apresentando um comportamento homogêneo.
No rio Caeté o pH variou de uma faixa ligeiramente
ácida devido à contribuição fluvial, até a faixa alcalina
devido à contribuição marinha, a influência dessas águas
no estuário também pode ser evidenciada pelo aumento
da transparência, ou seja, diminuição da turbidez a
medida que se aproxima do P10. Analisando os
resultados desses parâmetros, se pode classificar as águas
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Palavras Chave: Furo Grande/Bragança, parâmetros físico-químicos, água superficial.
REGIÃO BRAGANTINA
O município de Bragança está localizado no nordeste
do Estado do Pará, distanciando-se a 208 km de Belém, e
juntamente com outros municípios, compõe a microregião bragantina.
A região apresenta clima quente e úmido,
característico de regiões equatoriais, com duas estações
bem definidas: uma chuvosa (dezembro a maio) e outra
seca (junho a novembro). A média anual da temperatura
varia entre 21,1°C e 30,9 °C, com valores mais elevados
observados nos meses de agosto a outubro quando
atingem 42°C. Apresenta pluviosidade média anual entre
2500 mm a 3000 mm. (Martorano et al, 1993 apud
Santos, 2000).
Na orla marítima e margens dos canais estuarinos,
prevalecem florestas de manguezais, ocupando toda a
planície costeira de Bragança.
Os ecossistemas estuarinos se destacam por sua alta
produtividade biológica que são o reflexo: (1) da alta
diversidade de sistemas produtores (e.g. manguezais,
fanerógamas submersas, algas bentônicas, marismas e
fitoplâncton), (2) do abundante suprimento de nutrientes
provenientes de aportes fluviais, pluviais e antrópicos, (3)
da renovação d'água nos ciclos de maré, (4) da rápida
remineralização e conservação de nutrientes através de
uma complexa teia trófica, que inclui organismos
detritívoros e filtradores (Day et al., 1989) e (5) da troca
de nutrientes e outras propriedades biogeoquímicas entre
o sistema bentônico e a coluna d'água estuarina, através
dos processos de erosão e ressuspensão dos sedimentos
de fundo (Nichols, 1986).
Segundo Cohen (1998) existem essencialmente três
principais controladores da composição das águas
estuarinas de Bragança: (1) equilíbrio físico-químico
entre as águas do mangue, águas do estuário, águas
oceânicas e sedimentos; (2) regulagem pela taxa de
suprimento de componentes individuais e a interação
entre ciclos biológicos e (3) regulagem pela taxa de
evaporação e precipitação pluviométrica.
A área de estudo se situa em um canal de maré
denominado “Furo Grande” posicionado entre as Baías
do Maiaú e Caeté na Península Bragantina, Costa NortePará, de coordenadas 46°32’16”W e 46°55’11”W e
00°43’18”S e 00°04’17”S (Fig. 1), esse estuário é
influenciado pelas marés com grandes amplitudes (<5m)
com um regime semi-diurno.
Durante um ciclo completo de maré (marés enchente e
vazante), geralmente, observa-se uma forte relação entre

as velocidades das correntes e o transporte e as
concentrações material particulado em suspensão
(Nichols, 1986; Baird et al., 1987; Dyer, 1988).
O trabalho em questão pretende analisar os
parâmetros físico-químicos das amostras da água
superficial, coletadas em 2003, no canal do Furo Grande
em meio ciclo de maré semi-diurna, visando compreender
o comportamento destes parâmetros com a mudança de
maré.
Foram realizadas coletas periódicas com intervalo de
uma hora, com auxílio da garrafa tipo Van Dorn (2,5l),
tendo início ás 18:00 do dia 18 de novembro (maré baixa
às 21:02) até ás 5:00 do dia 19 de novembro (maré alta às
02:56), totalizando 12 coletas em 12 horas. As medidas
de pH, condutividade elétrica, salinidade e temperatura
foram realizadas in situ com auxílio do pHmetro,
condutivímetro e termômetro de mercúrio.
ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICOQUÍMICOS
A temperatura afeta a estrutura interna da água e suas
propriedades. Muito do calor absorvido pela água é usado
para mudar sua estrutura interna. Depois de absorver uma
dada quantidade de calor, a água sofre um aumento de
temperatura mais lento do que outras substâncias, devido
a sua capacidade calorífica (Cohen, 1998). De acordo
com Custódio e Llamas (1976) apud Santos (2000) a
temperatura é considerada um parâmetro físico de grande
importância nos ambientes aquáticos, tanto superficiais
quanto subterrâneos, influenciando de forma direta os
processos físico, químicos e biológicos e, segundo
Deberdt (1996) é dita limitante para os organismos, pois
interfere na produtividade primária, respiração dos
organismos e decomposição da matéria orgânica.
A análise da temperatura no local de estudo
demonstrou que durante meio ciclo de maré, ocorreu uma
variação de 3°C, com uma média de 28,5°C, com o
mínimo de 27°C e o máximo de 30°C, concordando com
Cohen (1998) que registrou em outro canal de maré,
denominado de Furo do Chato, na mesma região, uma
média máxima de 28,78°C em setembro de 1996 e
demonstrou que a temperatura da água superficial é maior
durante a tarde e menor durante a noite nas águas dos
canais de maré que banham o manguezal de Bragança,
onde foram registradas as maiores temperaturas por volta
das 14:00 e as menores entre 20:00 e 6:00 horas.
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Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudo (modificado de Dittmar & Lara, 2001)
aquático. Quando o sal está dissolvido na água, as
ligações entre átomos e algumas moléculas são quebradas
pela interação entre o retículo cristalino e as moléculas de
água, então os constituintes dissolvidos na água ocorrem
como átomos ou moléculas carregados eletricamente,
chamados de íons.
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O termo pH (potencial hidrogeniônico) é usado
universalmente para expressar o grau de acidez ou de
basicidade de uma solução, ou seja, é o modo de
expressar a concentração de íons de hidrogênio nessa
solução. A concentração de sais e de ácido carbônico são
os fatores mais importantes que determinam o pH de um
corpo d´água, os sais em solução decorrem
principalmente das características geológicas da região
onde se situa o corpo d´água. As medidas de pH são de
extrema utilidade, pois fornecem informações a respeito
da qualidade da água, interferindo na existência dos
organismos marinhos que toleram, no ambiente, pH entre
5 e 10. Nas águas naturais os valores de pH normalmente
variam de 4 a 9. Na água do mar o pH em geral varia de 8
a 8,3. Nas águas dos rios da Amazônia os valores
comumente de encontram na faixa de 4 a 8 ( Mason, 1971
Deberdt 1996 e Carmouze, 1994).
No Furo Grande os valores de pH apresentaram uma
variação entre 7,53 até 7,92 (Fig. 2), com valores maiores
de pH na preamar, corroborando com valores de Cohen
(1998) que registrou valores médios de pH 7,8 e 7,5 de
para águas do Furo do Chato nos meses de julho e agosto
de 1996 respectivamente.
A condutividade elétrica da água é sua habilidade para
conduzir corrente elétrica, controlada por movimentos de
íons através da água, logo, seu comportamento se
assemelha ao da salinidade, pois indica o nível de
solubilidade de sais ou outros compostos no ambiente

Hora da Coleta

Figura 2 - Gráfico dos valores de pH no Furo Grande.
Este parâmetro tem como importância fornecer
informações sobre a disponibilidade de nutrientes
dissolvidos na água e indica acentuada decomposição da
matéria orgânica pelos seus altos valores e, o inverso,
revela alta produção primária.
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A partir da análise dos valores obtidos verificou-se
que ocorreu um aumento de condutividade com a
enchente da maré, apresentando o valor mínimo de 43,5
mS ás 18:00 e um máximo de 45,4 mS ás 5:00 (Fig. 3).
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Figura 3 - Gráfico dos valores de Salinidade e
Condutividade no Furo Grande.
A salinidade é a concentração total de todos os íons
dissolvidos na água. O grau de salinidade influencia na
capacidade de dissolução do gás oxigênio na água, e na
diversidade vegetal e animal do sistema, uma vez que
atua direta e indiretamente sobre os processos
metabólicos dos organismos. Considera-se água doce
quando a salinidade for de até 0,5‰; salobra até 30‰ e
salgada igual ou acima de 30‰. (Carmouze,1994).
No canal de maré estudado a salinidade se comportou
similarmente a condutividade, registrando um valor
mínimo de 28,1‰ ás 18:00 e um máximo de 29,4‰, ás
04:00, demonstrando um aumento de salinidade com a
maré (Fig. 3).
A análise dos resultados obtidos mostrou que a
temperatura não sofreu variação com a maré, já o pH da
água do Furo Grande exibe um comportamento bem
definido, com valores da maré baixa invariavelmente
mais ácidos que na maré alta. Durante a preamar a massa
de água alcalina proveniente do oceano, é responsável
pelo aumento do pH nas águas do Furo Grande,
ocorrendo o inverso durante a baixa mar.
Durante meio ciclo de maré semi-diurna verificou-se
um aumento de condutividade e salinidade durante a

subida da maré. Foram observados altos valores de
condutividade e salinidade devido a grande influência do
oceano sobre o canal estudado. Os movimentos de maré
têm grande influência na salinidade local, ocorrendo um
aumento da concentração deste parâmetro no canal
durante a subida da maré, enquanto que pela descida da
maré, as águas de origem marinha e estuarina apresentam
uma salinidade menor, quando as águas inundantes se
deslocam em direção ao oceano.
REFERÊNCIAS
Baird, D.; Winter, P.E.D. & Wendt, G., 1987. The flux of
particulate material through a well-mixed estuary.
Continental Shelf Research, vol. 7 (11/12), p:1399-1403.
Carmouze, J. P., 1994. O metabolismo dos ecossistemas
aquáticos-Fundamentos teóricos, métodos de estudo e
análise química. São Paulo, Ed. Edgard Blucher, 253p.
Cohen, M., 1998. Nutrientes e outros fatores relacionados e
produção primária das águas do Manguezal de BragançaPA UFPA. Tese de Mestrado, 114p.
Day Jr., J.W.; Hall, C.A.S.; Kemp, W.M. & Yañez-Arancibias,
A. 1989. Estuarine Ecology. John Wiley & Sons, inc, New
York, 558 p.
Deberdt, J. A., 1996. Guia prático de análise de água,
Universidade de São Paulo, Centro de Divulgação
Científica e Cultural, São Paulo,1996.
Dittmar T & Lara R. J., 2001. Do mangroves rather than rivers
provide nutrients to coastal environments south of the
Amazon River? Evidence from long-term flux
measurements. Marine Ecology Progress Series 213, 67-77
Dyer, K.R., 1988. Fine sediment particle transport in estuaries.
In: Physical Processes in Estuaries. J. Dronkers & W.V.
Leussen (Eds). Spring-Verlag, New York, p: 295-310.
Mason, B. H., 1971. Princípios de Geoquímica. São Paulo,
Editora USP, 381p.
Nichols, M.M., 1986. Effects of fine sediment resuspension in
estuaries. In: Lecture Notes on Coastal and Estuarine
Studies. Estuarine Cohesive Sediment Dynamics. A.J.
Mehta (Ed.), Spring-Verlag, New York, vol. 14, p: 5-42.
Santos, A.B.B., 2000. Determinação da razão Isotópica
87Sr/86Sr em águas naturais e sua aplicabilidade na
investigação da influência da água do mar em águas
subsuperficiais da zona costeira da região Bragantina-PA.
UFPA. Tese de Mestrado, 54 p.

X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005

DESCARGAS DE COBRE E ZINCO NO MATERIAL EM SUSPENSÃO DO ESTUÁRIO DO RIO
JAGUARIBE (CE), NORDESTE-BRASIL.
Dias, F. J. S1; Marins, R. V.2; Maia, L. P.3.
1. Mestrando do programa de pós-graduação em ciências marinhas tropicais - Labomar - UFC. Av. Abolição, 3207, 1° subsolo. Laboratório de Biogeoquímica Costeira. geofranzedias@yahoo.com.br
2. Professora do programa de pós-graduação em ciências marinhas tropicais - Labomar - UFC. Av. Abolição, 3207, 1° subsolo. Laboratório de Biogeoquímica Costeira. rmarins@labomar.ufc.br
3. Professor do programa de pós-graduação em ciências marinhas tropicais - Labomar - UFC. Av. Abolição, 3207, 1° andar.
parente@labomar.ufc.br

Palavras-chave: Fluxo de Cu e Zn, material em suspensão, rio Jaguaribe, estuário, metais pesados
.
para a região costeira e a determinação da qualidade destas
INTRODUÇÃO
A zona costeira, região onde o continente encontra o mar
descargas.
Neste trabalho as descargas de cobre e zinco no material
constitui uma zona de fronteira sujeita a contínuas
em suspensão do estuário do rio Jaguaribe foram avaliadas
alterações morfodinâmicas, modeladas por processos de
em quatro campanhas realizadas entre fevereiro e setembro
origem continental e marinha. Apresenta grande
de 2004. Este foi um ano de índice pluviométrico atípico,
variabilidade temporal e espacial, comportando-se como
que registrou o período de maior pluviometria nos meses de
um sistema ambiental instável, desde o passado remoto até
janeiro (398 mm) e fevereiro (248 mm), antes do período
os dias atuais, em função de uma série de processos
historicamente detentor dos maiores deflúvios, que ocorrem
geológicos continentais e marinhos, muitos dos quais são
entre março (220 mm) e abril (200 mm) (Funceme, 2004).
fundamentalmente controlados por fatores meteorológicos
Durante o período amostrado o tempo de residência das
(Silva et al., 2004).
Quando a descarga de sedimentos é minimizada, ou os
águas estuarinas variou de 12 horas (período chuvoso) a 13
processos costeiros intensificados, o estuário pode ter uma
dias (período de seca), (Dias et al.,2005), caracterizando o
penetração na linha de costa, estabelecendo uma nova
caráter retentor do estuário em épocas de seca regional e
feição de equilíbrio pelo balanço entre as descargas de
mostrando a importância do controle das emissões de
sedimento e os processos físicos (Dyer, 1997), como ocorre
contaminantes durante este período, para as águas do
frequentemente no estuário do rio Jaguaribe, principalmente
Jaguaribe.
em períodos de seca (Marins et al., 2003).
O rio Jaguaribe (CE) deságua no Atlântico equatorial,
MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras de águas foram coletadas em unicata ao
em região caracterizada por praias arenosas com grandes
longo do estuário do rio Jaguaribe, entre os pontos P2 a P9
campos de dunas que são movimentadas por ventos
(com distância de 30 km), sendo que os pontos P9 a P7
constantes. Em todo o seu curso, o rio percorre uma
representam a ZR (zona de maré do rio), P6 a área de
extensão de 633 Km, drenando uma área de 72.043 Km2 até
desaguar no oceano. Possui uma grande rede de drenagem,
interseção ZR/ZM, P5 a P3 a ZM (zona de mistura) e P2 a
da qual fazem parte os rios Banabuiú e Salgado, tendo 87%
ZC (zona costeira), conforme Figura 1. As amostras foram
do seu fluxo normal controlado por sucessivos barramentos
mantidas sob refrigeração a 4°C até a chegada em
(Veríssimo et al., 1996). A amplitude de maré pode chegar
Fortaleza. Em laboratório, foram filtradas em filtros
a 2,8 metros.
Millepore Ap 040, previamente descontaminados com uma
Com a conclusão do Açude do Castanhão, a vazão do
solução de HCl 10%, secos e pesados. Após a filtração
Rio Jaguaribe passou de 22 m3.s-1 para 57 m3.s-1,
foram novamente secos em estufa a 60°C, durante cerca de
permitindo a expansão da área irrigada em 43 mil hectares,
uma noite, até que peso constante. A diferença entre o peso
assegurando dessa forma, mesmo nos períodos de grande
do filtro seco e o peso do filtro com material em suspensão
escassez de água, o abastecimento ao Baixo Jaguaribe e à
seco representa o peso do material em suspensão para o
Região Metropolitana de Fortaleza (Campos et al., 2000).
volume exato filtrado.
Os filtros foram digeridos em unicata com uma solução
Entretanto, uma maior utilização de suas águas para a
de água regia 50% em banho-maria, por um período de
irrigação e áreas urbanas em expansão, bem como a
duas horas, com temperatura controlada de 80°C (Marins,
açudagem, que pode afetar as descargas de material em
1998). As leituras foram realizadas em um aparelho de
suspensão para a região costeira adjacente ao rio,
espectrofotometria de absorção atômica, utilizando a
demandam avaliações sobre os processos que determinam
técnica de Chama (modelo Shimadzu AA 6200),
as variabilidades das descargas do material em suspensão
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previamente calibrado com soluções-padrões de cobre (0,1
a 3 ppm), zinco (0,05 a 0,5 ppm).
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Tabela 1 - Limites de detecção da metodologia utilizada.
Metais Analisados Limite de Detecção
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X32

recuperação de 72% (com valor médio medido de 7,2 ±
1mg Cu/g de sedimento, para n=8) e 88,3% (com valor
médio medido de 43,17 ± 2mg de Zn/g de sedimento, para
n=8), confirmando a exatidão adequada da metodologia
utilizada para a determinação destes metais no material em
suspensão.
O limite de detecção do método empregado (em mg/L)
foi determinado como igual a 3 vezes o desvio estimado por
Sy/x dividido pela inclinação da reta, a partir da reta de
regressão obtida da curva de calibração para cada um dos
elementos metálicos avaliados, assumindo-se que no
método dos mínimos quadrados não ponderados, cada
ponto do gráfico (incluindo o ponto representativo do
branco) tem uma variação normalmente distribuída, sendo
Sy/x = (Σ (Yi –Y)2 x (n-2)-1 )1/2 (Miller, L.C.; Miller, J.N.).
Tais valores são apresentados na Tabela 1.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em 2004, a concentração do material em suspensão
(MS) nas águas estuarinas do Jaguaribe variou de 7,06 a
608 mg/L, com média de 115,3 ± 183,28 mg/L, para n=35.
Em geral, a grande variabilidade dos teores de MS foi
controlada pela sazonalidade climática da região,
observando-se com a diminuição das chuvas uma depleção
significativa dos teores de MS (Figura 2).
Em estudo anterior, entre maio de 2000 a março de
2002 Marins & Dias (2003) observaram valores de MS de
3,7 a 46,9 mg/L, com média de 19,3 ± 12,1 mg/L. A
comparação entre estes resultados e os dados atuais mostra
claramente que em períodos de maiores precipitações,
como ocorrido em 2004, há um maior aporte de MS para o
estuário, enquanto que em períodos de menores índices
pluviométricos processo inverso ocorre (Tabela 2).
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Tabela 2 - Variabilidade dos fluxos de Cu e Zn no MS,
para o ano de 2004.
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Figura 1 – Mapa de localização dos pontos de coleta.
A metodologia analítica foi referendada com abertura
em paralelo de padrões de referência para sedimentos
estuarinos NIST (1646a), com valores certificados para: Cu
= 10,01 ± 0,34 mg.Kg-1; Zn = 48,9 ± 1,6 mg.Kg-1.
A recuperação dos teores de Cu e Zn no material
certificado (NIST 1646a) mostrou respectivamente uma
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Os teores de Cobre no MS apresentaram uma elevada
variabilidade, variando de 1,93 a 32,82 μg/g, com média de
13,52 ±9,69 μg/g, para n=35, apresentando padrão sazonal
fortemente ligado ao aporte de MS. Ou seja, em períodos de
grandes deflúvios as concentrações de cobre no MS
aumentaram significativamente, e com a diminuição das
chuvas observa-se uma depleção dos teores de cobre
associado à diminuição dos teores de MS no canal
estuarino. Esta observação é comprovada através da
correlação estatística significativa entre os teores de cobre e
os teores de MS (r=0,6364 para n=35; α=0,99). Para a
maioria das campanhas, os teores mais elevados de Cu no
MS ocorreram na zona de maré do rio (p9 a p7), com
exceção da primeira campanha, onde estes teores ocorreram
na zona de mistura (p5 a p3) Figura 3.
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600
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μg/g em P6, sendo não detectável na zona de mistura (p5 a
p3), com média de 1,02 ± 1,56 μg/g, para n=6. Estes
valores são 10-3 vezes menores que os observados nas
demais campanhas, quando houve diminuição do deflúvio
do rio Jaguaribe e os teores de Zn no MS variaram de, não
detetável a 12mg/g, com média de 2,64 ± 2,98 mg/g, para
n=27.
Os teores de Zn no MS não mostraram o mesmo padrão
sazonal que os teores de Cu no MS. Além disso, observouse uma maior variabilidade espacial ao longo do estuário do
rio Jaguaribe durante as diferentes campanhas (Figura 4),
porem com predominância dos maiores teores na zona de
maré do rio (P9 a P7).
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Figura 2 - Variação espacial e sazonal dos teores de MS
das águas estuarinas do Jaguaribe (CE).
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Figura 4 - Variabilidade espacial e sazonal dos teores de
Zn no MS no estuário do rio Jaguaribe (CE), em 2004.
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A Tabela 2 mostra a variação dos fluxos calculados em
relação à vazão média histórica para cada campanha e os
índices pluviométricos observados durante o ano de 2004
(Dias et al.,2005) Observou-se de um modo geral, que em
períodos de grandes deflúvios o fluxo de MS é bem maior
do que em períodos de menor precipitação, o que também é
observado para o fluxo de Cu no MS. O fluxo de Zn
apresentou comportamento inverso em relação ao fluxo de
MS e ao fluxo de Cu no MS, apresentando teores elevados
em períodos de menor precipitação.
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Figura 3 - Variabilidade espacial e sazonal dos teores de
Cu no MS no estuário do rio Jaguaribe (CE), em 2004.
Os teores de Zn no MS apresentaram uma variabilidade
única para a primeira campanha, de 0,85 μg/g (P2) a 4,23

CONCLUSÕES
A grande variabilidade dos teores de material em
suspensão (MS) no estuário do rio Jaguaribe, é controlada
pela sazonalidade climática da região e apresentam valores
mais elevados em épocas de maiores deflúvios, processo
que possivelmente foi intensificado durante o ano de 2004
devido ao aumento da descarga fluvial neste ano. A
variabilidade do MS em relação à maré no estuário do rio
Jaguaribe, mostrou que a interface zona de maré do rio
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(ZR)/zona de mistura (ZM), apresentou em todas as
campanhas um aumento abrupto do MS, resultado da
presença de uma zona de máximo de turbidez.
O teor Cu no MS tem comportamento similar ao MS,
exceto na campanha de setembro de 2004 que mostrou um
aumento dos teores de MS e depleção das concentrações de
Cu, sugerindo que nesta ocasião o teor de Cu no MS não
teve a mesma origem das demais épocas com maiores
intensidades de chuvas. Em períodos de grandes descargas
fluviais (fevereiro) os teores mais elevados de Cu no MS
encontram-se na ZM e ZC, e com a diminuição das
precipitações estes teores adentram para a ZR, padrão
similar ao comportamento do MS para estas regiões.
O Zn no MS apresentou um comportamento inverso em
relação ao Cu e ao MS, observando-se que ao longo do ano
de 2004 o MS transportado pelo rio aporta no estuário em
época de grande deflúvio, empobrecido em Zn. Houve uma
grande variabilidade espacial dos teores de Zn no MS do
estuário, entretanto pode ser observada uma predominância
dos maiores teores na ZC. Provavelmente outros fatores,
incluída a presença de fontes de runoff urbano, rico em Zn,
na região estuarina e a ressuspensão de sedimentos
costeiros, contribuem para o aumento desse elemento na ZC
do estuário do rio Jaguaribe.
As descargas de Cu e Zn no MS do estuário do rio
Jaguaribe para o oceano, durante 2004, variaram de
4,93x10-4 a 9,8 e 1,76x10-1 a 12 g/s-1, respectivamente,
caracterizando uma descarga média de 2,5 g de Cu/g de
MS/S.ano-1 e 3,2 g de Zn/g de MS/S.ano-1.
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INTRODUÇÃO
O Programa “Avaliação do Potencial Sustentável de
Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva”REVIZEE, teve como objetivo central proceder o
levantamento dos potenciais sustentáveis de captura dos
recursos vivos na ZEE.
Na Plataforma Continental Norte do Brasil, esse
Programa, realizou campanhas oceanográficas entre o
Cabo Orange/AP até a Foz do rio Parnaíba/PI,
denominadas de Operações Norte I (1995), Norte II
(1997), Norte III (1999) e Norte IV (2001), a bordo do
“Navio Oceanográfico ANTARES” da Marinha do
Brasil.
Nessa área encontra-se o litoral Maranhense, que
representa o segundo maior litoral da costa brasileira,
com 640 km de extensão, caracteriza-se por três litorais
fisiograficamente bem distintos: ocidental, Golfão
Maranhense e oriental (Gualberto, 2003).
Adjacente a esse litoral, está à Plataforma Continental
do Maranhão, um ambiente com variações de amplitude
de maré (3 a 7 m), e sobre influência da Corrente Norte
do Brasil (CNB), no qual flui para noroeste ao longo da
quebra da plataforma (Schott et al., 1998).
Os dados de hidrologia e das análises sedimentar da
Plataforma Continental do Maranhão, obtidos durante a
Operação Norte III, foram utilizados no presente trabalho.
Os objetivos propostos são: (i) estudar a distribuição
de temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido e sua
taxa de saturação na coluna de água; (ii) classificar os
sedimentos marinhos em função da granulometria e
teores de carbonato de cálcio (CaCO3); (iii) relacionar
essas variáveis abióticas para o melhor entendimento da
dinâmica da área.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho analisou os dados obtidos em 23
estações oceanográficas, localizadas na Plataforma
Continental do Maranhão (Fig. 1).
As amostras de água para as análises hidrológicas
foram coletadas com garrafas de Niskin acopladas em
uma Rosette, ligada ao CTD Sea Bird Electronics
SBE911plus, equipado com sensores de alta resolução
para medições de Condutividade, Temperatura e Pressão.

A bordo do navio foram obtidos dados de:
temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, taxa de
saturação de oxigênio dissolvido e pH.

Figura 1: Mapa de localização das estações
oceanográficas (Operação Norte III/ Programa
REVIZEE).
Posteriormente, no Laboratório de Oceanografia da
Universidade Federal do Pará, foram realizadas as
análises para a determinação fosfato, nitrato e silicato.
Os dados de temperatura e os de salinidade foram
registrados por meio de um CTD. O método utilizado
para a determinação do teor do oxigênio dissolvido (OD)
foi o de Winkler, descrito em Strickland & Parsons
(1972). A taxa de saturação do oxigênio dissolvido na
água foi obtida utilizando-se a International
Oceanographic Tables (UNESCO, 1973). O pH foi
medido com um pHmetro da marca Hanna.
A amostragem sedimentológica foi realizada com
draga de arrasto de boca retangular e Van Veen. A
metodologia adotada para análise granulométrica e
determinação do teor de CaCO3, segue os padrões de
pesquisas do Programa REVIZEE, de acordo com
Figueiredo et al. (1995).
Os dados foram analisados por meio de estatística
descritiva e por análise de Cluster.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A cobertura sedimentar da Plataforma Continental do
Maranhão foi caracterizada com base na analise de 06
perfis
perpendiculares
à
costa.
As
análises
granulométricas destes sedimentos arenosos revelam ser
constituídos principalmente por areias bem selecionadas,
porém, com ocorrência subordinada de sedimentos
pobremente selecionados. Estas areias caracterizam-se
por distribuírem-se espacialmente de forma anômala,
exibindo gradação de areia fina a grossa da plataforma
continental interna a offshore.
Baseado na classificação de Folk (1979), os
sedimentos da plataforma podem ser classificados como:
areia com cascalho esparso (58,4%), areia com cascalho
(13,76%), cascalho arenoso (11,0%), areia (11,4%) e
areia com cascalho areno lamoso (5,36%) (Fig. 2).

Figura 2 - Mapa da cobertura sedimentar da Plataforma
Continental do Maranhão (1 - cascalho arenoso; 2 - rocha,
3 - areia com cascalho; 4 - areia; 5 - areia com cascalho
esparso).
Dias (1996), em seu trabalho apresenta 48 tipos de
sedimentos marinhos em função da granulometria e dos
teores de carbonato. Quanto ao teor de carbonato, foram
estabelecidas quatro categorias: litocláticasticos (>30% de
CaCO3); litobiocláticos (30 a 50% de CaCO3);
biolitoclásticos (50 a 70% de CaCO3) e biocláticos (>70%
de CaCO3). Com relação à textura, os sedimentos foram
divididos também em quatro categorias principais, ou
seja, seixos, grânulos, areias e lamas. De acordo com a
classificação de Dias (1996), os sedimentos da Plataforma
Continental do Maranhão foram classificados em areias:
bioclásticas (28%), biolitoclásticas (7%), litobiocláticas
(10%) e litoclásticas (55%).
Os teores de carbonato nos sedimentos indicam que o
distanciamento da costa é diretamente proporcional aos
teores de carbonato, ou seja, quanto mais próximo a costa
menor são os teores obtidos nos sedimentos. Assim, esta
evidente o domínio das areias na Plataforma, com
predomínio das areias litoclásticas na plataforma
continental interna, e as bioclásticas a offshore .
A partir dos resultados obtidos com base na análise de
Cluster realizada nos dados hidrológicos (temperatura,

salinidade, pH e OD) e correlacionados com os teores de
carbonato obtidos próximo ao fundo, foi possível
distinguir três regiões na plataforma com baixos, médios
e altos teores de carbonato (Fig. 3).
Na plataforma externa, a oeste do Golfão Maranhense
(em frente à ilha de São Luís), foram encontrados os
teores mais elevados de carbonato (média de 98,97 %), os
valores médios dos dados hidrológicos, próximo ao
fundo, para OD, pH, salinidade e temperatura foram: 4,52
ml.L-1, 7,92, 35,81, 25ºC, respectivamente.
Entre as isóbatas de 40 e 60m, plataforma
intermediaria, os valores médios obtidos foram: 37,32 %
carbonato, 4,60 ml.L-1, pH de 8,00 OD, 23,86ºC
temperatura e 35,63 de salinidade. Com exceção dos
teores de carbonato encontrados em frente ao Golfão
Maranhense, estes apresentam teores semelhantes aos
encontrados na plataforma interna, ou seja, média de
carbonato de 5,04 %, OD de 4,89 ml.L-1, pH de 7,97,
temperatura de 27,54ºC e salinidade de 35,30.

Figura 3: Análise de Cluster (círculos pequenos - baixos
teores; círculos grandes - teores médios e nos círculos
grandes preenchidos - altos teores de carbonato).
De acordo com Libes (1992) a preservação do CaCO3
nos sedimentos é dependente da temperatura e pressão, a
variação desses parâmetros determina a maior ou menor
solubilidade de carbonato na coluna de água.
Na área em questão, a temperatura superficial não
apresenta amplitude térmica acentuada (mínimo de
27,39ºC, máximo de 28,95ºC, média de 28,13ºC).
Próximo ao fundo, os valores médios de temperatura
obtidos também não mostraram haver uma variação
significativa. Com destaque para a estação 192,
localizada próximo à quebra da plataforma, com o valor
mínimo de 17,64ºC, caracterizando o inicio da
termoclina.
Trabalhos realizados na ZEE/Norte, descrevem uma
pequena amplitude térmica na camada superficial
(1,20ºC, Frazão, 2001; 1,76ºC, Santos & Silva, 2000) e a
presença da termoclina, fato também verificado no
presente trabalho.
Devido à pequena variação de amplitude térmica na
coluna de água, verifica-se que a temperatura não é um
fator que favoreça a solubilidade do carbonato.
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Em termos de salinidade, na superfície o valor mínimo
foi de 32,90 e o máximo de 36,03 (média de 35,48),
notando-se, portanto, uma nítida influência de massa
d’água costeira, próximo da costa. Através de
observações in situ, em torno de 44º W, Johns et. al.
(1998), tem demonstrado que a CNB atingi uma largura
de 300 km, tendo uma vazão de 35-36 Sv (1 Sv = 1 x 106
m3/s), no qual transportam águas salinas em subsuperfície para noroeste, influenciando a presença de
massas d’águas oceânicas em toda plataforma.
O pH, como os demais parâmetros já citados
(temperatura e salinidade), não teve variações
significativas na superfície (mínimo de 7,79, máximo de
8,20, média de 8,02) com valores alcalinos. Do mesmo
modo, próximo ao fundo. Os valores de pH encontrados
corroboram aos descritos para a Plataforma Continental
Brasileira, em trabalhos realizados por Costa (1991) e
Santos et al. (2000), verificaram valores de pH sempre
alcalinos, sem grandes variações a superfícies e propicio
a vida marinha.
As reações de solubilidade dos CaCO3 provocam o
aumento do pH, devido à liberação de carbonato e
bicarbonato. Contudo, na Plataforma não foi observado
variações nos valores do pH, indicando que essas reações
não influenciam, significativamente, a coluna d’água.
Nos ecossistemas aquáticos as principais fontes de OD
são: a atmosfera e o processo fotossintético (Esteves,
1998). Na área em estudo o OD e sua taxa de saturação
na superfície, variaram de 4,12 ml.L-1 (91,56%) a 5,58
ml.L-1 (123,3%), indicando um ambiente insaturado a
supersaturado.
No meio ambiente aquático, o teor de oxigênio na
superfície se encontra em equilíbrio com o ar
atmosférico, ao passo que os processos químicos,
resultantes de fenômenos biológicos, promovem um
desvio dos valores de saturação para mais ou para menos.
O valor efetivo do teor de oxigênio dissolvido,
encontrado na água apresenta, portanto, a expressão da
interação de todos os fenômenos ocorridos na mesma.
Os valores médios de OD verificados próximo ao
fundo, indicaram um pequeno decréscimo desse gás, em
conseqüência do processo de remineralização. No
entanto, a contribuição desse processo para o aumento no
teor de carbonato, necessitaria de um estudo mais
aprofundado.
Em áreas de baixa latitude, Plataforma do Maranhão
observa-se que as características oceanográficas são
típicas de áreas oceânicas, ou seja, sem variações
térmicas, elevados valores de salinidade em subsuperfície, pH alcalino, teores de OD oscilando de
insaturado a supersaturado. E não alterando, de maneira
direta, os teores de carbonato nos sedimentos.
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INTRODUÇÃO
A Plataforma Continental do Amazonas é um
ambiente altamente dinâmico, resultado da ação
combinada de corrente, dos ventos alísios, das oscilações
de marés, e do lançamento de águas continentais oriundas
do rio Pará e sobretudo do rio Amazonas.
Os argilominerais, constituintes principais do material
em suspensão que entra no mar, quando passam do
ambiente fluvial para o marinho ficam submetidos a um
meio químico diferente daquele existente durante o
intemperismo.
Este trabalho foi desenvolvido na Plataforma
Continental Interna do Amazonas, durante o período de
descarga mínima do rio Amazonas, no âmbito da
Operação Norte II (outubro/1997) do Programa
“Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos
na Zona Econômica Exclusiva”- REVIZEE. E têm como
objetivos: i) identificar os principais grupos de
argilominerais transportados e depositados pelo rio
Amazonas na Plataforma Continental Interna do
Amazonas; ii) classificar os sedimentos marinhos em
função da granulometria e teor de carbonato; iii)
correlacionar esses dados com os principais parâmetros
(salinidade, temperatura, pH) atuantes na plataforma.
MATERIAIS E MÉTODOS
A cobertura sedimentar da Plataforma Continental
Interna do Amazonas foi caracterizada com base na
análise de 08 estações, realizadas a bordo do Navio
Oceanográfico “ANTARES” (Fig. 1).
A amostragem sedimentológica foi realizada com Box
core. A metodologia adotada para análise granulométrica
e determinação do teor de CaCO3, segue os padrões de
pesquisas do Programa REVIZEE, de acordo com
Figueiredo et al. (1995).
A bordo do navio foram obtidos dados de:
temperatura, salinidade e pH.
Os dados de temperatura e os de salinidade foram
registrados a partir de equipamento CTD Sea Bird
Electronics SBE911plus, equipado com bomba centrífuga
e sensores de alta resolução para medições de
Condutividade, Temperatura e Profundidade. O pH foi
medido com um pHmetro da marca Hanna.

Figura 1 - Mapa de localização das estações estudadas
(Operação Norte II/Programa REVIZEE).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As análises granulométricas destes sedimentos
revelam que plataforma é constituída predominantemente
por sedimentos finos, como silte e argila, que
correspondem a 75,25% dos sedimentos analisados (Fig.
2).
A fração areia aparece em proporções significantes,
em apenas três das amostras analisadas, tratando-se de
areia fina a muito fina, que representam 24,73% do
material amostrado (Fig. 2).
A dispersão sedimentar na Plataforma Continental
Interna do Amazonas pode estar associada à forte
dinâmica de correntes, marés e anisotropia do atrito de
fundo, no qual atuam na morfologia da Plataforma
Continental do Amazonas. Geyer & Kineke, (1995)
através de observações in situ, demonstraram que as
águas costeiras fluem predominantemente para noroeste,
próximo da foz rio Amazonas. Isto pode justificar a
ocorrência de altíssimas concentrações de sedimentos,
particularmente a noroeste da foz do rio Amazonas.
Em termos de carbonato, o material analisado
apresentou um teor médio de 10%. Geralmente, as lamas
possuem um baixo teor de carbonato de cálcio, devido à
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ausência de componentes, que propicia a presença de
CaCO3, principalmente biogênico (Gualberto, 1999).

Figura 2 - Distribuição granulométrica dos sedimentos.
Na área em questão, predomina a fácies lamosa, a
litologia predominante dessa fácies são os depósitos siltoargilosos que se misturam irregularmente a areias fluviais
finas. De acordo com a classificação de Dias (1996),
esses sedimentos podem ser classificados como lama
terrígena (LL1c), em frente à foz do rio Amazonas, e nas
proximidades da foz do rio Pará como lama terrígena
arenosa (LL1b). Verifica-se um aumento no percentual de
material silto-argiloso à medida que as estações
distanciam-se da foz do rio Pará.
Para Kineke et al. (1991), a percentagem de material
fino aumenta em direção noroeste da foz do rio
Amazonas, sugerindo que nessa direção há um aumento
na taxa de deposição dessas partículas.
Nas amostras analisadas, os principais argilominerais
identificados foram: caulinita, ilita, clorita, esmectita,
com predomínio de caulinita em todas as estações. Tendo
a ilita como o segundo argilomineral mais abundante
(Fig. 3).

Com relação à distribuição vertical deste parâmetro,
foi verificada nas estações com profundidades locais,
variando entre 15 e 26 metros, uma amplitude térmica
entre a superfície e o fundo de 0,12ºC, 0,11ºC e 0,21°C,
para as estações NII 60, NII 75, NII 79, respectivamente.
As demais estações não apresentaram variações térmicas
na coluna d’água. Isso mostra uma nítida estabilidade
térmica nas águas próximas à foz do rio Amazonas e
Pará, também observados nos estudos realizados por
Santos (2000) e Silva (2000).
Por outro lado, a distribuição superficial da salinidade
(Fig. 4) apresentou uma variação de 8,74 (mínimo de
28,10 e máximo de 36,74) com média de 36,23.
Demonstrando a presença das águas do rio Amazonas,
mesmo durante o seu período de descarga mínima, na
plataforma.

Figura 4 - Distribuição superficial de salinidade.

Figura 3 - Principais argilominerais encontrados nos
sedimentos.
Esses dados corroboram com os de Pereira et al.
(1999) e Pattchineelam (1993) em trabalhos realizados
com amostras do Programa REVIZEE e do Projeto “A
Multidisciplinary Amazon Shelf Sediment Study” AMASSEDS, respectivamente.
As águas da Plataforma Continental Interna do
Amazonas apresentaram pH alcalino, com valor médio de
8,06 (máximo de 8,19 e mínimo de 7,83).
A distribuição da superficial temperatura na área em
estudo não apresentou variação térmica significativa
(mínimo de 28,04ºC e máximo de 28,90ºC) com uma
média de 28,51ºC.

As estações localizadas próximo ao Cabo Norte e a
foz do rio Pará não apresentaram influência das águas do
rio Amazonas na distribuição superficial da salinidade,
tendo uma variação média de 0,16 (mínimo de 36,50 e
máximo de 36,74). Enquanto que as estações localizadas
a frente da Ilha Caviana, a variação foi de 7,40 (mínimo
de 28,10 e máximo de 35,60), verificando-se a influência
das águas do rio Amazonas.
Em relação à distribuição vertical da salinidade
apenas a estação NII75, apresentou a presença das águas
do rio Amazonas em toda a coluna de água.
Estudos realizados no estuário do rio Guadalquivir
(Espanha) mostraram a deposição preferencial de
caolinitas e ilitas, em comparação com esmectitas, em
águas de baixa salinidade. Desse modo, as condições
estuarinas favorecem a deposição de caulinita e ilita e
desfavorecem a deposição de esmectita, que permanecem
em suspensão e passam diretamente para o ambiente
marinho (Chamley, 1989).
Na Plataforma Continental Interna do Amazonas foi
observado um maior acumulo de caulinita e ilita nos
sedimentos, em detrimento a esmectita (Fig. 5, 6 e 7).
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Apesar de que as águas de baixa salinidade não
estarem predominante em toda a plataforma nesse
período.

determina a densidade da massa d'água, e este último
influência diretamente na deposição das partículas finas.

Figura 7 - Mapa de distribuição da esmectita.
Figura 5 - Mapa de distribuição da caulinita.
Outros fatores, que também, podem influenciar na
deposição dos argilominerais são: a turbulência, a matéria
orgânica e os íons dissolvidos na água.
De maneira generalizada, o processo de coagulação de
cada argilomineral influencia a deposição dos mesmos,
assim, as partículas maiores de caolinitas e illitas
floculam a variações mínimas de salinidade, enquanto
que as partículas de esmectitas e minerais
interestratificados, menores e de menor densidade,
floculam gradualmente com o aumento de salinidade
(Gibbs, 1983, Chamley, 1989).
Na área de estudo, foi difícil correlacionar à
deposição dos argilominerais com as variações de
salinidade, em virtude da grande variação sazonal da
descarga do rio Amazonas, que provoca grandes
mudanças no padrão de salinidade. Contudo, observa-se a
acumulação preferencial das caulinitas e das illitas, em
relação aos demais argilominerais.
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INTRODUÇÃO
Os nutrientes considerados essenciais para as funções
metabólicas do fitoplâncton são o nitrogênio, o fósforo e
a sílica, os quais são transportados através dos rios, e,
juntamente com a disponibilidade de luz, favorecem o
desenvolvimento desses organismos. No caso das águas
costeiras e estuarinas, onde a quantidade de material em
suspensão costuma ser freqüente e elevada, é comum
ocorrer uma grande atenuação da luz na coluna de água,
tornando-a um fator limitante do processo fotossintético
(Pennock, 1985; DeMaster et al., 1986).
Cloern (1987) aplicou dados de vários sistemas
estuarinos em um modelo e concluiu que a
disponibilidade de luz controla a produção do
fitoplâncton em muitos estuários. Contudo, Turner et al.
(1990) verificaram que a limitação de nutrientes foi
grande em águas com baixa salinidade no rio Huanghe
(China). Embora luz e nutrientes sejam fatores limitantes
no crescimento do fitoplâncton próximo da confluência
de rios e oceanos, não está claro qual o parâmetro tem o
papel mais dominante (DeMaster et al., 1996).
De acordo com DeMaster & Pope (1996), a circulação
na plataforma continental também pode ser uma
importante fonte de nutrientes em áreas influenciadas por
grandes rios a exemplo, o Amazonas. A Plataforma
Continental do Amazonas é um ambiente altamente
dinâmico, onde a circulação é o resultado da complexa
interação entre a descarga do rio Amazonas, fortes
correntes de maré, ventos alísios e a Corrente Norte do
Brasil, que flui ao longo da costa (Nittrouer et al., 1991).
Estudos realizados na Plataforma Continental do
Amazonas por Smith & DeMaster (1996) revelaram a
existência de regiões onde a biomassa fitoplanctônica é
dependente da disponibilidade de luz e nutrientes. Tal
fato também foi observado por Santos (2000) em trabalho
realizado no período de descarga máxima do rio
Amazonas, onde a distribuição da concentração de
clorofila a foi relacionada com os nutrientes, a
transparência da água e o transporte da Corrente Norte do
Brasil.
O Programa “Avaliação do Potencial Sustentável de
Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva” REVIZEE na Plataforma Continental Norte do Brasil
abrangeu a área entre o Cabo Orange/AP e a Foz do rio
Parnaíba/PI, e realizou as Operações Norte I (1995),
Norte II (1997), Norte III (1999) e Norte IV (2001), a
bordo do Navio Oceanográfico “ANTARES” da Marinha
do Brasil, durante os períodos de descarga máxima

(Operações Norte I e Norte III), mínima (Operação Norte
II) e da diminuição (Operação Norte IV) do rio
Amazonas.
A partir dos dados físicos e químicos da Operação
Norte III, Santos (2000) realizou um trabalho sobre a
influência dos rios Amazonas e Pará na distribuição da
biomassa fitoplanctônica superficial da área costeira e
oceânica.
As amostras hidrológicas e biológica, obtidas durante a
Operação Norte IV, na Plataforma Continental do
Amazonas, foram utilizadas no presente trabalho. O
objetivo foi estudar a influência dos parâmetros abióticos
(salinidade, temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD),
taxa de saturação de OD, transparência da água, nitrato,
nitrito, amônia, fosfato (PID), material particulado
orgânico (MPO), material particulado inorgânico (MPI))
na distribuição de clorofila a na camada eufótica,
utilizando-se Análise de Componentes Principais.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foram
utilizadas as estações localizadas na Plataforma
Continental do Amazonas, distribuídas ao longo de 11
perfis, totalizando 41 estações (Fig. 1).

Figura 1: Mapa das estações oceanográficas (Operação
Norte IV/Programa REVIZEE).
As amostras de água para as análises hidrológicas e
biológicas foram coletadas com garrafas de Niskin. A
bordo do navio foram obtidos dados de: temperatura,
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salinidade, oxigênio dissolvido, taxa de saturação de
oxigênio dissolvido, pH e transparência da água.
Posteriormente, no Laboratório de Oceanografia da
Universidade Federal do Pará, foram realizadas as
análises para a determinação de material particulado
orgânico e inorgânico, fosfato, amônia, nitrato e nitrito.
Para clorofila a, a análise foi feita no Laboratório de
Produtividade
Primária
do
Departamento
de
Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco.
Os dados de temperatura e os de salinidade foram
registrados por meio de um CTD. A transparência da
água foi determinada com a utilização do disco de Secchi.
O método utilizado para a determinação do teor do
oxigênio dissolvido (OD) foi o de Winkler, descrito em
Strickland & Parsons (1972). A taxa de saturação do
oxigênio dissolvido na água foi obtida utilizando-se a
International Oceanographic Tables (UNESCO, 1973). O
pH foi medido com um pHmetro da marca Hanna.
Todas as análises de nutrientes (fosfato (PID), amônia,
nitrito e nitrato) foram realizadas segundo a metodologia
descrita em Grasshoff et al. (1983). Para a determinação
da concentração de pigmentos fotossintetizantes o
método empregado foi o espectrofotométrico publicado
por Teixeira (1973). A metodologia empregada para
obtenção do material particulado orgânico (MPO) e
material particulado inorgânico foi a descrita em
Paranhos (1996).
Os dados foram analisados por meio de Análise de
Componentes Principais.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na análise de componentes principais realizadas com
os dados da camada eufótica, as duas primeiras
componentes (PC1 e PC2) explicaram 48,2% da variância
original (Tabela 1 e Fig. 2). Na primeira componente, que
explica cerca de 29% da variância total, foi observado um
contraste entre o nitrato (0,80), o PID (0,85) e o MPO
(0,70), com o OD (-0,55), a Clor a (-0,54), o pH (-0,51) e
a salinidade (-0,45). Essa correlação negativa demonstra
o aumento na concentração desses nutrientes em águas
com baixa salinidade, embora isto não favoreça
diretamente o crescimento fitoplanctônico, por causa do
elevado teor de material particulado transportado pelo rio
Amazonas para a Plataforma Continental do Amazonas.
A segunda componente explica cerca de 19,2% da
variância total e apresenta como principais elementos a
salinidade (-0,70), em contraste com a temperatura (0,70),
a Clor a (0,50), o OD (0,56) e o nitrato (0,47), mostrando
que o desenvolvimento da biomassa fitoplanctônica foi
favorecido pelo aumento na concentração de nitrato. O
material particulado não teve influência nessa segunda
componente.
A figura 3 apresenta os escores, nas duas primeiras
componentes principais, estratificados de acordo com a
profundidade de coleta. Não se observa estratificação
nítida na PC1. Ao longo da PC2, verifica-se uma
separação parcial, com os dados da superfície associados
a escores mais positivos, e com os dados da profundidade
de 1% de penetração de luz a escores mais negativos. Isso
indica maiores concentrações de Clor a, OD, nitrato e

temperatura na camada superficial e maiores teores de
sais dissolvidos a 1% de penetração de luz. As estações
133 e 99 destacam-se com escores mais elevados na PC2.
Para a estação 133, a explicação é o elevado valor de OD
e de Clor a e, para a estação 99, elevadas concentrações
de nitrato e de PID.
Tabela 1: Pesos e variância explicada pelas duas
primeiras componentes principais da análise dos dados da
camada eufótica, na Plataforma Continental do
Amazonas. Os valores mais significativos estão em
negrito.
Variável
Temperatura (ºC)
Salinidade
MPI (mg.L-1)
MPO (mg.L-1)
pH
Clor a (mg.m-3)
OD (ml.L-1)
Nitrito (μM)
Nitrato (μM)
Amônia (μM)
PID (μM)
Variância explicada (%)

PC1
-0,33
-0,45
0,03
0,70
-0,51
-0,54
-0,55
0,23
0,80
0,31
0,85
29

PC2
0,72
-0,70
0,15
-0,11
0,21
0,50
0,56
0,26
0,47
-0,19
0,35
19,2

Figura 2: Pesos das variáveis nas duas primeiras
componentes principais com os dados obtidos na camada
eufótica, período da diminuição da descarga do rio
Amazonas, na Plataforma Continental do Amazonas.
O gráfico de caixa (Fig. 4) foi criado para permite uma
comparação visual das distribuições de Clor a, OD,
nitrato e PID, nas diferentes profundidades de coleta
realizadas na camada eufótica. Nesse gráfico, a altura das
caixas representa a distância interquartílica; o ponto
central, a mediana e as extremidades das duas linhas, os
valores máximo e mínimo. Para permitir comparar, numa
única figura, variáveis com unidades ou distribuições
diferentes, realizou-se um autoescalonamento prévio da
matriz de dados, isto é, uma transformação linear que
torna todas as variáveis adimensionais com média zero e
variância unitária.
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Figura 3: Escores nas duas primeiras componentes
principais, na análise feita com os dados abióticos e Clor
a da camada eufótica, na Plataforma Continental do
Amazonas, com estratificação entre as profundidades de
coleta (superfície, 50% de penetração de luz, 1% de
penetração de luz).
A dispersão dos valores de Clor a apresentou-se
assimétrica em todas as profundidades, com a cauda
superior bastante longa na superfície, mostrando que o
valor máximo foi detectado nessa camada. Os valores
medianos
apresentaram-se
próximos
nas
três
profundidades de coleta, com pequena amplitude
interquartílica, o que mostra variações similares da Clor
a. Em relação ao OD, a distribuição também foi
assimétrica, com o maior valor detectado na superfície e
o menor, na camada de 1% de penetração de luz. As
concentrações medianas diminuíram com o aumento da
profundidade de coleta. Quanto aos nutrientes, na
superfície, os valores medianos e máximos foram
superiores aos observados na camada de 50% de
penetração de luz, sugerindo que na superfície, apesar da
remoção através do processo fotossintético, um processo
de adição está favorecendo o aumento nos teores desses
nutrientes. A distribuição desses parâmetros (Clor a, OD,
nitrato e PID) reforça a mistura existente na camada
eufótica verificada através da figura 3.
Smith & Russel (1995) relataram que o crescimento
do fitoplâncton é determinado por três características na
pluma do Amazonas: transparência, estratificação e a
disponibilidade de nutrientes. Estudos na Plataforma
Continental mostraram a importância da concentração de
sedimentos na limitação da penetração de luz e do
conteúdo de nutrientes (DeMaster et al., 1986). A
transparência da água influencia a penetração de luz na
coluna de água e consequentemente o crescimento do
fitoplâncton. A estratificação na área costeira do
Amazonas reflete a importância da zona entre a água
fluvial e a oceânica, onde os sedimentos floculam, os
nutrientes são abundantes e o crescimento fitoplanctônico
é favorecido (Smith & DeMaster, 1996).

Figura 4: Distribuição dos valores autoescalonados para
a Clor a, o OD, o nitrato e o PID.
Humborg (1997) realizou uma comparação da
produção primária no estuário do Danúbio (0,20 – 4,40
g.C.m-2.dia-1), com os dados de Cadee (1975) para o
Amazonas (0,10– 1,00 g.C.m-2.dia-1), e constatou a
similaridade da produtividade em ambos os estuários,
onde as condições luminosas e as altas concentrações de
nutrientes são suficientes para a produtividade.
A distribuição superficial da Clor a, no período da
diminuição da descarga do rio Amazonas (Fig. 5), foi
influenciada pela dinâmica dos processos oceanográficos
atuantes como, por exemplo, o transporte de massas na
Plataforma Continental do Amazonas em direção
noroeste, através da Corrente Norte do Brasil, que
favorece a disponibilidade do nitrato e fosfato.

Figura 5: Distribuição superficial de Clorofila a (mg.m-3)
na Plataforma Continental do Amazonas (período da
diminuição da descarga do rio Amazonas).
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Áreas de Pernambuco foram caracterizadas como
ambiente eutrófico através dos valores da biomassa
fitoplanctônica a exemplo de Carne de Vaca (0,75 mg.m-3
a 18,91mg.m-3, Campelo et al., 1999), estuário do rio
Formoso (2,45 mg.m-3 a 70,22 mg.m-3, Honorato da
Silva, 2003). Por outro lado, Costa (1991), verificou
através dos dados da produtividade primária, obtidos na
camada superficial, na plataforma externa e área oceânica
entre Recife (Pernambuco) e Macau (Rio Grande do
Norte), uma região com características de oligotrófica a
mesotrófica, com o valor médio de Clor a de 0,31mg.m-3.
Santos (2000) caracterizou a Plataforma Continental
do Amazonas como um ambiente eutrófico, com base em
dados de clorofila a entre 0,03 mg.m-3 e 9,79 mg.m-3,
mediana de 1,64 mg.m-3. No presente trabalho, a
mediana da Clor a foi de 1,67 mg.m-3, o valor mínimo foi
de 0,13 mg.m-3 e o máximo de 41,45 mg.m-3. A
fertilidade da área foi favorecida durante a época da
diminuição da descarga do rio Amazonas, com o valor da
mediana próximo ao verificado por Santos (2000) e com
os máximos valores acentuados verificados em direção
noroeste da desembocadura do rio Amazonas. Portanto,
ratifica o descrito por Humborg (1997) e Santos (2000),
ou seja, na Plataforma Continental do Amazonas o
aumento da produtividade primária é pontual e ocorre
onde a concentração de nutrientes e a penetração de luz
são favoráveis ao desenvolvimento fitoplanctônico.
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INTRODUÇÃO
O óxido nitroso (N2O) é um dos gases do efeito estufa
e responsável por parte do consumo de ozônio (O3) na
estratosfera. As concentrações de N2O na atmosfera vêm
aumentando gradativamente desde meados do século XIX
devido às atividades humanas. Grande parte do N2O na
atmosfera é de origem biogênica, sendo produzido por
bactérias através dos processos de nitrificação e
desnitrificação (Bouwman et al., 1995). Enquanto o uso
de energia e a indústria são importantes fontes de N2O
para a atmosfera, a produção de alimento tem sido
apontada como a principal fonte antrópica deste gás,
basicamente pelo uso de fertilizantes nitrogenados e
fixação biológica de nitrogênio nas atividades agrícolas.
O ser humano vem alterando o ciclo de nitrogênio (N)
promovendo aumento de sua fixação natural e majorando
as taxas de deposição atmosférica. O aumento do aporte
de N provoca o aumento dos processos microbiológicos
nos sistemas terrestres e aquáticos, resultando, dentre
outros impactos, no aumento das emissões de N2O.
A baía de Guanabara é caracterizada como um
sistema costeiro poluído e eutrófico, onde as principais
fontes de poluição são os esgotos domésticos (Kjerfve et
al., 1997). A descarga de N total lançada na baía de
Guanabara através dos rios é da ordem de 130-140 t N
dia-1 (Ribeiro, 1993). Essa elevada carga de N é atribuída
à grande carga de esgoto doméstico lançada aos rios que
desembocam na baía de Guanabara, principalmente
aqueles do trecho noroeste e oeste da baía. O aporte
atmosférico de N inorgânico diretamente à baía de
Guanabara (328 km2) é da ordem de 0,9 t N dia-1,
enquanto que o aporte atmosférico de N sobre toda a
bacia de drenagem da baía (4080 km2) é de
aproximadamente 11,2 t de N dia-1 (De Mello, 2003).
O objetivo do presente estudo é determinar os fluxos
de N2O na interface mar-atmosfera num trecho da baía da
baía de Guanabara cujas águas apresentam elevado grau
de poluição (Guimarães e De Mello, 2005). Para isso,
será aplicado o método da câmara estática. Pretende-se
avaliar a variabilidade temporal e identificar os principais
fatores responsáveis pelo controle da intensidade dos
fluxos de N2O.
Para determinação dos fluxos de N2O na interface
mar-atmosfera utilizou-se o método da câmara estática, a
mesma técnica normalmente aplicada para determinação
dos fluxos de N2O (e outros gases como CO2 e CH4) na
interface solo-atmosfera. As câmaras utilizadas,
construídas de cloreto de polivinila (PVC) possuem 29
cm de diâmetro e suas paredes possuem 15 cm de altura.

Para que flutuem, são adaptadas às câmaras placas de
isopor (com 2,5 cm de espessura), tornando possível a
flutuação e a estabilidade das câmaras em água do mar de
interior da baía de Guanabara. Para isso, são necessárias
as condições de pouca ondulação e de ventos fracos. A
superfície superior das placas de isopor foi colocada a
uma altura de 5 cm de distância da borda aberta da
câmara, permitindo que as paredes das câmaras fiquem
2,5 cm abaixo do nível do mar.
As medidas estão sendo realizadas na costa sul da Ilha
do Governador. Dependendo da altura da maré, as
medidas têm sido feitas a poucos metros da praia ou,
durante as marés altas, na extremidade de um píer a cerca
de 100 m da praia. Uma vez instalada a câmara, as
amostras são coletadas de seu interior 5, 10, 15 e 20
minutos após sua instalação. Uma amostra de ar
atmosférico é coletada no início de cada experimento. As
amostras de ar (externo ou interno às câmaras) são
coletadas por meio de seringas de polipropileno de 60
mL. Em cada campanha foram, em geral, utilizadas 2
câmaras instaladas simultaneamente. Duas repetições
consecutivas são efetuadas, totalizando, em geral, 4
medidas por campanha.
Durante as medidas de fluxos de N2O por meio de
câmaras estáticas foram coletadas amostras de água do
mar para determinação da concentração de N2O. Para
isso, foram coletadas amostras de água do mar (~10 cm
abaixo da superfície) antes e no final de cada
determinação de fluxo por meio de câmaras. Em seringas
de 60 mL, foram coletadas 30 mL de água do mar. Em
seguida, foram adicionados às seringas mais 30 mL de ar
ambiente. As seringas foram então agitadas manualmente
150 vezes e a fase gasosa foi logo em seguida transferida
para uma outra seringa acoplada à válvula de 3 vias,
evitando-se a passagem de água. Neste teste, as amostras
de água do mar foram coletadas no mesmo local e no
mesmo momento, diferenciando o número de agitações.
As amostras de ar contendo N2O extraído da água do mar
foram então analisadas por cromatografia de gás.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os fluxos de N2O (em μg N m-2
h ) cujas medidas foram realizadas utilizando-se a
técnica da câmara estática. Os resultados variaram de -0,1
a 31,4 μg N m-2 h-1, com média aritmética de 16,4 (DP =
10,0) μg N m-2 h-1 e mediana de 16,9 μg N m-2 h-1. Estes
valores são muitas vezes superiores aos estimados na
interface mar-atmosfera para águas costeiras e oceânicas
-1
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(Quinn et al., 1996). Estes valores não são representativos
de toda a baía de Guanabara, pois o trecho da baía
estudado neste trabalho é um dos mais poluídos,
apresentando concentrações bastante altas (até 143 μmol
L-1) de nitrogênio amoniacal (NHx) nas água superficiais
(Guimarães, 2001; Guimarães e De Mello, 2005). De
acordo com Guimarães (2005), a nitrificação biológica
deve ser o principal processo responsável pela produção
de N2O.
Tabela 1. Fluxos de N2O na interface mar-atmosfera
medidos por meio de câmara estática na costa sul da Ilha
do Governador (baía de Guanabara)
Data

Câmara

2/3/05
2/3/05
10/3/05
10/3/05
10/3/05
10/3/05
31/3/05
31/3/05
31/3/05
31/3/05
5/5/05
5/5/05
5/5/05
5/5/05
19/5/05
19/5/05
19/5/05
19/5/05
16/6/05
16/6/05

A
B
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
Média

Fluxo
(µg N m2 -1
h )
21,1
7,1
28,6
30,5
8,7
10,7
23,6
31,4
21,5
28,5
17,5
27,2
16,2
20,2
5,1
-0,1
4,6
5,1
9,1
10,6
16,36

Mediana

16,85

Hora

Maré

10:00 -10:50
11:00 - 11:50
11:00 - 11:30
11:00 - 11:30
11:40 - 12:10
11:40 - 12:10
9:45 - 10:15
9:45 - 10:15
10:20 - 10:50
10:20 - 10:50
9:55 - 10:10
9:55 - 10:10
10:25 - 10:40
10:25 - 10:40
10:14 - 10:29
10:14 - 10:29
10:31 - 10:46
10:31 - 10:46
9:58 - 10:38
10:08 - 10:38

MV
ME
ME
ME
ME
ME
MV
MV
MV
MV
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
MV
MV

ME: maré enchente; MV: maré vazante

As concentrações de N2O medidas nas águas da costa
sul da Ilha do Governador variaram de 15,2 a 16,3 nmol
L-1, valor superior a média encontrada por Guimarães
(2005) para as águas da baía de Guanabara, que foi de 7,5
nmol L-1, variando de 5,6 a 11,8 nmol L-1. Os fluxos de
N2O medidos variaram de –0,1 a 29,6 µg N m-2 h-1, com
média aritmética de 20,5 µg N m-2 h-1.
As coletas não foram feitas somente durante um
regime de maré. Durante a maré vazante, a água que entra
na costa sul da Ilha do Governador é altamente
concentrada de esgoto proveninente daquela região,
enquanto que na maré enchente, a água que entra na costa
sul da Ilha do Governador é, em sua maioria, proveniente

do oceano. Por isso, é possível observar que durante a
maré vazante, o fluxo médio, nestas horas, é mais alto,
enquanto que na maré enchente, mais baixo.
Mais dados serão precisos para que se descubra a
real resposta para a discrepância que ocorre.
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1. INTRODUÇÃO
A matéria orgânica dissolvida (MOD) desempenha
um importante papel no ciclo biogeoquímico dos metais
pesados devido a sua forte capacidade complexante,
podendo assim controlar e modificar a sua toxidez e
biodisponibilidade. Esta interação MOD / metais faz
aumentar a solubilidade dos metais, inibir sua
precipitação, modificar sua mobilidade e permite sua
acumulação nas águas naturais.
Sabe-se que tanto carbono orgânico particulado
(COP) como o dissolvido (COD) desempenham um
significante papel no ciclo biogeoquímico do Hg em
ambientes aquáticos (Barkay et al., 1997; Cai et al., 1999;
Lu & Jaffe, 2001; Haitzer et al., 2002; 2003) devido a sua
alta capacidade de complexação e/ou adsorção do Hg.
Estudos da relação entre a biodisponibilidade de Hg e a
presença de COD têm demonstrado que ele atua como
controlador da biodisponibilidade de Hg+2 para o
processo de metilação.
Estudos realizados recentemente (Paraquetti, 2001;
Lacerda et al., 2001a) na Baía de Sepetiba, RJ
caracterizou a presença de diferentes massas d’água com
características distintas, como as áreas influenciadas por
manguezais, pelos rios afluentes e a área de baía aberta e
demonstrou uma forte correlação entre as concentrações
de Hg reativo e COD. Essas massas d’água apresentam
diferentes tipos de matéria orgânica dissolvida com graus
diferenciados de oxidação. Portanto, espera-se um
comportamento diferenciado em relação a complexação
de metais pesados.
A espectrofotometria de fluorescência molecular tem
sido muito utilizada para a caracterização da origem e
qualidade do COD em águas naturais (Coble, 1996;
Mounier et al., 1999; McKnight et al., 2001) por ser uma
técnica simples, rápida e muito sensível e foi a técnica
utilizada neste trabalho.
2. ÁREA DE ESTUDO
A Baía de Sepetiba é uma laguna costeira separada do
mar pela Restinga de Marambaia, com ampla troca de
águas através de um canal largo e profundo entre a Ilha
Grande e a Marambaia (Fig. 1). Sua área total média é de
433 km2, com uma profundidade média de 6 metros, um
volume médio de 2,72 x 109 m3, e um tempo de
residência da massa d’água de aproximadamente 4,17
dias, o que resulta em águas com grande oxigenação. O

clima na região é tropical semi-úmido com precipitação
anual entre 1400 e 2500 mm (Semads, 2001). A
circulação das águas na Baía é dominada por ventos e
pela maré. A Baía tem um fluxo fluvial anual de 7,6 x 109
m3 que é responsável pela entrada de grandes quantidades
de matéria orgânica dissolvida e esgotos indústrias
(Rodrigues, 1990).
As fontes de Hg para a Baía são provavelmente
difusas, oriundas da atividade industrial, da lixiviação dos
aterros sanitários e de runoff de área urbana e rural
(Marins et al., 1998) e foi recentemente estimada em 0,56
t ano-1 (Lacerda et al., 2004).

BRASIL
Rio de Janeiro

Figura 1. Área de estudo e localização ponto fixo de
amostragem.

3. METODOLOGIA
3.1. AMOSTRAGEM
Foram feitas quatro campanhas de campos (C1, C2, C3
e C4) na coluna d’água da Baía de Sepetiba, em ponto
fixo no canal principal da Baía, durante o período de
maré de enchente e vazante e na estação seca e chuvosa
(Fig. 1). Em cada campanha foram coletados perfis
verticais da coluna d’água em intervalos de 1 em 1 hora
durante meio ciclo de maré em três profundidades
diferentes: superfície, meio e fundo. As campanhas C1 e
C2 foram realizadas na estação seca (Setembro e Outubro
de 2002, respectivamente) enquanto que as campanhas C3
e C4 na estação chuvosa (ambas em Março de 2003). A
amostragem foi feita usando-se uma garrafa van Dorn. As
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3.2. ANÁLISES QUÍMICAS
As amostras para determinação do carbono orgânico
dissolvido (COD) e particulado (COP) foram
imediatamente filtradas após a chegada ao laboratório,
em duplicata em filtros de micro fibra de vidro (Whatman
GF/F), previamente calcinados a 450ºC durante uma
noite. O filtrado foi preservado com solução de sal de
azida (NaN3) e mantido sob refrigeração.
O COD e o COP foram determinados por combustão
catalítica usando um equipamento Shimadzu TOC
5000A. Para o COD utilizou-se o amostrador automático
ASI-5000A e uma temperatura de 680ºC, enquanto que
para o COP utilizou-se o forno SSM 5000A a 900ºC. O
limite de detecção obtido foi de 0,15 mg L-1.
O COD presente foi caracterizado usando
espectroscopia de fluorescência molecular. A medida de
fluorescência foi feita utilizando-se um espectrofotômetro
de
fluorescência
HITACHI
F
4500.
Este
espectrofotômetro utiliza uma lâmpada de xenônio como
fonte, e foram adotadas fendas de 10 nm para a excitação
e de 5 nm para a emissão.
As matrizes de excitação e emissão de fluorescência
(MEEF) foram obtidas utilizando-se comprimentos de
onda de excitação entre 200 e 500 nm em intervalo de 5
nm, e comprimentos de onda de emissão entre 250 a 600
nm, em intervalo de 5 nm. A velocidade de varredura
utilizada foi de 30000 nm min-1. Os espectros de
excitação de fluorescência foram coletados entre 200 e
420 nm com o comprimento de onda de emissão fixado
em 435 nm, enquanto que os espectros de emissão de
fluorescência foram coletados entre 350 e 600 nm com o
comprimento de onda de excitação fixado em 340 nm. A
velocidade de varredura utilizada nesses espectros foi de
240 nm min-1.
O método de determinação da capacidade de
complexação dos metais através de quenching de
fluorescência consiste na titulação de adições-padrão de
solução de Cu2+ a um volume fixado de amostra sob
agitação constante. Foram feitas 20 adições sucessivas de
solução padrão de Cu+2 em intervalos de tempo iguais (30
min) sob agitação constante e a intensidade de
fluorescência é medida após cada adição dentro de
circuito fechado.
Após o procedimento analítico, os cálculos para
determinação da capacidade de complexação foram feitos
com a ajuda de um programa de regressão não linear
Solver/Excel considerando o modelo de complexação de
1:1.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 apresenta as posições médias dos picos na
matriz de emissão e excitação de fluorescência (MEEF)
das águas coletadas na saída principal da Baía de
Sepetiba em ponto fixo durante eventos de maré na

estação seca e chuvosa. Podemos caracterizar três
diferentes grupos na MEEF, atribuídas a diferentes
fluoróforos (ácidos fúlvicos, ácido húmicos e proteínas),
em relação à posição dos picos (λexcitação: λemissão) de
intensidade de fluorescência na matriz.
O grupo I, relacionado com os picos referentes às
proteínas, localizados entre 226 ± 4:315 ± 17 nm. O
grupo II, referente à localização dos picos de ácidos
fúlvicos, foi observado em média entre 249 ± 5:414 ± 17
nm, enquanto que o grupo III, referente aos ácidos
húmicos, com picos em média entre 281 ± 6:411 ± 11
nm, levando-se em consideração todos os pontos
amostrados (Fig. 2).
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amostras foram estocadas em frascos de polietileno e
mantidas sob refrigeração durante o transporte até o
laboratório.
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Figura 2. MEEF com a localização média dos três
principais grupos de fluoróforos observados.
No estudo das matrizes 3D de fluorescência (MEEF),
as mesmas faixas de intensidade máxima de fluorescência
têm sido encontradas por diversos autores em muitos
compartimentos diferentes e em várias regiões do mundo
(Coble, 1996; Mounier et al., 1999; Parlanti et al., 2000;
Patel-Sorrentino et al., 2002; Chen et al., 2003; Baker &
Spencer, 2004). As variações para maiores (red-shift) ou
menores (blue-shift) comprimentos de onda de excitação
e/ou emissão dados na literatura estão diretamente
relacionadas com as diferenças estruturais da matéria
orgânica presente nos diferentes compartimentos
ambientais. As alterações na localização desses picos na
MEEF num dado ambiente estão associadas aos
processos de degradação e/ou transformação da matéria
orgânica.
Pode-se observar uma diferença clara na qualidade da
matéria orgânica dissolvida entre as estações seca e
chuvosa através da localização média dos picos Ia (ácidos
fúlvicos) nas duas estações. Observou-se uma diminuição
significante nos comprimentos de onda de emissão e
excitação dos picos Ia durante a estação seca (248 ±
6:410 ± 19 nm) em relação à estação chuvosa (250 ±
4:416 ± 15 nm) (Fig. 3) indicando uma maior influência
marinha (De Souza Sierra et al., 1994; Coble, 1996; Jaffe
et al., 2004) do que terrestre durante a estação seca e
sugerindo a presença de uma matéria orgânica mais
jovem, mais oxidável e mais reativa no período de seca
do que no período de chuvas intensas..
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Figura 3. Posição média dos picos de fluorescência Ia
nas estações seca (ES) e chuvosa (EC).
A normalização da intensidade máxima de
fluorescência dos fluoróforos do tipo A (Ia) (região II)
e/ou do tipo C (Ic) (região III) pela concentração de COD
presente em cada amostra (Ia/COD e Ic/COD) é utilizada
com o objetivo de fornecer informações sobre a qualidade
fluorescente da matéria orgânica (Baker, 2002a; Clark et
al., 2002; Jaffe et al., 2004) assim como as razões Ia/Ic
(Coble, 1996; Patel-Sorrentino, 2000; Jaffe et al., 2004) e
EM450/EM500 (Battin, 1998; Mcknight et al., 2001; Jaffe
et al., 2004).
As razões Ia/COD e Ic/COD também podem ser
chamadas de eficiência de fluorescência e descreve a
capacidade da matéria orgânica em fluorescer. As
moléculas conjugadas menores e mais jovens (ácidos
fúlvicos) são mais eficientes do que as moléculas maiores
e mais velhas (ácidos húmicos) e, portanto estão
associadas as maiores razões Ia/COD e Ic/COD (isto
deveria estar em metodologia).
As razões Ia/COD das amostras analisadas
apresentaram a mesma tendência de decréscimo entre a
maré de enchente e a maré vazante em ambas as estações
(Tabela 1). Comparando-se as duas estações, observou-se
um significativo decréscimo nos valores médios das
razões Ia/COD durante a estação seca em relação à
estação chuvosa. Essa diferença encontrada entre a
eficiência de fluorescência durante a maré de enchente e
vazante indica uma diferença qualitativa entre a matéria
orgânica dissolvida que entra e a que sai da Baía de
Sepetiba. Durante a maré de enchente observa-se à
presença de uma matéria orgânica mais jovem enquanto
que na maré vazante a matéria orgânica se apresenta em
uma forma mais polimerizada e envelhecida, sugerindo
que ocorre uma transformação da matéria orgânica entre
a entrada e a saída da maré, independentemente da
variação sazonal. A eficiência de fluorescência mais
baixa foi observada na saída da maré durante a estação
seca e a maior eficiência foi durante a entrada da maré na
estação chuvosa.
A razão Ia/Ic variou de 1,2 a 2,1 em relação aos
quatro eventos amostrados, com os mais baixos valores
observados durante a maré vazante na estação chuvosa.
Os resultados mostram uma diferença na qualidade da
matéria orgânica durante o evento de maré na estação
chuvosa. Os menores valores encontrados na maré

vazante indicam a predominância de material orgânico
terrestre rico em substâncias orgânicas com alto grau de
aromaticidade e menos reativas em relação à matéria
orgânica que entra na baía. De uma forma geral, os
menores índices encontrados na estação chuvosa refletem
a maior entrada de material terrestre durante os eventos
de chuvas fortes.
O índice de fluorescência proposto por McKnight et
al. (2001) para distinguir ácidos fúlvicos de origem
microbiológica e de origem terrestre (EM450/EM500) não
apresentou diferenças significativas entre a entrada e a
saída da maré e também não demonstrou variação
sazonal. Os valores encontrados variaram de 1,9 a 2,2 nos
quatro grupos de dados, com uma média geral de 2,0,
mostrando que os ácidos fúlvicos são principalmente
formados a partir de processos microbiológicos (Tabela
1).
O quenching de fluorescência foi utilizado nesse
trabalho como uma ferramenta para o cálculo da
capacidade de complexação da matéria orgânica
dissolvida pelos metais. Os valores encontrados para a
capacidade de complexação e a densidade de sítios estão
apresentados na Tabela 1. A densidade de sítios é uma
forma mais adequada de se expressar à capacidade de
complexação por massa de carbono através da
normalização dos resultados pelo COD.
Os valores encontrados para a capacidade de
complexação (CL),e a densidade de sítios (DS) foram
similares entre a maré todos os eventos, com exceção da
maré vazante na estação chuvosa, onde foi observado um
forte decréscimo da capacidade de complexação e da
densidade de sítios da matéria orgânica, mostrando que
essa matéria orgânica apresenta apenas a metade da
capacidade de complexação de Cu por mg de carbono em
relação aos outros pontos amostrados. Comportamento
similar deve ser esperado em relação ao mercúrio tendo
em vista as similaridades geoquímicas existentes entre Hg
e Cu (Mounier et al., 2001).
Esses resultados concordam com as mais baixas
razões Ia/Ic encontradas durante o mesmo período,
confirmando a presença de matéria orgânica terrestre, rica
em ácidos húmicos (policondensada) com baixa
capacidade de complexação.
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Tabela 1. Valores encontrados para as razões Ia/COD, Ia/Ic, EM450/EM500, CL e DS nas águas da Baía de Sepetiba.

ME/ES

Faixa
Média
N

Ia/COD
(u.a. μM de C-1)
0,16 – 0,24
0,20 ± 0,02
20

Ia/Ic*

EM450/EM500**
1,9 – 2,2
2,0 ± 0,1
24

CL
(μmol L-1)
1,6 – 14,1
4,2 ± 4,5
18

DS
(μM de Cu ppm de C-1)
0,8 – 7,8
2,4 ± 2,5
18

1,4 – 1,9
1,7 ± 0,1
23

MV/ES

Faixa
Média
N

0,10 – 0,21
0,15 ± 0,03
40

1,3 – 2,1
1,7 ± 0,2
42

1,9 – 2,1
2,0 ± 0,05
39

1,6 – 12,8
4,3 ± 3,6
35

0,8 – 6,8
2,2 ± 1,8
33

ME/EC

Faixa
Média
N

0,25 – 0,37
0,31 ± 0,03
22

1,3 – 1,8
1,6 ± 0,1
23

1,9 – 2,0
2,0 ± 0,03
22

1,6 – 12,7
4,6 ± 3,6
24

0,8 – 7,4
2,8 ± 2,2
24

MV/EC

Faixa
Média
N

0,17 – 0,22
0,19 ± 0,01
16

1,2 – 1,4
1,3 ± 0,05
20

1,9 – 2,2
2,1 ± 0,1
24

1,6
1,6 ± 0,0
13

0,9 – 1,0
1,0 ± 0,0
8

*Razão entre a intensidade máxima de fluorescência dos ácidos fúlvicos e húmicos; ** Índice de fluorescência é a razão entre a intensidade de emissão de
fluorescência a 450 e 500 nm (λexcitação fixo em 340 nm); u.a = unidade arbitrária; ME/ES = maré de enchente na estação seca; MV/ES = maré vazante
na estação seca; ME/EC = maré de enchente na estação chuvosa; MV/EC = maré vazante na estação chuvosa.
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1. INTRODUÇÃO
A degradação natural de poluentes com origem em
compostos de carbono orgânico através da actividade
microbiológica é um dos processos que tem vindo a ser
utilizado, com maior frequência, em aquíferos
contaminados da Europa e da América do Norte.
O arsénio está comummente associado aos óxidos de
ferro e manganés nos solos e sedimentos (Moore et al.,
1988; Bhumbla & Keefer, 1994) e, sob condições
redutoras, pode ser mobilizado para a água subterrânea
(Welch & Lico, 1998).
A degradação da matéria orgânica está associada ao
consumo de oxigénio devido à acção microbiológica, de
acordo com a seguinte reacção:
CH2O + O2 → CO2 + H2O → H2CO3 ↔ H+ + HCO3Quando o oxigénio disponível é totalmente
consumido, e se o nitrato presente também foi reduzido, a
degradação da matéria orgânica pode estar associada à
redução dos óxidos e hidróxidos de ferro (Lovley et al.,
1989). Se esses óxidos e hidróxidos de ferro tiverem
arsénio adsorvido à sua superfície, este último pode ser
libertado quando da dissolução dos primeiros devido à
criação de condições redutoras. A equação que se segue
exemplifica as reacções existentes no processo descrito:
CH2O + 4Fe(As)OOH + 7H2CO3 → 4Fe2+ + 8HCO3- +
6H2O + As(III/V)0/- onde CH2O representa a matéria
orgânica, As representa o arsénio adsorvido e As(III/V)0/os compostos de arsénio em solução que podem ocorrer
como complexos com carga neutra ou negativa. Nestas
condições, parece verificar-se que o arsénio em solução
na água subterrânea estará associado à ausência de
oxigénio, à alcalinidade elevada e também à abundância
de ferro em solução.
Como foi mencionado, a degradação da matéria
orgânica por acção microbiológica é um processo que
tem sido utilizado na atenuação de poluentes de carbono
orgânico em aquíferos contaminados. Nesses casos, o
arsénio pode ser mobilizado para a água subterrânea
quando os poluentes de carbono orgânico formam o
substrato orgânico para a actividade microbiológica, que
será responsável pela criação de condições redutoras
(Nagorski & Moore, 1999).
O estudo agora apresentado teve como objectivo
principal responder às seguintes questões: Será que o
arsénio é mobilizado para as águas subterrâneas em locais
onde a contaminação por poluentes de carbono orgânico
está presente? Se sim, qual a concentração do elemento

em causa naquele tipo de águas? De que forma o arsénio
é libertado e até que ponto a sua mobilização está
relacionada com as condições redox vigentes na altura em
que o estudo foi realizado? Existe, no entanto, alguma
incerteza relativamente à possibilidade da existência de
arsénio na água subterrânea devido a factores que podem
controlar a maior ou menor mobilização deste elemento.
São eles a presença e disponibilidade de arsénio nas
litologias dos sistemas aquíferos, que podem ser
insuficientes para a mobilização deste elemento para as
águas subterrâneas, e a existência de sulfato, que pode
limitar a presença de arsénio em solução caso as
condições físico-químicas assim o permitam, uma vez
que a pirite autigénica que se origina devido às condições
redutoras pode retirar algum arsénio de solução.
2. LOCAIS DE ESTUDO, MÉTODOS E TÉCNICAS
Os locais escolhidos para amostragem foram um
complexo químico em Manchester, nos arenitos do
Triássico, onde são fabricados diversos tipos de produtos
químicos, um terminal de armazenamento de compostos
de petróleo em Slough, nas gravilhas do Neogénico do rio
Tamisa e, finalmente, uma estação de abastecimento de
combustível em St. Albans onde ocorreu um derrame de
gasolina sem chumbo no calcário de grão fino do
Cretácico (Fig. 1).

Figura 1. Localização dos locais amostrados.
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Em todos estes locais o arsénio existente no substrato
rochoso é de origem natural, e não antropogénica, uma
vez que as empresas são obrigadas a conhecer e controlar
a composição química e qualidade dos resíduos por elas
produzidos.
No total foram colhidas 40 amostras de água
subterrânea nos três locais estudados. As amostras foram
colhidas com a ajuda de uma bomba submersível
previamente lavada e somente após estabilização do pH,
da temperatura, da condutividade e do oxigénio
dissolvido, sendo colocadas em frascos de polietileno
devidamente lavados. Contudo, a estabilização dos
parâmetros anteriormente indicados não foi possível em
Slough. Este facto deveu-se à pouca profundidade dos
furos amostrados e também à presença de derivados de
petróleo que obstruíam a bomba. Quando da colheita de
cada amostra, os frascos foram enxaguados com a água a
amostrar. Em cada ponto de amostragem foram colhidas
duas amostras, que após terem sido filtradas uma foi
acidificada com HNO3 a 50% (para análise dos catiões) e
outra foi armazenada tal qual (para análise dos aniões).
Os parâmetros pH, temperatura, condutividade,
alcalinidade e oxigénio dissolvido foram medidos no
campo na altura da colheita das amostras. O pH e a
temperatura foram medidos com um aparelho Whatman
(modelo 260) calibrado com soluções padrão de pH 4 e 7.
A condutividade foi medida com um condutivímetro
Whatman após calibração, a 25ºC, com uma solução
padrão de KCl. A alcalinidade foi calculada através da
titulação de cada amostra com a ajuda de um titulador
digital da Camlab utilizando H2SO4 1,6N. A
determinação do oxigénio dissolvido foi efectuada com
um medidor da Jenway.
A análise dos aniões foi efectuada por cromatografia
de troca iónica e a dos catiões (excepto o arsénio) por
ICP-AES. O arsénio foi analisado por espectrometria de
absorção atómica com câmara de grafite, com um limite
de detecção de 0,1μg/l.
3. RESULTADOS
3.1. ARENITOS DO TRIÁSSICO
De acordo com Allen et al. (1997), litologicamente
este local caracteriza-se pela presença de um arenito do
Triássico de granulometria média a fina com argilitos e
siltitos associados. Naquele complexo químico produz-se,
desde há 50 anos, uma grande variedade de produtos
químicos, desde álcoois, glicóis e aminas passando por
detergentes, poliestireno e polipropileno. Derrames e
fugas acidentais durante um longo período de tempo
originaram uma pluma de contaminação complexa e vasta
(MacNaughton et al., 2004).
No total foram colhidas 22 amostras de água
subterrânea, a diferentes profundidades, e os resultados
mostram que em quatro furos as concentrações em
arsénio apresentam valores mais elevados (entre 13 e
157μg/L) do que os 10μg/L propostos pela UE como
valor máximo admitido para água de consumo humano.
Os valores de pH variam entre 6 e 10.
As relações hidroquímicas (Fig. 2) não são
consistentes com a hipótese de que a mobilização do

arsénio para a água subterrânea esteja associada com a
redução do ferro (III). Parece haver uma correlação
inversa entre os teores de arsénio e os de ferro e
manganés dissolvidos, pelo que se coloca a hipótese de
que a mobilização e a consequente presença de arsénio na
água subterrânea esteja relacionada com alcalinidade
excessiva. Para este último parâmetro, os teores medidos
variam entre 26 e 800mg/L.
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b

c

d
Figura 2. Arsénio versus oxigénio dissolvido (a), ferro
total (b), manganés (c) e alcalinidade HCO3- (d) nas
amostras de água subterrânea em Manchester.
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3.2. CALCÁRIO DE GRÃO FINO DO CRETÁCICO
Esta zona caracteriza-se pela presença de um calcário
de grão fino (chalk) de origem orgânica com um grau de
pureza muito elevado (99% de CaCO3), sendo o aquífero
mais importante de todo o Reino Unido (Allen et al.,
1997). No total foram colhidas 12 amostras, a diferentes
profundidades, correspondendo a 5 furos seguindo-se
uma linha de fluxo e ao longo de uma pluma de
contaminação de compostos de carbono orgânico. A
localização dos furos amostrados, relativamente ao local
de derrame está de acordo com a seguinte sequência: um
furo a 20m a montante da fonte poluidora, outro furo no
local do derrame e os restantes 3 furos a 30, 115 e 150m a
jusante da fonte poluidora.
Os resultados mostram que o arsénio é mobilizado
para a água subterrânea sendo a concentração máxima
medida de 7,1µg/L. Este baixo teor pode ser devido à
deficiência em arsénio na fase sólida do aquífero,
restringido provavelmente aos óxidos de ferro existentes
nas superfícies das fracturas do calcário em questão
(Wealthall et al., 2002).
Da observação dos gráficos arsénio versus oxigénio
dissolvido, ferro, manganés e HCO3- (este último com a
localização dos furos amostrados relativamente à fonte
poluidora) elaborados para as amostras colhidas (Fig.3),
conclui-se que o arsénio não se correlaciona com o
oxigénio, mas para o manganés e para o ferro há uma
correlação (em geral as amostras com altos teores em
arsénio apresentam também teores elevados em
manganés ou ferro, embora a correlação mais acentuada
se verifique entre o As e o Fe). Este facto sugere que o
arsénio é mobilizado para a água subterrânea em
associação com os óxidos de ferro e manganés que, por
sua vez, são mobilizados devido à degradação dos
poluentes de carbono orgânico. Os elevados teores de
bicarbonatos ao longo da pluma de contaminação são um
indicador do processo que se desenrola.
3.3. GRAVILHAS DO NEOGÉNICO DO RIO TAMISA
Esta área de estudo situa-se na Bacia de Londres e,
em termos litológicos, o aquífero é constituído por
gravilhas de origem fluvial do Neogénico que foram
transportadas quer pelo rio Tamisa quer pelos seus cursos
de água tributários. As gravilhas são essencialmente do
tipo flint com alguma areia misturada. As gravilhas em
questão apresentam elevadas concentrações de óxidos de
ferro que poderão ser uma fonte potencial de arsénio que
esteja adsorvido (Allen et al., 1997).
Foram amostrados 6 furos e o teor máximo de arsénio
medido foi de 70μg/L. Os resultados são consistentes
com a hipótese de que o arsénio é mobilizado para a água
subterrânea através da redução do ferro associada à
degradação dos compostos de carbono orgânico. Na Fig.
4 estão representadas as relações hidroquímicas e através
da sua observação conclui-se que o arsénio e o ferro estão
fortemente correlacionados, confirmando assim a
hipótese proposta.
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Figura 3. Arsénio versus oxigénio dissolvido (a), ferro
total (b), manganés (c) e alcalinidade HCO3- (d) nas
amostras de água subterrânea em St. Albans.
4. CONCLUSÕES
A hipótese de que a degradação natural dos
compostos de carbono orgânico cria condições propícias
à mobilização, para a água subterrânea, do arsénio de
origem natural e existente na fase sólida de diferentes
aquíferos foi estudada em três locais diferentes do Reino
Unido (Manchester, St. Albans e Slough). Esses locais
correspondiam a outras tantas litologias (arenito do
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Triássico, calcário de grão fino do Cretácico e gravilhas
do Neogénico do rio Tamisa) consideradas como os
aquíferos mais importantes do Reino Unido.
Os resultados indicam que no arenito do Triássico em
Manchester a degradação dos compostos de carbono
orgânico parece não mobilizar o arsénio para as águas
subterrâneas. Embora existam elevados teores de arsénio
naquele tipo de água, os resultados parecem indicar que
não é a criação de condições redutoras o factor
responsável por esses elevados teores, mas talvez o pH
uma vez que este parâmetro apresenta valores anómalos
(bastante elevados) que não eram esperados. Neste caso,
deve referir-se que em termos químicos esta zona é
bastante complexa devido à natureza dos resíduos
produzidos e provavelmente este facto influencia o
comportamento de alguns elementos.

Nos restantes dois casos (calcário de grão fino do
Cretácico e gravilhas do Neogénico) os resultados estão
de acordo com as expectativas.
No calcário de grão fino o arsénio apresenta baixas
concentrações mas ainda assim correlaciona-se quer com
o manganés quer com o ferro. O comportamento do
BTEX e do MTBE foi estudado pois os furos amostrados
seguiram uma linha de fluxo de água subterrânea. Os
resultados obtidos corroboram a hipótese de que a
degradação dos compostos de carbono orgânico mobiliza
o arsénio.
Nas gravilhas do rio Tamisa o arsénio correlaciona-se
com o ferro, elemento cujos óxidos e hidróxidos podem
ter aquele elemento adsorvido à sua superfície. Assim,
quando o potencial de redução atinge valores
relativamente baixos, o ferro existente na fase sólida do
aquífero torna-se móvel e, consequentemente, o arsénio
também, aumentando a sua concentração nas águas
subterrâneas.
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Palavras-chave: água subterrânea, espectrometria gama natural, isótopos de rádio, medida direta de Ra.
INTRODUÇÃO
Os isótopos radioativos naturais 238U, 235U e 232Th são
a origem de uma seqüência de decaimentos encadeados
que geram, a cada decaimento, um novo isótopo
radioativo com características físicas e químicas distintas
até a produção dos isótopos estáveis do chumbo 206Pb,
207
Pb e 208Pb, respectivamente, formando as séries
radioativas naturais. Se um sistema permanecer fechado
por um período suficientemente longo (da ordem de 1
Ma), as atividades de todos os componentes das séries
serão iguais às dos radioisótopos que lhes dão origem,
sendo esta situação denominada de equilíbrio radioativo
secular.
Durante os processos geológicos, tais como
intemperismo, precipitação de minerais em soluções
aquosas, adsorção em fases minerais argilosas suspensas
e gênese de magmas, pode haver quebra das cadeias de
decaimento e os componentes das séries podem sair da
condição de equilíbrio radioativo. Portanto, a
determinação das atividades de alguns desses
radioisótopos no intervalo de tempo compreendido entre
o término do processo geológico, que tornou o sistema
aberto, e o instante em que o equilíbrio secular é
restabelecido, fornece informações importantes sobre a
natureza dos processos geológicos envolvidos.
Os principais radionuclídeos que contribuem para a
radioatividade do meio ambiente, mais especificamente
em águas superficiais e subterrâneas, são os membros da
três séries naturais. A variação na abundância dos
isótopos de urânio (238U e 234U), tório (232Th, 230Th e
228
Th) e rádio (228Ra, 226Ra e 224Ra), vêm sendo
largamente usada para caracterizar as águas subterrâneas,
por permitir investigar os princípios de mobilização,
transporte e precipitação destes radionuclídeos. A
radioatividade natural das águas provém, principalmente,
dos elementos radioativos dissolvidos (urânio), suspensos
na forma de colóides (tório), suspensos (frações
micrométricas de minerais que contém elementos
radioativos). Portanto, a radioatividade em águas
depende, principalmente, das rochas e minerais com que
a água esteve em contato (Osmond & Cowart, 1992).
O objetivo deste trabalho é implantar uma nova rotina
de procedimento para águas subterrâneas no Laboratório
de Geofísica Nuclear do IAG/USP, que permita otimizar
a determinação dos isótopos de rádio por espectrometria
gama natural de alta resolução. Com isso, será possível
calcular as atividades específicas de 228Ra, 226Ra e 224Ra e
analisar as razões de atividades (228Ra/226Ra) e

(224Ra/228Ra), as quais fornecem informações sobre a
mobilidade desse elemento em processos de
intemperismo. A coleta da água utilizada neste estudo foi
realizada em dois poços localizados na região central da
cidade de Itatiba, situados no plúton Itatiba.
CONTEXTO GEOLÓGICO
Os granitóides de Morungaba afloram na região leste
do Estado de São Paulo, junto a borda da Bacia
Sedimentar do Paraná. Estão distribuídos ao longo de
uma faixa alongada N-NE, numa área aproximada de 330
km2 (Fig. 1) situada a leste da cidade de Campinas (90
km da cidade de São Paulo).
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Figura 1. Detalhe da área de afloramento dos granitóides
de Morungaba e da cidade de Itatiba (Vlach, 1993).
O maciço é formado por diversos corpos intrusivos
neoproterozóicos (tardi e pós-tectônicos), com idades
entre 620 Ma e 570 Ma. As rochas que compõe o maciço
de Morungaba foram divididas em sete unidades
estratigráficas (Vlach, 1993). Ao norte da lente de rochas
metamórficas, as intrusões tardi orogênicas formam três
unidades: O plúton Areia Branca, que reúne as rochas
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mais antigas, o Complexo Ouro Verde e o plúton Jaguari,
formado pelas rochas mais recentes desse grupo. Ao sul e
a leste da lente de rochas metamórficas afloram intrusões
pós orogênicas que formam quatro unidades. Ao sul
formam-se o plúton Meridional e as Ocorrências
Meridionais e a leste o plúton Oriental e o plúton Itatiba,
que á a intrusão isolada ao sul da ocorrência principal
(Fig. 2).
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Morungaba

PM
Valinhos

mantido no recipiente de precipitação uma quantidade,
aproximada, de um litro de solução para auxiliar na
transferência do precipitado a ser retido em filtro
analítico Millipore, modelo AP 20, com 47 mm de
diâmetro, (Fig. 3B).

Micro-granitos/dioritos e pórfiros
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Figura 2. Mapa dos corpos ígneos dos granitóides de
Morungaba: COV: Complexo Ouro Verde; LMh:
Ocorrências Meridionais; PAB: Plúton Areia Branca; PI:
Plúton Itatiba; PJ: Plúton Jaguari; PM: Plúton
Meridional; PO: Plúton Oriental (modificado de Vlach,
1993). Em destaque encontra-se o Plúton Itatiba.
As rochas porfiríticas são as mais radioativas entre os
granitóides de Morungaba apresentando concentrações de
urânio e tório que variam de 1 μg/g a 9 μg/g e de 6 μg/g a
40 μg/g, respectivamente. As demais rochas apresentam
teores de urânio abaixo de 6 μg/g e de tório que variam
de 4 μg/g a 14 μg/g.
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
As amostras de água utilizadas foram coletadas na
boca dos poços após ter sido descartado o volume
equivalente a, pelo menos, 15 minutos de bombeamento
contínuo e armazenadas em frascos de polietileno com
capacidade de 50 L, previamente condicionados com
HNO3 0,03 M. No laboratório amostras em triplicata,
com 20 litros cada, foram separadas e acidificadas com
ácido clorídrico para processamento radioquímico.
O procedimento adotado para a análise dos
radioisótopos presentes em solução corresponde, com
pequenas alterações, aos procedimentos propostos por
Jiang & Holtzman (1989) e Kim et al. (2001).
No processamento radioquímico os radioisótopos
analisados são extraídos da solução por coprecipitação
com sulfato de bário e chumbo. A coprecipitação se dá
pela adição de 40 mL de carregador de bário (20mg/mL
de Ba2+), 40 mL de carregador chumbo (20mg/mL de
Pb2+), 200 mL de ácido sulfúrico e 5g de sulfato de
amônio. O precipitado formado é deixado em repouso por
cerca de 12 horas.
Após o período de repouso, com o auxilio de uma
pipeta e uma bomba de sucção, a maior parte da solução é
cuidadosamente removida e descartada (Fig. 3A). É

Figura 3. (A): Equipamento utilizado para retirar o
sobrenadante; (B): Equipamento adaptado para coletar o
precipitado formado.
Após ser recolhido, o Ba(Ra).PbSO4 precipitado é
selado com plástico auto adesivo e lacrado em caixas
plásticas (Fig. 4). Este material acondicionado foi
deixado em repouso por um período mínimo de 45 dias,
para que a série do 238U alcance a condição de equilíbrio
radioativo secular do 226Ra com seus produtos de
decaimento de meia vida curta (222Rn; T1/2 = 3,38 dias).
As amostras foram submetidas a contagem em um detetor
de germânio hiperpuro (HPGe) com 70% de eficiência e
resolução de 2,0 keV para o pico do 60Co com energia de
1332,49 keV.
De acordo com a metodologia proposta, é necessário a
construção de uma curva de calibração com diversas
alíquotas de água deionizada contaminada com diferentes
massas dos padrões secundários de Ra e Pb, a fim de
evitar a utilização de traçadores radioativos diretamente
acrescentados na água coletada.

Figura 4. (A): Precipitado coletado em filtro; (B):
Precipitado selado com plástico auto adesivo; (C):
Acondicionamento do material em caixa plástica.
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A atividade específica do 226Ra foi obtida a partir das
médias das atividades do 214Pb (picos de 295,2 keV e
351,9 keV), ponderadas pelo inverso de suas variâncias.
De forma análoga, as atividades específicas de 228Ra e
224
Ra foram determinadas a partir das médias das
atividades do 228Ac (911,2 keV e 968,9 keV) e dos
isótopos de 212Pb (238,6 keV e 300,1 keV), 212Bi (727,3
keV) e 208Tl (583,2 keV e 860,6 keV), respectivamente,
ponderadas pelo inverso de suas variâncias (Ribeiro,
1999; Santos et al., 2000). Nestas medidas é descontada a
taxa de contagem proveniente da radiação de fundo,
medida utilizando-se a água deionizada como matriz para
o procedimento químico. Este material é acondicionado
de forma a manter a geometria de detecção idêntica à das
amostras. O tempo de medida é de 48 horas e só serão
considerados os radionuclídeos cujas contagens
excederam o limite de detecção (Curie, 1968).
DISCUSSÃO
Devido à curta meia vida do 224Ra (T1/2 = 3,66 dias), o
tratamento químico deve ser realizado num período
inferior a 4 dias após a coleta de água. Com a utilização
do 212Pb (T1/2 = 10,6 h) na determinação do 224Ra, sua
precipitação deve ser realizada com a solução de PbSO4
e, por ser um produto de decaimento intermediário, o
212
Pb estará essencialmente em equilíbrio radioativo com
o 224Ra após 100 horas. Para garantir que o 228Ra esteja
em equilíbrio com seu filho imediato, 228Ac (T1/2 = 6,13
h), a contagem deve ser realizada, no mínimo, 24 horas
após o fechamento das caixas plásticas. No caso do 226Ra,
deve-se aguardar pelo menos 45 dias, após o fechamento
das caixas, para a realização da contagem, a fim de que o
226
Ra entre em equilíbrio radioativo com os seus filhos de
meia vida curta, possibilitando uma única contagem para
a obtenção das atividades equivalentes de 228Ra, 226Ra e
224
Ra (Fig. 5).

Figura 5: Espectro gama típico mostrando os isótopos de
rádio e seus respectivos filhos identificados no primeiro
teste realizado.

Com isso, o procedimento proposto otimiza a
utilização do detetor, no que se refere ao o número de
vezes que a amostra deve ser contada e seu tempo de
contagem, quando comparada com as metodologias
propostas na literatura.
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INTRODUÇÃO
A bacia de drenagem do rio Madeira, devido a sua
importância quanto ao fluxo de sólidos em suspensão
carreados ao rio Amazonas tem sido avaliada por vários
autores (Sioli, 1967; Martinelli et al., 1989; Mortatti et al.
(1989); Guyot et al., 1999; Filizola-Júnior, 1999).
Naturalmente o rio Madeira transporta uma grande carga
de sólidos em suspensão, da ordem de 40.106 t.ano-1
(Guyot et al., 1999), tornando-o um veiculo de transporte
e dispersão de poluentes orgânicos e inorgânicos como,
por exemplo, elementos-traço adsorvidos às partículas
sedimentares em suspensão. As concentrações de
elementos-traço no rio Madeira, com ênfase no elemento
Hg, devido à contribuição antrópica da garimpagem de
ouro de aluvião na região, vem sendo avaliada por
autores, tais como: Lacerda et al., 1987; Martinelli, et al.,
1988; Pfeiffer & Lacerda, 1988; Malm et al., 1991;
Lechler et al., 2000; Maurice-Bourgoin et al., 2000;
Bonotto & Silveira, 2003 e Bastos et al., 2005. Isso
porque o entendimento da dinâmica dos sólidos em
suspensão é um fator chave para se entender o seu
funcionamento ecológico, ambiental e geoquímico.
Nos estudos realizados sobre a carga de sólidos em
suspensão no rio Madeira e a sua relação com o
transporte de elementos-traço, a exemplo do mercúrio,
têm sido utilizadas, como ferramenta básica, a estatística
univariada. A proposta deste estudo é aplicar a estatística
multivariada para avaliar conjuntamente os elementos
traços e sua relação com o mercúrio.
Tal proposta torna-se torna muito importante na
região uma vez que a Bacia do rio Madeira vem sendo
explorada desde a década de 70 pela atividade garimpeira
e, mais recentemente, pela atividade agropecuária nas
cabeceiras. O atual uso da terra na região, sem um
manejo adequado, tem acelerado o processo de erosão
através do escoamento superficial da água das chuvas
após lavagem e lixiviação dos solos da região, carreando
elementos-traço, como Co, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn, Mn e
Fe, para o talvegue dos rios. Desse modo, o principal
objetivo deste trabalho foi estudar a relação entre os
sólidos em suspensão e as concentrações de elementostraço, com ênfase ao Hg, por meio da análise de
regressões múltiplas, no trecho do Alto rio Madeira.

TM 7, formando uma malha experimental composta por
23 transcectos de amostragem distribuídos de modo
regular, com intervalos ao longo da coordenada “X”,
paralela ao leito do rio de 12.500m e, ao longo da
coordenada “Y”, transversal a área amostrada, tendo sido
feitas coletas na margem esquerda e direita e num ponto
central no canal principal do rio (Bernardi et al., 2001). A
malha experimental foi aferida em campo através da
coleta de coordenadas geográficas, obtidas com utilização
de receptores de GPS, modelos: GPS GARMIN’s® III
Plus e GPS GARMIN’s® 48 Personal NavigatiorTM
(Figura 1).
As coletas foram realizadas em novembro de 2003
(estiagem) e fevereiro de 2004 (cheia). As amostras
foram coletadas à + 25cm abaixo da superfície da lamina
d’água, obtendo-se de forma geral partículas menores que
<63µm (250 mesh). O acondicionamento das amostras
foi em garrafões de polietileno, que possuem menor
adsorção a íons metálicos (CETESB, 1987), previamente
descontaminados durante 24hs em solução de ácido
nítrico (HNO3) a 5% e enxaguados com água ultrapura
(MILLI-Q 18.2MΩ).

DESENHO AMOSTRAL
A elaboração do desenho amostral para a área foi
baseado em uma amostragem sistemática, com a
marcação de pontos de coleta em imagens LANDSAT-

PARA DETERMINAÇÃO DE MERCÚRIO TOTAL
(HG)
Após o processo de filtração, os filtros foram
colocados em tubos de ensaio, adicionando-se 1 ml de

MÉTODOS ANALÍTICOS
As metodologias de extrações químicas aplicadas
neste estudo constam do APHA (1971), sendo
encontradas em várias publicações recentes que tratam
desse tipo de amostragem e análise química (Bastos et al.,
1998; Sastre et al., 2002; Bonotto & SILVEIRA, 2003;
Hatje et al., 2003; Taillefert & Gaillard, 2002), tendo sido
realizadas adaptações no Laboratório de Biogeoquímica
Ambiental – UNIR.
EXTRAÇÃO QUÍMICA
Em laboratório as amostras foram submetidas a um
processo de filtragem a vácuo, passando-se uma alíquota
da amostra por um filtro de celulose desumidificado e
pré-pesado (PI) de 47mm e 0,45 µm de diâmetro de poro.
Após a filtração de um volume conhecido (1L), os filtros
foram colocados em estufa para desumidificação, à +
60ºC por 24 horas. Sendo em seguida pesado novamente
(PF), obtendo-se a quantidade de sólidos em suspensão
em mg.L-1 através da diferença do PI e PF.
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água ultra pura (MILLI-Q 18.2 MΩ) ao material e logo
após 5 mL de água régia (HCl:HNO3 – 3:1), levando-se
ao banho maria por 15 min. a 60°C. Resfriou-se em
banho de gelo e adicionaram-se 10 ml de permanganato
de potássio (KMnO4) a 5%, levando-se ao banho maria
por mais 30 min. a 60°C. Deixou-se em overnight e
posteriormente neutralizou-se com cloridrato de
hidroxilamina (HONH3Cl+NaCl) a 12%, filtrando-se por
gravidade em papel de filtro Whatmam 44. Aferindo-se a
14 ml em tubos de teflon.
PARA
DETERMINAÇÃO
DOS
DEMAIS
ELEMENTOS-TRAÇO
Após o processo de filtração, colocou-se os filtros
em becker de 40ml, fazendo-se um ataque agressivo com
10mL de ácido nítrico (HNO3 65%), levando-se
posteriormente à chapa quente para acelerar o processo
de solubilização junto com peróxido de hidrogênio
(H2O2). Ressuspendeu-se em seguida com 10 ml de ácido
clorídrico (HCl 37%), levando-se novamente à chapa
quente. Após a secagem total adicionaram-se 10 ml de
ácido clorídrico (HCl 0,1N), e filtrou-se por gravidade em
papel de filtro Whatmam 44, acondicionando em tubos de
teflon. Aferiu-se o volume final em 14ml com ácido
clorídrico (HCl 0,1N).
ESPECTROFOTOMETRIA
DE
ABSORÇÃO
ATÔMICA
As análises quantitativas dos elementos-traço
presentes nos sólidos em suspensão foram realizadas por
espectrofotômetria de absorção atômica (AAS – Atomic
Absorption Spectrophotometry). A determinação de Hg
foi realizada por AAS com sistema de injeção em fluxo
(Flow Injection Mercury system - FIMS 400 - Perkin
Elmer). Para os demais elementos-traço utilizou-se AAS
por meio de chama (GBC-AVANTA, Modelo-3000).
REGRESSÃO MÚLTIPLA
As relações entre duas variáveis “X” consideradas
independentes e “Y”, considerada dependente, podem ser
representadas num diagrama de dispersão, com os valores
de yi em ordenada e os de xi em abscissa. Cada par de
valores xi e yi fornecem um ponto e utilizando-se, por
exemplo, o método dos mínimos desvios ao quadrado
pode-se calcular a equação de uma curva de tendência
que melhor se ajuste à nuvem de distribuição. A
regressão múltipla é usada para testar dependências
cumulativas de uma única variável dependente em
relação a diversas variáveis independentes. Cada variável
é isolada e mantida constante enquanto as variáveis
restantes variam sistematicamente, sendo observados os
seus efeitos sobre a variável dependente. A variável a ser
inicialmente mantida constante é aquela que ocasiona a
maior influência na variabilidade da variável dependente.
O modelo geral é representado por:

y = α 0 + α1 x1i + ... + α m xmi + ε i

Por extensão, a análise de regressão linear múltipla
de quaisquer m variáveis independentes sobre uma

variável dependente, pode ser expressa de forma matricial
conforme demonstrado:
⎡n∑ x1i ...∑ xmi
⎤
⎢
⎥
2
⎢∑ x1i ∑ x1i ...∑ x1i xmi ⎥
⎢
2 ⎥
⎣⎢∑ xmi ∑ xmi x1 ...∑ xmi ⎦⎥

⎡a0 ⎤
⎢a ⎥
⎢ 1⎥
⎢a2 ⎥
⎢ ⎥
⎣am ⎦

[X ]

[A]

⎡ ∑ yi ⎤
⎥
⎢
⎢∑ x1i yi ⎥
⎥
⎢
⎢∑ x2 i yi ⎥
⎢ xy ⎥
⎣∑ i i ⎦

[A] = [X ] [Y ]

[Y ]

−1

Uma das mais importantes aplicações da análise de
regressão múltipla é a escolha, entre diversas variáveis
independentes, daquelas mais úteis na previsão de Y. A
variância total de Y é em parte “explicada” pelas diversas
variáveis X e o restante pela variabilidade devido ao erro
(ε1 ) . É claro que o termo “explicado” tem apenas um
significado numérico não implicando necessariamente em
um conhecimento sobre o porque da relação existente.
Os tamanhos relativos dessas duas componentes de
variância são obviamente de grande interesse quando da
aplicação da análise de regressão múltipla. A proporção
da variância dos Y observados explicados por uma
equação de regressão ajustada é representada pelo
coeficiente de determinação R2.
As variáveis geoquímicas dos sedimentos em
suspensão foram Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb e Hg.
Devido à concentração do elemento Fe ser muito superior
à dos demais elementos, os valores de concentrações dos
elementos foram logaritmizados. A forma adotada
tornou-se necessária, para evitar comparações
indesejáveis entre variáveis provenientes de populações
estatísticas diferentes. As concentrações médias dos
sólidos em suspensão dos 132 pontos amostrados em dois
períodos foram de 330,61 ± 61,86 mg.L-1 para estiagem
(novembro 2003) e cheia (fevereiro 2004) foi de 523,48 ±
128,50 mg.L-1. A tabela 1 apresenta as concentrações
médias dos metais pesados no rio Madeira em ambos
períodos.
Tabela 1. Concentração média de metais pesados em
sólidos em suspensão nos períodos de vazante e cheia
(novembro 2003 e fevereiro 2004) respectivamente.
vaz
ante
cheia

Co

Cu

Cr

Pb

Zn

9,1

21
,6
19
,5

17,2

10,9

47,4

17,6

14,4

88,1

8,7

Mn

Fe

Hg

454,1

35304,9

0,04

423,4

35774,6

0,04

Unidade µg.g-1
O resultado da análise de regressão linear múltipla
para a matriz de dados sólidos em suspensão, adotando-se
o Hg como variável dependente, em relação com os
demais metais (Co, Cu, Cr, Pb, Zn, Mn e Fe) foi
significativo para as duas expedições (vazante e cheia)
F(7,31) = 602,96; com coeficiente de determinação R2yy
= 0,99 e F(7,36) = 2761,96; com coeficiente de
determinação R2yy = 0,99, respectivamente. Esta análise
mostrou que o Hg possui uma forte dependência destes
metais. Esta relação é corroborada pela alta correlação
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múltipla que foi de 0,99 tanto no período de vazante
como de cheia.
A relação geoquímica do Hg com estes metais está
associada ao seu raio iônico que são próximos. Desta
forma estes metais e o Hg ao se ligarem quimicamente
aos argilo-minerais dos sólidos em suspensão, acabam
por se associando por afinidade química. Outro fator
importante refere-se à reatividade bastante semelhante
destes metais, o que os tornam bastante correlacionados.
A origem destes metais e do Hg pode estar associado ao
transporte das geleiras nos Andes Bolivianos que erodem
as rochas vulcano-sedimentares das nascentes dos
afluentes formadores do Rio Madeira. Entretanto, outro
fator de extrema importância refere-se à ação antrópica
no uso do Hg na mineração de ouro.
Desta forma recomenda-se, como medida
mitigadora, o monitoramento destes metais associados ao
Hg encontrados nos sólidos em suspensão na coluna
d’água.
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Figura 1- Localização e desenho experimental da malha
de amostragem geoquímica e localização dos pontos
amostrados no Alto rio Madeira nas duas expedições
realizadas
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As florestas de mangue são reconhecidas como um dos
ecossistemas tropicais de maior produtividade (Odum et al.,
1982), estando associadas à manutenção de importantes
populações de invertebrados marinhos, principalmente
através da exportação de detritos vegetais. Esta característica torna este ecossistema indiretamente responsável
pela manutenção de uma parcela significativa da pesca
costeira em áreas tropicais. Formadas tipicamente em
regiões estuarinas, nas zonas entre-marés, promovem o
acúmulo de sedimentos finos oceânicos, fluviais e
terrestres. Nos manguezais a grande produção de serrapilheira resulta em elevadas concentrações de matéria
orgânica nos sedimentos. As condições anóxicas resultantes
da elevada decomposição da matéria orgânica, através da
sulfato-redução, acabam por atribuir aos ambientes de
manguezais a característica de verdadeiras barreiras
geoquímicas ao transporte de poluentes metálicos para o
ambiente oceânico adjacente (Lacerda, 1998; Wasserman,
Freitas-Pinto et al., 2000; Wasserman, Amouroux et al.,
2002). O ciclo do ferro nestes ambientes, por exemplo,
mostra uma estreita ligação entre os processos de
dissolução redutiva dos óxidos de Fe(III) com ligantes
orgânicos e a sulfato redução pelas condições anóxicas. A
oxidação do Fe(II) para Fe(III) (hidro)óxidos é
acompanhada pela ligação de compostos reativos (metais
pesados, fosfato e compostos orgânicos). A redução de
(hidro)óxidos férricos é acompanhada pela troca destas
substâncias. Neste contexto existe uma interdependência do
ciclo do ferro com outros ciclos redox. Por exemplo, o
Fe(II) pode reduzir óxidos de Mn(III,IV) enquanto o HS- é
um eficiente redutor dos (hidro)óxidos de Fe(III). Charette
et al. (2005) discutem o comportamento de Fe e Mn na
água nos estuários subterrâneos formados na zona costeira
de Waquoit Bay, USA. Os autores descrevem o comportamento de Fe e Mn em função da estratificação da
salinidade, da densidade e da granulometria.
O objetivo deste trabalho é investigar o ciclo de Fe e
Mn nas águas subterrâneas numa área de manguezal da
Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro.
A Área de Proteção da Praia da Brisa localiza-se na
Enseada das Garças na Baía de Sepetiba, esta
compreendida entre os paralelos 22°54’06” e 23°04’18” de
latitude sul e os meridianos 43°33’42” e 44°02’30” de
longitude oeste no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro
(Fig.1).
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Figura 1. Área de estudo
A área foi subdividida por Dias Britto et al., (1982) de
acordo com critérios geomorfológicos e geobotânicos
(figura 2): A Planície de Maré Superior (Fácies Manue,
Sub-faceis Spartina e Sub-faceis Salicórnia); A Planície
de Maré Inferior é constituída pela Facie Mangue e pela
sub-fácie Spartina, esta compreendida entre os níveis de
maré alta e baixa, com sedimentos predominantemente
argilosos (Sub-facie Spartina) e argilo-arenosos (Fácies
Mangue) de acordo com o mapa da figura 2. A Sub-facie
Spartina, com cerca de 30 metros de largura, forma um
cordão que barra a maré, e indica um processo de
sedimentação ativo, resultado de uma retomada na
sedimentação em área anteriormente submetida a
processos erosivos. A Fácies Mangue sucede a sub-facie
Spartina, com cerca de 50 metros de largura, nela
ocorrendo as espécies Rhizophora mangle L., Avicennia
schaueriana Stapf. Et Leechman, e, em menor proporção,
Laguncularia racenosa (L.) Gaertn. As árvores cobrem
densamente esta área e sua altura diminui gradativamente
em direção a planície de maré superior. Na planície de
maré superior ocorre uma faixa com cerca de 70 metros
de largura quase completamente sem cobertura vegetal,
ocorrendo apenas campos isolados de Salicornia
gaudichaudiana L., e raros espécimes de Avicennia
schaueriana. Esta área corresponde à Fácies Caranguejo,
definida por Roncarati e Barrocas apud Dias Brito et al.,
(1982) e é somente inundada por marés sizígia, ficando,
portanto, exposta subaereamente por longos períodos.
Seus sedimentos são de granulometria fina, bastante
impermeáveis, e conseqüentemente ocorre intensa
evaporação, com a cristalização de sais na superfície de
gretas de ressecamento.). Após a Fácies Caranguejo
ocorre uma segunda faixa de mangue, de cobertura
vegetal mais esparsa que a primeira, com cerca de 40
metros de largura, e com as mesmas espécies
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identificadas anteriormente, aqui denominadas Fácies
Mangue da Planície de Maré Superior. Neste trabalho outra
área complementa a caracterização realizada por Dias Brito
et al. (1982). Posteriormente à faixa de manguezal interna
que compõem a planície de maré posterior, foi incluída a
Zona Continental formada pela fácies denominada
gramínea e a última denominada Mata Atlântica. A fácie
gramínea é caracterizada por uma vegetação rasteira
enquanto a fácies mata Atlântica apresenta macrófitas bem
desenvolvidas característica de ambientes continentais.
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Figura 2. Fácies geomorfológicas e geobotânicas
As amostras foram coletadas em poços piezométricos
de PVC instalados na franja de manguezal e adjacências na
Área de Proteção Ambiental da Praia da Brisa. Os poços
piezométricos têm em torno de dois metros de profundidade cada e estão localizados perpendicularmente à linha
de costa, distantes em torno de trinta metros entre si,
conforme o mapa da figura 3. Os poços piezométricos
foram instalados de acordo com os ambientes distintos que
se apresentam no manguezal e adjacências da área de
estudo.
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Figura 3. Localização dos piezômetros de monitoramento
Para melhor entender as variações da hidrogeoquímica
da água subterrânea dos poços analisados durante o período

em estudo, adotou-se a coleta mensal durante o ano de
2003. Desta forma, foram avaliados a periodicidade de
amostragem e a variabilidade hidrogeoquímica da água
subterrânea. Foram utilizados frascos de polietileno e de
vidro âmbar, previamente lavados com ácido clorídrico
2% e rinsados com água destilada para completa remoção
do ácido e, posteriormente etiquetados. Após o
esgotamento completo dos poços, foi utilizada uma
seringa acoplada a um tubo de polietileno de dois metros
de comprimento para obtenção das alíquotas. O Eh,
temperatura, pH e condutividade foram determinados in
situ. Os frascos foram rinsados, pelo menos três vezes,
com a água do próprio poço e, após a coleta, foram
acondicionados em frascos separados de acordo com os
parâmetros a serem analisados. Para a determinação de
metais, a alíquota foi filtrada em filtros de acetato de
celulose de 45 μm e conservada com adição de 1mL de
ácido nítrico concentrado. Para a determinação de sulfetos
a alíquota foi acondicionada em frascos de vidro âmbar e
conservada com adição adição de acetato de zinco em pó.
Após a adição dos conservantes todas as amostras foram
refrigeradas à 4ºC.
Para este trabalho os seguintes parâmetros foram
determinados: pH, Eh, Condutividade, Sulfetos, Fe total,
3-

Mn total, PO4 e SiO2. A determinação do pH foi
realizada utilizando-se um potenciômetro de campo
(OAKTON, modelo WD-35615-62 calibrado com
soluções tampão de pH 4,0 (composta de 50 ml de
C8H5O4K a 0,1 M e 0,4 ml de NaOH a 0,1M);e pH 7,2
(composta por 50 ml de H2KPO4 a 0,1 M e 35 ml de
NaOH a 0,1 M). O Eh foi determinado no mesmo
aparelho e calibrado com solução de –234mV. A
condutividade foi determinada com um condutivímetro de
bancada (Digimed, modelo DM-31) calibrado com
solução padrão de KCl de condutividade de 1412 μS.cm-1
a 25.ºC (Digimed). As determinações de SiO2 e PO43foram realizadas por colorimetria de acordo com o
método recomendado por Grasshoff, Ehrmardt &
Kremiling (1983). O sulfeto foi determinado por titulação
e, por fim, os teores de Mn e Fe totais foram
determinados por ICP-OES. Os resultados obtidos foram
agrupados e interpolados matematicamente através do
método de Kriging utilizando-se o software SURFER 8.0
a fim de se melhor identificar a variação mensal dos
elementos analisados para cada piezômetro em relação
aos demais.
Ao longo do ano de 2003 o pH nos piezômetros variou
entre 6 e 9 com predominância em torno de 7 conforme a
figura 4. Com relação ao Eh, verificou-se valores
positivos para os piezômetros dois e três, sendo que no
piezômetro 1 foram identificados leituras negativas em
torno de –200 mV (Fig. 4). As concentrações de Fe
apresentaram-se extremamente elevadas no piezômetro
quatro reduzindo drasticamente em direção à franja de
manguezal externa (Fig. 5). Por outro lado o Mn
apresentou comportamento inverso com elevadas
concentrações no piezômetro dois (Fig. 6). O sulfeto
apresentou concentrações elevadas no piezômetro um (0 a
59 mg/l) enquanto nos demais as concentrações situaramse em torno de 0 a 2 mglL. Em relação ao PO43—P foram
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CONCLUSÃO
Os resultados preliminares apresentados neste trabalho
sugerem que, a interação da água subterrânea de origem
continental e da água marinha nos ambientes de manguezal,
podem ser responsáveis também pela condição
característica de barreira geoquímica dos manguezais. Por
outro lado, a dispobnibilidade de Manganês, a grande
impermeabilidade da parte superior dos sedimentos e a
elevada salinização podem ser responsáveis pela presença
do “apicum” nos ambientes de manguezais.
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observadas as maiores concentrações no piezômetro dois
(Fig.7) comparado aos demais; enquanto que a sílica
apresentou comportamento espacial homogêneo, porém
sazonalmente não uniforme ao longo do ano, para todos os
piezômetros. Em relação à condutividade, o piezômetro
dois apresentou valores extremamente elevados (em torno
de 80 mS.cm-1) em relação demais (Fig. 8).
Um testemunho de três metros, perfurado próximo ao
piezômetro 2, apresenta indicações de lentes de coloração
amarelo-avermelhada
sugerindo
oxidação
nas
profundidades 130 cm, 230 a 270 cm, coincidindo com a
profundidade perfurada do piezômetro 2. Por outro lado o
testemunho apresenta predominância de valores menores de
40% de finos, a partir da profundidade de 90 cm conferindo
relativa transmissividade ao sedimento. Estas características sugerem a presença de (hidro)oxi de ferro que
podem estar associadas aos valores menos negativos de Eh
observados no referido piezômetro. Neste contexto, a forte
concentração de ferro observado no piezômetro quatro
sugere sua origem como continental, bem como, para as
lentes encontradas no testemunho 2. De acordo com
Aragon (1997) a disponibilidade do ferro a partir das
argilas do manguezal fica descartada devido à predominância de argilas com baixa capacidade de troca como
caulinita e ilita. Também pode ser descartada a presença do
ferro oriundo da rizosfera pela completa ausência de
macrófitas e também pela profundidade de coleta das
amostras de água. Estes fatos caracterizariam a mistura de
águas continentais e marinhas e a formação de estuários
subterrâneos de acordo com o conceito apresentado por
Moore (1995). De forma geral a precipitação do ferro com
sulfetos é uma característica de barreira geoquímica
atribuída ao manguezal. A mobilidade do Mn encontrada
no piezômetro dois (Fig. 6) coincide com o PO4-P (Fig. 7)
podendo estar associada à mistura da água subterrânea de
origem continental com a água marinha. Altas concentrações de Mn(II) dissolvida e Mn(IV) particulado sobrepõem tipicamente o ferro em bacias anóxicas e sedimentos
marinhos (Slomp et al., 1997). Por outro lado, a elevada
concentração de Mn dissolvida no piezômero 2 (com
maiores valores de condutividade elétrica) podem refletir o
longo tempo de residência do Mn em relação ao Fe
dissolvido em sistemas aquáticos (Stumm e Morgan, 1981).
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Palavras-chave: Nitrogênio orgânico, águas de chuva e atmosfera
INTRODUÇÃO
As formas orgânicas de N (Nitrogênio) difundemse na atmosfera e constituem entradas substanciais em
ambientes terrestres e aquáticos.
A disponibilidade de N na deposição atmosférica
tem como origem fontes não pontuais em ambientes
costeiros (Scudlarck, 1998).
A estimativa de N atmosférico na deposição total
tem sido direcionado às frações inorgânicas (NO3- e
NH4+). Entretanto, o aumento no número de estudos
relata que os compostos contendo N Orgânico são
significantes, mas pouco caracterizados na deposição
total. (Cornell et al, 2003; Neff et al., 2002; Scudlarck
et al, 1998; Keene et al, 2002). Cornell et al. (2003)
mostrou resultados de avaliações de fluxo de NOD
para oceanos do mundo, baseado em medições de
várias localizações globais. Seitzinger & Sanders
(1999) relataram que em ambientes costeiros marinhos,
o N Orgânico Dissolvido é oriundo da produtividade
bacteriana e fitoplanctônica (cerca de 45-75% são
disponíveis biologicamente) e também propõe a importância de se quantificar e caracterizar a composição
química do N orgânico nas águas de chuva no papel
dinâmico da matéria orgânica em ambientes aquáticos.
O N Orgânico compreende uma fração significativa
do N Total Dissolvido (NTD) na deposição total,
proveniente de fontes antrópica e natural. As frações
podem resultar das emissões de voláteis naturais (por
exemplo, terpenos de plantas), ressuspensão de solos
ou fragmentos de plantas, pólen, esporos, entre outros.
Assim, o estudo do nitrogênio orgânico atmosférico é relevante para compreender a influência do
aporte de N em qualquer compartimento ambiental.
O presente trabalho tem como objetivo quantificar
o N Orgânico Dissolvido em águas de chuva na região
tropical do sudeste do Brasil, onde pouco ou quase
nenhum trabalho foi divulgado. Análises das frações
inorgânicas (NO3- e NH4+), bem como as medidas de
pH e condutividade, foram realizadas.
As amostras foram coletadas no Morro do Valon-guinho (cerca de 50 m acima do nível do mar), e
Gragoatá (cerca de 5 m acima do nível do mar), ambos
Campus da Universidade Federal Fluminense (UFF)
localizada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, litoral
leste da baía de Guanabara (Fig. 1).
As amostras de águas de chuva foram coletadas em
frascos de polietileno previamente rinsadas com águas
destilada, desionizada e hexano (Scudlarck, 1998). As
amostras foram filtradas em filtros de acetato e
celulose de porosidade 0,22 μm. Nas amostras não

filtradas foram efetuadas medidas de condutividade e pH
com condutivímetro WTW modelo LF 330/SET e pHmetro
WTW 330/SET, respectivamente.
METODOLOGIA
A técnica utilizada na determinação do N Orgânico
consiste na oxidação a NO3- pelo persulfato de potássio em
condições alcalinas. Após a digestão, o nitrato foi quantitativamente reduzido a nitrito pela passagem da amostra
através da coluna de cádmio-cobre. Nitrito foi determinado
por diazotação com sulfalinamida em condições ácidas para
forma o íon diazônio que absorve em 540 nm (Grasshoff et
al., 1983). A concentração de NOD é definida como a diferença entre o NTD e o N Inorgânico Dissolvido (NID =
NO3- e NH4+).
O íon NH4+ foi analisado pelo método colorimétrico do
indofenol num espectrofotômetro Hitachi modelo U-1100.
O íon NO3- foi analisado por cromatografia iônica
(Shimadzu, série LC - 10 A). A fase móvel consistiu de uma
solução de hidrogenoftalato de potássio, com um fluxo de
1,4 cm 3 min-1. A temperatura de operação da coluna
cromatográfica foi mantida 40ºC durante as análises.

Figura 1. Localização da área de amostagem em Niterói.
Os resultados das concentrações de NOD e das frações
inorgânicas realizadas no mês de abril, maio, junho e julho
encontram-se compilados na Tabela 1.
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Tabela 1. Concentração em μmol L-1 das formas
inorgânicas e orgânica total de N. V Valonguinho, G
Gragoatá; nd não determinado; cond µS cm-1
amostra
V220405
G250405

pH
4,8
5,0

cond
nd
18,8

NH4+
14,8
15,9

NO314,2
9,1

N org
15,2
14,9

V260405

5,1

17,2

14,5

10,0

16,0

G260405
V020505
G020505
V250505

4,8
4,1
4,7
4,6

22,8
nd
48,7
16,8

13,3
11,7
38,9
35,1

8,2
15,1
16,2
13,4

14,4
nd
7,3
0,4

V210605-1
V210605-2
G210605
V070705-1
V070705-2
G070705

5,3
5,1
5,0
5,4
5,3
5,3

25,1
23,3
27,2
13,5
14,5
19,1

33,6
39,2
39,4
28,5
26,4
34,8

17,6
13,6
9,3
5,4
6,0
10,4

4,4
4,2
16,0
35,5
29,5
5,3

Devido à proximidade com o oceano, a região
metropolitana do Rio de Janeiro é fortemente influenciada por fontes naturais (marinhas e terrestres) e
antrópicas locais e regionais de poluição atmosférica.
O estudo de Mello (2001) mostrou que pelo menos 85
% do N Inorgânico (NO3- e NH4+) encontrado em
águas de chuvas provém de fontes antrópicas.
Dados coletados de setembro de 1988 a agosto de
1989 no mesmo local amostrado mostraram valores de
pH entre 3,5 a 6,8 (de Mello, 2001). Em comparação a
este estudo, o pH da deposição variou entre 4,6 e 5,4.
A condutividade apresentou valores maiores em pontos
de coletas próximo ao mar (Tabela 1).
A distribuição média das formas de N no período
estudado em relação ao NTD foi: NOD 26 %, NO322% e NH4+ 52 % (Fig. 2). A comparação da concentração em μmol L-1 do NOD em águas de chuva e sua
distribuição coletadas em diferentes regiões com este
trabalho encontra-se resumida na Tabela 2 e 3.
Figura 2. Distribuição de N Org em relação ao NTD

N org
26%
NH4 +
52%
NO3 22%

Tabela 2. Sumário estatístico para dados de águas de chuva
do N Org
Média Mediana
n
Continental *
Costeiro *
Marinho *
Este estudo

21
19
7
13,6

21
12
6
14,7

12
24
5

* Cornell et al, 2003
n = nº de amostras

Tabela 3. Sumário estatístico para dados de águas de chuva
de NOD como % NTD
Média Mediana
n
Continental *
Costeiro *
Marinho *
Este estudo

36
33
67,6a
26

30
30

12
24
13

* Cornell et al, 2003
n = nº de amostras
a
Primeiro valor é para chuvas do Atlântico Norte e segundo para amostras
do mar do Norte em área poluída

Uma das formas de N orgânico reduzido analisadas é a
uréia. As concentrações de uréia encontradas em águas de
chuva analisadas por Cornell et al (1998) em diversos locais
variam entre 3,1 e 6,4 µmoll-1. Neste estudo, as
concentrações de uréia variaram entre 1,9 a 4,5 µmoll-1
(Tabela 4). Com base nos valores de N orgânico total
dissolvido, observou-se que apenas uma pequena fração
corresponde as concentrações de uréia. A outra fração
remanescente de N orgânico dissolvido pode ser constituída
por outras formas oxidadas e reduzidas, como os
aminoácidos (Zhang & Anastasio, 2003; Neff et al, 2002;
Milne & Zika, 1993).
Tabela 4. Concentração em μmol L-1 de Uréia
amostra
Uréia
V210605
2,2
G210605
4,5
V060705
3,7
V070705 1
2,1
V070705 2
2,7
G070705
3,1
V090705 1
2,2
V090705 2
2,1
G090705
1,9

CONCLUSÃO
Os dados compilados deste estudo sugerem, em geral,
que as concentrações de N orgânico dissolvido constituíram
a menor fração do N total dissolvido. Assim como a uréia,
em geral, foi o menor componente do NOD em águas de
chuva.
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Os valores obtidos neste estudo para as frações de
N Orgânico assemelham-se aos valores encontrados a
outras regiões costeiras (Cornell et al., 2003), que
condiz com a geografia da área de amostragem.
Entre os meses de maio e junho, os eventos de
precipitação foram mais esporádicos, o que pode ter
contribuído para o aumento das concentrações das
frações inorgânicas (NH4+ e NO3-). Este comportamento, possivelmente está relacionado a concentração de partículas gasosas e aerossóis na atmosfera
durante a ausência de chuvas e que através do
fenômeno físico-meteorológico conhecido como carreamento, ou seja, o arraste de gases e partículas da
atmosfera durante a precipitação contribui para o
aumento das frações dissolvidas nas águas de chuva
(de Mello, 1988).
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INTRODUÇÃO
Os aqüíferos costeiros da meso-região nordeste do
Pará são formados basicamente de sedimentos
pertencentes às coberturas cenozóicas do Quaternário
(Aluviões e Pós-Barreiras) e do Terciário (Grupo
Barreiras e Formação Pirabas).
A preferência pelo sistema aqüífero Pirabas se dá por
suas condições hidrogeoquímicas-hidrogeológicas que
resultam em águas de boa qualidade, apreciáveis
concentrações de eletrólitos (influência de calcário) e,
devido à sua profundidade, está isento da contaminação
superficial. No entanto, nas áreas costeiras, a intrusão
salina nesses aqüíferos muitas vezes dificulta a utilização
da água para consumo público e outras práticas.
Desta maneira, estudar o comportamento hidrogeoquímico dos aqüíferos costeiros através de diagramas
de Stiff e de Estabilidade permitem uma caracterização
preliminar dessas águas sob influência da Formação
Pirabas e da vulnerabilidade a intrusão salina e, assim,
auxiliar futuras pesquisas visando à qualidade desse
recurso hídrico subterrâneo.
MATERIAL E MÉTODOS
LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA FISIOGRÁFICA
A área fisiográfica selecionada faz parte da bacia do
rio Maracanã, situada na meso-região nordeste do Pará,
com aproximadamente 3500 km2 (Fig. 1). A área
selecionada limita-se entre 00°30’00”e 01°20’00”S e
47°15’00” e 47°35’00”W.
Figura 1. Localização e acesso rodoviário à área fisiográfica em
estudo (bacia hidrográfica do rio Maracanã, Nordeste do Pará).
Escala aproximada: 1 cm ≅ 27,6 km.

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA FISIOGRÁFICA
As unidades geológicas presentes pertencem ao
Quaternário (sedimentos holocênicos e pleistocênicos) e
ao Terciário (Grupo Barreiras e Formação Pirabas).
A Formação Pirabas aflora na faixa litorânea da
microrregião do Salgado e é constituídas principalmente
por camadas horizontais de calcário fossilífero e formação marinha intercaladas por camadas de areia e argila.
Avaliações sobre o calcário da Formação Pirabas revêlaram resultados analíticos com teores de 51 a 37,50% de
CaO; 11,5 a 0,20% de MgO e 1,94 a 0,42% de Fe2O3
(Almaraz, 1979). Os perfis litológicos mostram que o
calcário aparece em profundidades às proximidades de
20-30 m, bem como em profundidades algo mais
elevadas, em torno de 100 m.
Os argilominerais presentes estão relacionados a
diferentes origens: para ambientes detríticos (caulinita e
ilita), para ambientes de neoformação e/ou transformação
(esmectitas) e para ambientes de alteração (alguma
caulinita) (Almaraz, 1979).
As características hidrogeoquímicas associadas à
Formação Pirabas, no nordeste do Pará, foram exemplificadas em Otobo (1995) e Souza (1996). Em ambos
trabalhos é enfatizada a influência do calcário de Pirabas
na rica composição quantitativa dos íons dominantes, em
contraste com a influência do material areno-argiloso do
Pós-Barreiras (mais superficial) e do Grupo Barreiras
(situado na porção intermediária dos perfis) com baixos
conteúdos eletrolíticos.
TRABALHOS DE CAMPO
Para a coleta de águas subterrâneas procedeu-se de
acordo com as recomendações da CETESB (1987). Os
sedimentos foram acondicionados em sacos de polietileno
e submetidos a procedimentos de difração de raios-X.
Os períodos de amostragem foram realizados de
outubro a dezembro de 2002 (estiagem, maior penetração
de águas oceânicas para os estuários), de janeiro a junho
de 2003 (chuvoso, índice pluviométrico até 2900
mm.ano-1) e finalizando o ciclo sazonal, de setembro a
novembro de 2003 (estiagem).
TRABALHOS DE LABORATÓRIO
Os parâmetros físico-químicos e químicos foram
determinados conforme APHA (1995) e CETESB (1978),
com exceção de metodologias específicas que são
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indicadas junto aos respectivos parâmetros.
As titulações envolveram H2SO4 (dosagem de
alcalinidade), NaOH (acidez) e Hg(NO3)2 (indicador
difenilcarbazida) para dosagem de cloreto. Empregou-se
espectrofotômetro de absorção molecular (para nitrato) e
espectrofotômetro de absorção atômica (dosagens de
Ca2+, Mg2+, Na+ e K+). O íon bicarbonato foi calculado
por estequiometria a partir dos resultados analíticos para
a alcalinidade. Os sedimentos foram submetidos à análise
difratométrica de raios-X (PHILIPS, PW 1050/80,
radiação de CuKα1).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E QUÍMICOS
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Foram selecionados 21 pontos de coleta, envolvendo
2 cacimbas, 2 poços escavados e 17 poços tubulares de
diferentes profundidades (de 12 até 60 m).
Com base nas considerações de Sauma Filho et al.
(1991), Otobo (1995) e Souza (1996), reunindo, principalmente, dados sobre condutividade elétrica (µS.cm-1) e
concentrações de Ca2+ e Na+, agrupou-se amostras
segundo o aqüífero dominante.
Considerou-se o limite abaixo de 55 µS.cm-1 como
sendo característico do aqüífero livre das Pós-Barreiras
ou semiconfinado Barreiras (Terciário). Estudando águas
subterrâneas associadas ao Grupo Barreiras, em área livre
de influências antropogênicas, Lima & Kobayashi (1988)
registraram valores sempre abaixo de 50 µS.cm-1, mesmo
em profundidades superiores a 150 m, justificando o
intenso intemperismo de silicato como responsável pelo
baixo conteúdo eletrolítico (Tabela 1).
As amostras que apresentassem condutividades acima
de 60 µS.cm-1 no período de estiagem relacionamos a
aqüíferos de transição, isto é, reservatórios constituídos
por material alterado do Grupo Barreiras e de indícios de
calcário de Pirabas. É nesse período sazonal que melhor
se interpretam os resultados associados à condutividade,
ao quociente Na+/Ca2+ (em meq) e à concentração de Cl-.
A razão Na+/Ca2+ poderá estender-se acima ou abaixo de
1, de acordo com a menor ou maior influência do calcário
de Pirabas no perfil litológico (Tabela 2).
Somente com condutividade elétrica acima de 100
µS.cm-1 garante-se um pleno domínio dos sedimentos de
carbonato da Formação Pirabas na composição química
dessas águas subterrâneas. Embora outros pesquisadores
(Otobo, 1995; Souza, 1996) tenham registrado valores
mais elevados de condutividade elétrica para águas
subterrâneas associadas à Formação Pirabas (valores
acima de 440 e abaixo de 550 µS.cm-1), o máximo aqui
observado foi de 434 µS.cm-1 durante a estiagem. Nessas
águas sob influência de Pirabas registrou-se quocientes de
Ca2+/(Na++K+) (em miliequivalentes) acima de 1
(máximo observado em 1,46; média vide Tabela 2).
Nas águas sob influência da Formação Pirabas não se
registra concentrações mais elevadas de Cl-. Deste modo,
todos os poços sob influência de Pirabas situados na
cidade de Maracanã encontram-se sofrendo intrusão de
águas salobras; eis a razão pela qual aparecem
concentrações elevadas em aqüíferos dominados por

Pirabas (máximo em torno de 33 mg.l-1 de Cl-, Tabela 1).
Observou-se também a intrusão de águas salobras em
poço tubular instalado em Santarém Novo situado às
proximidades do trapiche municipal (232 µS.cm-1) que
eventualmente é utilizado pela prefeitura para serviços de
limpeza.
DIAGRAMAS DE STIFF, CLASSIFICAÇÃO
GEOQUÍMICA E IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA
AQÜÍFERO
Para a montagem de diagramas de Stiff (Custodio &
Llamas, 1976), utilizaram-se as médias aritméticas de
resultados mais freqüentes (Tabela 1) por se interpretar
tais dados como os mais representativos. Considerou-se,
também, interpretar os resultados segundo o aqüífero
dominante e em períodos sazonais contrastantes, o mais
chuvoso (anualmente, dominante) e o de estiagem mais
pronunciada (mais curto anualmente, pouco dominante).
A simples observação da Fig. 2 mostra ocorrência de
menor (aqüífero de transição) ou maior (aqüífero Pirabas)
influência de sedimentos de carbonatos da Formação
Pirabas que deslocam equilíbrios iônicos para domínios
de Ca2+ e HCO3-, produzindo águas bicarbonatadas
sódico-cálcicas (aqüífero de transição, período chuvoso) e
cálcico-sódicas (sob maior influência de Pirabas, em
ambos períodos).

Figura 2. Diagramas de Stiff para as águas subterrâneas,
considerando a média aritmética dos resultados mais
freqüentes.
EQUILÍBRIOS TERMODINÂMICOS E DIAGRAMA DE ESTABILIDADE
Evidências mais diretas envolvendo interações entre
os produtos de alteração resultantes do intemperismo
químico de rochas de silicato podem ser exemplificadas
através da utilização de diagramas de estabilidade, que
são construídos a partir de dados termodinâmicos de
energia livre de Gibbs e constantes de equilíbrio para os
prováveis sistemas químicos, no ambiente geológico,
envolvendo observações de campo e informações
coletadas na literatura disponível (Loughnan, 1969;
Drever, 1988; Berner & Berner, 1995).
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Trabalhando-se com amostras coletadas no período
chuvoso em 10 poços tubulares, associados a aqüíferos
submetidos à influência de perfis geológicos dominados
por caulinita e quartzo, com alguma contribuição de
minerais de carbonato em certos casos, foi possível
caracterizar esse ambiente sob diferentes valores de pH e
concentrações de sódio e silicato solúvel. Registraram-se
valores de pH entre 3,65 e 6,61; concentrações de sódio
de 1,6 a 18 mg.l-1; e silicato reativo com vista a proceder
posterior apreciação hidrogeoquímica, revelaram teores
mais razoáveis em profundidades maiores (60 m), de 7,73
mg.l-1 SiO2 em Velha Timboteua e mínimo de 0,04 mg.l-1
SiO2 no poço de captação em Apeteua, com 18m de
profundidade.
São bem conhecidos os argilominerais componentes
do pacote sedimentar típico do Nordeste do Pará
representados por material do Quaternário e do Terciário.
Aí dominam nas frações argila, silte e areia, o quartzo, a
caulinita, a ilita, a montmorillonita (Almaraz, 1979;
Trunckenbrodt, 1981; Otobo, 1995; Souza, 1996).
As amostras que apresentam um certo deslocamento
para o campo de montmorillonita estão associadas a
aqüíferos de Pirabas (Fig. 3). Com efeito, tais amostras
referem-se às águas de poços tubulares de Maracanã
(poço perfurado pela FUNASA).
É compreensível que a gibbsita resulte de ambientes
com alto grau de lixiviação resultante do intemperismo
químico de argilominerais como a caulinita, a ilita e a
montmorillonita. Para o caso da caulinita, representa-se
(Loughnan, 1969; Berner & Berner, 1995):
Al2Si2O5(OH)4 + H2O → 2Al (OH)3 + 2SiO2
(caulinita)
(gibbsita) (sílica)
A Fig. 3 bem demonstra que, a julgar pelas
concentrações de ácido ortossilícico, de íons de sódio e
hidrogênio, o enquadramento dessas águas recairá no
campo de estabilidade da caulinita, preferencialmente,
fato este coerente com os resultados esperados.

Figura 3. Diagrama de estabilidade das águas
subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Maracanã
(baseado em modelo modificado de Loughnan, 1969).

CONCLUSÃO
Observações de campo mostram que a abundância de
chuvas e aparente disponibilidade hídrica subterrânea
(qualidade e vulnerabilidade das águas descritos acima)
são
indicativos
de
sustentabilidade
para
o
desenvolvimento regional disciplinado.
A vulnerabilidade dos aqüíferos foi evidenciada em
casos de poços tubulares mal instalados, bem como na
seleção inadequada de áreas de captação reveladas pela
identificação de intrusão de águas salobras. A aplicação
da metodologia hidrogeoquímica mostrou-se indispensável nesta abordagem geoquímica ambiental.
Tais aspectos mostram a importância da sazonalidade
nas variações desses parâmetros, evidenciando a constante renovação desses ecossistemas através deste estudo
geoquímico ambiental.
REFERÊNCIAS
Almaraz, J.S.U., 1979. Aspectos geoquímicos e ambientais dos
calcários da Formação Pirabas, estado do Pará. Tese de
doutorado, Instituto de Geociências, UFRGS, Porto Alegre
(RS), 198p.
APHA, 1995. Standard methods for the examination of water
and wastewater, 19th ed. Washington, DC.
Berner, E.K. & Berner, R.A., 1995. Global environment: water,
air and geochemical cycles. NJ, Ed. Prentice-Hall, 376p.
CETESB, 1978. Normalização Técnica NT-07. Análise físicoquímica das águas. São Paulo, 340p.
CETESB, 1987. Guia de coleta e preservação de amostras de
água. São Paulo, 150p.
Custodio, E. & Llamas, M.R., 1976. Hidrología subterránea.
Barcelona, Ed. Omega, v.1, 1157p.
Drever, J.I., 1988. The geochemistry of natural waters. New
Jersey, Ed. Prentice-Hall, 437p.
Lima, W.N. & Kobayashi, C.N., 1988. Sobre o quimismo
predominante nas águas do sistema flúvio-estuarino de
Barcarena, Pará. Geochimica Brasiliensis, 2 (1), p. 53-71.
Loughnan, F.C., 1969. Chemical weathering of the silicate
minerals. New York, Elsevier, p. 27-66.
Otobo, A.O., 1995. Caracterização de águas naturais sujeitas à
influência da Formação Pirabas (PA). Dissertação de
mestrado, Centro de Geociências, UFPA, Belém (PA),
118p.
Sauma Filho, M.; Lima, W.N.; Maltez, H., 1991. A
condutividade elétrica como critério preliminar na avaliação
de parâmetros hidrogeoquímicos úteis à caracterização de
águas subterrâneas (Belém e adjacências, PA). CBG (São
Paulo), 3º, SBG, v.1, p. 307-311.
Souza, E.L., 1996. Fatores controladores do quimismo de águas
subterrâneas da região Nordeste do Pará. Tese de doutorado,
Centro de Geociências, UFPA, Belém (PA), 189p.
Truckenbrodt, W., 1981. Contribuição à mineralogia e
geoquímica da Formação Pirabas (Mioceno Inferior),
Estado do Pará. Boletim do Museu Goeldi. Nova Série
Geologia, 25, p. 1-26.

X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005

Tabela 1. Parâmetros físicos, físico-químicos e químicos selecionados de águas subterrâneas. Bacia do rio Maracanã.
Teores máximos, mínimos e médios aritméticos de resultados mais freqüentes.

Sistemas
Aqüíferos

Estiagem (2002)

Pós-Barreiras/
Barreiras*

Chuvoso (2003)

Transição** Pirabas***

Pós-Barreiras/
Barreiras*

Transição** Pirabas***

Parâmetros
min.
max.
pH
méd.
Condutividade min.
max.
elétrica
-1
méd.
(μS.cm )
min.
max.
HCO
-1
méd.
3(mg.L )
min.
max.
Cl
-1
Méd.
(mg.L )
2+
min.
Ca
-1
max.
(meq.L )
méd.
2+
min.
Mg
-1
max.
(meq.L )
méd.
+
min.
Na
-1
max.
(meq.L )
méd.
+
min.
K
-1
max.
(meq.L )
méd.

3,62
5,59
4,73
25,8
51,5
40,16
< 0,6
19,3
4,5

3,99
6,70
5,29
63,7
91
70,5
41
59,7
36,7

4,75
7,25
6,50
207
43,4
279,2
46,8
244
144

3,85
4,30
4,15
20,8
43,4
31,1
1,31
3,93
2,18

3,71
5,77
4,83
59,1
91,2
70,32
28,8
59,6
34,8

3,85
6,8
5,10
132
430
252,3
35,1
217
97

2,33
8,24
4,23
0,005
0,05
0,043
0,025
0,11
0,06
0,07
0,18
0,14
0,003
0,03
0,01

2,33
9,58
5,33
0,05
0,51
0,33
0,06
0,16
0,12
0,08
0,30
0,23
0,02
0,04
0,03

7,25
32,98
21,72
0,03
3,25
1,2
0,08
0,82
0,35
0,26
1,09
0,75
0,03
0,10
0,07

4,14
8,29
5,87
< 0,005
0,04
0,02
< 0,008
0,04
0,02
0,07
0,18
0,15
< 0,003
0,03
0,009

2,06
9,32
4,92
0,04
0,41
0,28
0,03
0,14
0,10
0,07
0,40
0,29
< 0,003
0,03
0,01

11,39
32,98
24,15
0,20
2,89
1,05
0,08
0,25
0,20
0,57
1,00
0,79
< 0,003
0,10
0,06

* Aqüíferos livres (Pós-Barreiras) ou semiconfinados (Barreiras);
** Aqüíferos formados por material do grupo Barreiras e da Formação Pirabas;
*** Aqüífero dominante: Pirabas.

Tabela 2. Razões iônicas selecionadas de águas subterrâneas. Bacia do rio Maracanã.
Médias aritméticas de resultados mais freqüentes.
Sistemas Aqüíferos
Razões iônicas
2+

+

+

rCa /r(Na +K )
+

rNa / rCa

2+

-

rHCO3 / rCa
-

2+

rHCO3 / rCl
+

+

rHCO3/ r(Na +K )

Estiagem (2002)
Pós-Barreiras/
Transição**
Barreiras*
0,29
1,27

Chuvoso (2003)
Pirabas***

Pós-Barreiras/ Barreiras*

Transição**

Pirabas***

1,46

0,13

0,93

1,24

3,26

0,70

0,63

7,50

1,04

0,75

1,72

1,82

1,31

2,00

2,04

1,52

0,62

4,00

2,57

0,24

4,07

2,35

0,49

2,31

1,91

0,25

1,90

1,88

* Aqüíferos livres (Pós-Barreiras) ou semiconfinados (Barreiras);
** Aqüíferos formados por material do grupo Barreiras e da Formação Pirabas;
*** Aqüífero dominante: Pirabas.
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Palavras chave: água, rio Guandu, erosão, hidrogeoquímica e hidroquímica
O Rio Guandu é a principal fonte de abastecimento
de água potável para uma população de 10 milhões de
habitantes da cidade de Rio de Janeiro e de outros
municípios vizinhos. O estudo tem por objetivo mapear
as áreas sujeitas à erosão da bacia hidrográfica do rio
Guandu e localizar os trechos críticos através da
interpretação dos resultados de análises da água e de
sedimentos do rio Guandu, canal São Francisco e do rio
da Guarda e rio Itaguaí. O estudo visa solucionar
futuramente o problema de assoreamento do rio Guandu e
da barragem de captação assim como melhorar a
qualidade da água nessa barragem de onde é desviada a
água destinada para a estação de tratamento do Guandu.
A quantidade de partículas em suspensão e materiais
coloidais nas águas vem crescendo gradativamente nestes
últimos anos, acarretando sério problema na estação de
tratamento assim como uma elevação dos gastos com
insumos químicos utilizados no processo de tratamento.
Os resíduos oriundos deste processo podem provocar
danos ao meio ambiente e à saúde da população. No rio
Guandu, a amostragem foi feita no montante embaixo da
ponte via Dutra BR 116, no ponto de captação e na
vertente no canal de São Francisco, ponte BR 101; no rio
da Guarda, na altura da ponte BR 101 e no rio Itaguaí na
ponte BR 101. A metodologia de análise segue a rotina da
CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgotos - RJ)
onde foram feitas as análises. Os resultados obtidos
demonstram que a água do rio Guandu já está bastante
degradada na sua passagem na altura da ponte via Dutra
BR 116 no que tange sua cor e turbidez, chegando ao
limite máximo permitido pelo padrão do Ministério da
Saúde. Na chegada à barragem de captação constatou-se
uma elevação de pH 6,6 para 9,61. Esta mudança brusca
do pH foi influenciada pela descarga poluente dos rios de
Poços e Queimados antes da barragem. A elevação do pH
provocou uma precipitação da grande parte dos sólidos
totais com assoreamento da barragem. Na vertente,
depois da captação na altura da Br 101, assiste-se a uma
mudança da qualidade desta água, com descarga de
influentes industriais e esgotos domésticos, marcada pela
cor 15 para a água do canal São Francisco e 30 e 15 para
rio da Guarda e rio Itaguaí, com pH de 8,83, 9,12 e 10,13
respectivamente para cada um desses três rios,
características de aumento de alcalinidade ou salinidade
da água. Os resultados alcançados neste trabalho
permitiram localizar os trechos críticos do rio Guandu e
esclarecer a evolução hidrogeoquímica e hidroquímica

neste trecho estudado. Estes resultados poderão orientar
trabalhos futuros nestas áreas.
LOCALIZAÇÃO
A bacia do Guandu está localizada entre as latitudes 22o
41´ S e 22o 53´ S e longitudes 43o 30´ W e 43o 47´ W.
Está situada a 40km de Rio de Janeiro rumo em direção a
São Paulo, pela estrada Via Dutra BR 116. Esta bacia
hidrográfica cobre uma área de 1393 km2. Seu rio
principal é o Guandu. Ele nasce na Serra das Araras e
Serra do Mar. Inicialmente ele é formado apenas pela
junção das águas de Ribeirão das Lajes com o rio Santana
na altura de Paracambi. Pela transposição da água do rio
Paraíba do Sul para o rio Guandu através de usinas
elevatórias e sistemas de barragem, a vazão do rio
Guandu que, originalmente, é de 20m3/s passou para
160m3/s. Este aumento de vazão, associado às obras e
trabalhos de engenharia, permitiu a instalação da estação
de tratamento da água do Guandu da CEDAE. O rio
Guandu desce livremente e calmamente da barragem de
captação, passando pelo canal de São Francisco até
desembocar no mar na baía de Sepetiba.
OBJETIVO DO TRABALHO
O principal objetivo deste trabalho é o mapeamento
das áreas sujeitas à erosão da bacia hidrográfica do rio
Guandu e localizar os trechos críticos.
FONTES DE SEDIMENTOS
As fontes dos sedimentos são contínuas e episódicas, e
incluem: extração de áreas; erosão dos morrotes e das
montanhas; erosão causada pelo fluxo da água no leito e
na margem fluvial; descargas de esgotos domésticos e
efluentes industriais; e lançamento acidental de carga
poluidora transportada pelos caminhões ou trens que
transitam nas vias que margeiam o Rio Guandu.
PROBLEMAS
As diversas fontes de sedimentos provocam, entre
outros, os seguintes problemas: assoreamento do Rio
Guandu, barragem de captação; dano à qualidade da
água; aumento de consumo diário de insumos químicos:
(120t coagulantes (sulfato de alumínio, cloreto férrico ou
sulfato ferroso), 20t cal virgem, 15t cloro, 7t ácido
fluossilícico, 200kg polieletrólito); aumento do consumo
de energia (5000MWh/mês suficiente para 600.000
habitantes); e aumento de custo de tratamento.
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METODOLOGIA
Análises dos sedimentos foram feitas no laboratório
de Sedimentologia DGEO- UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e análises de água foram
realizadas no Laboratório de análises CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgotos –RJ).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A integração dos dados de campo e químicos permitiu
concluir que o sedimento do leito do rio são compostos
de restos de blocos de concretos e pedras usados na
manutenção, reconstrução da ponte, cascalhos, seixos,
areias, lama, argila, pedaços de peças, lataria de
automóvel.
As areias são compostas em grande parte de quartzo e
feldspato, biotita, muscovita, vermiculita, pequena quantidade de minerais pesados, magnetita, ilmenita, leucoxenio, monazita, zirconita, espinelio, granada, diopsidio,
calcita.
As lamas contêm restos de matérias orgânicas de cor
marron a cinza escura. A argila encontrada no solo, no
talude fluvial, nas rochas alteradas dos morrotes e nas
montanhas é de tipo montmorillonita associado à bauxita,
caulinita e gibbsita.
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Fig 2 - Variação da cor, turbidez e pH da água do rio
Guandu
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Fig. 3. Variação nitrato, N2, Cl2,,Fe total, sulfato, e dureza
do rio Guandu. Amostra 1 – Ponte Via Dutra – BR 116; 2
– barragem de captação; 3 - canal São Francisco ponte
BR 101.
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Fig 1 Granulometria dos sedimentos estudados. Amostra
1 - Rocha alterada; Amostra 2 - Areia margem fluvial;
Amostra 3 - Cava areal
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Tabela 1- Resultados de análises das características da
água do Rio Guandu
Cor uH
Turbidez uT
pH
Nitrato mg/l
Nitrogênio
mg/l
Cloreto mg/l
Ferro total
mg/l
Sulfato mg/l
Dureza mg/l

Amostra
1
15,01
4,80

Amostra
2
5,00
1,07

Amostra
3
15,00
2,90

Padrão
M.S
15,00
5,00
6,5-8,5

6,60

9,61

8,8

1,1

0,1

1,7

10,00

0,674

0,192

0,19

1,5

6
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0,019
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0,3
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Fig. 4 – Variação de nitrato, N2, ferro total do rio
Guandu
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Fig. 5. Variação de cloreto, sulfato, e dureza do rio
Guandu
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Tabela 2 - Resultados de análises das características da
água dos rios da Guarda e Itaguaí
rio Guarda

rio Itaguaí

Cor uH

30,0

15,0

Padrão
M.S
15,00

Turbidez uT

4,89

1,71

50

pH
Nitrato mg/l

9,12

10,13

6,5 a 8,5

1,7

2,0

10

0,475

0,517

1,5

180

210

250

0,90

0,31

0,3

96,43

88,65

.

56,0

62,0

500

Nitrogênio
mg/l
Cloreto mg/l
Ferro total
mg/l
Sulfato mg/l
Dureza mg/l
250
200
150

pH
dureza

100
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0
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Fig. 6 - Variação de pH, dureza e cloreto, Am. 3 - Canal
São Francisco , rios Guarda e Itaguaí
2
1,5

alteração química com aumento do pH, cloreto e dureza e
com uma diminuição marcante de cor, turbidez, nitrato,
nitrogênio, sulfato e ferro, resultado de processo
hidroquímico no qual substâncias contendo cloreto
seriam uma das responsáveis desse processo. Esta
descarga pode ser oriunda do Rio dos Poços ou
Queimados, afluentes que deságuam no Guandu antes da
barragem. Na jusante, trecho entre a barragem de
captação até o terceiro ponto de amostragem, canal de
São Francisco / BR 101,.as análises mostram um aumento
significativo da cor 15 uH, nitrato 1,7mg/l, ultrapassando
o resultado obtido no ponto de amostragem 1. Outras
características físicas ou elementos químicos analisados
sofreram variações em relação à amostra 2, a dureza ficou
igual. Neste trecho, o processo erosivo, hidrodinâmico
continua sem provocar grande turbidez e o processo
hidroquímico se resume na pequena variação da
quantidade de elementos químicos em relação à amostra
2. Contrariamente aos resultados de análises das amostras
de águas do rio da Guarda (pH 9,12; Cl2 180) e Itaguaí
(pH 10,13 e Cl2) que nos serviram de provas na difusão
da salinidade da água do mar, marcada pelo elevado valor
do pH, cloreto e dureza, verificou-se neste estudo um
valor de pH 8,8 e cloreto 80mg/l relativamente inferior na
amostra 3 do canal São Francisco, resultando da redução
da difusão das águas salinas neste canal, cujo fato pode
ser ligado ao processo hidrodinâmico e hidroquímico
onde entram o fluxo, o volume da água e suas
características físicas e químicas. Um controle do
processo erosivo e de descargas de influentes poderá ser
feito através de reflorestamento, recuperação da mata
ciliar e das áreas degradas como tratamento de influentes
e assim como o saneamento básico.
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Fig. 7 - Variação de nitrato, N2, e ferro total.das águas
dos rios C. S. Francisco., Guarda e Itaguaí.
CONCLUSÃO
Os resultados de análises permitiram afirmar que
antes da chegada ao primeiro ponto de amostragem na
ponte da via Dutra, a qualidade da água do rio Guandu já
sofre alteração em relação à cor e turbidez, conseqüência
da ação continua da erosão do leito e das margens
provocada pelo fluxo hidrodinâmico no montante,
bastante crítico no trecho entre Japerí e Paracambi. No
trecho jusante deste ponto de amostragem até o segundo
na barragem de captação, o rio Guandu sofre uma
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INTRODUÇÃO
A bacia sedimentar de Sepetiba ocupa uma área
correspondente a cerca de 4,4% da área do Estado do Rio
de Janeiro, estando delimitada pela Serra do Mar onde
nascem os rios que deságuam na Baía de Sepetiba,
formando a bacia hidrográfica do rio Guandu (Berbert,
2003). Esta bacia hidrográfica ocupa uma área de cerca
de 2.000 km2, sendo que 90% da área total da bacia
corresponde a uma planície aluvionar, onde se localiza a
região em estudo (município de Seropédica), inserida
entre as coordenadas UTM horizontais (7.470.000 e
7.478.000 Norte) e verticais (630.000 e 638.000 Leste).
O rio Guandu é o principal fornecedor de água para
o abastecimento da região metropolitana do Rio de
Janeiro. Estas águas são captadas e tratadas pela maior
estação de tratamento de água da América Latina, a ETA
do Guandu, que distribui água para aproximadamente 8,5
milhões de pessoas. O ambiente geológico desta região,
constituído por seqüências deposicionais fluviais, flúviomarinho e flúvio-lacustre, provenientes do quaternário
(Formação Piranema, Barbosa et al., 2002b), condiciona
o armazenamento e transmissão de água em
subsuperfície, constituindo, assim, corpos aqüíferos. Na
área em estudo, região do bairro Piranema, município de
Seropédica, a formação sedimentar que constitui a
geologia local e leva o mesmo nome do bairro (Barbosa
et al., 2002b), é também uma litologia aqüífera, a qual é,
em parte, responsável pela manutenção do fluxo de base
do rio, já que há a contribuição da transposição de águas
do rio Paraíba do Sul.
Quanto à hidrogeologia local, observações preliminares sugerem aqüíferos múltiplos ou superpostos,
geralmente de ocorrência livre, são localmente
confinados, constituídos por matriz grosseira arcosiana,
separadas eventualmente por argilas de ocorrência e
espessura variável. O nível da água subterrânea varia
entre 3 e 7,5 metros, conforme a estação climática. A
água subterrânea é pouco mineralizada, apresentando
baixos valores de condutividade elétrica e pH, contudo
localmente podem ocorrer concentrações elevadas de
ferro, manganês, bário e sulfato (Tubbs, 1999).
Sendo a principal fonte de abastecimento para a
população local, apesar da relativa proximidade da ETA
do Guandu, a água subterrânea, é, contudo, comprometida pela atividade de mineração de areia na área,

influenciando não só a recarga do rio Guandu como o
fornecimento de água para a população. O distrito
Areeiro de Itaguaí – Seropédica é o principal fornecedor
de areia para construção civil do Estado do Rio de
Janeiro (90% para a cidade do Rio de Janeiro), com aproximadamente 80 empresas de mineração, sendo 71 delas
legalmente habilitadas a lavrar a substância mineral areia
(Berbert, 2003). O impacto resultante desta atividade se
dá com a abertura das cavas para extração, pois a retirada
das camadas superficiais de areia faz com que a superfície freática do aqüífero livre Piranema aflore, preenchendo as cavas resultantes do processo de mineração,
transformando-as em lagoas com características geoquímicas peculiares.
O objetivo deste estudo foi caracterizar a geoquímica
dessas águas e discutir os processos que a controlam.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas oito amostragens em quatro cavas
de quatro areais, no período de novembro de 2004 a julho
de 2005. As lagoas possuem valores de pH variando
entre 3,11 e 5,10, largas faixas de alumínio (0,015 – 14
mgl-1) e sulfato (2 – 65 mgl-1) (Tabela 1). Os valores
anômalos de alumínio acontecem em um certo período
do ano (entre maio e agosto), e provavelmente podem
estar associados com a baixa pluviosidade da região neste
período (média anual histórica para este período de 50
mm), e se devem às faixas de pH das águas, fazendo que
o alumínio se apresente como Al3+ e, com o aumento do
pH, Al(OH)2+ e Al(OH)2+ (Marques et al., 2005). Pelos
altos valores de sulfato e alumínio, provavelmente haverá
a formação de AlSO4+ e Al(SO4)2- (Yariv & Cross,
1979). Logo, segundo as faixas de pH, há predominância
destas espécies. Entretanto, com a subida do pH, ocorre a
hidrólise do alumínio, tornando os hidróxidos as espécies
predominantes de alumínio (Carvalho, 1995). Tais
espécies são responsáveis pela adsorção de partículas em
suspensão na água, fazendo com essas partículas
coagulem e, posteriormente, decantem. Este processo
proporciona à água um aspecto limpo. Espécies orgânicas
de alumínio, provavelmente não são esperadas em
grandes quantidades para essas águas, pois essas cavas
são artificiais e, com isso, há a retirada da vegetação pela
atividade de mineração. Assim sendo, o aporte de matéria
orgânica, altamente reativa com o alumínio, para dentro
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das cavas seria mínimo. Entretanto, o Departamento de
Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRMRJ) aponta ocorrências de depósitos turfáceos dentre os
sedimentos da região dos areais, o que poderia dar
subsídios a hipótese da origem dos baixos valores de pH
(liberação de íons H+ pela oxidação da matéria orgânica
antes em meio redutor) nas águas das cavas e confirmaria
a presença de espécies orgânicas de alumínio (Marques et
al., 2005), já que este possui grande afinidade sortiva
pela matéria orgânica.
Para com o sulfato, pode-se dizer que este provém
do próprio material geológico, pois ao verificar os
valores de sulfato entre lagoas estudadas, uma das lagoas
possui valores muito baixos em relação as outras,
indicando que o sulfato não provém de outra fonte, como
por exemplo, a deposição atmosférica (aerossóis marinhos). Se comprovada a existência de turfeiras na região,
poder-se-ia, então, associar o sulfato à oxidação de
possíveis sulfetos presentes na matéria orgânica.
Devido às faixas de pH encontradas, a dissolução de
sílica dos sedimentos, predominantemente quartzofeldspáticos, se torna atuante. Porém, a sílica encontrada
nessas condições de pH não está dissolvida, pois isto
ocorreria em faixas de pH mais básico. Logo, a sílica
presente nas lagoas ocorre como partícula coloidal na
forma de ácido silícico (H4SiO4) (Carvalho, 1995).
Baixos valores de ferro e manganês são devidos a
ocorrência diminuta de minerais de tais metais nos
sedimentos. Nas condições físico-químicas em que se
encontram tais águas, no caso, nas faixas de pH antes
citadas e Eh positivo, o ferro se apresenta como Fe2+, ou
seja, na forma dissolvida, assim como o manganês, na
forma de Mn2+. Assim como o alumínio, o ferro pode ser
complexado à ácidos orgânicos presentes na água
(Carvalho, 1995). Assim sendo, uma segunda possível
explicação para os baixos valores de ferro seria a
presença de material orgânico significativo em tais águas,
se realmente comprovada sua existência.
As águas foram classificadas, pela caracterização no
diagrama trilinear de Piper-Hill, através das concentrações dos íons maiores (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, SO42-,
HCO3- e CO32-), como cloretadas-sódicas (fig. 1).
Os resultados preliminares deste estudo se mostraram semelhantes aos de Tubbs (1999), onde a química
dessas águas é influenciada por certas características do
aqüífero, como a natureza livre do mesmo (maior
influência de águas pluviais), menor mineralização da
água devido ao menor tempo de residência da mesma nas
camadas superficiais (baixos valores de condutividade
elétrica) e a matriz sedimentar K-feldspática de difícil
dissolução (baixa concentração de K+). O predomínio do
íon cloreto dentre as espécies aniônicas pode ser explicado por sua presença em águas pluviais, as quais dissolvem aerossóis marinhos (proximidade do mar), ricos em
íons cloretos, no ar, e posteriormente, sendo infiltradas
no aqüífero. A ausência e, por vezes, valores diminutos
do íon bicarbonato podem ser explicados pelos baixos
valores do pH. Quanto aos cátions, considerando o ambiente geológico da área, a predominância do íon sódio é
considerada como normal, provindo da dissolução dos

plagioclásios sódicos. A ausência de minerais contendo
cálcio e magnésio e a alta mobilidade desses elementos
podem explicar a baixa ocorrência de ambos nas águas.
Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão da atividade (mgl-1)
dos íons, pH e condutividade elétrica nas águas das cavas
analisadas.
Areais

1

2

3

4

Ca

6,9 ± 5,4

2,9 ± 1,2

1,9 ± 3,2

5,7 ± 2,4

2,7 ± 2,0

1,5 ± 1,0

0,5 ± 0,4

3,6 ± 2,3

Mg
Na

27,1 ± 14,0 26,1 ± 7,5 16,8 ± 6,4 33,3 ± 10,8

K

3,1 ± 1,0

Fe

0,2 ± 0,1

Mn
Al
SiO2
SO4
Cl
pH

0,4 ± 0,1
2,5 ± 5,1
26,3 ± 9,6
61,5 ± 19,0
22,1 ± 8,0
3,8 ± 0,3
295,0 ±
CE (µScm-1)
34,3

2,7 ± 0,5

2,0 ± 0,6

3,9 ± 0,7

0,3 ± 0,7 0,08 ± 0,11 0,1 ± 0,1
0,1 ± 0,01
2,8 ± 5,0
26,6 ± 4,6
29,8 ± 8,6
26,5 ± 4,6
4,4 ± 0,3
194,1 ±
30,5

0,13 ± 0,03
1,5 ± 4,1
21,1 ± 5,8
3,3 ± 0,9
25,6 ± 4,2
4,5 ± 0,2

0,4 ± 0,1
2,9 ± 5,7
25,5 ± 5,3
60,9 ± 23,8
36,3 ± 12,0
4,5 ± 0,5
301,4 ±
127,0 ± 8,8
69,9

Figura 1 – Diagrama de caracterização hidroquímica de PiperHill das amostras analisadas. As amostras se mostraram,
essencialmente, bicarbonatadas-sódicas.

CONCLUSÃO
Apesar de possuir semelhanças com a água em subsuperfície, a química da água nas cavas de extração de
areia apresenta características únicas. Estas se dão a
partir da exposição do material geológico, antes em meio
redutor, a condições ambientais oxidantes, conseqüência
do processo de abertura das cavas.
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sólido a ser alterado. Isto faz com que haja a solubilização
das bases e, em seguida, a sílica.
Foram realizadas oito amostragens em quatro cavas
de quatro areais, no período de novembro de 2004 a julho
de 2005 com o objetivo de compreender o processo de
alteração do material geológico pelas águas percolantes e
as condições de equilíbrio entre os mesmos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através dos valores obtidos para os cátions maiores,
dentre eles Ca++ (0,3 – 10,9mgl-1), Mg++ (0,01 – 6,5 mgl1
), K+ (0,38 – 4,9mgl-1) e Na+ (0,02 – 58,0mgl-1), e valores
de sílica (15 – 30 mgl-1) foram montados diagramas de
estabilidade mineral para saber qual espécie mineral se
encontra em equilíbrio com os cátions supracitados. Estes
diagramas são baseados no logarítmo (log) da atividade
dos cátions, log da atividade do íon hidrogênio (pH) e log
da atividade da sílica, representado pelo ácido silícico
(H4SiO4) (figuras 1, 2, 3 e 4) (Fleet, 1984). Os diagramas
de estabilidade para Ca2+, Mg2+ e Na+ mostram que as
amostras estão em equilíbrio com a caolinita. Para o K+,
as amostras se mostraram em equilíbrio com os fedlspatos
potássicos e, subordinariamente, com muscovita.
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INTRODUÇÃO
A formação sedimentar Piranema (Góes, 1994),
localizada na bacia sedimentar de Sepetiba, Estado do Rio
de Janeiro, é formada por depósitos quaternários
inconsolidados, de ambiente aluvionar (fluvial, flúviomarinho e flúvio-lacustre) sobrepostos ao arcabouço précambriano. Estes são representados por duas unidades. A
inferior apresenta fácies arenosas pleistocênicas,
constituída por areias de granulometria média a muito
grossa com cascalho, geralmente basal, constituído
principalmente de quartzo e feldspato. A unidade superior,
denominada aluvionar de cobertura, é formada por fácies
síltico-argilosas holocênicas. Estes depósitos também
possuem condições de armazenar e transmitir água em
sub-superfície, caracterizando, assim, um aqüífero,
mostrado por Berbert (2003), onde as camadas superficiais da bacia são caracterizadas por pacotes arenosos
com espessura média em torno de 3,0 metros, não
apresentando um padrão constante e tampouco apresentam
grandes continuidades laterais. Dependendo do tempo de
residência da água nos poros da litologia, haverá maior ou
menor alteração dos minerais que compõe o aqüífero. A
mineralogia do aqüífero Piranema foi caracterizada
superficialmente por Berbert (2003), onde as porcentagens
dos minerais constituintes da formação para suas
sondagens foi de 82,09% para quartzo, 14,22% para
feldspatos (não especificando se K-feldspato ou plagioclásio) e 1,65% para minerais micáceos e fragmentos de
rocha, classificando a fração areia em sub-arcoseana. A
partir desta composição, pode-se pré-supor que o material
secundário a ser formado partirá da alteração, essencialmente, dos feldspatos e, subordinadamente, das micas,
já que o quartzo é um mineral resistato.
A partir dos dados obtidos através das águas
subterrâneas que afloram nas cavas de extração de areia,
localizadas no município de Seropédica, Rio de Janeiro,
foi caracterizada a ação do intemperismo no material
geológico do aqüífero Piranema. Por possuir valores
baixos de pH (3,11 e 5,10), provavelmente proporcionados pela oxidação de depósitos turfáceos presentes
na litologia (Marques et al., 2005), estas águas tem maior
probabilidade de alterar os sedimentos por hidrólise. Este
processo poderá ocorrer mais intensamente quanto maior
for a percolação da água no aqüífero (dependerá da
condutividade hidráulica da litologia do aqüífero), pois
cria desequilíbrio químico entre a solução percolante e o
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Figura 1 – Diagrama de estabilidade do íon cálcio (Fleet,
1984). As amostras mostram equilíbrio com a caolinita.
Segundo as características das camadas superficiais
do aqüífero, citadas anteriormente por Berbert (2003),
formadas por areia predominantemente grossa e variando
entre pobremente a moderadamente selecionada, nota-se
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A eliminação da sílica dos sólidos é menor que a das
bases, mostrando que o processo de lixiviação das bases é
total (soluviação total), embora o mecanismo de hidrólise
seja parcial (Carvalho, 1995).
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4KAlSi3O8(s) + 22H2O(l) →
8Si(OH)4(aq) + 4K+ + 4(OH-)(aq)

distribuição de chuvas ao longo do ano, pelo processo de
evapotranspiração e pela retirada de água pela estação de
tratamento do Guandú via rio Guandú.

M

que a percolação neste tipo de material é grande, devido à
condutividade hidráulica (K) relativamente alta (10-5 - 0,1
cms-1, Rhodia S/A, 1990). Assim sendo, percebe-se que o
tempo de residência da água é baixo, fazendo com que
haja desequilíbrio entre solução e sedimentos. Logo,
pode-se associar à condutividade hidráulica, os resultados
obtidos nos diagramas, onde Ca++, Mg++ e Na+ são os íons
mais abundantes, devido a maior facilidade de dissolução
de seus minerais (provavelmente albita para Na+, anortita
para Ca++ e possivelmente biotita para Mg++), mostrando
que estes apresentam estabilidade no campo do mineral
secundário caolinita. Por outro lado, a estabilidade do íon
K+ com minerais primários (K-felspato e muscovita),
provavelmente reflete à maior dificuldade de dissolução
dos mesmos (Drever, 1982). Apesar de intenso, o
processo de alteração dos minerais por percolação não é
completo, tendo como exemplo a reação de hidrólise do kfelspato, resultando em caolinita (resíduo) sílica na forma
de Si(OH)4 e a base (K+).
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Figura 3 – Diagrama de estabilidade do íon potássio
(Fleet, 1984). O equilíbrio entre as amostras e a fase
mineral se dão nos campos de estabilidade do K-feldspato
e muscovita.
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Figura 2 – Diagrama de estabilidade do íon magnésio
(Fleet, 1984). O plote das amostras indicam equilíbrio
também com a caolinita.
Com relação à possível rocha fonte dos sedimentos do
aqüífero Piranema, a relação K/Na (0,11) acusa
proveniência de rochas graníticas (Mariani et al., 1995),
assim como a razão Mg/Ca (0,39) nas águas analisadas
também indicam características de rochas graníticas,
segundo a faixa descrita por Matthes & harvey (1982),
entre 0,25 e 0,33.
CONCLUSÃO
O processo de alteração dos sedimentos no aqüífero
Piranema provavelmente é controlado pelas variações da
superfície freática (tempo de residência das águas). Por
outro lado, o tempo de residência é influenciado pela

log(H4SiO4)

Figura 4 – Diagrama de estabilidade do íon sódio
(FLEET, 1984). A caolinita é também o mineral em
equilíbrio com os valores de sódio dissolvido na água.

REFERÊNCIAS
Berbert, M. C., A mineração de areia no distrito areeiro de
Itaguaí-Seropédica/RJ: geologia dos depósitos e
caracterização das atividades de lavra e dos impactos
ambientais. Dissertação de mestrado em geologia; área de
concentração: geologia regional e econômica, UFRJ, 2003.
Carvalho, I. G., Fundamentos da geoquímica dos processos
exógenos – Bureau Gráfica e Editora Ltda, Salvador, Bahia,
1995 – 239 p.
Drever, J. I., The geochemistry of natural waters – Prentice Hall,
Inc. Englewood Cliffs, USA, 1982 – 388p.
Fleet, M. E., Short course in environmental geochemistry –
Mineralogical Association of Canada, London, May 1984 –
306 p.

X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005

Góes, M. H. B. Diagnóstico Ambiental por Geoprocessamento
do Município de Itaguaí, RJ. Rio Claro, SP. 1994. Tese de
Doutorado – UNESP.
Mariani, R. L. C., Tubbs, D. & Silva-Filho, E. V., Variações
temporais em águas subterrâneas da região litorânea de
Niterói – V Congresso Brasileiro de Geoquímica e III
Congresso de Geoquímica dos Países de Língua
Portuguesa, Niterói – RJ, 1995

Marques, E. D., Silva-Filho, E. V., Tubbs, D., Santelli, R. E. &
Sella, S. M. - Alumínio dissolvido na água das cavas de
extração de areia – um estudo das possíveis implicações de
sua toxicidade – município de Seropédica – RJ. Workshop
Internacional de Geologia Médica – Metais, Saúde e
Ambiente, 2005.
Matthes G. & Harvey J. C., The properties of groundwater –
Jonh Wiley and Sons, Londres, 1982 – 466p.
Rhodia S/A – Geotêxtil: Propriedades e Ensaios – Manual
Geotêxtil Bidim, 1990 – 31 p.

X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul
Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 2005
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INTRODUÇÃO
Com o crescente consumo da água mineral em todo o
mundo, é importante que se desenvolvam pesquisas que
monitorem a qualidade, através da divulgação para
sociedade de análises mais detalhadas, contendo informações que possam ser de interesse da saúde pública.
Dentre os parâmetros de qualidade, destaca-se a
importância da radioatividade e da acidez das águas que
podem causar efeitos adversos à saúde.
As águas minerais do estado de Pernambuco
apresentam diferentes teores quanto a seus parâmetros
físico-químicos bem como sua radioatividade. Agrupando
as águas comercializadas sem considerar a natureza de
seus respectivos aqüíferos, não se consegue visualizar
correlações geoquímicas entre as diversas espécies analisadas. Desta forma, torna-se necessário separar grupos
pela origem do aqüífero onde foi efetuada a explotação.
Considerou-se que as águas minerais captadas
através de poços tubulares profundos em meio poroso na
Região Metropolitana do Recife são oriundas do aqüífero
Beberibe Inferior. Por outro lado, as águas explotadas de
poços tubulares perfurados no cristalino, foram extraídas
de aqüífero fissural, portanto de porosidade secundária.
METODOLOGIA
As atividades radioativas de algumas fontes de água
mineral foram utilizadas para análise estatística por meio
de matrizes de correlação em função de suas
características físico-químicas e do tipo de aqüífero em
que estão inseridos. De acordo com o conteúdo existente
sobre os parâmetros físico-químicos químicos (Ca2+,
Mg2+, K+, Na+, SO4-2, HCO3, Cl, NO3-, Ba2+, Sr2+, pH,
resíduo seco, condutividade elétrica e radioatividade)
rotulados em águas minerais comercializadas no estado
de Pernambuco, efetuaram-se matrizes de correlação,
sendo uma para o meio poroso e outra para o meio
fissural. Posteriormente foi elaborada a modelagem
geoquímica para averiguação das espécies químicas
presentes nos aqüíferos. Para modelagem geoquímica do
comportamento hidrodinâmico dos íons presentes em
solução no interior do aqüífero fissural, foi utilizado o
software CHESS (CHemical Equilibrium with Species
and Surfa ces), com o objetivo de verificar a especiação
dos sais dissolvidos.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
A concentração de radionuclídeos e a magnitude de
suas radiações apresentam comportamentos diferenciados
em meio aquoso quando subordinadas às diferentes
litologias do aqüífero.
Observa-se na matriz de correlação do meio fissural
(Tabela 1), uma significativa interdependência entre a
radioatividade e os íons dos sais dissolvidos (Ca2+, K+,
Na+, HCO3 , Ba2+, Sr2+), além do resíduo de evaporação e
da condutividade elétrica.
A radioatividade do meio fissural apresenta teores
mais elevados em relação ao meio poroso e uma
significativa correlação com os sais dissolvidos Tais
dados prendem-se ao fato do meio fissural produzir quase
sempre águas salobras com elevada condutividade
elétrica decorrente de alto teor de resíduo seco. Como a
radioatividade apresenta boa correlação com os
parâmetros físico-químicos, deduz-se que os elementos
radioativos estão associados aos sais dissolvidos
presentes na solução. Estes sais, por sua vez, são produtos
da decomposição química dos silicatos, que se
concentraram longo do tempo.
O meio poroso que está representado pelo aqüífero
Beberibe Inferior é constituído por arenitos limpos e
quartzosos, com ausência de cimento calcífero, e suas
águas são mais ácidas do que aquelas captadas no meio
fissural. Os valores de radioatividade do meio poroso são
poucos significativos e não apresentam correlação com
nenhum dos parâmetros analisados (Tabela 2). Assim,
deduz-se que os elementos radioativos presentes nestas
águas possuem uma fonte distinta daquelas que
originaram os sais.
Verifica-se ainda, que a faixa de acidez das águas do
meio fissural, varia de pH 5,0 a 6,2 (Figura 1), possuindo
assim, valores menos ácidos dos que os encontrados no
meio poroso, onde o pH encontra-se entre 4,14 e 5,66.
Estes valores de pH sugerem uma pesquisa mais acurada
sobre sua ação prolongada no organismo humano.
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Figura 1. Radioatividade em função do pH das águas minerais.
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INTRODUÇÃO

O estudo resulta de um convênio entre a Fundação
Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais – FEAM,
Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear –
CDTN e o Serviço Geológico do Brasil – CPRM que visa
elaborar um detalhado diagnóstico do meio físico de um
garimpo de ouro desativado e contaminado por mercúrio,
com o objetivo de remediar o passivo ambiental. O local
está situado no município de Descoberto, região da Zona da
Mata, sul do estado de Minas Gerais (Fig. 1).

O mercúrio foi acidentalmente detectado no solo em
dezembro de 2002, durante os trabalhos de manutenção
de um acesso local. Após a identificação do
contaminante foram feitas as primeiras avaliações para
determinar o possível comprometimento dos cursos
d’água que alimentam uma captação superficial de
abastecimento público, situada 5 km a jusante.
As avaliações geoquímicas preliminares no solo
delimitaram uma área de maior contaminação (Foto 1),
onde foram encontrados valores de até 8.826 ppm de
Hg total (Branco et al., 2005) que estão associados às
estruturas de beneficiamento do minério
Diversos trabalhos vêm sendo realizados para
avaliar o grau de contaminação ao meio ambiente e
para delimitar a distribuição do contaminante no
substrato. Como medidas de controle foram
construídos: um canal de desvio das águas pluviais na
área contaminada, caixas de sedimentação e tanques de
tratamento físico (Trindade et al., 2005).
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL

Figura 1: Localização da área de estudo.
O diagnóstico hidrogeoquímico avaliou o risco de
contaminação dos aqüíferos pelo mercúrio acumulado no
solo a partir das características hidrodinâmicas do substrato
e físico-químicas das águas subterrâneas.
Passivos ambientais de garimpos de ouro dos séculos
XVIII a XX são encontrados em diversas regiões de Minas
Gerais, sobretudo onde a atividade foi mais intensa como
nas regiões do Quadrilátero Ferrífero, Vale do
Jequitinhonha, Paracatu e Zona da Mata.
Garimpos na região da Zona da Mata são conhecidos
desde 1824, através do relato do naturalista e geógrafo
Barão de Langsdorf (Silva, 1997). Relatos do final do
século XIX informaram que as atividades de mineração
persistiam e, durante os levantamentos de campo, foram
identificadas as obras civis utilizadas nos trabalhos de
beneficiamento do ouro como mundéu 1 , canoas 2 e aqueduto
com cerca de 2 km (Carvalho Filho et al., 2005).
1

Mundéu –construção de pedra que serve de reservatório para a

O município de Descoberto dista 340 km de Belo
Horizonte. O local contaminado está a 10km da sede,
(coordenadas UTM E 715.721 / N 7.632.339 - fuso 23).
O município pertence à Bacia do Rio Paraíba do Sul
e a área de estudo é drenada por um pequeno tributário,
córrego Rico, afluente do ribeirão do Grama. O clima
caracteriza-se por invernos secos e verões quentes. A
temperatura média anual é de 21oC e precipitação
média anual de 1.581mm. A vegetação original é do
tipo Mata Atlântica, atualmente predominam pastagens
e pequenas culturas. O relevo é montanhoso, em
especial na área contaminada onde a altitude está entre
610 e 650 m.
O arcabouço geológico local é representado pelos
domínios lito-estruturais do Complexo Juiz de Fora de
idade paleoproterozóica e constituído de ortognaisses e
metabasitos da fácies granulito e da Megasseqüência
Andrelândia de idade neoproterozóica e formada de
gnaisses granatíferos migmatizados com intercalações
de rochas calcissilicáticas (Noce et al., 2002).
Sedimentos inconsolidados estão depositados ao longo
das drenagens. Colúvios com matacões métricos são
encontrados nas encostas íngremes.

pré-concentração do material aurífero.
2
Canoa – conduto aberto e inclinado utilizado para lavar o
material aurífero.

1
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MÉTODOS DE ESTUDO

O diagnóstico se baseou no modelo hidrogeológico
conceitual e nos resultados das análises de solo e

hidroquímicas realizadas nos pontos monitorados
durante um ano.

Foto 1: Visão panorâmica do local de contaminação.
Os pontos monitorados são: uma nascente próxima do
local de contaminação e dois poços de monitoramento
construídos a montante e a jusante do enclave (Foto 1).
A nascente tem vazão perene e variável, em torno de
3L/min, e a sua posição é especial para o monitoramento de
qualidade. Os poços foram perfurados manualmente e
finalizados segundo a norma ABNT NBR-13.895. Estão
revestidos de PVC 3” e apresentam profundidades de 3,25 e
4,60 m. Os níveis d’água foram de 11 e 27 cm. O material
perfurado é sedimento alúvio-coluvionar de composição
argilo-arenosa com cascalhos grosseiros no P-1, e gnaisse
alterado (argila siltosa com quartzo) no P-2.
As coletas de água foram realizadas em quatro
campanhas trimestrais, entre outubro de 2003 e 2004.
As amostras foram devidamente acondicionadas e
enviadas para análise na Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais–CETEC, em Belo Horizonte, segundo o
Standards Methods. Para cada amostra foram medidas a
temperatura, o pH, o Eh e a condutividade elétrica com o
aparelho portátil WTW Multiline P3 pH/LF-Set.
Na primeira coleta foram analisados: Sólidos Totais,
Turbidez, Ca, Mg, Na, K, HCO3, HCO3, Cl, SO4, NO3,
NO2, Fe total, Mn total, e Hg total. As análises
subseqüentes não incluíram Ca, Mg, Na, K, NO3, NO2.
Para as coletas nos poços foi empregado um coletor de
PVC descartável para cada poço e para cada coleta.
Utilizou-se o procedimento de esgotar a coluna d’água
antes de coletar as amostras.
CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA

O arcabouço hidrogeológico está estruturado nas
unidades gnáissicas que constituem sistemas aqüíferos
fraturados, fortemente anisotrópicos, com direções
preferenciais NE-SW e NW-SE.
Sobrepostos aos aqüíferos fraturados, encontram-se
solos residuais e sedimentos coluvionares rasos, contendo
fragmentos métricos e angulosos da rocha gnáissica, que
apresentam comportamento hidrodinâmico granular e que
exercem a função de recarga das fraturas subjacentes.

No local contaminado, de ocorrência restrita e
superficial, predomina a unidade aqüífera granular e
livre. Os níveis de água variam com a declividade do
terreno e são rasos nas proximidades do curso d’água.
O modelo hidrogeológico ilustrado na Fig. 2, indica
que o escoamento subterrâneo é pouco profundo e
segue a morfologia do substrato em direção ao córrego
Rico, nível de base do escoamento local e situado a
cerca de 25 metros do foco de contaminação. A
conformação irregular do substrato (matacões e
afloramentos rochosos) altera localmente o fluxo.
Não existem captações profundas ou rasas próximas
da contaminação. A importância hidrogeológica está
limitada ao escoamento de base do córrego Rico,
afluente do ribeirão do Grama, onde a cerca de 5 km a
jusante se encontra uma captação superficial de
abastecimento público.
VULNERABILIDADE E RISCO DE CONTAMINAÇÃO
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Segundo Foster (1993), o grau de vulnerabilidade
intrínseca de uma unidade aqüífera pode ser
estabelecido a partir do tipo de aqüífero, litologia do
substrato e profundidade do nível d’água (n.a.). Para o
aqüífero livre, em solo residual e com n.a. inferior a 5
metros, a vulnerabilidade é moderada. Já o aqüífero
fraturado semiconfinado, em rocha metamórfica e nível
d’água entre 5 e 20 metros, a vulnerabilidade é baixa.
O risco de contaminação das águas subterrâneas é a
interação da carga contaminante no subsolo com a
vulnerabilidade intrínseca. A carga contaminante se
caracteriza por ser pontual e superficial, disposta de
forma acidental, provavelmente durante alguns anos no
final do século XIX, e de concentração desconhecida.
O mercúrio metálico (Hg0) é pouco solúvel e a
forma inorgânica dominante em águas naturais é
Hg(OH)2 (Fergusson, 1990, p.296). Na forma de
metilmercúrio (CH3Hg+) é altamente tóxico aos seres
humanos e animais devido a bioacumulação através da
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ingestão de alimentos contaminados, principalmente peixes.

Figura 2: Mapa hidrogeológico.
A forma metálica pode ser transformada em compostos
orgânicos solúveis por bactérias sulfato-redutoras, ou
metanogênicas, presentes na água, solo ou sedimentos
(Hem, 1985, p.143).
A distribuição do mercúrio nos sedimentos está
relacionada à presença de carbono orgânico, argilominerais, Fe, P, Eh e S, entre outros. Agentes orgânicos
complexantes solúveis em água, como humatos e fulvatos,
podem quelar as espécies solúveis e insolúveis em água,
precipitando as últimas. O carbono presente no solo tem
uma forte tendência de acoplamento com o metal. Também
o pH ácido favorece a absorção do mercúrio pelo húmus e
em pH básico o metal tem maior afinidade pela fração
mineral (Bisinoti e Jardim, 2004).
Partículas minerais que atuam na retenção e atenuação
dos contaminantes metálicos são de fração argila (<2μm) e
compreendem os minerais de intemperismo que apresentam
cargas elétricas negativas nas suas superfícies-colóides
(Fetter, 1992, p.164). Caolinita, montmorilonita, ilita, e
clorita são comuns, como também os sesquióxidos (óxidos
hidratados de Al e Fe): limonita, gibsita e goethita.
Partículas orgânicas coloidais (húmus) também apresentam
cargas negativas que reagem quimicamente.
Localmente, o solo orgânico é pouco espesso e o solo
residual é pouco permeável. Análises mineralógicas
indicaram a predominância de quartzo (>30%). Caolinita,
gibbisita, goethita e sillimanita são < 30% e os minerais
minoritários (<3%) são: albita, hematita, magnetita,
microclina e moscovita (FEAM/CDTN/CPRM, 2005).
As características da carga contaminante, a ausência de
aportes de novos contaminantes e efluentes, a capacidade
de atenuação existente no solo pouco permeáveis e
providos de argilo-minerais, associado às vulnerabilidades
moderada e baixa indicam um baixo risco de contaminação
dos aqüíferos granular e fraturado. Todavia a conformação
irregular do substrato pode afetar a vulnerabilidade e,
conseqüentemente, o risco de contaminação.

CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA

Medidas in loco nos pontos monitorados indicaram
condutividades elétricas entre 27,0 e 54,5 μS/cm, pHs
entre 5,54 e 6,82, temperaturas entre 19,3 e 22,5 oC e
Ehs entre 134 e 324 mV (Tab. 1).
As águas são do tipo bicarbonatada-cloretadas
sódica-magnesianas com presença significativa de ferro
total. Predominam os ânions bicarbonato e cloretos
com ausência de sulfatos. Os cátions presentes são
sódio, cálcio, magnésio e potássio, em proporções
relativamente equivalentes.
O mercúrio total apresentou valores menores que
0,0002 mg/L.
As variações sazonais no período amostrado são
pouco significativas e podem ser consideradas normais,
uma vez que a composição das águas tem baixas
concentrações iônicas e influência da recarga pluvial.
Os valores de sólidos totais e de turbidez são
elevados e a presença de material particulado pode
alterar parcialmente os resultados.
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados revelaram águas naturais não
contaminadas e poucas mineralizadas. Os pHs refletem
a presença de ácidos orgânicos e do CO2 presentes no
solo que favorecem as concentrações, relativamente,
elevadas de ferro e manganês, originários do
intemperismo. Os Ehs são oxidantes. O sódio, cálcio,
magnésio, potássio e cloretos também têm origem no
intemperismo do gnaisse, principalmente, dos minerais
feldspáticos.
Os valores encontrados de Hg total atendem a
Portaria 518 de do Ministério da Saúde para águas de
consumo humano (VMP 0,001 mg/L). O
monitoramento hidroquímico ainda persiste, até que as
ações definitivas de remediação sejam implantadas. O
mercúrio não foi detectado, provavelmente, como
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conseqüência da retenção por adsorção nos argilo-minerais
das formações superficiais, pequena concentração do
contaminante no solo, ou ainda, que o processo de
percolação ainda se processa.
A principal barreira geoquímica para a retenção do
mercúrio é o material silte-argiloso, constituinte das
formações superficiais pouco permeáveis.
O mercúrio foi encontrado no solo com valores de até
8.826 ppm em profundidades de até 70 cm, principalmente
nas estruturas para beneficiar o material aurífero (canoas e
mundéu). Novos estudos objetivarão a avaliação da
dispersão do contaminante em maiores profundidades.
Diversos estudos do comportamento do mercúrio no
solo têm revelado que ele está sujeito a vários processos de
transformação bioquímica, de reações químicas e de
retardação físico-química. Localmente processos biológicos
podem gerar mercúrio solúvel. Todavia, o solo orgânico
raso e destituído de vegetação dificulta uma ação biológica
expressiva. Além disto, os argilo-minerais são importantes
na adsorção e retenção do contaminante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências encontradas indicam que a contaminação
tem origem antropogênica, conseqüência das atividades de
garimpo onde o metal era utilizado para apurar o ouro.
Não há captações de água subterrânea que estejam em
risco. O risco de contaminação é baixo e ameaça o aqüífero
superficial que drena para o curso d’água próximo.
A biotransformação do mercúrio metálico é factível,
ainda que pouco provável de ocorrer em níveis alarmantes,
devido às características de recarga inexpressiva e do solo
residual que podem reter o contaminante por adsorção.

Tabela 1: Resultados hidroquímicos
ID

Natureza

Litologia

Tipo de água

NC-01

Nascente

Elúvio/colúvio gnaisse Andrelândia

Na-Mg-Ca-HCO3-Cl

PM-01

Poço de monitoramento

Colúvio/alúvio gnaisse Andrelândia

Na-Ca-Mg-Cl-HCO3

PM-02

Poço de monitoramento

Elúvio gnaisse Andrelândia

Na-Mg-K-HCO3-Cl

ID

Data

C. e.
pH
Eh
ST
T.
Tb.
Ca
mg/L
C
UT mg/L
μS/cm
19,8
38,0 6,82
134 36,0 6,63

o

NC-01

21/10/04

NC-01

23/10/03

19,3

35,0

6,70

288

69,0

PM-01

21/10/04

19,8

41,0

5,81

147

Mg

Na

K

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Cl

SO4

NO3

NO2

FeT

MnT

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

8,70

0,0

2,62 <1,00

1,23 13,50

0,0

3,32

28,0 19,80

6,30

0,0

2,82 <1,00

10,90

0,0

3,32 <1,00

1,41

PM-01

02/06/04

21,1

42,0

7,38

102,0 97,70

PM-01

19/02/04

23,8

54,5

5,50

157,0

PM-01

24/11/03

22,5

29,0

5,77

130

PM-02

21/10/04

19,8

34,0

5,54

263

PM-02

02/06/04

20,9

27,0

6,75

PM-02

19/02/04

22,7

27,2

5,00

PM-02

24/11/03

21,0

27,0

5,57

1,09

2,73

1,50

0,12

0,01

8,10
1,18

2,23

1,63

0,01

5,40

0,08 <0,0002

3,17

0,23 <0,0002

5,03

0,28 <0,0002

8,30

0,27 <0,0002

8,48

0,16 <0,0002

0,0

4,04 <1,00

2,25

2,90

0,0

1,75 <1,00

0,58

0,02 <0,0002

77,0 36,60

3,70

0,0

2,07 <1,00

0,58

0,03 <0,0002

6,85

0,14 <0,0002

0,26

0,14 <0,0002

40,0

0,09

1,25

HgT
mg/L
0,08 <0,0002

6,60

42,0

0,58

182,0
324

HCO3 CO3

3,40
0,67

0,68

1,74

1,77

4,90

0,0

2,29 <1,00

0,98

0,01
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INTRODUÇÃO
O estado do Ceará está geograficamente localizado no
nordeste do País, apresentando clima semi – árido, onde
geralmente a estação chuvosa tem início no mês de janeiro,
com máximas ocorrendo no mês de março. Dados da
FUNCEME revelam que a precipitação média anual é em
torno de 800 mm para os últimos anos, podendo-se
constatar desvios acentuados em torno desta média, em
decorrência da distribuição irregular das chuvas. No
primeiro semestre o índice de chuvas supera quase 90%,
enquanto no segundo semestre, verifica-se uma queda
progressiva das precipitações, as quais atingem valores
nulos, os pequenos mananciais geralmente secam e os
grandes chegam a atingir níveis críticos, provocando muitas
vezes colapso no abastecimento de água.
Dentro desse panorama aumenta a importância da água
subterrânea, que representa, muitas vezes, o único recurso
disponível para o consumo humano, para saciar a sede dos
rebanhos e para sustentar a irrigação da agricultura de
subsistência. O Estado sofre pela escassez de água, devido
ao elevado índice de evaporação, pela instabilidade e baixa
intensidade das chuvas, e pelas características dos rios e
riachos em sua maior parte são intermitentes. Na região,
grande parte da população faz da agricultura e da pecuária
sua única fonte de subsistência, e para que isso se torne
possível é necessário que se busque meios alternativos
viáveis de captação de água, já que os períodos de estiagem
são bastante longos. Os recursos hídricos subterrâneos
representam fontes estratégicas, com forte alcance social
para fixação e sobrevivência do homem no período de
estiagem. No Município de Itaiçaba os recursos hídricos
subterrâneos carecem de estudos técnicos e científicos que
visem um desenvolvimento genérico da região. Este
trabalho aparece como um dos pioneiros no campo da
hidroquímica a estudar e caracterizar as águas subterrâneas
como uma alternativa para o desenvolvimento sustentável
da região.
A Bacia do Rio Jaguaribe é a mais extensa e
importante da região, ocupando aproximadamente 60% do
Estado do Ceará, recebe numerosos afluentes do sul e do
ocidente, constituindo um extenso conjunto fluvial, e seu
curso fluvial segue a direção NNE-SSW para o interior do
estado, controlado por processos tectônicos, ao longo de
uma extensão de 610 Km com uma área de drenagem de
80.000 Km². A foz do Rio Jaguaribe está situada entre os

municípios de Aracati e Fortim, no litoral a sudeste de
Fortaleza. A utilização de equipamentos de
melhoramento da qualidade da água, como
desalinizadores, filtros, estações de tratamento, um
melhor planejamento para exploração racional desse
bem mineral, no que diz respeito ao estudo da
qualidade das águas, dos sistemas de aqüíferos,
avaliação de equipamentos de bombeamento e
complementação das obras de captação, etc., poderia
melhorar as condições de vida dos agricultores.

OBJETIVOS E MÉTODOS
Este trabalho objetiva caracterizar e classificar as
águas subterrâneas do aluvião, com base nas analises
hidroquímicas e , avaliar a qualidade da água para fins
de irrigação e consumo humano comparando os valores
encontrados com os padrões de qualidade de água
estabelecidos pelas legislações. Monitorar o nível
estático dos poços para correlacionar com os dados de
pluviometria, hidroquímica das águas superficiais e
subterrâneas no período de um ano e caracterizar
hidrogeoquímicamente as águas dos aqüíferos e do rio,
para detectar misturas com as águas dos rios,
influência marinha, e determinar áreas de recargas.
A primeira etapa deste trabalho constou de
levantamento bibliográfico e cadastramento dos poços
existentes. Os levantamentos de campo foram
realizados nos meses de abril, julho e outubro de 2003,
efetuando-se os seguintes trabalhos: localização dos
poços e posicionamento por GPS, condições de
funcionamento e o uso da água subterrânea, medidas de
nível estático, pH, condutividade, coleta de amostras de
águas dos poços e do rio, que foram devidamente
acondicionados, identificados, rotulados e mantidos sob
refrigeração, com objetivo de preservar as
características originais para analise físico– químico.
Em laboratório foram analisados os íons maiores (Ca++,
Mg++, Na+, K+, Cl-, S04-2, HC03-), nitrato (NO3-), ferro
total (Fe2+ + Fe3+) e turbidez.
Os métodos utilizados foram o complexiométrico
com EDTA e indicador eriocromo T para o Mg ++, o de
Mohr para o Cl- . O K+ , Na+ e Ca ++ por espectometria
de chama, o HC03 por titulométrico, o Ferro total pelo
método da ortofenantrolina, a Turbidez pelo método
nefelométrico, o pH por potenciometria e a CE e
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Sólidos totais dissolvidos - as medidas foram feitas
utilizando um aparelho de marca Digimed – DM- 3. Com
base nos dados obtidos nas analises físico-químicas das
respectivas amostras, foram caracterizadas as águas
utilizando-se os diagramas de PIPER e do Laboratório de
Salinidade dos Estados Unidos, que permitem a
classificação iônica, indicação do grau potabilidade e as
condições da água para fins de irrigação, respectivamente
de acordo com as Normas de Potabilidade da Portaria do
ministério da saúde nº 1469 de 29/12/2000, da Resolução
CONAMA ( Conselho Nacional do Meio Ambiente) - nº
20, de 18 de junho de 1996 e OMS ( Organização Mundial
de Saúde ) para o consumo humano.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O nível estático medido em 28 poços variou de 2,55 m (
P22 ) a 7,77 m ( P26 ), com média de 4,11 m. No mês de
Julho, final do período chuvoso, foi observado recarga, os
níveis de água nos poços subiram cerca de 1,15 m. Apartir
daí foi observado rebaixamento dos níveis d’água,
caracterizando o período de estiagem, onde o rebaixamento
é considerável, tanto que, no mês de outubro já havia
rebaixado os mesmos 1,15m ganhos no período chuvoso. A
condutividade elétrica ( CE ) da água é uma propriedade
importante que depende da concentração total dos íons
existentes na água. Pode ser usada para avaliar o grau de
mineralização da água, monitorar as variações na
concentração de sais em águas naturais ou efluentes, devido
a variações sazonais (APHA, 1992).
Nas águas subterrâneas da região estudada, observou-se
uma forte variação espacial na CE da água; os valores
variaram de 85 μS/cm ( P21/ Julho) a 2.470 μS/cm ( P28 /
Outubro ). Quanto a variação sazonal, apenas os poços P04,
P07, P08, P22 e P28 demonstraram redução na salinidade,
expressa em termos de CE, por efeito da diluição
ocasionada pela infiltração das águas pluviais locais. Esse
comportamento sugere que esses poços são os mais rasos,
os quais estão mais sujeitos a variações sazonais, o que de
fato foi verificado. Na maioria dos poços, marcadamente o
P21, observa-se que a CE foi menor nos meses secos,
passou de 375μS/cm em abril/03 para 85μS/cm em
julho/03, sugerindo defasagem entre o tempo de infiltração
e a recarga, em algumas zonas do aqüífero,
de
aproximadamente tres meses. Para a água superficial ( Rio
Jaguaribe ), a medida de CE apresentou valor mínimo de
504 μS/cm a montante da barragem de Itaiçaba, em abril/03
e com valor máximo de 20810μS/cm em outubro a jusante
da barragem, constatando-se a influência do sobre as águas
do rio.
A maré influencia na salinidade das águas subterrâneas
do Baixo – Jaguaribe em dois setores, a água do mar sobe
pelo rio até a barragem fazendo com que a água salgada
misture-se à água doce, como a quantidade de água salgada
é maior do que a água doce principalmente no mês de
outubro. No período de estiagem as análises químicas
revelaram grandes concentrações de sais e razões iônicas
típica do mar, nas amostras coletadas no ponto R02, a
jusante da barragem. O outro fato notado no, poço 28, é a
infiltração de água salgada no aluvião. Os valores de
sólidos totais dissolvidos variam entre 98mg/L (P13) à

1606 mg/L (P28) para água subterrânea e para água
superficial, de 327,6 à 2340 mg/L. De acordo com a
Resolução nº 20, de 18 de junho de 1996 do
CONAMA, as águas doces de Classe 1 e Classe 2
devem apresentar teor máximo de STD igual a 500
mg/L. Portanto os poços P05, P07, P13, P17, P21, P22
e P25, captam águas que se enquadrariam nessas
classes durante todo o ano. Nos poços P04, P06, P11,
P12, P15, P20, P23 e P24 ocorrem elevação na
concentração de STD no período seco chegando a
comprometer a qualidade da água para o consumo
humano.
Nos demais poços as alterações não chegaram a
ultrapassar o limite estabelecido pela legislação.
Segundo a Portaria do ministério da saúde, nº 1469, de
29 de Dezembro de 2000, o valor máximo permitido é
de 1000 mg/L, portanto os poços P08, P09 e P28 são
águas imprópria para o consumo humano. Dos poços
estudados 60% apresentaram turbidez que não afeta a
qualidade da água para consumo humano, no entanto,
nas demais os valores foram superiores a 5 UNT. Vale
ressaltar que nem todos estes poços possuem
revestimento e proteção adequada, conseqüentemente,
as partículas em suspensão podem estar sendo
carreadas para dentro do poço. O pH esteve entre 6,03
(P26) e 8,0 (P12) com média de 7,0, caracterizando
águas neutras. De acordo com a legislação brasileira o
pH deve ser de 6,5 a 8 para águas destinadas ao
consumo humano. Portanto as águas do aluvião estão
adequadas para tais fins de uso Apenas águas com pH
superior à 9 são inadequadas para quaisquer usos. No
rio observou-se que no mês chuvoso o pH baixou,
devido o aporte de águas pluviais ácidas. A dureza da
água deve-se principalmente a presença de sais de
cálcio e magnésio em solução. A fonte mais comum de
cálcio é o calcário ( CaCO3 ) e a gipsita ( CaSO4 ). O
valor médio da dureza total dos poços foi de 184,0
mg/L CaCO3, na primeira amostragem, com mínimo
de 64,0 e máximo de 488 mg/L CaCO3, na segunda
amostragem, o valor médio ficou em torno de 114,0
mg/L CaCO3 ( mínimo de 42,0 e máximo de 188mg/L
CaCO3 ) e na terceira amostragem os valores variam
entre 52 à 382 mg/L CaCO3, apresentando uma média
de 190,0 mg/L CaCO3. De acordo com a legislação o
VMP para a dureza é de 500 mg/L, portanto as águas
do aluvião, em todos os pontos amostrados, são
adequadas para o consumo humano, quanto a este
parâmetro.
As concentrações de sódio, de abril para outubro,
aumentam consideravelmente. No rio (R02) a jusante
da barragem observa-se que o sódio chega a
concentração superior a 2000 mg/L, indicando a
influencia predominante do mar sobre o rio, nos
períodos de estiagem. As concentrações mais baixas
são ocasionadas pela infiltração das chuvas locais, que
atingem a zona saturada do aluvião, causando a
diluição dos sais. Nos meses secos a concentração
tende a aumentar devido aos processos de
mineralização da água (reações rocha–água)
proporcionados pelo maior tempo de contato da água
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com a rocha. Além disso, o rio salobro pode, alimentar o
aqüífero salinizando as águas visto que, o sódio é o cátion
mais abundante no mar. Quanto aos critérios de
potabilidade, a legislação estabelece o VMP (valor máximo
permitido) em 200 mg/L, desta forma, as águas do rio são
impróprias para consumo humano, nos meses de estiagem,
o mesmo acontece com cerca de 20% dos poços.
As concentrações de potássio, assim como do sódio
também aumentaram significativamente em outubro. No
rio, a montante da barragem (R01) a concentração variou de
6 mg/L a 26 mg/L, enquanto a jusante da barragem varia de
12mg/L a valores próximos a concentração média do mar.
As concentrações de cálcio nas amostras coletadas nos
meses de estiagem, ao contrário do observado para os
outros cátions, foi na maioria das vezes (73% dos poços)
menor. Este comportamento do cálcio pode ser explicado
pela precipitação do CaCO3 e trocas iônicas entre o cálcio e
outros cátions (fundamentalmente o sódio), retidos na
superfície dos minerais, que entram em contato com a água.
A troca iônica é notavelmente potencializada em
terrenos argilosos de baixa permeabilidade. No mês
chuvoso a concentração média do cálcio foi 22 mg/L,
enquanto nos meses de estiagem foi 13,2 mg/L. A
concentração de magnésio nas águas do aluvião, variou de
6 mg/L (P20) a 51 mg/L (P16), com média de 25 mg/L.
Os processos de troca iônica também influenciam nas
concentrações de magnésio. Observa-se que nos pontos
R01 e R02 as concentrações médias de magnésio são
superiores a do cálcio, assim como no mar, onde a razão
rMg / rCa é elevada. A distribuição dos teores de cloreto,
no aluvião, determinados no período de estudo variaram de
10mg/L (P13) a 750mg/L (P20). Sendo observado também
o efeito sazonal tanto sobre as águas do rio como nas águas
subterrâneas.
As variações na concentração de cloreto das águas, são
decorrentes do aporte de águas pluviais, mistura com águas
marinhas, intensa evaporação da água, causando a
concentração dos sais Além disso, os aerossóis marinhos
contribuem no aporte de sais, podendo ser maior no período
seco, quando a velocidade dos ventos é maior. Os padrões
de potabilidade geralmente limitam o teor de cloretos em
250mg/L porque quando este valor é ultrapassado conferem
um sabor salgado a água. Desta forma, tanto o rio, em
determinadas épocas do ano, como alguns poços,
apresentam águas impróprias para o consumo humano.

Alguns poços (20%) apresentaram elevadas
concentrações de ferro, em forma de partículas
suspensas e cor amarelada na água conhecida
vulgarmente por capa rosa, essas águas, com teor acima
de 0,3 mg/L de ferro, são impróprias para o consumo
humano. Mas a populçaõ facilmente soluciona este
problema usando filtro de areia.
Os dados hidroquímicos resultantes das analises
físico – químicas mostram que as variações nas
concentrações iônicas das águas do rio Jaguaribe e do
aqüífero aluvial não mudam o tipo químico da água, as
quais permaneceram predominantemente cloretadas
sódicas, durante todo o período de monitoramento. A
barragem do rio favorece a salinização das águas
sobretudo nos períodos de estiagem. O Diagrama do
Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, mostrou
que o percentual de águas salinas cresceu no período de
estiagem, os valores de condutividade elétrica e de
razão e adsorção de sódio revelam predominância na
água do tipo C2S1, sendo adequada para uso na
agricultura. Os poços são os principais meios de
captação de águas subterrâneas, devido a falta de
abastecimento de água em aproximadamente em 70%
da população da área.
A maior parte destes poços se encontra sem lajes de
proteção e sem tampa de revestimento e pode ser
observado a presença de lixos muito próximo a “ boca ”
dos poços sem nenhum cuidado sanitário, pondo em
risco a contaminação do lençol freático. Outro risco de
poluição, é a criação de gado próxima aos poços que
através de suas excretas contaminam a água com
nitrato. A águas do rio e aluvião apresentaram
concentrações de nitrato inferiores a 10mg/L. . O
nitrtato das águas subterrâneas é originado de três
fontes principais (Baird, 2002):
aplicação de
fertilizantes nitrogenados, tanto inorgânico como
proveniente do esterco animal, deposição atmosférica e
esgoto doméstico.
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