INTEPRETAÇÃO DE DADOS GASOMÉTRICOS DE SUPERFÍCIE APLICADA À
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO: UMA NOVA PERSPECTIVA BASEADA NA
GEOESTATÍSTICA BAYESIANA
Fernando H. Pulgati(1), Félix T. T. Gonçalves(1,2), Ricardo P. Bedregal(1,2),
Luiz Landau(3), Ana Carolina C. da Costa(1) , Renata S. Bueno(1),
(1) Laboratório de Modelagem Multidisciplinar de Bacias – Lab2M/COPPE/UFRJ
(2) PGT – Petroleum Geoscience Technology Ltda.
(3) Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia – LAMCE/COPPE/UFRJ

Abstract
Geochemical prospecting methods use surface or near-surface occurrences of hydrocarbons (micro seepage) provide
direct evidence of the existence of an active petroleum system, helping in the identification of prospective areas and in
the assessment and ranking of exploration leads and prospects. During the last decades, a significant advances in
sampling and analytical techniques have allowed the detection of minute traces of hydrocarbons in a more accurate and
effective way. Conversely, interpretative methods have been mostly limited to straightforward statistical approaches that
define anomalously high values relative to a background usually by (a) arbitrarily assigning a background threshold,
such as the mean or one standard deviation from the mean, (b) separating groups or populations of concentrations based
on the plot of all the data as a histogram; or (c) plotting the data in a cumulative frequency diagram to delineate a break
in the slope of the curve. This study presents a new integrated geostatistical approach that allows an enhanced definition
of surface hydrocarbon anomalies in several areas from Subandean basins and Brazilian rifts. Analysis of variance was
used to identify and filter the influence of near-surface environmental factors, such as the moisture content, grain size
and land use, which can mask any relationship with subsurface hydrocarbon accumulations. Bayesian modeling with
Monte Carlo-Markov Chain (MC-MC) simulation was applied to delineate areas of anomalous concentrations of
thermogenic hydrocarbon gases by calculating the probability that gas concentration on each site is higher than the value
expected by the stochastic process, recognizing spatial clusters of anomalous values, and assessing the risk of biogenic
contamination based on molecular parameters.
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Introdução
O método da prospecção geoquímica de superfície tem sido empregado com sucesso como ferramenta de
suporte à exploração de petróleo, seja proporcionando uma melhor avaliação do potencial petrolífero de áreas ou bacias
sedimentares, ou permitindo uma análise mais criteriosa do risco geológico de leads e prospectos. Este método de
prospecção consiste basicamente na detecção de micro-exsudações de hidrocarbonetos em amostras de solo ou de fundo
oceânico. Ao contrário das macro-exsudações, tais como manchas de óleo em afloramentos, lagos de asfalto e vulcões
de lama, que são visíveis a olho nu, as micro-exsudações são comumente representadas por concentrações de
hidrocarbonetos da ordem de partes por milhão.
Nas últimas décadas, o progressivo incremento da sensibilidade dos equipamentos de laboratório permitiu a
detecção de concentrações diminutas de hidrocarbonetos. Por outro lado, pouco tem sido feito no sentido do
desenvolvimento das técnicas interpretativas. Na maioria dos casos, a análise dos resultados analíticos consiste
basicamente na definição de uma concentração de background de formas diversas, tais como (1) cálculo da média
assumindo uma distribuição normal ou lognormal, (2) determinando um valor arbitrário (ex: 90%) como ponto de corte
com base nos percentis da distribuição amostral, ou (3) a identificação da amostras localizadas foras da linha reta
esperada em gráficos de freqüência cumulativa. As amostras cujas concentrações encontram-se acima desse valor de
concentração são consideradas “anômalas”. Essa abordagem tampouco leva em conta as possíveis influências de fatores
ambientais (características do solo, tais como umidade, granulometria, etc.) sobre as concentrações de gases medidas
nas amostras.
Neste trabalho, mostra-se a aplicação de técnicas de geoestatística Bayesiana na análise e interpretação de
dados geoquímicos de superfície, levando em consideração a influência de fatores ambientais impostos sobre a
concentração de gases no solo.

Material e Métodos

Probabilidade

O objetivo principal da aplicação de técnicas geoestatísticas foi identificar padrões espaciais dentro da região
estudada. Diferentes fontes de variabilidade foram isoladas, evitando desta forma, a presença de influencia indesejada
sobre os gases medidos na superfície. A modelagem geoestatística adotada permitiu isolar os efeitos ambientais de
superfície resultando na redução do risco existente na identificação quanto as concentrações e origens do gás medido,
seja ele biogênico ou termogênico.
Em ambos os casos, a análise geoestatística dos dados, incorporou a estrutura de dependência espacial. O
processo de modelagem aplicado envolveu entre outros procedimentos, a identificação de tendências globais e
componentes de variações.
O modelo empregado faz uso de uma distribuição de probabilidade preditiva que geralmente não tem a forma
padrão de uma distribuição de probabilidade conhecida. A predição de valores para os locais não observados foi
desenvolvida empregando o método de Simulação de Monte Carlo via Cadeia de Markov (MCMC) proporcionando
assim a solução das integrais associadas às distribuições de probabilidades preditivas.
Como resultado obteve-se a distribuição de probabilidade a posteriori para cada parâmetro do modelo. Foram
consideradas quatro estratégias para abordar os problemas relacionados a identificação de áreas mais propensas a
registro dos gases de interesse:
i) Verificando os efeitos espaciais associados às localizações geográficas
ii) Calculando a probabilidade de que a variável aleatória (mediana) em cada localização de interesse seja
maior que o parâmetro de medida central do processo espacial, considerando para isto a credibilidade
desejada para a tomada de decisão (Figura 1).
iii) Desenvolvendo comparações múltiplas de distribuições das distribuições de probabilidade a posteriori
associadas às localizações geográficas, construindo agrupamentos espaciais com base no parâmetro de
medida central do processo espacial (background).
iv) Estimando o risco espacial probabilístico de que um evento indesejado ocorra neste caso, associado à
origem do gás seja ele biogênico.
A Figura 1 descreve o mapa de probabilidade para a concentração de gás no solo. Com base na distribuição de
probabilidade a posteriori para a média global da região estudada, foi conhecido o maior valor esperado para a variável
aleatória, adotando-se para isto, o intervalo com 90% de credibilidade. Posteriormente foram calculadas as
probabilidades de que cada localização geográfica de interesse apresentasse valor superior a este valor.

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Figura 1. Mapa de probabilidades calculadas a partir da distribuição de probabilidade a posteriori da medida de
tendência central espacial (background) com 90% de credibilidade.
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O modelo geoestatístico empregado para a estimação dos parâmetros é descrito em Diggle e Ribeiro, 2000. O
processo de inferência Bayesiano pode ser conduzido da seguinte forma: Antes de observar os dados Z , a distribuição
marginal P (θ ) expressa a incerteza a respeito do parâmetro θ . Denomina-se p (θ ) a distribuição a priori para θ .
Na formulação de uma expressão para o logaritmo da verossimilhança

l (θ ; Z ) especifica-se um ligação entre o valor

desconhecido de θ e os resultados dos dados observados Z . Neste momento Z é conhecido, permitindo uma revisão
a respeito da incerteza sobre o parâmetro θ agora condicional ao valor observado em Z . A distribuição de θ dado Z
é denominada como distribuição a posteriori para θ . Esta distribuição de probabilidade condicional é utilizada para
produzir inferência a respeito de θ (Diggle e Ribeiro, 2000).
Um modelo de Krigeagem Gaussiana Bayesiana com uma distribuição multivariada Gaussiana e matriz de
covariâncias expressas como uma função paramétrica da distância entre pares de pontos foi especificada usando a uma
distribuição exponencial para o vetor de variáveis aleatórias S = S1 , K , S n , onde S o processo espacial
subjacente.
As predições em localidades de interesse foram produzidas empregando funções específicas simultaneamente
ao procedimento de ajuste do modelo ao conjunto de dados observados. O método realiza predições conjuntas
simultaneamente para todo o conjunto de intervalos, considerando desta forma a correlação existente entre as
localizações a serem preditas.
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Discussão dos Resultados e Considerações Finais
Considerando a área da bacia sedimentar selecionada para este estudo, foram comparados os contornos dos
valores em ppm da concentração dos hidrocarbonetos gasosos saturados mais pesados que o metano, ou seja, o
somatório das concentrações de etano, propano, butano e pentano, bem como o contorno das probabilidades de que a
concentração estejam acima do maior valor esperado para a mediana da área com 90% de credibilidade. Nota-se uma
clara discrepância entre os resultados processados sem o tratamento dos efeitos ambientais quando comprados com os
resultados obtidos a partir da análise que considerou os efeitos ambientais nos gases medidos. Tais discrepâncias se
devem principalmente:
i) a existência de efeitos ambientais relacionados às características do solo influenciando as concentrações
medidas de gases.
ii) a consideração do efeito da estrutura espacial sobre as estimativas finais de concentrações de gases
revelando a influência determinada pela estrutura de vizinhança descrita por padrões ou clusters espaciais.
O emprego da abordagem apresentada neste trabalho permitiu inicialmente delinear áreas cujas concentrações
apresentam altas probabilidades de que as concentrações de gases estejam acima do maior valor esperado para a
mediana da área com 90% de credibilidade (zonas com colorações variando do laranja ao vermelho no mapa da Figura
1). Tais áreas conformam-se em “manchas” com formas bem definidas e seguindo os trends estruturais da bacia
analisada. Outrossim, cabe ressaltar que alguns dos “picos” de concentração que poderiam a primeira vista ser
percebidos como possíveis “anomalias” em mapas gerados no contexto habitual da geoquímica de superfície, foram
sensivelmente atenuados após a remoção dos efeitos ambientais e a ponderação da influencia da estrutura de correlação
espacial.
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Abstract:
The objectives of this study were to investigate the diagenesis processes and to search for the diagnosis of the origin of
hydrocarbons in sediments of the Central Amazon region. The concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons
found were low, with maximum value of Σ37PAH in 1110 µg g-1, with 70% of perilene contribution in the PAH sum.
The results indicate a combustion sources origin and an early diagenesis along profiles of lakes and lowlands sediments
that could be observed through the PAH distribution in which it is possible verifying the increasing tendency of
concentrations of alkylated PAH homologs series towards deeper sediments, indicating the occurrence of early organic
matter transformation processes. There is a predominance of hopane molecular markers characteristic of immature
environments under diagenetic transformation processes and the presence of aromatic molecular markers originated
from biogenic precursors that possibly act in the masking of the alkylated PAH origin in lake sediments, while in
sediments from the industrial area on Manaus, the presence of the full series of mature hopanes confirm the petrogenic
influence.
Key words: PAH, biogenic, hopane.
Introdução
Os hidrocarbonetos são usados como traçadores na avaliação da evolução de transformações da matéria orgânica
e na indicação da origem desses compostos no ambiente. Esses marcadores geoquímicos, também chamados de
marcadores moleculares ambientais, podem ser divididos em três categorias: os marcadores biogênicos contemporâneos
que, em geral, são produzidos pos microorganismos, plantas e animais e sofrem degradação no ambiente; os marcadores
antropogênicos que são introduzidos no ambiente pelo homem, e os marcadores de petróleo produzidos durante
processos de formação do óleo (maturação da matéria orgânica sedimentar). Estes marcadores moleculares estão
presentes em sedimentos recentes, antigos e em petróleo (Wolf 1989, Bouloubassi & Saliot 1993, Peters et al. 2004,
Simoneit 2005).
Este trabalho propõe-se mostrar a distribuição de HPA alquilados em sedimentos de lagos de várzea na
Amazônia Central e indicar sua origem através da identificação de marcadores geoquímicos. A Amazônia Central é
uma das partes mais preservadas de toda a Amazônia, o que torna importante o conhecimento da composição química
do sedimento de seus corpos d’água e a caracterização do ambiente com contribuições naturais ou antropogênicas. Este
trabalho foi realizado na área de atuação do Projeto PIATAM que compreende 400 km do rio Solimões no trajeto Coari
(S03’39”, W63’33”) – Manaus (S03’05”, W60’03”)– (Fig. 1) com enfoque em amostras de perfil de sedimento de três
lagos de várzea. A amostragem de perfil de sedimento de até 70 cm de profundidade e seccionado em camadas, foi
realizada na época de seca dos rios (nov/2005). O estudo de marcadores geoquímicos também foi realizado em amostras
de sedimento superficial do Igarapé do Quarenta, localizado na área industrial de Manaus (coletadas em nov/2004).
Parte experimental
Utilizou-se 20 g de sedimento liofilizado que passou por processos de: extração em Soxleht por 24 h com
diclorometano e acetona; fracionamento (F1 para saturados e F2 para aromáticos) com sílica gel; identificação e
quantificação de hidrocarbonetos por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). As colunas
capilares utilizadas nas análises dos hidrocarbonetos foram do tipo DB5msMSD (30 m x 0,25 mm, x 0,25 µm). Usou-se
a primeira fração para análise qualitativa de identificação de hopanos, utilizando-se um espectrômetro tipo quadrupolo,
marca Themofinningan modelo DSQ, acoplado a um cromatógrafo, modelo GC Ultra. As identificações foram baseadas
no espectro de massas e no tempo de retenção relativo, e por comparação com informações da literatura. Na segunda
fração, foi realizada a análise quantitativa dos HPA individuais (EPA 8270D modificado) utilizando-se um instrumento
de marca Thermofinningan modelo GC, PolaresQ do tipo íon trap com obtenção do espectro de massas na faixa de 55 a
450 daltons. Nestas mesmas condições foram realizadas análises qualitativas para investigação de marcadores
geoquímicos aromáticos característicos de fontes naturais. Na análise dos HPA individuais (naftaleno, C1 naftaleno, C2
naftalenos, C3 naftalenos, C4 naftalenos, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, C1 fluorenos, C2 fluorenos, C3 fluorenos,
fenantreno, C1 fenantreno, C2 fenantreno, C3 fenantreno, C4 fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, C1 pirenos, C2
pirenos, benzo(a)antraceno, criseno, C1 crisenos, C2 crisenos, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteo, benzo(e)pireno,
benzo(a)pireno, perileno, indeno(1,2,3-cd)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(ghi)perileno, dibenzotiofeno, C1
dibenzotiofenos, C2 dibenzotiofenos, C3 dibenzotiofenos, 1,7 dimetilfenantreno, 2,6 dimetilfenantreno) obteve-se um
limite de quantificação de 0,25 ng g-1 para 20 g de sedimento seco e a recuperação dos compostos foi de 87,4-115,2%.
Como parte do controle de qualidade analítica da fração aromática, foi analisado material de referência certificado de
sedimento – MRC NIST 1944.
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Figura 1: Área de estudo no Rio Solimões, trecho Coari-Manaus (Fonte: imagem Landsat 5/TM, Projeto PIATAM).

Resultados e discussão
Durante a investigação de HPA nos sedimentos , pôde-se observar a intensa contribuição biogênica apresentada
nos perfis cromatográficos de todas as amostras. Os intensos sinais de origem biogênica, algumas vezes chegam a
dificultar a identificação individual dos 16 HPA prioritários de acordo com a USEPA. As concentrações de HPA
encontradas foram baixas onde houve uma variação do ΣHPA de 52 a 1110 ng g-1 em todo o estudo, em que
aproximadamente 70% da soma de todos os HPA corresponde a contribuição do perileno (Pe). Uma forte origem
pirogênica pôde ser notada com o uso de índices diagnóstico, como por exemplo, a relação entre o somatório de HPA
de 3-6 anéis e o somatório das 5 séries de HPA alquilados que resultou em valores muito acima de 0,8 (Wang et al.
1999) e o uso do 1,7 dimetilfenantreno como indicador de combustão de biomassa, além de testes estatísticos com
correlações significativas (p<0,05, Spearmam) entre HPA (perileno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteo,
benzo(a)pireno) que podem ser associados a fontes pirogênicas.
Em geral, observou-se uma predominância na distribuição de HPA alquilados, onde se destacou o
comportamento desses compostos ao longo do perfil sedimentar. Notou-se um modelo de distribuição para alguns
homólogos alquilados semelhantes ao de óleo degradado (C0<C1<C2<C3<C4) ou de transformação da matéria orgânica
em processos de diagênese recente. É possível notar a tendência crescente das séries homólogas de HPA alquilados para
o sedimento mais profundo, indicando a ocorrência de processos precoce de transformação da matéria orgânica em
diagênese (Fig. 2).
Os HPA naturais ou de origem diagenética são produzidos pela degradação de precursores naturais, durante a
diagênese da matéria orgânica. Estes marcadores geoquímicos aromáticos derivados de triterpenos pentacíclicos da αamirina, β-amirina e lupeol foram encontrados em abundancia nas amostras de sedimento. Foram identificados
compostos como os tetrahidrocriseno di e triaromáticos, e os tetrahidropicenos mono, tri e tetraaromáticos. Estes
marcadores geoquímicos são formados em etapas de degradação de seus precursores, geralmente, por atividade
microbiana (Bouloubassi & Saliot 1993, Abas et al. 1995, Buldizinsk et al. 1997). A presença nas amostras de
tetrahidrocrisenos triaromáticos sustenta a hipótese diagenética para ocorrência dos tetraaromáticos com produção de C1
e C2 crisenos. Isto mostra um exemplo de mascaramento pelo produto natural durante a diagênese na análise dos HPA.
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Figura 2: Série de homólogos alquilados em perfil sedimentar do Lago Preto (2L).
Um outro exemplo de mascaramento da análise de HPA alquilados pode ser citado em relação aos naftalenos,
pois foram identificados nos sedimentos marcadores moleculares derivados de precursores sesquiterpenos bicíclicos
como o cadaleno de m/z 198, o calamaleno e o 5,6,7,8-tetrahidrocadaleno, isômeros com m/z 202, estes sofrem
aromatização levando a formação de diaromáticos (Elias et al, 1996).
A investigação de marcadores moleculares hopanos distingue os diferentes ambientes estudados, onde em
amostras de ambiente impactado como na área industrial de Manaus pode-se observar a presença da série homóloga de
hopanos 17α(H), 21β(H) e 22R/S para os isômeros de C31 a C35 átomos de carbonos, indicativa de origem petrogênica
(Fig. 3). Enquanto que os hopanos encontrados no trecho Coari-Manaus, confirmam a origem diagenética, com a
presença de isômeros 17β(H)21β(H) como por exemplo o C31ββ 22R, representado na Fig. 4 como H31ββ. Observa-se
também a presença de isômeros insaturados, provavelmente pertencentes à família de hopanos, porem espectro de
massa não permite precisar a posição da insaturação.
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Figura 3: Série de biomarcadores hopanos completamente maturados e recentes em sedimento superficial da área
industrial, representada pela amostra IND5.
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Figura 4: Cromatogramas íons hopanos 191 apresentados ao longo do perfil do Lago Preto. Série de compostos
insaturados (C27=, C29=, C30= e C31=) e marcadores hopanos recentes (H27β, H29ββ, H30ββ, H31ββ).
Conclusão:
A investigação de marcadores geoquímicos em sedimentos na Amazônica Central mostrou-se bastante complexa.
Em meio a abundância de compostos de origem biogênica, também observou-se marcadores de fontes pirogênicas
bastante correlacionados e processos de diagênese precoce no perfil sedimentar. Com os resultados deste trabalho, dá-se
o início do registro de dados basais para os HPA em uma região de várzea na Amazônia Central.
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Abstract
The studies carried through in the zones of mangroves of Pecém have as purpose to evaluate the geochemical
characteristics of these ecosystems, and provide the first data of this nature in intention to characterize
background in order to be used in the programs of monitoring in the influenced areas by activities of oil
explotation in Ceara State. Five sampling state were used to collect surface and subsurface (core) sediments to
be analyzed for organic matter and heavy metals. The contents of organic matter varied between 0,05 % and
2,66 %. Significant positive correlations between the concentrations of organic matter and metals (Cu, Zn, Ni,
Pb, Cr and V) were found, which probably reflects the high capacity of adsorption of organic matter in the
mangrove sediments.
Key Words:
Mangroves, heavy metals, sediments, oil explotation, Pecém.
Resumo
Estudos realizados nas zonas de manguezais de Pecém tiveram, como finalidade avaliar as características
geoquímicas desses ecossistemas fornecendo, os primeiros dados dessa natureza, no intuito de caracterizar o
background e oferecer subsídios a programas de monitoramento em áreas sob influências petrolíferas no
Estado do Ceará. Foram estabelecidas cinco estações de amostragens no manguezal para a coleta de
sedimentos superficiais e subsuperficiais, através de testemunhagem, para analisar os teores de matéria
orgânica e de metais pesados. Os teores de matéria orgânica variaram de 0,05 a 2,66 %. Foram detectadas
correlações significativas positivas entre as concentrações de matéria orgânica e os metais: Cu, Zn, Ni, Pb, Cr
e V mostrando a forte influência e capacidade de adsorção da M.O nesses manguezais.
Palavras Chaves:
Manguezais, metais pesados, sedimentos, atividades petrolíferas, Pecém.
1. Introdução
Manguezais são considerados como regiões próximas às zonas costeiras que recebem influência das
marés e de rios nas proximidades. A hidrodinâmica através do aporte de águas doces provenientes de cursos
fluviais e águas salinas do oceano é uma característica intrínseca deste ambiente.
Este trabalho toma como base os manguezais de Pecém que estão predispostos a sofrerem influências
de atividades petrolíferas. Esses ecossistemas encontram-se nas proximidades da região portuária onde se
encontra instalado um Píer para armazenar óleo cru e derivados de petróleo, como também, a implantação de
uma refinaria (cearaportos,2007).
Os manguezais de Pecém encontram-se localizados ao norte do Estado do Ceará no município de São
Gonçalo do Amarante. As principais vias de acesso são a BR 222 e a CE 421 e distam aproximadamente 65
Km a oeste de Fortaleza. A área de estudo corresponde a 9 km2.
A área de estudo é formada geologicamente pelos sedimentos terciários da Formação Barreiras e pelos
depósitos eólicos e sedimentos inconsolidados do Quaternário. (AQUASIS, 2003).

Figura 1 – Mapa de Localização da Área de Estudo, com estações de amostragem.
2. Métodos
A coleta de sedimentos foi realizada em setembro de 2005. Os sedimentos de superfície foram
coletados em quatro estações distintas (PE-01, PE-02, PE-04 e PE-05). Em cada estação foram determinados
três pontos de amostragem alinhados perpendicularmente à linha de costa. A disposição dos pontos é
mostrada na Fig.1. O ponto 1 de cada estação foi localizado na parte mais próxima à linha de maré, o ponto 2
foi demarcado a uma distância de 5m do primeiro e do terceiro ponto. Assim, o ponto 3 foi localizado mais
próximo ao continente. Esse método de coleta foi adotado para se obter uma distribuição mais homogênea
possível das estações de amostragem, considerando as áreas com mais e menos influência marinha.

Fig. 2 – Esquema de amostragem para coleta de sedimentos superficiais.
O sedimento foi coletado a uma profundidade de até 10 +/- 5 cm, com auxílio de colheres e
espátulas plásticas, para cada ponto determinado, em seguida as três sub-amostras foram homogeneizadas em
bandeja plástica, gerando a amostra da estação considerada e, por fim, armazenada em potes plásticos.
Os sedimentos de subsuperfície foram obtidos por meio de testemunhagem com auxílio de cano de
PVC. Foi obtido um testemunho (PE-03) na área em questão que foi devidamente tampado e lacrado com fita
adesiva até a sua chegada no laboratório de Geoquímica Ambiental da Universidade Federal do Ceará, para
posterior abertura do mesmo. Os materiais plásticos utilizados foram previamente descontaminados com
HNO3 5% lavados com água destilada e em seguida com água deionizada.

Determinação da Matéria Orgânica
A Matéria Orgânica contida na fração granulométrica inferior a 2mm foi determinada pelo método de
Walkey-Black (1947), adaptado e modificado por Jackson (1958) in Loring e Rantalla (1992).
O método de Walkey-Black se baseia nas reações exotérmicas, calor e oxidação com dicromato de
potássio e H2SO4 concentrado na amostra, seguidas de titulação do excesso de dicromato com 0,5 N de
sulfato ferroso amoniacal como indicador para identificação do ponto final. O cloreto contido foi previamente
oxidado pelo Ag2SO4 durante a digestão da mistura.
• Determinação de Metais
Strong Acid Leachable Metals (SALM): As amostras foram secadas em estufa a 60°C e peneiradas na
fração de 10-mesh (2-milímetros). Em seguida foram digeridas com a combinação de HNO3 e HCl
concentrados 1:1 sob aquecimento a 90º C em bloco digestor segundo o método 8, CSR – ANALYTICAL
British Columbia Ministry of Environment, Lands and Parks, (2001). Em seguida os extratos foram diluídos
para um volume de 50 ml e lidos em espectrômetro de emissão ótica com fonte de plasma (ICP).
•

3. Resultados e Discussão
Nesses manguezais os teores de M.O variaram de 0,05-2,66 %, sendo que nos sedimentos
superficiais (PE-01, PE-02, PE-04 e PE-05) esses valores variaram de 0,20-2,66% e no testemunho (PE-03),
caíram para 0,05-0,52%.
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Fig.3 Variação do teor de M.O nos sedimentos superficiais e no testemunho de Pecém.
A variação bastante significativa nesses sedimentos para menor é devido à ocorrência do avanço de
dunas nas áreas do manguezal que compromete o fornecimento de M.O no substrato, e para maior é devido a
vegetação mais abundante e mais desenvolvida que é cortado pelo riacho das Guaribas e mais abrigado dos
fluxos de maré.
Nos sedimentos superficiais os teores para os elementos Cu, Zn, Ni, Pb, Cr e V não ultrapassaram a
19 µg/g com valores variando de 0,3 a 18,65 µg/g. O Cd e o Se não foram detectados em nenhuma das
amostras.
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Fig.4 Variação do teor de metais pesados nos sedimentos superficiais e no testemunho de Pecém.
Nos sedimentos superficiais os teores para os metais Cu, Zn, Ni, Pb, Cr e V estiveram mais
concentrados nas amostras com maior teor de M.O. No testemunho as concentrações para esses metais
seguiram o mesmo comportamento com uma maior concentração no topo (maior teor de M.O) diminuindo
com a profundidade. O Cd e o Se não foram detectados em nenhuma amostra do testemunho. Nessa zona de
manguezal a análise estatística revelou forte correlação entre as concentrações de M.O e metais evidenciadas
por coeficientes de correlação (entre 0,7 e 0,9) para o caso do Cu e Pb, e maior que 0,9 para os demais metais
investigados.
4 Conclusões
Pecém com uma vegetação mais abundante e mais desenvolvida apresenta uma fonte significativa de
matéria orgânica embora os teores variem bastante nesses manguezais em decorrência do avanço de dunas nas
áreas do manguezal que compromete o fornecimento de M.O. no substrato.
Foram detectadas correlações significativas positivas da matéria orgânica com os metais analisados
(Cu, Zn, Ni. Pb, Cr e V), o que provavelmente reflete a alta capacidade de adsorção da M.O. e as reações de
complexação organometálicas bastante atuantes no substrato desse manguezal. O Cu apresentou correlações
significativas positivas com o Ni o que sugere uma fonte comum para esses elementos nesses manguezais.
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ABSTRACT
In the present investigation, the rainwater chemistry was studied from January 2005 to march 2006 at Fortaleza
Metropolitan Region (industrial), urban and costal regions. 140 samples were chemically analyzed for major
inorganic ionic composition, pH, conductivity, HCO3 -, NH4 +, Na + , K+, Ca 2+, Mg2+. Cl-, NO3 - e SO4 2-. The
conductivity of samples rainwater varied from 4,6 to 136,4 µS cm-1 (median = 13 µS cm-1 ). The pH varied from
6,1 to 8,2, with volume-weighted mean (VWM ) pH was 6,9, with indicate the presence of alkaline substances.
At marine and downtown regions the values of ratio atmospheric deposition Na + and Cl- were more right than
industrial region, because of sea-salt aerosols sources. At Maracanaú (industrial zone) there is a evidence of an
important sea-salt aerosols too by main influence of atmospheric deposition (mol ha-1 ), decreasing at the order:
Cl- > Na + > HCO3 - > Mg2+ > Ca 2+ > SO4 2- > K+ > NO3 -> NH4 + > H+ . An investigation rainwater chemical
composition at this period at Fortaleza city represents the first contribution to the scientific knowing.
KEY WORDS:
Precipitation Chemistry, monitoring, bulk deposition
RESUMO
A deposição atmosférica foi estudada, desde janeiro de 2005 até março de 2006, nas áreas localizadas no setor
oeste da Região Metropolitana de Fortaleza , urbana e costeira. Com objetivo de se conhecer e identificar alguns
fatores atuantes na composição química da água da chuva, naquela região determinou-se em 140 amostras os
teores de: pH, condutividade, HCO3 -, NH4 +, Na + , K+, Ca 2+, Mg2+. Cl- , NO3 - e SO4 2-. As amostras de chuva
apresentaram condutividade bastante baixa, variando de 4,6 a 136,4 µS cm-1 (mediana = 13 µS cm-1 ). O pH das
chuvas da zona industrial variou entre 6,1 a 8,2, com MPV 6,9. Na região marinha e urbana os valores de Na + e
Cl- foram mais elevados do que na zona industrial, devido a influência marinha. Uma comparação entre a zona
industrial e as outras duas regiões evidencia-se a importância dos aerossóis marinhos como influência principal
das taxas de deposição atmosférica (mol ha-1 ), decrescendo na seguinte ordem: Cl- > Na + > HCO3 - > Mg2+ > Ca 2+
> SO4 2- > K+ > NO3 -> NH4 + > H+. A investigação da composição química da água da chuva, neste período na
cidade de Fortaleza, representou mais uma contribuição anual para conhecimento no meio científico.
Palavras Chaves:
Precipitação química, monitoramento, deposição total
1. INTRODUÇÃO
A composição química da água da chuva que cai no solo é determinada pela composição dos núcleos de
aerossóis e gases traços solúveis que reagem com a água durante o processo de condensação até a queda na
superfície terrestre. Estes processos podem acontecer no interior das nuvens ou abaixo destas.
Nas últimas décadas a taxa de poluição atmosférica em regiões urbanas do Brasil vem apresentando uma
crescente injeção de substâncias poluentes na atmosfera, tendo em vista o crescimento econômico e industrial.
Tais investigações ainda são bastante recentes e raras. Nas regiões Sudeste e Centro Oeste dispõem-se de um
pequeno volume de informação sobre a composição química da água da chuva, dentre os existentes citando
(Silva Filho, 1985; De Mello, 1988; 1993, 2001; De Mello e Almeida, 2003; Fornaro, e Gutz, I.G.R. 2005; Forti
et al., 1990; Carvalho e Leprun, 1991; Figuêredo, 1994; Costa, 1997; Leal; 2004; Rocha et a.l, 2003; De Mello e
Almeida, 2004; Sousa, et al., 2006; Moreira-Nordermann et al., 1997). Os estudos da composição química da
deposição atmosférica no Nordeste do Brasil existente até o momento foram realizados somente por Moreira Nordermann et al., 1991). Em particular, no Ceará, o solo está potencialmente sujeito a sofrer os efeitos da
influência oceânica e às interferências de poluentes atmosféricos em virtude da criação de pólos industriais e do
crescimento do número de veículos automotores. Considerando que estudos das deposições atmosféricas ainda
são escassos na cidade de Fortaleza, foi dado início a um estudo comparativo entre as áreas urbanas e as que
menos sofrem influência das atividades industriais visando-se entender as questões das origens de algumas
substâncias e a importância no controle da composição da chuva.

2. DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE AMOSTRAGEM
A área de estudo localiza-se geograficamente a 9590000 N; 9570000 S e Meridianos 565000E; 540000W. As
áreas estudadas localizam-se no setor oeste da Região Metropolitana de Fortaleza (Maracanaú) e costeira
(Eusébio e Centro). Os três pontos escolhidos são apresentados no Mapa (Fig. 1). As distribuições das chuvas no
Estado do Ceará são irregulares, a precipitação anual chegando a 900 mm de altura, segundo a FUNCEME,
órgão responsável pela apuração dos dados. O clima é semi-árido, a estação chuvosa ocorrendo no mês de
janeiro a junho, representando 95% das precipitações, no período estudado. Sendo intenso o período seco, no
restante do ano. As temperaturas do estado giram em torno dos 24°C.

Figura 1. Mapa de localização dos pontos de amostragem na cidade de Fortaleza e região Metropolitana.
3. MÉTODOS
O monitoramento foi acompanhado de janeiro de 2005 a março de 2006, a cada sete dias. As amostras foram
coletadas utilizando-se coletores manuais para deposição total, e coletor automático (wet-dry), Graseby/GMV
Modelo APS 78-100, para deposição úmida e seca (partículas sedimentáveis). As amostras foram coletadas e
armazenadas em frascos analíticos de polietileno. A metodologia utilizada segue as normas preconizadas pela
U.S Environmental Protection Agency (EPA). Foram medidos in situ a condutividade e pH. As medidas de pH e
condutividade foram efetuadas em aparelhos LUTRON modelos pH-206 e CD-400, respectivamente. O eletrodo
de pH é do tipo combinado e os padrões utilizados para calibração foram de 4,01 e 7,00. O íon NH4 + foi
analisado pelo método azul de indofenol, um complexo que se forma a partir da reação da amônia com trione e
fenol. As análises dos cátions Na +, K+ foram analisados por espectrofotometria de emissão de chama e Ca2+,
Mg 2+ foram analisados por absorção atômica, num SpetrAA 300 – VARIAN. Os ânions Cl-, NO3 - e SO4 2- por
cromatografia de íons (Shimadzu Modelo LC-10 AD) com detector condutimétrico. A fase móvel de 1,4 mL
min -1 e a temperatura de operação da coluna cromatográfica é de 40o C.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Num total de 140 amostras foram coletadas de janeiro de 2005 a março de 2006. Sendo 46 amostras de
deposição total, na zona urbana do Centro e 38 no Eusébio, na zona marinha; 39 de deposição seca e 17 amostras
de deposição úmida, respectivamente em Maracanaú, representando a zona industrial. A qualidade de cada
amostra de água de chuva foi checada pelo balanço iônico. Os dados que foram rejeitados quando não se
encontrou nenhum critério para qualidade da análise, conseqüentemente 15 amostras foram descartadas. A
qualidade das análises para íons Na + , K+, Ca 2+, Mg2+. Cl- e SO4 2- foram determinadas utilizando a água do mar
padrão de referência, IAPSO (Standart Seawater, salinidade = 34,996, Ocean Scientific International Ltda, UK).
diluição 1:2000 em água destilada/deionizada. O erro percentual calculado foi de ± 15%.
4.1 Deposição Úmida
A Tabela 1 apresenta os valores de pH, as concentrações em (µe ql-1 ) e as taxas de deposição das espécies
químicas analisadas acumulativas (eq ha-1 ) em 17 eventos de chuva captados na zona industrial. As amostras de
chuva apresentaram condutividade bastante baixa, variando de 4,6 a 136,4 µS cm-1 (mediana = 13 µS cm-1 ).
Faixa de valores semelhantes foi encontrada na região costeira do Estado do Rio de Janeiro que foi entre 12,6 a
222 µS cm-1 , com valor de mediana mais alto apresentado de 20,8 µS cm-1 (SOUZA, et al. 2006).

Considerando que o pH de equilíbrio da atmosfera e a água da chuva é de 5,6, o pH das chuvas da zona
industrial indicou o caráter predominantemente neutro a alcalino, variando entre 6,1 a 8,2, com MPV 6,9,
conforme mostra a Tabela 1. São valores maiores do que em relação aqueles encontrados na região citada
anteriormente, que variaram de 4,3 a 6,3; e MPV de 5,2 (SOUSA, et al. 2006). Valores mais próximos da região
metropolitana de Fortaleza foram encontrados em Hyderabad, cidade da Índia, com média de 6,4
(KULSHERESTHA, et al., 2003) e em Tirupati, Índia (MOULI, et al. 2005). Estes autores associam as elevadas
concentrações de material particulado em suspensão na atmosfera da Índia o qual é rico em CO3 - e/ou HCO3 - de
cálcio, tamponando a acidez da chuva. Na região metropolitana de Fortaleza o mesmo comportamento é
encontrado, sendo a taxa de alcalinidade total a segunda mais elevada. A tendência a um pH elevado nas chuvas
da cidade de Fortaleza pode estar associada não só a presença destes bicarbonatos, bem como à presença dos
íons NH4 +, Ca 2+ e Mg2+ que apresentaram as taxas acumuladas elevadas durante o período. De acordo com os
cálculos obtidos avaliando o papel destes cátions, os principais fatores de neutralização foram devido aos íons:
NH4 +, e Mg2+ que apresentaram os maiores valores, 1,3 e 1,1, respectivamente. Enquanto para o Ca 2+ o fator de
neutralização foi de apenas 0,3.
As concentrações de NH4 + na deposição úmida da região industrial de Fortaleza foram superiores às
concentrações obtidas na zona costeira do Rio de Janeiro (9,9 µM) (SOUSA et al., 2006) e próximas à Região
Metropolitana do Rio de Janeiro (21-25 µM) (DE MELO et al., 2001). As taxas de NH4 + elevadas podem ser
explicadas pelas proximidades do coletor a estação de tratamento de resíduos sólidos, que tem como matéria
prima abundante quantidade de NH3 que certamente são emitidas para a atmosfera.
Na região de Maracanaú, que dista em torno de 30 Km de distância da costa, e em relação às duas regiões
estudadas , evidencia-se a importância dos aerossóis marinhos como influência principal das taxas de deposição
atmosférica acumulativas (eq ha-1 ), o Cl- e o Na +, com as mais altas taxas de deposição marinha, para aquela
região.
Tabela 1. Valores de pH e composição química (concentrações em µEq/L) e taxas de deposição úmida (eq ha-1 )
na zona industrial da Região Metropolitana de Fortaleza, Ce.
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4.2 Deposição Total
De acordo com o estudo da deposição total (somatório da deposição úmida e seca) nos três locais citados no item
2, observa-se os menores valores tanto para condutividade (5,2 µS cm-1 ) e p H (4,4) foram encontrados na estação
localizada no distrito do Eusébio e os maiores, na região industrial (Maracanaú), (128,9 µS cm-1 e 8,8)
condutividade e pH, respectivamente.
A taxa de deposição elevada de NH4 + no Eusébio (51,2 mol ha-1 ) e no Centro (74,7 mol ha-1 ) deve-se,
respectivamente, a queimadas na região e a entrada biogênica. A taxa de deposição acumulativa alta de NO3 (117,3 mol ha-1 ) no Centro pode ser por motivo de entrada biogênica na região ou contaminação veicular, pois,
grande parte do nitrato encontrado na atmosfera dos centros urbanos é proveniente da descarga dos veículos, que
emitem nitrogênio sob forma de NO x, o qual sofre reação química e precipita-se sob forma de nitrato. É possível
que a interferência de insetos e pássaros seja, também, responsável por esses valores elevados, pois é conhecido
que estes íons estão abundantemente presentes em dejetos de animais.

No Eusébio, ?os valores mais elevados de SO4 2- foram nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro
provavelmente deve-se aos gases proveniente das queimadas (queima de biomassa) que é comum nesse período
nesta região, além da queima de combustíveis fósseis .
Em relação às correlações lineares dos íons, na região urbano-marinha obtiveram-se as melhores correlações
entre os íon Na + e Cl- (0,97); Na + e SO4 2- (0,74); Na + e K+ (0,73) e Ca 2+ e SO4 2- (0,73); evidenciando não só as
fontes marinhas, bem como as continentais. As variações das taxas de deposição dos íons Na +, Ca 2+ e Mg2+ e
SO4 2- sugerem também as fontes marinhas atuando na zona industrial.
5. CONCLUSÕES
Os menores valores tanto para condutividade e pH foram observados na estação localizada no distrito de
Eusébio e os maiores, na região industrial (Maracanaú). Na região do Eusébio e Centro os valores de Na + e Clforam mais elevados do que na zona industrial, devido a proximidade da costa marina. Uma comparação entre
Maracanaú (zona industrial) e as outras duas regiões evidencia-se a importância dos aerossóis marinhos como
influência principal das taxas de deposição atmosférica (mol ha-1 ), decrescendo na seguinte ordem: Cl- > HCO3 > Na + > Ca2+ > Mg 2+ > SO4 2- > K+ > NO3 -> NH4 + > H+. A investigação da composição química da água da chuva,
neste período na cidade de Fortaleza, representou a primeira contribuição anual para conhecimento no meio
científico. Faz-se necessário, que o monitoramento do aporte atmosférico seja um processo contínuo em função
das mudanças climáticas em escala regional e global que está ocorrendo a cada ano.
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Abstract
The concentrations of heavy metals and arsenics in superficial sediments of the influence area of the Paranagua
and Antonina harbours, located in the Estuarine Complex of Paranagua Bay, were established in this study. Higher
concentrations were found in superficial sediments of inner areas when a transect were performed in L – O axis of the
estuarine complex, and were related with higher percentages of fine sediments in those locations.
Palavras-chave: metais traços, dragagens, granulometria.
Introdução
De um modo geral, baías e estuários constituem-se em eficientes barreiras geoquímicas naturais para fluxos
provenientes do continente intensificando os processos de fixação e acumulação para metais trazidos por esses fluxos,
principalmente quando essas feições geográficas associam expressivas áreas de mangues (Torres, 2000; Silva, 2002),
como é o caso da Baía de Antonina. Assim, existem nestas regiões inúmeras fontes potenciais de metais, naturais e de
origem antrópica, que podem ter contribuído para as concentrações nos sedimentos destes sistemas. Os sedimentos
podem, em conseqüência, apresentar um importante papel na fixação de substâncias atuando, nesse caso, como
depósitos de elementos e substâncias contaminantes. Esses compostos podem ser liberados por modificações das
condições físico-químicas ambientais, tais como: pH, potencial redox, complexos orgânicos, potencial iônico, atuando,
nesse caso, como fontes de contaminantes (Salomons et al, 1988).
Embora estudos anteriores baseados em análises de amostras de rochas e no conhecimento da formação
geológica regional indiquem a presença de rochas com teores naturais relativamente elevados de alguns dos elementostraço, como o Arsênio, os níveis encontrados nos sedimentos superficiais na área de interface entre os setores interno e
mediano do sistema, coincidentes com a Zona de Máxima Turbidez, sugerem a ocorrência de contribuição antrópica.
Neste traballho são apresentados os resultados obtidos em amostras de sedimento superficial ao longo de todo o
complexo estuarino da Baía de Paranguá (Fig. 1). Até o momento este tipo de abordagem holística de análises de
elementos metálicos tem gerado dados satisfatórios para a compreensão do sistema em questão e de extrema
importância e esclarecimentos quanto às atividades de dragagens.
Materiais e métodos
Para as análises dos elementos traço foi utilizado a fração total dos sedimentos como recomendado pela
Resolução CONAMA 344/04. Os sedimentos foram secos em estufa a 80 °C, sendo então pulverizados em graal de
ágata. As análises dos elementos metálicos: Zinco, Chumbo, Níquel, Cromo e Cobre, foram efetuadas por digestão com
água régia (HCl + HNO3) a quente em recipientes de teflon. As análises de Arsênio foram realizadas através do método
de geração de hidretos. As dosagens da concentração dos elementos metálicos foram efetuadas segundo os
procedimentos tradicionais de Espectrofotometria de Absorção Atômica com a utilização de um aparelho BCG de
modelo 932 AA. Para as dosagens de As foi utilizado um sistema de gerador de hidretos (HG 5000) acoplado ao
espectrofotômetro.

Figura 1- Mapa de localização da área e das amostras de sedimento superficial.
Resultados
Os resultados encontrados (Fig. 3) mostram que com exceção do níquel e do arsênio, todos os demais
elementos apresentaram teores situados abaixo dos valores estabelecidos na Legislação CONAMA 344/2004 para o
Nível 1 de águas salinas-salobras. Deve ser salientado, entretanto, que estes valores, em algumas amostras,
ultrapassaram em muito pouco a concentração máxima para o nível 1 (para estes dois metais), sendo bastante inferior ao
valor estabelecido para o nível 2.
As concentrações de metais traços e arsênio variaram conforme a granulometria (Fig. 2), a qual apresenta
composição de areia fina na região externa do sistema. Estas áreas foram caracterizadas por apresentarem baixas
concentrações para todos os metais avaliados, conforme era esperado. Porém, nota-se a presença dos elementos arsênio,
níquel e chumbo, com concentrações mais homogêneas nestas áreas. A presença mais significativa do cobre, na área de
transição entre o sistema externo e mediano, pode estar relacionada com o início de concentrações detectáveis de
carbono orgânico total e o intenso fluxo de embarcações neste local.
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Figura 2 – Gráfico da distribuição da granulometria nos sedimentos
superficiais do Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá.
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Figura 3 – Gráficos das distribuições das concentrações de arsênio (a), níquel (b), cromo (c), chumbo (d), cobre (e) e
zinco (f) nos sedimentos superficiais do Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá.

Este comportamento das concentrações dos elementos metálicos e arsênio variando junto com o teor de
sedimento fino é esperado, uma vez que, a concentração de metais em sedimentos não é distribuída homogeneamente,
mesmo se considerarmos uma mesma amostra. Um dos fatores que influenciam a heterogeneidade dessa distribuição é o
tamanho de grão. Numa distribuição granulométrica, a fração mais fina, constituída, principalmente, por argila,
apresenta valores relativamente mais altos para os metais traço. Óxidos de ferro, substâncias húmicas e compostos
fosfatados, que são importantes mecanismos de remoção de elementos menores da coluna d’água, apresentam
preferência em se ligar à fração mais fina de sedimento (Salomons & Forstner, 1984).

Discussão
Após a deposição de constituintes sedimentáveis da coluna d’água podem ocorrer mudanças na forma química
dos elementos, através de um grande espectro de mecanismos e interações; alterando o equilíbrio entre sólidos e suas
espécies dissolvidas. Esses processos são chamados de diagênense recente (Salomons & Forstner, 1984).
Como resultado desses processos, novos compostos metálicos são formados e as águas intersticiais também
podem ser acrescidas nas concentrações de alguns metais. Os processos diagenéticos influenciam principalmente a
composição das águas superficiais, dos sedimentos depositados e suas águas intersticiais. As reações diagenéticas
ocorrem de forma mais intensa em sedimentos suscetíveis a variações na condição redox. O ambiente diagenético é
caracterizado por interações muito complexas entre íons metálicos, compostos metal-orgânicos, compostos sulfurosos e
sólidos orgânicos e inorgânicos.
Paralelamente a esses processos, os metais também sofrem transformações associadas a cada um desses
ambientes. A combinação dos compostos resultantes desses processos leva à formação de sulfetos de ferro, insolúveis, e
é característico de ambientes fortemente redutores.
É digno de nota que estas concentrações são superiores àquela adotada como nível 1 pela Resolução
CONAMA 344/04 para o arsênio. Uma hipótese postulada para explicar os teores relativamente elevados de Arsênio e
outros elementos-traço é que tais níveis poderiam ser considerados naturais para o ambiente geoquímico dos Setores
Delta e Charlie Uno e Dois. Neste cenário, estes elementos seriam provenientes de rochas e minerais, e seus produtos de
alteração, existentes na região de Morretes – Antonina, carreados pela drenagem continental para o Complexo estuarino
da Baía de Paranaguá (Sá, 2003). Os resultados encontrados para os testemunhos corroboram em parte com a hipótese
acima. Porém, mesmo o nível de 10 ppm foi ultrapassado nos sedimentos superficiais em diversos pontos nos setores
Bravo II, Charlie, Delta e Echo, evidenciando uma contribuição de origem antrópica. Além disso, as atividades
humanas têm acelerado o aporte dos sedimentos provenientes das bacias de drenagem dos sistemas estuarinos tais como
o CEP, ainda que a composição da matriz cristalina de tais sedimentos seja o resultado de processos que podem estar
atuando há milhões de anos. Para os demais elementos a determinação do “background” permanece ainda desconhecida.
Mesmo que a coluna sedimentar tenha sido perturbada, principalmente nos testemunhos do eixo L – O do
complexo estuarino, estas concentrações não mudam, fortalecendo a hipótese de que estes dois elementos possuem uma
ocorrência natural próxima ao valor de concentração encontrado. Isto não indica que estes dois elementos não possam
ser tóxicos, mesmo originados naturalmente podem ser encontrados no ambiente reduzido ligados a sulfetos, e quando o
sedimento é perturbado (ex: dragagem) estas frações podem ser oxidadas e precipitarem novamente na superfície da
coluna sedimentar, aumentando assim sua concentração nos sedimentos superficiais, sendo que uma parte destes
elementos durante a ressuspensão pode ser incorporada pela biota local.
Esta hipótese de re-precipitação de elementos traços devido a perturbação da coluna sedimentar pode explicar
o aumento de todos os metais e arsênio, principalmente arsênio e níquel que superam o nível 1, na região mais interna
do complexo estuarino. Esta região é submetida a dragagens, atividade esta que promove a perturbação dos sedimentos
e conseqüente re-precipitação, favorecida ainda pela presença a jusante da zona de máxima turbidez e aumento nos
teores de sedimentos finos.
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ABSTRACT
Petrographic and geochemical studies, and zircon geochronology were developed in the type area of the Igarapé de
Areia formation. This rock unit is constituted by sericitic quartz arenite, geochemically consistent with passive margin
arenites. Detrital zircon ages between 2110 – 2170 Ma suggest a nearby, paleoproterozoic, source area. Neoproterozoic
detrital zircons, previously reported for this Precambrian cover, were not found. Considering the petrographic and
geochemical differences of the lithotypes of the Igarapé de Areia formation in its type area and in other areas, it is
suggested a mapping program to further investigating the extent of this unit.
Key words: Precambrian cover, Gurupi, geochemistry, zircon geochronology
INTRODUÇÃO
Na região localizada na fronteira norte dos estados do Pará e Maranhão, conhecida como região do Gurupi,
Almeida et al. (1968) reconheceram dois domínios geocronológicos: um paleoproterozóico (Cráton São Luís) e outro
neoproterozóico (Cinturão Gurupi). As rochas magmáticas e metamórficas que constituem estes terrenos afloram em
meio a coberturas sedimentares fanerozóicas e pré-cambrianas (Fig.01). A Formação Igarapé de Areia é uma cobertura
pré-cambriana interpretada como resquício de uma bacia molássica, sendo constituída, por arcóseos, grauvacas e pelitos
subordinados (Abreu et. al., 1980; Pastana 1995). Datação pelo método de evaporação de chumbo em zircões detríticos
de um acóseo atribuído à esta unidade revelou idades 207Pb/206Pb em torno de 650 Ma, marcando uma forte contribuição
de rochas neoproterozoicas para esta unidade (Pinheiro 2003). Esta informação tem sido utilizada para limitar a idade
máxima de deposição desta cobertura, e pode também servir para orientar a prospecção de ouro na área, utilizando
modelos estabelecidos no continente africano para sucessões da mesma idade. Em função da importância geológica das
coberturas pré-cambrianas na região do Gurupi, estudos petrográficos, geoquímicos e geocronológicos foram realizados
neste trabalho melhor caracterizar Formação Igarapé de Areia na sua área tipo.

Figura 01 – Mapa geológico simplificado da região do Gurupi, compilada de Pastana (1995) e Klein (2004).
MATERIAIS E MÉTODOS
Na realização deste estudo, além das informações de superfície, coletou-se amostras em um furo de sondagem
para análise geoquímica de elementos maiores e traços, efetuada em laboratório comercial (Analytical Laboratories
LTDA – ACME). A datação dos zircões detríticos foi realizada pelos métodos de evaporação de chumbo e de abrasão a
laser. O primeiro (Pb-Pb em zircão) foi efetuado no Laboratório de Geologia Isotópica da UFPA utilizando um
espectrômetro de massa Finnigan MAT 262. O segundo, no Laboratório de Geologia Isotópica da UFRGS utilizando
um espectrômetro de massa com fonte de plasma marca Neptune.

RESULTADOS
Petrografia
As rochas estudadas foram classificadas como quartzo arenito sericítico, e são constituídas essencialmente por
quartzos policristalino e monocristalino, com granulometria variando de fina à grossa, bordejados por uma matriz
sericítica, eventualmente, com clorita. Em menor quantidade ocorrem plagioclásio, em geral deformado (Fig. 2A),
carbonatos, zircão, epídoto e opacos. Uma das características marcante nestas rochas é a grande quantidade de minerais
opacos associado aos grãos de quartzo (Fig. 2B). Os minerais opacos foram identificados em MEV-EDS como
magnetita e ilmenita. Rutilo, titanita e apatita foram também determinados no MEV. A figura 2 mostra alguns aspectos
texturais e mineralógicos dos quartzo arenito sericítico. O arcóseo estudado por Pinheiro (2003), e atribuído a Fm
Igarapé de Areia, é constituído por quartzo, plagioclásio e fragmentos de rocha. Granada, epidoto, apatita, zircão,
silimanita, anfibólio e topázio são os minerais pesados presentes.

Figura 02 – Microfotografia do quartzo arenito sericítico coletado no furo de sondagem (A a D) e em afloramento (E e
F), mostrando o comportamento geral dos grãos de quartzo, a presença marcante de minerais opacos, plagioclásio
deformado e zircão
Geoquímica
Seis amostras coletadas ao longo de um furo de sondagem, a partir de 100 m de profundidade, para evitar
rochas afetadas pelo intemperismo, foram analisadas para elementos maiores e traço. Para efeito de comparação,

também foi analisada a amostra do arcóseo estudado por Pinheiro (2003). Os quartzo arenitos apresentam teor de SiO2
variando de 78,0 a 88,9 % em peso, enquanto que o arcóseo apresenta teor de 70,9%. Nos quartzo arenitos o teor de
Na2O varia de 0,27 a 0,60%, enquanto que o arcóseo apresenta concentração de 4,10%. Outro óxido distintivo entre
estes dois litotipos é o Al2O3 cujo teor varia de 4,08 a 8,64% no quartzo arenito sericítico, enquanto no arcóseo é de
12,6%. Diagramas de discriminação de ambiente tectônico sugerem que quartzo arenito sericítico se depositou em
margem continental passiva, enquanto que o arcóseo mostra um quimismo típico de arenitos depositados margem
continental ativa (Figs. 3A e 3B). Adicionalmente, os diagramas geoquímicos apontam proveniência sedimentar
quartzosa para o quartzo arenito sericítico e uma proveniência ígnea félsica para o arcóseo (Fig. 4A).

Figura 03 – Diagramas de discriminação de ambiente tectônico de arenitos, segundo A) Bathia (1983) e B)
Kroonenberg (1994).
Em geral, os padrões de ETR são relativamente similares, no entanto, os quartzo arenitos são mais
empobrecidos em ETR que o arcóseo. Ambos litotipos são enriquecidos em ETRL e empobrecidos em ETRP, sendo
que os quartzo arenitos mostram-se mais fracionados que o arcóseo. A razão (La/Lu)N, é 10,75 (média) para os quartzo
arenitos, enquanto que no arcóseo é 8,27. Da mesma forma, os ETRL mostram-se mais fracionados no quartzo arenito
sericítico; a razão (La/Sm)N é de 5,10 (média) e de 3,12 para o arcóseo. Estes dois litolotipos possuem leve anomalia
negativa do európio. Os valores da razão Eu/Eu* são bem similares; um valor médio de 0,7 para o quartzo arenito
sericítico e 0,76 para o arcóseo. (Fig.04B).

Figura 04 – A) Diagrama discriminante de proveniência segundo Roser e Korsch (1988); B) Diagrama de Elementos
Terra Raras (ETR).
Geocronologia
Foram analisados 32 grãos detríticos de zircão de quartzo arenito coletado em superfície empregando o método
Pb-Pb em zircão. Ao todo, 24 grãos datados forneceram idades exclusivamente paleoproterozóicas, situadas entre 2110
e 2170 Ma (Fig. 5A). Para refinar a idade dos zircões detríticos foram datados ainda 21 grãos de zircão de amostras do
quartzo arenito sericítico coletadas em diferentes profundidades do furo de sondagem. A datação feita por abrasão a
laser confirmou a idade paleoproterozoica dos grãos detríticos de zircão, e aponta para uma fonte única, muito próxima,

e formada em torno de 2160 Ma (Fig. 5B). Dessa forma, as idades neoproterozoicas obtidas no arcóseo estudado por
Pinheiro (2003) não foram confirmadas neste trabalho.

A

B

Figura 05 – Idades de zircão detrítico do quartzo arenito sericítico coletado em afloramento (A); e em amostras
coletadas em furo de sondagem (B). Ambas mostram a idade a paleoproterozóica dos zircões detríticos.
CONCLUSÕES
Este trabalho investigou a Fm. Igarapé de Areia na região onde ela foi originalmente definida, portanto, os dados
aqui apresentados devem ser tomados como referência de descrição desta unidade. A Fm. Igarapé de Areia mostra
características mineralógicas e petrográficas distintas daquelas reportadas por Pinheiro (2003). Adicionalmente, os
dados geoquímicos sugerem um ambiente de margem continental passiva para a o quartzo arenito sericítico da Fm
Igarapé de Areia o que contrasta com o ambiente de margem continental ativa indicada para o arcóseo estudado por
Pinherio (2003). Estas diferenças se estendem também para a idade dos grãos de zircão detríticos, uma vez que a Fm.
Igarapé de Areia, em sua área tipo, é formada, essencialmente, por grãos de idade paleoproterozoica (~ 2160 Ma).
Assim, não se confirmou a idade neoproterozoica dos zircões detríticos reportada por Pinheiro (2003). Os dados aqui
apresentados sugerem que quartzo arenito sericítico da Fm. Igarapé de Areia e o arcóseo estudado por Pinheiro (2003)
podem integrar diferentes unidades estratigráficas. O mapeamento geológico da área de ocorrência da Fm Igarapé de
Areia deve ser realizado para investigar esta questão.
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Abstract: Most of works about mercury contamination does not consider the influence of particle size in mercury
concentration. This work proposes a systematic study about the influence of the texture of tropical soils in mercury
toxicity and bioavailability. A composed soil sample was prepared using 10 soil samples from a gold mining area
located at Itaituba Municipality (Para State). The composed sample was separeted using strainer into 200# (75 µm),
and mercury concentration was determined in two different grain sizes: <75µm and >75µm (sub-samples).
Ecotoxicogical testes, using eathworms of the specie Eisenia foetida, were made with the sub-samples, and the results
suggest that the clay-silt fraction has a great bioavailability potential, due to increasing of the specific contact surface
and its mineralogical composition.
Keywords: mercury, bioconcentration factor, earthworms, clay minerals
1. Introdução
Desde a década de 70, a contaminação ambiental por mercúrio vem progressivamente tornando-se alvo de
estudos da comunidade científica, devido às suas conseqüências à saúde humana e ao meio ambiente. Além do seu uso
em atividades industriais (especialmente indústrias do tipo cloro-soda), o mercúrio é largamente utilizado na
mineração artesanal de ouro, durante os processos de amalgamação e de concentração gravítica, bem como nas casas
compradoras de ouro.
O mercúrio liberado durante esses processos é lançado para a atmosfera, e posteriormente depositado na
superfície de solos ou sedimentos, compartimentos considerados como ambientes reservatórios do metal (Lacerda &
Solomons, 1992). Através de processos de lixiviação química destes materiais, o mercúrio passa a ser novamente
mobilizado, e dessa forma é redepositado em corpos hídricos circunvizinhos, contaminando sedimentos fluviais e a
biota. No caso do pescado, as espécies carnívoras apresentam teores bem maiores que as demais, devido aos processos
de bioacumulação e biomagnificação na cadeia trópica (Newberne, 1974). Sendo assim, uma vez que o pescado
consiste na principal fonte de alimentos para comunidades ribeirinhas, tal situação tem gerado diversos estudos de
monitoramento ambiental e de geologia médica, sobretudo na região amazônica (Castilhos et al, 2002).
Para avaliar de maneira sistemática os efeitos tóxicos de contaminantes em ecossistemas aquáticos e
terrestres, são utilizados testes de ecotoxicidade, que consistem na avaliação da disponibilidade da substância tóxica à
biota (Neuhauser et al, 1985). Em ambientes terrestres, alguns autores (Neuhauser et al, 1985; Nahamani et al, 2007)
vêm utilizando minhocas da espécie Eisenia foetida como bioindicadores de toxicidade e de qualidade ambiental, visto
que elas servem de alimentos para diversas espécies de animais, bem como por ingerirem grande quantidade de solo.
O presente trabalho trata da avaliação do papel da granulometria de solos tropicais na toxicidade e biodisponibilidade
de mercúrio, utilizando minhocas da espécie Eisenia foetida.
2. Materias e Métodos
Para a realização deste trabalho, foram utilizadas amostras de solos superficiais coletadas durante campanha
de amostragem em área de garimpo de ouro no município de Itaituba, Pará (Rodrigues-Filho et al, 2004a). A partir de

10 amostras com concentrações conhecidas de mercúrio, foi preparada uma amostra composta com um total de 1200
gramas. Para a preparação da amostra composta, as 10 amostras de solo foram misturadas, homogeneizadas, e
posteriormente quarteadas.
Após essa etapa, foi realizado o fracionamento granulométrico utilizando-se peneira de nylon de 200# (75
µm), e a concentração de mercúrio total foi determinada nas frações >75 µm e <75µm (sub-amostras). Como o
objetivo do estudo era expor os organismos-teste à fração silte-argilosa (> 75 µm) separadamente das demais frações
da amostra, não foram realizados testes toxicológicos com a amostra composta “in natura”.
Para a quantificação do teor de mercúrio total em solos, o método empregado foi baseado na pirólise, e a
determinação analítica efetuada com o equipamento analisador de mercúrio portátil Lumex. Como padrão foi utilizado
San Joaquin soil, do NIST. A fim de garantir a qualidade dos resultados analíticos, as amostras foram analisadas em
duplicata.
O método quantitativo utilizado para análise de mercúrio total em amostras biológicas (minhocas) consistiu
na extração ácida de 0,5g de amostra, pesada diretamente em balão volumétrico de 50 mL. Para tanto, 2 mL de uma
mistura ácido-oxidante composta de 1:1 de HClO4 : HNO3 foi adicionada à amostra. Após a adição de 1mL de água, a
mistura foi aquecida a 230-250ºC, por 20 minutos. Resfriada a solução, esta foi avolumada e a determinação analítica
realizada com o equipamento Automatic Mercury Analyser Hg-3500 Spectrometer (KK. Sanso SS).
O procedimento laboratorial adotado para os testes de ecotoxicidade segue a norma da American Society for
Testing and Materials (ASTM, 1995). Sendo assim, foram utilizadas 600g de cada sub-amostra e de solo artificial para
o controle (massa suficiente para a execução do ensaio em triplicata), sendo a umidade e o pH ajustados para 45% e 7,
respectivamente. Antes de introduzir o total de 10 minhocas em cada réplica, os organismos foram deixados durante
24 horas para o purgamento do conteúdo intestinal. Durante os 14 dias de teste, as minhocas foram mantidas a
temperatura de 22ºC, sem alimentação e com iluminação constante. Ao final do ensaio, as minhocas foram novamente
deixadas para o esvaziamento do conteúdo intestinal por 24 h, e posterior análise química.
Para a estimativa da transposição de mercúrio do solo para as minhocas foi calculado o Fator de
Bioconcentração (FBC), obtido através da razão da concentração de Hg nas minhocas/concentração de Hg nos solos.
3. Resultados e Discussão
Os resultados da quantificação de mercúrio nas sub-amostras >75µm e <75 µm (Figura 1) apontam, como
esperado, para uma fixação mais efetiva do mercúrio na fração fina, em detrimento à fração mais grosseira. Este
fenômeno encontra-se fortemente associado ao aumento da superfície específica de contanto entre o mercúrio e a
amostra, bem como à geoquímica e à mineralogia da fração fina, comumente composta por argilominerais com alta
capacidade de adsorção de cátions.
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Figura 1: Teor de mercúrio nas sub-amostras <75µm e >75µm.

Os resultados referentes ao teor de mercúrio total em minhocas (Tabela 1), em analogia ao que foi observado
nos solos (Figura 1), demonstram que as minhocas submetidas à fração argilo-siltosa apresentaram teores maiores do
que aquelas mantidas sob as frações mais grosseiras. Embora o valor de FBC seja o mesmo em ambas as frações,
sugerindo que as minhocas bioconcentraram mercúrio independentemente da concentração deste metal no solo, foi
observada mortalidade na fração fina em 16% dos organismos, fato que sugere uma maior toxicidade da fração siltoargilosa e que decorre da elevada concentração de mercúrio em comparação à fração grosseira.

Tabela 1 – Análise de Mercúrio Total (HgT) em Minhocas e Número de Indivíduos Vivos

Amostra

HgT (ng/g)

Controle
<75µm
>75µm

----925,1
313,25

Fator de
Bioconcentração
(FBC)
----0,05
0,05

Total de
Total de Organismos Indivíduos Vivos
30
30
30

30
25
30

Spurgeon & Hopkins (1999) sugerem que diferentes fatores podem afetar os processos de transposição de um
metal do meio para o organismo e seus efeitos tóxicos, tais como, o tipo do metal, sua concentração no solo e na
solução do solo, o tempo de exposição, mecanismos de desintoxicação (seqüestro em organelas ou excreção) e seus
efeitos no ponto de equilíbrio. Além desses, certamente outros elementos físicos, químicos e morfológicos devem
afetar a biodisponibilidade do mercúrio, como por exemplo, o teor de matéria orgânica e a troca catiônica. No que se
refere a essas propriedades, nossos resultados (Tabela 1) indicam que a granulometria desempenha papel fundamental
nos processos de bioconcentração de metais, e que o mercúrio adsorvido à superfície dos grãos e/ou em solução (nos
intra-poros do solo) corresponde a classes de fato biodisponíveis.
Sendo assim, é importante ressaltar que o mercúrio que constitui a estrutura cristalina do grão (proveniente do
aporte geológico local) não se encontra disponível, e que embora áreas assoladas pela contaminação de origem
geológica possam apresentar elevado grau de contaminação, não necessariamente os solos desses locais são
extremamente tóxicos à biota. Essa discussão remete claramente às classes e às espécies químicas de mercúrio
contidas no ambiente e às suas efetivas disponibilidades à biota. No caso de regiões simultaneamente afetadas pelas
atividades de garimpo e pela contaminação geológica, como a Ilha Sulawesi na Indonésia (Rodrigues-Filho et al,
2004b), os testes de toxicidade constituem em uma interessante ferramenta de individualização da componente
antrópica de contaminação, já que os organismos-teste transpõem unicamente o mercúrio adsorvido ao grão e/ou em
solução e que estão intimamente associados às atividades de beneficiamento mineral.
Outra propriedade de suma importância que deve afetar de maneira bastante efetiva a biodisponibilidade de
mercúrio na fração fina do solo é a presença diferenciada de argilominerais. As argilas do tipo 2:1, como a
montmorilonita, apresentam elevada superfície de contato em comparação a outros minerais argilosos (como a
caulinita, uma argila do tipo 1:1), e possuem alto potencial de troca e de adsorção de cátions sobre a superfície do
grão. Desse modo, o mercúrio iônico adsorvido ao grão (cátions mercúricos e/ou mercurosos) passa a ser facilmente
disponibilizado para a biota. No entanto, existem argilominerais cuja troca catiônica é efetuada de maneira mais
seletiva, como é o caso dos minerais de Ilita (uma argila do tipo 2:1), que agarram os íons K+ de maneira
particularmente forte, sendo que somente parte desses cátions podem ser trocados.

4. Conclusão
A análise do teor de mercúrio total nas minhocas indica que os organismos submetidos às frações argilosiltosas apresentam concentrações maiores do que aqueles expostos à fração grosseira. Esta constatação deve estar
diretamente relacionada à superfície de contato entre o solo e o contaminante, e aos argilominerais que constituem as
frações finas (que possuem elevado grau de adsorção e de troca catiônica). Estudos detalhados sobre a influência da
presença diferenciada de minerais argilosos na toxicidade e disponibilidade de metais pesados à biota deverão ser
executados em trabalhos futuros.
Apesar da observação de mortandade em 16% dos organismos-teste na amostra de fração < 75 µm (fato que
decorre do elevado teor de mercúrio nesta fração), o FBC calculado foi igual para esta e para a fração mais grossa (>
75 µm), onde não foi observada mortandade. Avaliações entre transposição e toxicidade de metais podem estar
associadas a diferentes fatores como a concentração total do contaminante no solo e o teor biodisponível (mercúrio na
solução do solo e/ou adsorvido à superfície dos grãos). Sendo assim, recomenda-se o emprego de métodos de
especiação geoquímica (extração seqüencial), conjugados com testes de ecotoxicidade, em avaliações subseqüentes do
teor de mercúrio biodisponível em solos.
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ABSTRACT
This paper reports a study concerning the dating of a sediment core collected at Lago Puruzinho, Amazônia Ocidental Brazil where a Hg contamination was found. This lake is located at the left margin of Madeira river, 20 km far from
Humaitá city, Amazonas state. The sediment core was collected in 2006 and analysed by Pb-210 method. The age of
sedimentary colum was about 90 years and the sedimentation rate was estimated in 0,5cmy-1. The maximum
concentration of Hg was found in 1982, the same period in which higher amounts of Hg were released in

atmosphere.
Key words: Lago Puruzinho, dating, mercury
INTRODUÇÃO
Desde o fim da década de 70 a região da Amazônia vem sofrendo um grande impacto ambiental com a corrida do
ouro devido a altos preços do metal no mercado internacional. Na Amazônia o mercúrio é proveniente de atividades
humanas como a queima de florestas para uso do solo na agricultura e também na atividade de exploração de ouro. No
período de 1979 a 1990 a atividade da mineração do ouro lançou no ambiente amazônico, cerca de 700 toneladas de Hg
diretamente em corpos de água e cerca de 1400 toneladas para a atmosfera na forma de vapor (Almeida, 2005). Em
conseqüência deste impacto, a região amazônica tornou-se alvo de muitos estudos, que visam na sua grande maioria,
determinar as concentrações de mercúrio em vários compartimentos bióticos e abióticos com objetivo de contribuir no
entendimento do Ciclo do Mercúrio no ambiente tropical (Nascimento, 2007; Oliveira, 2007; Almeida, 2005;
Mascarenhas, 2004).
Em ambientes aquáticos o Hg pode sofrer o processo de metilação e se transformar em metilmercúrio, sendo
considerado o composto de Hg mais tóxico (Bisinoti & Jardim, 2004), pois pode se transferir para a cadeia alimentar e
chegar ao homem. Os sedimentos de sistemas aquosos são depósitos de material sólido, formados por meio móvel
(vento, gelo ou água) na superfície da terra e pela deposição de material orgânico provenientes de animais que vivem no
local, constituindo um ecossistema potencial para o acúmulo de metais pesados (Robbins, 1989). O particulado
suspenso, geralmente uma fração rica em matéria orgânica na coluna de água, tem fundamental importância na
distribuição de metais pesados no ambiente, pois exerce a função de carregador dos íons metálicos dissolvidos na água.
O destino dos íons adsorvidos é o sedimento de fundo, exceto em ambientes profundos onde há significativa
mineralização da matéria orgânica na coluna de água. Os metais podem em parte, entrar na cadeia alimentar antes de ser
temporariamente imobilizados no sedimento de fundo.
Os sedimentos dos ambientes aquáticos podem, portanto serem utilizados no estudo de poluição, como
indicadores da presença e dos níveis de metais pesados, pois através da sua formação pode-se obter uma visão histórica
da evolução que os sistemas naturais têm sofrido no tempo. Uma grande quantidade de informação dos fenômenos que
possam ter acontecido fica gravada nas diferentes camadas que o formam e, são nas camadas mais superiores desse
sedimento que se encontram as informações sobre a influência do grande aumento da atividade humana e industrial
deste último século. Além disso, a análise de perfis de metais pesados permite o levantamento histórico da ação
antrópica do local de estudo. O conhecimento da taxa de sedimentação em ambientes aquáticos é de fundamental
importância no entendimento de processos geoquímicos sedimentários e aquáticos (Robbins, 1975, 1978).
A área de estudo deste trabalho, lago Puruzinho, está situada à margem esquerda do rio Madeira a 20 km da
cidade de Humaitá no Estado do Amazonas, na área legal da Amazônia brasileira (Figura 1). O lago Puruzinho forma
uma área que se apresenta como um lago que se diferencia física e quimicamente das outras partes do iguarapé (áreas
adjacentes) favorecendo a deposição do sedimento. Almeida et al, 2005, estudando o sedimento do lago Puruzinho
através da coleta de três perfis, entrada, parte central e saída do lago encontrou uma ampla variação dos valores de
mercúrio, sugerindo um enriquecimento superficial recente do sedimento.
O objetivo do presente trabalho é determinar a idade pelo método do Pb-210, de um perfil de sedimento coletado
no lago Puruzinho e tentar estabelecer uma cronologia da contaminação de Hg no local determinado por Almeida et al
em 2005.
MATERIAIS E MÉTODOS
Coleta e Pré-tramento das Amostras
Um perfil de sedimento de 50 cm de comprimento e 7,5 cm de diâmetro foi coletado utilizando tubo de PVC em 2006
no lago Puruzinho. O perfil foi seccionado a cada 2 cm e as amostras foram peneiradas na malha 0,062mm, secas a
60oC e submetidas ao procedimento radioquimico para determinação da idade e taxa de sedimentação.

Lago Puruzinho

Rio Madeira

Humaita
Figura 1. Imagem de satélite do Lago Puruzinho (afluente do rio Madeira).
Determinação da idade e taxa de sedimentação
Utilizou-se o método do Pb-210 para se determinar a idade da coluna sedimentar e da taxa de sedimentação. Uma
alíquota de 1,00g em duplicata de cada fatia do perfil coletado foi dissolvida com ácidos minerais, HNO3conc, HF 40%,
H2O2 30%, em digestor de microondas e submetida a um procedimento radioquímico seqüencial para determinar Ra226 e Pb-210. Este procedimento consiste de uma precipitação inicial de Ra e Pb com H2SO4 3M, dissolução do
precipitado com ácido nitrilo tri acético a pH básico, precipitação de Ba (226Ra)SO4 com sulfato de amônio e
precipitação de 210PbCrO4 cromato de sódio 30%. A concentração do Ra-226 foi determinada pela medida alfa total do
precipitado de Ba (226Ra)SO4 e a concentração de Pb-210 por seu produto de decaimento Bi-210, pela medida beta total
do precipitado de 210PbCrO4 (Moreira, 2003). Ambos os radionuclídeos foram medidos em um detector proporcional de
fluxo gasoso de baixa radiação de fundo. As idades e taxa de sedimentação foram calculadas pelo modelo CRS segundo
Ivanovich e Harmon, 1992.

RESULTADOS E CONCLUSÕES
A figura 2 apresenta a curva de idade para a coluna sedimentar estudada. A taxa de sedimentação média foi estimada
em 0,5 cm y-1. A última fatia do perfil corresponde ao ano de 1916 o que fornece uma idade aproximada de 90 anos
para o perfil.
As figuras 3a, 3b e 3c apresentam os resultados obtidos por Almeida et al, 2005 para os três perfis coletados no lago
Puruzinho, na entrada, saída e parte central, respectivamente. Comparando os resultados obtidos para a concentração de
Hg por Almeida et al, 2005 na entrada do lago, figura 3a, com a curva de datação, verifica-se que a maior concentração
obtida, centímetro 15, foi aproximadamente no ano de 1982, ano que está dentro do período de grande liberação de Hg
para o meio ambiente, de 1979 a 1990. Os picos obtidos por volta do centímetro 35 na entrada e saída do lago, figuras
3a e 3b respectivamente e, centímetro 30 na parte central, figura 3c, que corresponde aproximadamente ao ano de 1930,
devem ser de origem natural como sugere Fadini & Jardim, 2001; Wasseman et al, 2003; Roulet & Lucotte, 1995,
citados em Nascimento et al, 2007, Wasserman, et al 2001. As concentrações obtidas na saída do lago nos primeiros 25
cm, figura 3b, apresentaram valores mais baixos quando comparados com os perfis coletados na entrada e parte central
do lago, figuras 3a e 3c, respectivamente. Estes valores mais baixos podem estar relacionados às características físicoquímicas do lago que provavelmente podem influenciar na acumulação de Hg nos sedimentos na entrada e parte central
do lago, impedindo que o metal chegue aos sedimentos da saída do lago.
Pretende-se ainda analisar em um trabalho futuro as concentrações de alguns elementos traços nestas mesmas amostras,
como por exemplo As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb e Zn , visando auxiliar o entendimento do comportamento
biogeoquímico do Hg no lago Puruzinho.
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Abstract
New geochemical data obtained for the São Fidelis region (Central Ribeira Fold Belt) granulitic rocks indicate that
they are LILE-enriched peraluminous granodiorites. Harker diagrams correlation trends for TiO2, Al2O3, Fe2O3t, MgO,
P2O5, Sr, Zr, Hf, Th, U, REEt, LREE/HREE and La/Lu suggest that charnockites form a co-genetic sequence, whereas
variations on CaO, MnO, Y and HREE can be explained by garnet melting during charnockite formation. REE patterns
suggest a genetic link between charnockites, diatexites, orthogneisses and migmatitic leucossomes, revealing that partial
melting of paragneisses formed migmatites and diatexites and high-grade metamorphism produced orthogneisses and
charnockites. These new data indicate a two step process for charnockite development: generation of a hydrated igneous
protolith by partial melting of paragneisses, followed by high-grade metamorphism that transformed “type-S granitoids”
(leucossomes and diatexites) into orthogneisses and, as metamorphism and dehydration progressed, into charnockites.
Keywords: Ribeira Fold Belt, Geochemistry, Charnockite
Introduction
Although several studies have constrained the geodynamic evolution of Ribeira Fold Belt (RFB) (Cordani, 1971;
Heilbron & Machado, 2003; Tassinari et al., 2006), several doubts still remain about the lithological, petrological and
geochemical transformations that these granulites experienced during Braziliano high-grade metamorphism. This work
will try to unravel the geochemical evolution of these rocks, with particular focus on charnockite development.
Geologic Setting and Field Observations
The São Fidelis region is located in the central-north RFB (Cordani, 1971), SE Brazil. RFB is a NE-SW to NNESSW trending Neoproterozoic mobile belt formed during the Braziliano Orogeny, as outcome of the collision between
the São Francisco and Congo cratons 575 Ma ago (Heilbron & Machado, 2003). RFB is a complex orogenic belt
composed of several geological units, separated by deep dextral shears. The São Fidelis region is located immediately
SE to one of these mega-shears that vigorously deformed the area rocks imposing a NE-SW trending transpressive shear
deformation associated with high-grade metamorphism. Intense granulite facies metamorphism produced generalized
migmatization by partial melting of paragneisses. Outcrops in the area comprise: a) migmatites (garnet-biotite
metatexites), often interlayered with amphibolites; b) garnet-biotite-hornblende diatexitic migmatites; c) massive
charnockites (granulites) associated with their orthogneissic precursors and garnet aplites. According to occurrence and
petrology, charnockites are divided in three types: i) massive, undeformed garnet charnockites (s. s.) that correspond to
the massifs’ cores; ii) banded, highly retrogressed garnet charnockites (s. s.), corresponding to the massifs’ margins; and
iii) banded, coarse, amphibolitized garnet enderbites; and d) blastomilonites that resulted from shearing and
retrogression of the other rock types. Blastomilonites still preserve xenoliths of flaser gabbros that represent fragments
of mantle derived magma chambers (underplating). Late granite and pegmatite intrusions cut all the other rock types.
Whole-rock Geochemistry
Charnockites are dominantly granodioritic in composition, with a SiO2 range of 61 to 75%, and extending in the
TAS diagram from quartz-monzonites to granites (Fig. 1a); they are weakly peraluminous (Fig. 1b) and have Sr/Rb =
1.7 to 4.25 and K/Rb = 96 to 170. Diatexites are mainly granodiorites, (but also include dioritic and granitic
compositions), weakly peraluminous and show Sr/Rb = 1.0 to 2.5 and K/Rb = 64 to 163. Orthogneisses, aplites and
migmatitic leucossomes, (together with charnockites (s. s.), enderbites, diatexites and late-granites) display an AFM
trend in accordance with that of calc-alkaline sequences of Irvine & Baragar (1971). Amphibolites and gabbros have
clear tholeiitic affinities (AFM diagrams are not shown).
Harker diagrams (Fig. 2a to 2c) reveal that charnockites have negative correlations of SiO2 with TiO2, Al2O3, Fe2O3t
(Fig. 2a), MgO, P2O5, Sr, Zr, Hf, Th, REEt (Fig. 2c), LREE/HREE, LREE and La/Lu, a positive correlation for U and
no correlation with Na2O (Fig. 2b), K2O, Ba, Rb, CaO, MnO, Nb, Y and HREE.
Diatexites show very similar Harker diagram patterns for the above elements. In fact, diatexites are almost always
juxtaposed to charnockites, revealing a genetic proximity. Significant geochemical differences between charnockites
and diatexites include: a) MnO, CaO, Y and HREE in which diatexites display negative correlations, indicating residual

garnet; and b) Sr and Th, which are not correlated with SiO2. Orthogneisses also show similar trends in Harker
diagrams, suggesting a genetic proximity to charnockites and diatexites.
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Figure 1: a) TAS diagram; and b) Alumina index by Maniar & Piccoli (1989). Symbols are: - charnockites; - charnockites
from Rego (1989); - enderbite; - diatexites;
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Plotting incompatible element pairs (Th-Hf, Th-La or La-Hf; Fig. 2d) for charnockites, diatexites and orthogneisses
supports the idea that these lithotypes are indeed co-genetic, since they display similar positive correlation trends.
Charnockites and diatexites also display similar REE patterns (Fig. 3a). Both rock types have well fractionated REE
patterns with ranges of chondrite normalized (Palme & O’Neill, 2003) La/Lu = 10 to 143 in charnockites and La/Lu =
12 to 25 in diatexites. Higher La/Lu ratios in residual charnockites compared to those of diatexites is in accordance with
petrological data implying extensive garnet melting (Stahle et al., 1987) during charnockite formation. Charnockites and
diatexites have Eu/Eu* variations, ranging from 0.62 to 1.16, and 1.89 to 0.37, respectively.
700

4

7

a)

b)
REEt

Na2O

4

3

9

c)

500

8

400

7

300

6

3

200

5

2

100

4

1
60

70

2
60

80

SiO2

70

0
60

80

SiO2

d)

3
70

80

SiO2

0

100

200

La
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An important feature of REE patterns is the close compositional proximity among charnockites, orthogneisses,
diatexites and metatexite leucossomes (Fig. 3b), suggesting that all of these rock types had a similar origin: they may
have been derived from partial melting of granitoid/paragneissic rocks, a feature commonly observed in the field.
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Figure 3: a) REE patterns for charnockites and diatexites; b) REE patterns for charnockites, diatexites, orthogneisses and
migmatitic leucossomes. Symbols are as in figure 1.

Garnet-bearing aplitic veins that cut charnockites show REE patterns (Fig. 4a) with strong MREE depletion,
suggesting that they were formed by amphibole dehydration-melting (Sisson, 1994). This feature provides important
geochemical evidence supporting the hypothesis that charnockites are residual rocks developed via amphibole
dehydration-melting of granodioritic rocks (Bento dos Santos et al., 2006).
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Figure 4: a) REE patterns for garnet aplites and field related rocks; b) REE patterns for mafic rocks. Symbols are as in figure 1.

REE patterns of mafic rocks (Fig. 4b) display variable REE contents and LREE/HREE fractionation. Meta-gabbroic
rocks have relatively low REE contents and display positive Eu anomalies, indicative of plagioclase accumulation. All
amphibolites show LREE enrichment with chondrite normalized La/Lu ranging from 2 to 8, similar to that of E-MORB
and some ocean island or enriched continental basalts. REE patterns of enderbites are similar to those of LREE enriched
amphibolites, but display lower HREE values suggesting involvement of garnet ± amphibole in their genesis.
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Figure 5: Discriminant diagrams for charnockites, diatexites and orthogneisses: a) Pearce et al. (1984); b) De La Roche (1980).
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Discriminant diagrams (Fig. 5a and 5b) show that charnockites, as well as, orthogneisses and diatexites may have
been derived from volcanic arc (VAG) or sin- to pre-plate collision granitoids (Pearce et al., 1984; De La Roche, 1980).
These discrepancies are probably due to the use of diagrams that employ elements that were not immobile during highgrade metamorphism.
Specific discriminant diagrams for basaltic rocks suggest that most amphibolites are metamorphosed within plate
basalts.
Discussion
Harker diagrams of immobile elements and incompatible element patterns suggest that charnockites, diatexites and
orthogneisses are related to a similar protolith. All these rocks reflect high-grade metamorphic processes. Orthogneisses
were derived from pre-existing granitoid bodies, whereas charnockites correspond to residual rocks after biotite ±
amphibole dehydration melting of a granitic/granodioritic continental source that gave rise to generalized migmatization
and diatexite formation.
LILE remobilization during granulitic metamorphism has been stated as a major process for lower crust evolution
(Fyfe, 1973). The transition from amphibolitic to granulitic facies is simultaneous with biotite and amphibole
dehydration melting, releasing water to the ascending melts; thus, depleting the lower crust in LILE. Nevertheless,
contradicting observations of several authors suggest that this is not the case for charnockite development. According to

Subba Rao & Divakara Rao (1988), charnockites are enriched in K and Rb and depleted in Ba and Sr, whereas Newton
(1992) refers Na gain and Rb loss, and Dobmeier & Raith (2000) even suggest a general LILE enrichment. Despite
these contradicting arguments our data clearly indicate that LILE were not immobile during high-grade metamorphism charnockites display no correlation for LILE in Harker diagrams, whereas more immobile elements retained the original
signature of their protoliths.
Conclusions
In summary, the new data suggest that the São Fidelis region charnockites are indeed metamorphic rocks, formed at
high-grade anhydrous conditions; they had an igneous protolith, which was previously developed by partial melting of
metasediments. Our observations indicate a complex long-term evolution for charnockitic rocks: initial hydrous melting
of paragneisses generated diatexites and type-S granitoids; then, progressive dehydration during melt extraction gave
rise to charnockites.
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Abstract Five groups of granitoids were mapped in the south part of the Paleoproterozoic Serrinha – Pedro Velho
Complex. They show show composition ranging from trans-alkaline or A-type post-collision (Solânea and Cabeçudo
intrusions); A-type aluminous (Dona Inês and Serra Camucá); slightly peralkaline (Serra da Caxexa and Serra do
algodão); anatetic granites generated by melting of the Serrinha – Pedro Velho orthogneisses and gabbro - norite monzonite of alkaline (Casserengue) and tholeiitic (Riachão) affinities. They show very low epsilon Nd values and
Paleoproterozoic TDM model ages. All the studied granitoids were intruded during a ductile-brittle deformation. The
geochemistry and field data suggest that the Brasiliano magmatism of the south part of the Serrinha – Pedro Velho
Complex was emplaced during active extension. Brasiliano calc-alkaline magmatism has not been recorded in the area,
suggesting that this area behavior as a stable block during the Brasiliano convergence.
Introduction The Borborema Province (Almeida et. al., 1981) comprises a tectonic province, northeastern Brazil,
formed as a result of the convergence of the Amazonian, West African-São Luis and São Francisco – Congo cratons
during the assembly of west Gondwana (~600 Ma). The Brasiliano event affected the entire province and was
responsible for low- to high grade metamorphism, a great abundance of granitic intrusions, and development of
continental-scale transcurrent shear zones. The E-W Pernambuco and Patos shear zones divide the eastern part of the
Borborema Province into three major tectonic domains: the Rio Grande do Norte Domain, which is located north of the
Patos shear zone; the Central Domain (Transversal Zone of Ebert, 1970) between the Patos and Pernambuco shear zone
and, the Southern Domain, south of the Pernambuco shear zone (Van Schmus et al., 2003).
The Paleoproterozoic (2.2 Ga – 2.0Ga) Serrinha - Pedro Velho Complex, which is part of the São José do
Campestre Massif (Dantas, 1997) in the Rio Grande do Norte Domain, comprises orthogneisses ranging in composition
from granodiorite to granite.
This work deals with the geochemical and isotopic characterization of the granitoids of Solânea granitic
complex (U-Pb zircon age = 572 + 8 Ma; Guimarães et al., 2006), Dona Inês Pluton (Rb-Sr age = 544 + 16 Ma;
McMurry et al., 1987) Camucá pluton, Serra da Caxexa Pluton (Rb-Sr age = 536 + 4 Ma; Nascimento, 2000), Serra do
Algodão Pluton (Rb-Sr age = 529 + 4Ma; Nascimento, 2000), Cabeçudo Pluton e anatetic granites (Rb-Sr age = 574 +
2Ma; Nascimento, 2000) associated to migmatites of the Serrinha - Pedro Velho complex and also, gabbroic rocks.
Field relationships and Petrography. Based on petrographic data, the studied granitoids can be divided in 05 groups:
1) hastingsite, biotite porphyritic monzogranites (Solânea complex, Cabeçudo pluton), showing features of magma
mixing involving granitic and dioritic magmas; 2) biotite + muscovite + garnet leucogranites (Dona Inês pluton, Serra
do Camucá Pluton and isolated dikes); 3) aegirine – augite leucocratic alkali - feldspar granite and garnet (andradite) e
clinopyroxene (salite) alkali-feldspars granite (Caxexa pluton); riebeckite, aegirine - augite leuco syenogranites to
quartz syenites (Serra do Algodão); 4) biotite anatetic leucogranites; 5) gabbros - norite- monzonites suite (Fig. 1).
The Solânea granitic complex (~180 km2) comprises the largest intrusion in the studied area. It is intruded
along the Remígio Pocinhos shear zone, which constitutes the east branch of the Patos shear zone. Its emplacement is
related to ductile – britle deformation event (D3 event) and coeval with basic suites. The anatetic granites are also
associated to D3 event of deformation.
The Dona Inês Pluton, 80 km2, is intruded north of the Solânea Complex, between the Casserengue and
Remígio – Pocinhos shear zones. The Serra do Camucá is intruded east of the Solânea Complex. They are constituted
by fine grained, foliated grey leucogranites, cut by dikes of pink to white fine grained leucogranites and pegmatites.
Allanite occurs as accessory phase in both leucogranite types. It can occur as isolated crystals or, surrounded by epidote.
Muscovite was recorded locally. Zircon was recorded only in the grey leucogranites enclosed by the biotite. Elongated
quartz grains and orientated biotite flakes were recorded in the grey leucogranites. In field, this orientation defines a
40oAz foliation, which is parallel to the Casserengue shear zone. However, these features are associated in thin section
with brittle fractured minerals, suggesting that the intrusion of the Dona Inês early phase was associated to ductilebrittle transition deformation.
The Serra da Caxexa and Serra do Algodão plutons cut the metasediments of the Brasiliano Seridó Group, and
display distinct geometries. The Serra da Caxexa is associated to NS-trending sinistral shear zone while the Serra do
Algodão Pluton is associated to ENE – trending extensional dextral shear zone. Both plutons are constituted by dikes
and stocks of leucocratic alkali- feldspar granites.
The gabbro - norite - monzonite suite was intruded as dike swarms and small plutons. They were mapped in
four places: near Casserengue were they form an N-S elongated body and, in three distinct place near to Riachão-PB.
They are coarse to medium grained rocks showing in the coarse grained, large flakes of Fe-rich biotite. They show

many features of coexistence and partial mixing of magmas, involving basaltic and granitic magmas. In Riachão the
magma mixing features can be better observed. In one occurrence of Riachão, we recorded a rock showing a very
peculiar texture, with plagioclase, andesine to oligoclase in composition, forming rounded agglomerated, surrounded by
amphibole.

Figure 1 – Simplified geological map showing the studied granitoids. 1- Brasiliano granites (A- Solânea
Complex; B - Cabeçudo Pluton; C- Dona Inês Pluton; D – Serra do Camucá Pluton; E – Serra da Caxexa
Pluton; F- Serra do Algodão Pluton; G – Anatetic granites); 2- The gabbro –norite - monzonite suíte (H –
Riachão; I – Casserengue); 3 – Metasediments of the Seridó Group; 4 - Serrinha Pedro Velho Complex; 5 Geochemistry and Nd Isotopic Data The studied granitic rocks range from peraluminous to slightly metaluminous
with (Al2O3/[K2O+Na2O+CaO]) ratios ranging from 1.1 to 0.9 except, the granites from the Serra da Caxexa and Serra
do Algodão plutons which have Al2O3/(K2O+Na2O) ratios ~ 1 and Al2O3/(K2O+Na2O+CaO) ratios ranging from 0.9 to
1.02 (Fig. 2A). The gabbro – norite - monzonite suite is metaluminous. The granites show high K2O contents with
K2O/Na2O ratios > 1.0, and high Fe# [FeO/(FeO + MgO)] values. The studied granites plot in the field of Ferroan Series
or in the limit area of the Ferroan Series and Magnesian Series fields (Fig. 2B) in the diagram of Frost et al. (2001). In
the TAS diagram (Middlemost, 1997) the studied rocks plot most in the trans-alkaline series field (Fig. 2C). The gabbro
– norite - monzonite suite of Casserengue show high K2O/Na2O ratios (0.72 to 0.84) compared to gabbro-noritemonzonite suite of Riachão (< 0.42), suggesting that they were originated from distinct sources.
The REE patterns of granites from groups 1 and 2 (Fig. 3A, B), normalized to the chondrite values (Sun, 1982)
are characterized by (Ce/Yb)N ratios ranging from 20 to 40 and negatives Eu anomalies (Eu/Eu* = 0.48 to 0.62 in the
group 1 and from 0.35 to 0.40 in the group 2. The granitoids of group 3 show two distinct REE patterns: I) patterns less
fractionated, with (Ce/Yb)N ratios ranging from 5 to 9 (Serra da Caxexa Pluton - Fig. 3C) and positive Eu anomalies
(Eu/Eu* = 1.46 a 2.30) and II) patterns characterized by absence or negative Eu anomalies (Serra do Algodão Pluton).
The positive Eu anomalies can be interpreted as oxidized conditions during crystallization (Nascimento, 2000) and/or,
fractionation of amphibole, pyroxene, plagioclase and sphene. The REE patterns of the biotite anatetic leucogranites
(group 6) (Fig. 3D) are similar in shape to the REE patterns of the ortogneisses from the Serrinha – Pedro Velho
Complex. However, the (Ce/Yb)N ratios show significant variation, may reflecting different degrees of partial melting.
The REE patterns of the gabbro–norite-monzonite suite are characterized by low (Ce/Yb)N ratios (3 to 9), with rare
sample showing (Ce/Yb)N ratios between 21 to 33 and, absence of significant Eu anomalies (0.90 to 0.85) (Fig. 3E).
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Figure 2 A) Shand´s Index for the studied granitoids.
Fields after Maniar & Piccoli (1989); B) The studied
granitoids in the Fe# versus SiO2 diagram. Fields of
Magnesian and Ferroan Series after Frost et al. (2001);
the fields of Anorogenic granites (RRG + CEUG); of the
Orogenic granites (IAG + CAG + CCG) and Post
Orogenic granites (POG) after Maniar & Piccoli (1989);
C) TAS diagram with fields after Middlemost (1989).

The spidergram patterns of the studied granitoids are characterized by trough at Nb, P and Ti. These troughs
are less pronounced in the groups 2 and 3, which are associated with positive or absent Ta anomalies. Troughs at Sr
were recorded in almost granitoids except those from group 3, which show peaks at Sr. The spidergram patterns of
granitoids of groups 2 and 3 are similar to those recorded in A-type granitoids. Granitoids from group 1 are similar to
the post-collision trans-alkaline ferro - potassic granitoids from eastern Nigeria. The diorites associated to the Solânea
Complex show high Zr (>400ppm), Nb (>30ppm) and TiO2 (>1.8%) contents, having geochemistry signature of
alkaline basalt. The anatetic leucogranites show spidergram patterns similar to those recorded in the orthogneisses of the
Serrinha – Pedro Velho Complex, suggesting derivation from in situ partial melting of the orthogneisses.
The granitoids of Solânea Complex, Dona Inês Pluton, Serra da Caxexa Pluton and Serra do Algodão Pluton
show low εNd(570Ma) values (-19.0 to -26.8) with TDM model ages ranging from 2.20 Ga to 2.98 Ga, which are similar to
those recorded in the orthogneisses of the Serrinha Pedro Velho Complex. The gabbro-norite-monzonite suite show
εNd(600Ma) values ranging from (-9 to -19) and TDM model ranging from 1.6 to 2.2. The Nd signature recorded in the
suite gabbro-norite-monzonite, suggest derivation from different mantle depth and/or different degree of interactions
with older crustal rocks.
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Figura 3 – REE patterns of the
studied granitoids normalized to
the chondrite values (Sun, 1982).
D)

E)

Discussion and Conclusions The studied granitoids show extension related geochemical signature. The whole rock
geochemistry and Nd isotopic signature disagree with a heterogeneous metasedimentary, largely volcanoclastic source
rocks, as proposed by McMurry et al. (1987) for the granitoids of Dona Inês Pluton. The source of the leucogranitoids
of the Dona Pluton, as the source of the others studied granitic rocks, was probably Paleoproterozoic orthogneisses. We
favor the source of the gabbro-norite-monzonite suite as an enriched lithospheric mantle, metasomatised during
Paleoproterozoic subduction processes, which underwent some mixing processes with astenospheric mantle in their
source and small degree of crustal contamination. The ages available suggest that these granitoids were emplaced post
the mainly convergence period which has been estimated to have occurred between 640 and 580Ma in the Borborema
Province, Nigeria and Cameroon. Extensional magmatism with similar ages has been described in the Central Domain
of the Borborema Province associated to dextral shear zone (Guimarães et al., 2004) and, in Eastern Nigeria (Ferré et
al., 1998). This event appears to be extensive, may associated to lateral escape of the Brasiliano convergence. The
absence of calc-alkaline magmatism with ages in the 640 - 580 Ma range, as recorded in the Central and South domains
of the Borborema Province, suggest that this part of the São José do Campestre Massif behavior as a stable block
during the Brasiliano convergence.
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The aim of the present work was to evaluate the performance of the new biodegradable chelant EDDS in the
solubilization of heavy metals in two samples of Oxisols, which were contaminated by the application of sewage sludge
(LVJ) and industrial residues (LVP) and evaluate the distribution of the heavy metals among fractions the soils. The
treatments were constituted by the two Oxisols (LVJ and LVP), two chelants (EDTA and EDDS) and tree rates (0, 250,
500 e 750 mg kg-1). In spite of the soil contamination source, the metals largely solubilized, by either EDTA or EDSS,
were Cu, Zn and Fe. In LVP, the following solubilization order has been observed: Zn>Cu>Fe, with either chelants.
However, for LVJ EDTA and EDDS presented a different behavior, with the following solubilization orders:
Zn>Fe>Cu, by EDTA and Fe>Cu>Zn by EDDS. The solubilization of Cd and Mn in both Oxisols and Ni in LVP was
not significant. This study demonstrated that EDDS could be regarded as a good candidate chelate for the
environmentally safe phytoextraction of Cu and other metals in contaminated soils. The simple and sequential
extraction showed that most metals were associated to available fractions.
.H\ZRUGV SK\WRH[WUDFWLRQ

:

, chelants, sequential extraction

A descontaminação de áreas com teores elevados de metais pesados pela utilização de técnicas de remediação
“in situ”, como a fitorremediação, tem atraído a atenção da comunidade científica, principalmente pelas vantagens
oferecidas em relação ás técnicas tradicionais de engenharia. Entretanto, muitas vezes a absorção dos metais pelas
plantas é limitada pela baixa solubilidade e difusão destes no solo e para a superfície das raízes. Neste contexto, tornase importante o uso de agentes complexantes, a fim de aumentar a absorção dos metais pelas plantas e facilitar o
processo de fitorremediação.
O EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético) tem sido freqüentemente empregado, porém sua baixa
degradabilidade tem levado ao questionamento de seu uso (Egli, 2001). Neste sentido, o EDDS (acido [S,S] etileno
diaminosuccínico), que apresenta boa degradabilidade e cuja meia vida está na faixa de 2,5 dias, torna-se uma
alternativa (Schowanek HWDO, 1997).
Diversos aspectos relativos à utilização de agentes complexantes ao solo ainda permanecem obscuros uma vez
que, detalhes quanto ao seu comportamento no solo são pouco conhecidos. Neste contexto, a busca por agentes
complexantes alternativos, com propriedades complexantes fortes e mais biodegradáveis, como o EDDS, necessitam ser
adequadamente avaliados.
Para avaliar a disponibilidade de metais pesados no solo, têm sido utilizados métodos de extrações simples, tais
como: sais neutros, ácidos, bases e agentes complexantes ou complexantes (Abreu HW DO., 2002). No entanto, como a
quantidade do elemento varia com o extrator, essas extrações têm apresentado graus variados de sucesso, para diagnose
de deficiência ou toxidez desse elemento para as plantas (Nascimento HW DO., 2002). Os teores de metais extraídos pelo
método DTPA, além de avaliar a disponibilidade de micronutrientes para fins agrícolas pode ser usado para monitorar
solos contaminados com Cd, Cr, Pb e Ni (Abreu HWDO 2005).
Por sua vez, as extrações químicas seqüenciais têm sido empregadas para inferir sobre as formas em que os
metais encontram-se associados ao solo e sobre as alterações decorrentes das mudanças dessas formas químicas em
função do manejo do solo e com isso auxiliar na compreensão dos processos que influenciam a disponibilidade dos
metais no solo (Shuman, 1991). Entretanto, não existe uma padronização para esquemas de fracionamento e cada
pesquisador utiliza seu próprio esquema ou uma modificação de um modelo desenvolvido por outro.
Com o objetivo de avaliar a eficiência do agente complexante EDDS, na solubilização de metais pesados em
amostras de solos com teores elevados de metais e definir as proporções destes dos metais associadas a cada
componente da fase sólida dos solos, desenvolveu-se um estudo em laboratório.
Foram utilizadas amostras superficiais (0-20 cm profundidade) de dois solos com teores elevados de metais
pesados, coletadas em área de aplicação sucessiva de lodo de esgoto (LVJ) e em área industrial contaminada
acidentalmente por material mineral empregado na fabricação de fertilizantes (LVP), representando respectivamente
fontes de contaminação orgânica e inorgânica. As amostras de solo foram secas ao ar, destorroadas, passadas em
peneira de malha de 2mm e analisadas química (Raij HWDO., 2001) e fisicamente (Camargo HWDO., 1986) (Tabela 1).
Os tratamentos foram constituídos por dois solos (LVJ e LVP) e dois agentes complexantes (EDTA e EDDS),
aplicados nas doses 0, 250, 500 e 750 mg kg-1.

Foram determinados os teores total e disponível dos metais pesados nas amostras de solo pelos métodos EPA
3051 e DTPA pH 7,3 (Raij HWDO., 2001), os teores solubilizados e extraídos por EDTA e EDDS e os teores dos metais
associados a cada componente da fase sólida dos solos, obtidos pelo fracionamento seqüencial.
A extração dos metais foi realizada agitando-se 3,0 g de amostras do solo com 30,0 mL da solução complexante,
preparada em uma solução de CaCl2 10 mmol L-1, em tubos de centrífuga de 50mL, durante 24 h. Na dose zero, o solo
foi agitado com 30 mL de uma solução contendo apenas CaCl2 10 mmol L-1. Após o término do tempo, os tubos foram
centrifugados e o sobrenadante filtrado.
O fracionamento seqüencial foi realizado em duplicata, nas amostras de solo que não receberam a aplicação do
EDTA e do EDDS. O método utilizado foi aquele descrito por Ahnstrom & Parker (1999), que utiliza o
SrNO3 0,1 mol L-1 como extrator da fração solúvel + trocável, seguido do NaOCl 5,25%, a pH 8,5, que extrai
preferencialmente, os metais ligados à fração orgânica; a mistura NH4Ox 0,2 mol L-1 + ácido oxálico 0,2 mol L-1 +
ácido ascórbico 0,1 mol L-1, a pH 3,0, para os óxidos. A extração das formas menos solúveis, denominadas de residual,
foi utilizado método 3051.
Os teores dos metais pesados nos extratos de solo e nos extratos do fracionamento foram determinados por
espectrometria de emissão ótica de plasma (ICP-OES) e os resultados submetidos à análise de variância e regressão
utilizando-se o software Minitab V 13.1.
Apesar do pH próximo das amostras de solo estudadas, o teor de matéria orgânica é bem diferenciado, refletindo
a origem da fonte de contaminação com metais pesados (Tabela 1).
Os metais pesados presentes em maiores teores nos solos foram Zn, Cu e Pb, no LVP e Zn, Cu, Ni e Pb, no LVJ.
Os maiores teores de Ni encontrados no solo LVJ devem-se a constituição química do lodo de esgoto utilizado, rico em
níquel (Tabela 1).
Dentre os metais analisados, o Zn, o Cu e o Fe foram aqueles que tiveram as solubilidades amplamente
aumentadas, independentes da fonte de contaminação do solo (orgânica ou inorgânica) e do agente complexante
utilizado (EDTA ou EDDS) (Tabela 2). A solubilização do Ni no LVJ também foi significativa.
No LVP, a seguinte ordem de solubilização foi observada: Zn>Cu>Fe, independente do agente complexante
utilizado. Entretanto, no LVJ o EDTA e o EDDS comportaram-se de forma diferenciada, apresentando as seguintes
ordens de solubilização: Zn > Fe > Cu, para o EDTA e Fe > Cu > Zn para o EDDS. A solubilização do Cd e do Mn em
ambos os solos e Ni no LVP não foi significativa.
O efeito dos agentes complexantes na solubilização dos metais pesados (Tabela 2) pode ser, em parte, atribuído
aos elevados teores desses elementos no solo (Tabela 1) e as constantes de formação dos agentes complexantes com
esses metais.
De forma geral os maiores teores de metais pesados foram observados no solo LVP exceto Cr e Ni que foram
maiores no solo LVJ.
Comparando-se os teores de Cu extraídos por EDTA e por EDDS, observa-se que os maiores teores foram
obtidos pelo EDDS (Tabela 2). Este fato parece estar relacionado à formação da espécie CuH2EDDS, que possui
elevada constante de formação (log k = 26,80). Já para o Zn, a maior extração foi com EDTA nos dois solos onde a
espécie formada é ZnEDTA, que também apresenta elevada constante de formação (log k = 16,50).
Com relação ao Ni, os maiores teores solubilizados foram verificados para o LVJ. Este fato está relacionado
diretamente com os teores do elemento encontrados neste solo e a composição química do lodo de esgoto aplicado no
solo (Tabela 2). Porém o EDDS extraiu quantidades cerca de 100% maiores do que o EDTA. Apenas o EDTA extraiu
Cd nos dois solos, o qual se encontrava em concentrações menores.
O efeito da aplicação de doses crescentes dos agentes complexantes aos solos foi verificado pela análise de
regressão. Observa-se uma tendência crescente linear ou quadrática das quantidades extraídas de Cu, Fe, Zn e Ni dos
solos. Surpreendentemente, este fato parece não estar associado à fonte de contaminação do solo (orgânica ou
inorgânica), mas somente com as características dos agentes complexantes.
De forma geral, o EDDS foi mais eficiente que o EDTA em extrair Cu, Fe e Ni do solo enquanto que o EDTA se
mostrou ligeiramente superior ao EDDS na extração do Zn e Cd do solo. Esses resultados concordam em parte com
aqueles apresentados por Luo HWDO (2005). Segundo os autores, o EDDS foi mais eficiente que o EDTA em extrair Cu e
Zn de solos com pH 7.3. Tandy HWDO (2006) sugeriram que a utilização do EDDS é mais interessante em solos com pH
próximo a neutralidade devido à baixa competição do cálcio pelo complexante. Para o ferro, as características do solo
pareceram ser mais importantes do que o próprio agente complexante visto que para os dois complexantes estudados a
extração em cada solo foi muito semelhante, mas diferente entre os solos.
Comparando a extração de metais pesados usando o método DTPA (Tabela 1) com a obtida com o uso do EDTA
e do EDDS tem-se que a adição de 750 mg kg-1, tanto de EDTA como de EDDS (Tabela 2), nas duas amostras de solo,
proporcionou maior extração de metais, exceção para o Cu, usando o EDDS no LVJ, cujas extrações foram similares
(Tabela 2). Considerando os valores dos metais pesados extraídos pelo DTPA (Tabela 1), como referência do teor
disponível para as plantas, os resultados mostram claramente que os complexantes (EDDS e EDTA) foram eficientes
em aumentar a disponibilidade dos metais para as plantas. Portanto, os complexantes EDTA e EDDS poderão ser
usados em programas de fitorremediação de solos contaminados por metais, objetivando aumentar a absorção de metais
pelas plantas.

A presença dos metais Cu e Zn em altas concentrações nos solos e em frações mais disponíveis na fase sólida,
juntamente com sua elevada afinidade pelos complexantes (Tandy HW DO 2006) podem explicar a elevada extração
destes elementos pelos dois complexantes, independentemente do tipo de solo e fonte de contaminação (Tabela 3).
Os maiores teores de Cu foram encontrados nas frações ligadas à matéria orgânica e aos óxidos; Zn nas frações
solúvel + trocável (S+T) , matéria orgânica (MO) e oxídica (OX); e Cd na fração oxídica (Tabela 3), independente do
local coletado que está relacionado com o tipo de fonte de contaminação – inorgânica (Paulínia) e orgânica
(Jaguariúna). Considerando o percentual de metais extraídos em cada fração em relação ao teor total tem-se: 33,5% de
Cu, 12,5% do Ni, 60,5% de Pb e 71,4% do Zn nas frações mais disponíveis (S+T e MO), no LVP. Para o LVJ, 44,3%
do Cu; 42,3: do Ni, 42,0% do Pb e 70,6% do Zn encontram-se nas frações mais disponíveis. Essa distribuição, de metais
em frações mais disponíveis, era esperada para o solo contaminado com lodo de esgoto (LVJ). Os relatos de Galbos HW
DO (2004) mostram que a aplicação continua de altas doses de lodo em solo pode causar a contaminação do solo por
metais, e estes permanecem em frações mais disponíveis para as plantas devido ao elevado aporte de matéria orgânica.
Com base nos resultados do fracionamento infere-se que o tipo da fonte de contaminação (orgânica ou inorgânica) não
teve influência na distribuição dos metais entre as diversas frações do solo.
Chama atenção o grande percentual de Zn ligado à fração orgânica do solo, independentemente da fonte
contaminadora do solo ser orgânica ou inorgânica (Tabela 3). Esse resultado era esperado somente para o local que
recebeu lodo de esgoto. Conforme relatos de Hseu (2006) grande parte do Zn do solo está ligado à matéria orgânica, em
locais que receberam lodo de esgoto. Quando a fonte de contaminação foi inorgânica (LVP), esperava-se um grande
percentual de Zn ligado à fração oxídica do solo e não na matéria orgânica (Tabela 3). Esquemas de fracionamento
realizados em solos oxídicos mostram que grande parte do Zn está ligado aos óxidos, forma menos disponível às
plantas, e não na matéria orgânica (Borges & Coutinho, 2004).
Com base nos resultados conclui-se que: (a) os metais pesados encontram-se principalmente nas frações mais
disponíveis do solo, (b) a distribuição dos metais pesados no solo não depende do tipo de contaminação, orgânica ou
inorgânica, sofrida, e (c) o EDDS é uma agente complexante eficiente em solubilizar cobre e outros metais de solos
contaminados, devendo ter sua utilização preferida em programas de fitorremediação auxiliada por agentes
complexantes.
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areia
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89
441

5,7
5,6
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Cu
Fe
Mn
Zn
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Ni
Pb
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14
60
287
0,7
0,3
9,7
20
159
6,0
70
0,3
6,0
2,0
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Ni
Pb
----------------------------------------------------------mg kg-1------------------------------------------------------------225
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481
646
8
8
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3
30
23
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Teores dos metais pesados solubilizados dos solos por EDTA e EDDS.
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&X

)H

0Q

1L

=Q

mg kg-1
LVP

EDTA
0
<0,05
<0,05
<0,05
8,78
<0,05
250
0,06
8,17
0,79
7,88
<0,05
500
0,10
14,97
1,48
7,83
<0,05
750
0,16
20,79
1,92
8,69
<0,05
EDDS
0
<0,05
<0,05
<0,05
8,78
<0,05
250
<0,05
36,21
0,05
9,08
<0,05
500
<0,05
55,63
2,86
6,73
<0,05
750
<0,05
62,35
6,17
6,60
<0,05
EDTA
LVJ
0
<0,05
<0,05
0,68
3,88
0,31
250
0,09
5,94
7,26
3,46
0,93
500
0,19
11,29
18,18
3,49
2,13
750
0,23
14,43
37,35
3,95
3,63
EDDS
0
<0,05
<0,05
0,68
3,88
0,31
250
<0,05
20,65
15,12
4,12
3,44
500
<0,05
26,24
42,09
3,84
5,42
750
<0,05
27,65
64,15
4,13
5,97
* As leituras de Pb ficaram abaixo do limite de detecção e não foram quantificados nos extratos.
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– Teores de metais pesados nas várias frações das amostras do LVP
e LVJ.
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&X
1L
3E
=Q

<0,1
0,23
<0,1
<0,1
81,4

<0,1
62,55
1,07
28,56
361,50

6,0
90,0
<0,1
12,0
61,0

2,5
34,2
7,1
6,7
116,2

<0,1
0,2
3,2
<0,1
32,9

<0,1
30,2
7,2
8,1
104,2

3,9
25,3
11,5
9,0
41,6

<0,1
12,9
2,8
2,2
15,4


&G
&X
1L
3E
=Q

8,4
186,9
8,2
47,2
620,1

110,8
83,2
101,0
95,1
96,0

3,9
68,6
24,6
19,3
194,1

125,8
79,6
81,1
83,2
92,5

/9-

1. Total calculado=soma das frações S+T, MO, OX e Res. 2. Porcentagem extraída = Soma das frações/teor total * 100

23,01
50,28
73,94
99,28
23,01
18,09
40,51
73,24
3,79
26,82
46,25
57,22
3,79
4,55
7,84
12,79
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Abstract
The origin of enclaves within a Paleoproterozoic basement from the Cabo Frio Tectonic Domain, southeast Brazil, is
investigated here with petrological data and Sm-Nd analysis. Two groups were identified. Circular and eliptical dioritic
enclaves with sharp and gradational contacts occur in the metatonalites (2.0 Ga crystallization age) with concordant
foliation. They are interpreted as autoliths. The TDM model ages varied from 2.6 to 2.5 Ga, similar to the model ages
obtained in the host rocks. The second group is represented by amphibolitic enclaves with angular shape and a
compositional internal banding discordant with the host rock structures. These are considered xenoliths and show a TDM
model age of 3 Ga. Therefore the amphibolitic lenses are remnants of a pre-2.0 Ga crust which was intruded by the 2.01.95 Ga metatonalites and metagranites of the basement. The occurrence of Neoarchean crustal rocks is registered in the
coastal Kaoko Belt, in Namibia and Angola, SW Africa. This data provides more evidence for characterizing the
African affinity of the Cabo Frio Tectonic Domain that remained attached to South America during the Mesozoic rifting
event. Furthermore the results show the efficiency of the Sm-Nd method in separating crustal segments with distinct
tectonic evolutions.
Key words: Paleoproterozoic basement, enclaves, TDM model ages
Introdução
O Domínio Tectônico Cabo Frio (DTCF) é uma unidade geotectônica aflorante na porção sudeste do Estado do Rio de
Janeiro, adjacente ao segmento central da Faixa Ribeira. Apresenta pelo menos quatro características importantes
distintas do seu terreno vizinho (Schmitt et al., 2004): (1) registro de um evento tectono-metamórfico mais jovem
(Cambriano); (2) presença de estruturas deformacionais de direção NW-SE, ortogonais às direções estruturais NE-SW
predominantemente no restante do orógeno; (3) a não ocorrência de plútons de idade brasiliana e (4) paragênese
metamórfica indicativa de pressão média a alta e temperatura alta (no mínimo 9 kbar e temperatura superior a 780ºC). O
DTCF é constituído por três unidades litoestratigráficas pré-ordovicianas (Schmitt et al., 2004): (i) ortognaisses félsicos
Região dos Lagos (Paleoproterozóico); (ii) ortoanfibolitos Forte São Mateus (de idade desconhecida) e (iii) associação
de anfibolitos e paragnaisses (Neoproterozóico), denominadas Sucessões Búzios e Palmital. Os ortognaisses Região dos
Lagos são considerados embasamento e apresentam similaridade geológica com as rochas paleoproterozóicas do Craton
do Congo e da faixa móvel Kaoko, no sudoeste da África (Fonseca, 1993, Seth et al., 1998, Paulo et al., 2006). Possuem
uma composição granítica a tonalítica com intercalações de ortoanfibolitos. Os protólitos ígneos foram gerados no
intervalo de 2,03 a 1,95 Ga (Schmitt et al., 2004) sendo deformados e metamorfisados no Cambriano juntamente com as
rochas supracrustais. Nos ortognaisses foram identificados vários enclaves dioríticos e anfibolíticos de idade e origem
desconhecida. Este trabalho tem como objetivo descrever a geologia dos enclaves e, através da geoquímica isotópica
Sm-Nd, discutir suas prováveis origens comparando com a encaixante e com as demais unidades litotectônicas da
África e Brasil. Os resultados demonstram a eficácia da metodologia Sm-Nd como ferramenta para a identificação de
segmentos crustais com evoluções distintas.
Geologia dos enclaves
Os afloramentos estudados ocorrem nas proximidades da praia das Conchas, em Cabo Frio, RJ. Esta área foi
selecionada para o estudo dos enclaves do embasamento por ser uma zona de menor deformação (low strain),
preservando uma série de estruturas primárias tais como: contatos ígneos e enclaves angulosos (sem estiramento).
No campo, foram identificados dois grupos de enclaves: dioríticos e anfibolíticos. Os enclaves dioríticos ocorrem
preferencialmente nos metatonalitos do embasamento. Apresentam uma forma predominantemente elíptica (Fig. 1a),
com dimensões decimétricas, normalmente orientados e/ou estirados paralelos às estruturas deformacionais da
encaixante cuja orientação principal de estiramento é NW-SE. Os contatos com a encaixante podem ser bruscos, retos
ou curvilíneos. Em alguns casos, apresentam contatos difusos, onde são identificados fenocristais de plagioclásio no
enclave, semelhantes aos da encaixante, sugerindo uma assimilação parcial do enclave pela mesma. Apresentam textura
equigranular fina a média. Ao microscópio observam-se os minerais essenciais, plagioclásio (57-68%) e quartzo (314%). Os minerais máficos são biotita (5-23%) e anfibólio (4-24%). Os minerais acessórios são K-feldspato, zircão,
titanita, muscovita e ilmenita. As texturas observadas são granoblástica, conferida pelos minerais quartzo e feldspato,
lepidoblástica dada pela orientação da biotita e anfibólio, mirmequítica, e simplectítica. Tais rochas apresentam
composição quartzo-diorítica a tonalítica.

Os enclaves anfibolíticos apresentam formas angulosas e um bandamento composicional interno milimétrico
constituído pela intercalação do anfibolito com veios leucocráticos de textura fina com quartzo e plagioclásio (Fig. 1b).
Os contatos são bruscos, retos ou curvilíneos, com os metatonalitos e metamonzogranitos do embasamento. Nos
domínios menos deformados, os enclaves anfibolíticos apresentam bandamento paralelo a uma foliação tectônica,
ausente na encaixante granítica, sugerindo que estes sejam xenólitos. Ao microscópio observam-se os minerais
essenciais plagioclásio e anfibólio. O quartzo (0,8-3%) aparece ora como mineral varietal, ora como mineral acessório.
Outros minerais acessórios são: a ilmenita, apatita e zircão. As texturas observadas são granoblástica (plagioclásio) e
lepidoblástica (anfibólio).

(a)

(b)

Figura 1: (a) Enclaves dioríticos com forma eliptica no anfibólio metatonalito. Notar cristais de anfibólio dentro do
enclave e na encaixante (Ponto GV-05). (b) Enclaves anfibolíticos com forma triangular angulosa no anfibóliometatonalito. Notar bandamento composicional interno e ausência de foliação tectônica na encaixante (Ponto GV-06).
Geoquímica isotópica Sm-Nd
Cinco amostras coletadas foram analisadas no Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociências da UnB
seguindo-se metodologia de Gióia & Pimentel (2000). As amostras dos enclaves dioríticos apresentam uma variação
mínima nas idades modelo TDM, entre 2,57 e 2,75 Ga, com valores de εNd(2,0) entre –5,3 e –6,7 (Fig. 2). A amostra GV4A apresentou um erro maior na razão 143Nd/144Nd, 30 ppm, contudo a idade modelo TDM de 2,65 Ga é coerente com as
demais amostras do grupo. A amostra GV-08B é a única representativa do grupo dos enclaves anfibolíticos. Em relação
às outras quatro amostras, ela apresenta uma idade modelo TDM mais alta, em torno de 3 Ga, e um valor de εNd(2,0) de –
8,3.
Discussão
Os resultados Sm-Nd corroboraram com a separação observada no campo. Os dois grupos de enclaves apresentaram
uma distinta curva de evolução do Nd (Fig.2). As idades modelo TDM obtidas nos enclaves dioríticos oscilaram entre 2,6
e 2,7 Ga e concordam com aquelas obtidas para os ortognaisses félsicos do embasamento Região dos Lagos, realizadas
anteriormente (Fonseca, 1993, Schmitt et al., 2004). As feições de campo tais como as indicações de crescimento do
mesmo mineral tanto no enclave quanto na encaixante, os contatos difusos entre ambos e o fato da composição e textura
do enclave assemelhar-se com a matriz da encaixante, poderiam indicar que estes são cogenéticos ao anfibólio
metatonalito, ou seja, seriam autólitos. Entretanto, ainda são necessárias análises químicas em ambas as unidades para
confirmar esta sugestão bem como a realização de datação U-Pb em zircão. A amostra de enclave anfibolítico analisada
apresentou uma idade modelo TDM de 3 Ga, mais antiga do que as idades modelo do embasamento, sendo que sua curva
de evolução de Nd está menos inclinada do que o envelope do embasamento (Fig. 2). Com base nestes dados e ainda
nos critérios de campo, tais como, a ocorrência de bandamento composicional e a presença de foliação pretérita, sugerese neste trabalho, que os enclaves anfibolíticos seriam xenólitos. Ou seja, estes enclaves eram a encaixante anfibolítica
quando houve a intrusão e cristalização dos corpos ígneos tonalíticos e monzograníticos de 2.0 Ga. A partir desses
resultados, será investigada a idade destes xenólitos anfibolíticos pré-2,0 Ga. Embasamento neoarqueano é conhecido
em lentes retrabalhadas dentro da Faixa Kaoko na Namibia (Seth et al., 1998) e em Angola (Delor et al., 2006). Portanto
o reconhecimento destes xenólitos no Domínio Tectônico de Cabo Frio é mais uma evidência de que este terreno
geológico é parte do continente africano que ficou anexado à América do Sul durante o rifteamento mesozóico.
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ABSTRACT
River sediments have been used as an important integrator in research efforts aimed at enhancing the
understanding on natural and anthropogenic pressures on natural ecosystems, and also to assess the levels of
heavy metal contamination in the river catchments. Sampling stations were distributed in our study along the
Paraiba do Sul River (3 sampling stations: Higher, Medium and Lower Portion) a multi-source system, and on
the Imbé River (1 sampling station), a system mostly influenced by agricultural sources. All areas were
sampled in 2006 during the dry and wet seasons, and analyzed for Al, Fe, Mn, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn. The
highest concentrations for Cr, Cu, Ni, Pb and Zn were observed on the low and medium RPS sections, while
during the dry season all stations showed a slighter enrichment for Al, Fe, Cu, Ni, and Pb.
Key words: heavy metals, fluvial sediments, contamination
INTRODUÇÃO
O estudo da contaminação por metais pesados em rios tem proporcionado predizer ou identificar as
fontes pontuais de poluição e o grau de extensão desses poluentes, uma vez que potencialmente representam
uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas. As principais fontes antropogênicas de metais pesados que se
somam as naturais têm sido relacionadas aos efluentes urbanos (principalmente Cr, Cu, Pb, Zn, Mn e Ni), a
queima de combustíveis fósseis (Cu, Ni, Pb), as indústrias de beneficiamento de ferro e aço (Cr e Zn),
fertilizantes (Cu, Fe, Mn, Ni e Zn) e depósitos de rejeitos (Zn, Mn e Pb) (Förstner & Wittman, 1983). Uma
vez que esses metais integram-se aos componentes da paisagem, os sedimentos representam uma ferramenta
importante na avaliação do grau de contaminação desses poluentes, tendo em vista que são representativos
dos processos que ocorrem nas bacias de drenagem dos sistemas hídricos em questão. De um modo geral, as
maiores concentrações de metais pesados são encontradas em sedimentos com granulometria fina (< 63μm)
(Paul et al., 1994) e com elevadas concentrações de matéria orgânica, caracterizando propriedades
geoquímicas importantes no processo da mobilização desses poluentes inorgânicos no sedimento.
O objetivo do presente estudo é avaliar a concentração de metais pesados (Fe, Al, Mn, Cu, Cr, Zn, Ni
e Pb) e de matéria orgânica na fração < 63μm de sedimentos superficiais em três pontos ao longo do rio
Paraíba do Sul (RPS) e no rio Imbé ao final da estação seca e chuvosa de 2006.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
O RPS nasce no Estado de São Paulo, na Serra da Bocaina. Até a sua foz, no município de São João
da Barra (Rio de Janeiro), percorre aproximadamente 1.150km. Além do abastecimento domiciliar da
população residente no seu entorno, as águas do RPS e seus afluentes são usados como meio de diluição dos
efluentes urbanos produzidos ao longo de sua bacia. De acordo com a morfologia do seu leito, o RPS pode
ser dividido em 3 porções: Alto Paraíba (Porção Superior), área equivalente à bacia de drenagem da nascente
2

à cidade de Jacareí – SP (7.363 km ); Médio Paraíba (Porção Média), corresponde à região que se estende de
2

Jacareí a Itaocara - RJ (27.570 km ); Baixo Paraíba (Porção Inferior), de Itaocara a foz do rio, situada no
2

município de São João da Barra – RJ (22.402 km ) (Fig. 1). O rio Imbé, área considerada ausente de
contaminação, nasce no município de Santa Maria Madalena, percorrendo 70 km até sua desembocadura na
Lagoa de Cima, no Município de Campos dos Goytacazes (SEMADS, 2001).

1

Estratégia de Amostragem
As coletas de sedimento superficial (até 10 cm de profundidade) foram realizadas utilizando-se
busca-fundo do tipo Van-Veen em 4 estações: Ponto 1= São José dos Campos (alto Paraíba); Ponto 2= Volta
Redonda (médio Paraíba); Ponto 3= Campos dos Goytacazes (baixo Paraíba); Ponto 4= rio Imbé – controle
(fig. 1). As épocas de coleta foram no final da estação chuvosa (março) e final da estação seca (setembro) do
ano de 2006. Os sedimentos foram identificados e armazenados em sacos plásticos, resfriados em gelo e
posteriormente armazenados a -4°C até o momento de seu processamento. Em laboratório, a fração siltoargilosa foi separada à úmido (água do local de amostragem) utilizando-se uma peneira (Granutest) com
abertura de 63 μm. Em seguida as amostras foram liofilizadas até atingirem massa constante, homogeneizadas
e estocadas até o momento da análise.

Figura 1: Localização dos pontos de coleta ao longo do RPS e do rio Imbé. (1) alto RPS, (2) médio
RPS, (3) baixo RPS e (4) rio Imbé (controle).
Determinação de Matéria Orgânica
Para quantificação de matéria orgânica, cerca de 1,00±0,05mg de sedimento correspondente a fração
63 μm foram calcinados em forno mufla por 1h a 550 °C (Kiehl, 1985). Em seguida, após esfriamento, as
amostras foram novamente pesadas e processadas os cálculos dos respectivos percentuais. A determinação
foi realizada em duplicata, considerando-se apenas as replicatas com desvio médio menor que 10%.
Determinação de Metais Pesados
Alíquotas de 0,300g foram acondicionadas em bombas de teflon e submetidas ao seguinte
procedimento de digestão (Pozebon, 2004): 1- duas etapas em seqüência com a adição de 6 mL de ácido
fluorídrico 48%, 7 mL de ácido nítrico 65% e 3 mL de ácido clorídrico 37%, em bloco digestor por 12 h a
150°C; 2- adição de 10 mL de água régia (HCl + HNO3; 3:1), por 12 h a 130°C; 3- evaporação, para redução
do volume de ácido concentrado; 4- após esfriamento, adição de 10 mL de ácido nítrico 0,5 N em bloco
digestor por 2 h a 80 °C; 5) após o resfriamento, filtração (quantitativo Framex, faixa branca) e as amostras
acondicionadas em frascos plásticos. As determinações de metais pesados foram realizadas em ICP - AES
(Varian Liberty series II) no Laboratório de Ciências Ambientais, da UENF.
As concentrações de metais pesados foram submetidas a análise de variância (ANOVA) e quando
significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% (p < 0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os teores de matéria orgânica e metais pesados obtidos nas amostras de
sedimento. Foi observada uma variação sazonal de matéria orgânica tanto nas estações de amostragem do RPS
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quanto no rio Imbé, caracterizando em média, o dobro da concentração desse substrato na estação chuvosa.
Este padrão pode estar associado entre outras fontes, à retomada pelo rio no período de cheia, das áreas
marginais, dos ambientes de deposição e ilhas, que são importantes fontes de material fino rico em matéria
orgânica (Figueiredo, 1999).
Tabela 1: Teores médios de matéria orgânica e metais pesados nos sedimentos das quatro estações de
amostragem coletados no final da estação chuvosa e seca de 2006. IC – Imbé estação chuvosa; IS – Imbé
estação seca; BC – baixo RPS estação chuvosa; BS – baixo RPS estação seca; MC – médio RPS estação
chuvosa; MS – médio RPS estação seca; AC – alto RPS estação chuvosa; AS – alto RPS estação seca.
Metais Pesados (µg. g – 1)
% MO

Al

Fe

Mn

Zn

Cr

Cu

Ni

Pb

IC
IS

6,13
2,25

24760
63561

46593
46444

463
276

98,2
99,2

38,1
56,2

13,2
21,6

18,4
27,1

15,4
2,0

BC
BS

6,02
2,49

40708
72202

48748
66150

901
572

105
112

55,4
78,6

26,5
43,7

28,3
35,6

19,3
8,8

MC
MS

6,36
2,65

28422
60161

49947
58079

634
573

113
209

54,8
193

30,3
40,6

18,4
23,8

20,7
14,7

AC
AS

5,96
2,59

25396
80403

34916
40307

505
216

172
238

31,2
58,2

18,9
37,4

17,2
29,0

23,8
10,8

Apesar do sedimento na estação chuvosa ser caracterizado por um material mais grosseiro e com
menores concentrações de metais e de matéria orgânica devido ao efeito diluidor do quartzo e espécies
minerais densas, a normalização do tamanho dos grãos na fração menor que 0,063 mm tende a diminuir essa
influência. Não foi observada variação espacial no teor de matéria orgânica entre as estações do RPS.
As concentrações de Al, Cu, Ni, Fe, e Zn no sedimento mostraram um padrão sazonal com valores
mais elevados na estação seca (fig 2), comparativamente aqueles observados na estação chuvosa. As
concentrações elevadas de Fe no baixo RPS observadas neste estudo são ratificadas pelo RADAMBRASIL
(1983), uma vez que os solos da região apresentam teores de óxidos de ferro entre 8% e12%.
Os teores de Cr e Zn parecem estar associados a resíduos provenientes de processos siderúrgicos.
Talvez esta associação seja responsável pela elevada concentração dos dois elementos na estação seca na
região do médio RPS. Segundo padrões sazonais de transporte descritos na literatura para os elementos Zn e Cr
na região da bacia de drenagem do RPS (Carvalho et al., 1999) as concentrações desses dois elementos tendem
a diminuir em épocas em que há aumento da vazão. Considerando como possíveis fontes antrópicas desses
elementos as indústrias e os esgotos urbanos, em época de seca, com o volume menor de água disponível, é
possível um favorecimento da sobreposição de fontes antrópicas às fontes naturais.
Um comportamento oposto foi observado para o Pb e Mn,cujos teores foram mais baixos na estação
seca. Após a sua deposição em solos da bacia de drenagem, o Pb tende a ser transportado pelo escoamento
superficial na ocasião das chuvas para o leito dos rios, uma vez que sua principal fonte é o aporte atmosférico,
advindo da queima de alguns combustíveis. No caso do Mn, os maiores valores de matéria orgânica no
sedimento na estação chuvosa podem estar causando aumento no consumo de oxigênio em função da
decomposição, favorecendo a redução ao estado de oxidação 2+ e conseqüente liberação para coluna d´água.
Os dados deste trabalho permitem inferir que as diferentes regiões analisadas apresentaram
concentrações distintas de metais, mostrando que estas são governadas por atividades peculiares e restritas a
cada região de amostragem. Esta conclusão corrobora a sugestão de Carvalho et al., (1999) em que os autores
argumentam que as barragens existentes ao longo do RPS têm um papel fundamental na retenção de metais
pesados, impossibilitando a sobreposição de fontes ao longo do curso do rio.
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Figura 2: Concentração de metais pesados no sedimento dos quatro pontos de amostragem coletados no final da
estação chuvosa e seca de 2006. IC – Imbé estação chuvosa; IS – Imbé estação seca; BC – baixo RPS estação
chuvosa; BS – baixo RPS estação seca; MC – médio RPS estação chuvosa; MS – médio RPS estação seca; AC –
alto RPS estação chuvosa; AS – alto RPS estação seca.
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Abstract: In the Pontalina Region, southern portion of the Goiás State, granite to trondhjemite gneisses are described
(Gneiss Unit). These rocks show chemical composition similar to the neoproterozoic gneisses of Goiás Magmatic Arc
(TDM = 0.9 - 1.2 Ga). Chemical data now presented indicate that gneisses and metavolcanics that belong to a
Metassedimentary Unit, cropping under the Gneiss Unit, have similar characteristic and probably some of then have the
some sedimentary nature, or they are chemically affected by metamorphic process. In this way the metassedimentary
unit is not a good indicator of the protolith of these gneisses. The geochemical data of the Metassedimentary Unit are
very similar to the Gneiss Unit suggesting that both of them are generated in the magmatic arc environment.
Keywords: Brasília Belt, Goiás Magmatic Arc, gneiss.
INTRODUÇÃO

A porção meridional da Faixa Brasília é constituída por três compartimentos tectono-metamórficos (Fuck et
al., 1994, 2005), que de leste para oeste podem ser divididos em: i) Domínio Externo composto por depósitos de
sedimentos de margem passiva (Grupo Paranoá e Canastra e Formações Vazante e Ibiá, sobrepostos pelo Grupo
Bambuí); ii) Domínio Interno composto por sedimentos plataformais de margem passiva, seqüências marinhas
profundas e restos de melange ofiolítica e intrusivas graníticas (Grupo Araxá); rochas granulíticas e corpos graníticos
intrusivos (Complexo Anápolis-Itauçu); iii) seqüências vulcanossedimentares e corpos graníticos sincolisionias (Arco
Magmático de Goiás).
Na região de Pontalina o Arco Magmático de Goiás é constituído por duas unidades petrográficas denominadas
informalmente de Unidade Gnáissica e Unidade Metassedimentar (Navarro & Zanardo, 2005, 2007). A primeira é
constituída por um conjunto de gnaisses variados que incluem muscovita gnaisse, biotita-muscovita gnaisse, hornblenda
gnaisse, hornblenda-biotita gnaisse porfiróides ou não, geralmente quartzosos e ricos em epidoto. A segunda é
constituída por rochas metassedimentares pelíticas a psamopelíticas que compreendem muscovita xisto, muscovitaquartzo xisto, quartzito, quartzito ferruginoso, etc. intercalados por gnaisses quartzosos (muscovita gnaisse e biotitamuscovita gnaisses, geralmente apresentando forte muscovitização e ricos em epidoto) - (Navarro & Zanardo, 2005,
2007). Intercalações de rochas metamáficas (anfibolitos, anfibólio xisto e granada anfibolito) são freqüentes,
principalmente na Unidade Gnáissica. Mais raramente ocorrem intercalações de rochas metaultramáficas (talco xisto,
clorita xisto e serpentinito) associadas (Navarro & Zanardo, 2005, 2007). Estreitas faixas de rochas granoblásticas de
granulação fina a média, equigranulares, localmente porfiroclásticas, ocorrem intercaladas nos gnaisses e
metassedimentos da Unidade Metassedimentar, constituído pequenas camadas ou bandas, que podem corresponder a
metavulcânicas de natureza ácida a intermediária.
Transformações retrometamórficas, catalisadas por circulação de fluidos durante os estágios tardios do
desenvolvimento da foliação principal, são observadas com maior ou menor intensidade nas rochas, principalmente da
Unidade Metassedimentar, onde se observa freqüente saussuritização do plagioclásio. O epidoto resultante possui cor
verde-amarelado, constitui cristais euedrais a anedrais, dispersos ou formando trilhas e vênulas concordantes ou não
com o bandamento ou foliação. A muscovita chega a formar cristais relativamente grandes (dois a três milímetros),
freqüentemente não orientados, dispostos no interior dos cristais de plagioclásio ou intersticialmente a outros minerais
como plagioclásio, feldspato potássico, anfibólio, etc.
Estudos geoquímicos revelam que os gnaisses da Unidade Gnáissica possuem composição cálcica a cálcio
alcalina, metaluminosa a peraluminosa, baixos teores em álcalis, enriquecimento em Ba, Sr, K, Rb em relação à Nb, Y,
Zr e ETR e apresenta anomalias negativas de Ti e Nb, semelhante à composição de magmas gerados em ambientes de
arcos magmáticos (Navarro & Zanardo, 2005, 2007). As rochas metamáficas possuem composição semelhante a
basaltos subalcalinos a andesíticos, de afinidade toleítica subalcalina a alcalina com características geoquímicas
semelhantes a basaltos oceânicos, principalmente do tipo E-MORB e de basaltos de arco (Navarro et al., 2005, Navarro
& Zanardo, 2006).
A principal estruturação tectônica observada na região é uma foliação principal denominada de Sn de direção
N-SE, com baixo a médio ângulo de mergulho para W-SW, paralela a um bandamento composicional e aos contatos
entre as rochas. Localmente ocorre uma xistosidade bem desenvolvida denominada de Sn-1 que é paralela ao
bandamento composicional (Sn-2) que é constituído principalmente por porções lepidoblásticas e granoblásticas de
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diferentes litotipos. Associado a Sn há uma lineação mineral (lm) e/ou de estiramento (le) com direção W-E e baixo
caimento para W. A foliação Sn está associada à principal fase de deformação (Dn) e contém lineação (lm e/ou le) com
direção W-E, que aliada a indicadores cinemáticos demonstra sistematicamente transporte tectônico de W para E.
As paragêneses ou associações minerais revelam que as rochas da área foram submetidas a um único evento
metamórfico, com o auge na fácies anfibolito, sob temperatura mínima de 600oC e regime de pressão compatível ou
superior ao barroviano. As relações texturais e microestruturais indicam que as associações minerais de mais alto grau
foram geradas no estágio inicial do desenvolvimento da foliação principal (Sn), ou mesmo antes (Navarro & Zanardo,
2007).
Retrometamorfismo na fácies xisto verde médio a alto, de caráter regional é caracterizado pela presença de
minerais que sugerem reequilibro em condições de fácies anfibolito inferior a xisto verde, e envolve a transformação
mineralógica do tipo: granada e anfibólio para biotita e clorita, surgimento de ilmenita e titanita a partir de rutilo,
formação de actinolita junto à borda de hornblenda, etc. As associações retrometamórficas mostram que este teve início
nos estágios finais da fase de deformação Dn que gerou a foliação Sn.
As idades modelo TDM das rochas do Arco Magmático de Goiás variam entre 0,8 a 2,2 Ga, com predomínio de
idades entre 0,9 - 1,2 Ga, e valores isotópicos εNd(T) entre –22 a + 5,8, a maioria fracamente negativos (> -1) a positivos.
A presença de algumas idades modelo mais velhas são interpretadas como resultado de contaminação por crosta siálica
paleoproterozóica (Rodrigues et al., 1999; Pimentel et al., 2000).
As razões isotópicas 147Sm/144Nd e 143Nd/ 147Nd variam respectivamente entre 0,0881 a 0,1383 e 0,512173 a
0,512600 e, as idades modelo TDM obtidas em rochas da região variam entre 0,90 a 1,46 Ga. Estes dados são
semelhantes aos de outras áreas do Arco Magmático de Goiás e mostram que a área estudada se originou na mesma
época a partir de mesma fonte ou fonte semelhante ao do Arco Magmático de Goiás (Navarro & Zanardo, 2007).
Isócrona Sm-Nd de rocha total para metavulcânica da região forneceu idade de 762 Ma, que é interpretada
como idade de cristalização do protólito (Pimentel et al., 2000). Recentemente Simões (2005, inédito) obteve idade UPb em zircão de ortognaisse da região de 630 Ma, interpretada como idade de cristalização. Extrapolando-se estas
idades de cristalização para as rochas da região, como intervalo de cristalização destas, os valores εNd(T) para as rochas
da região é fracamente negativo a positivo, indicando caráter juvenil destas rochas.
GEOQUÍMICA DOS GNAISSES DA UNIDADE METASSEDIMENTAR

Com no estudo petrográfico em associação observações de campo foram selecionadas 12 (doze) amostras da
Unidade Metassedimentar para a realização de análise química (rocha total) e estudos litogeoquímicos, no Laboratório
de Geoquímica (Labogeo) do Departamento de Petrologia e Metalogenia - DPM do Instituto de Geociências e Ciências
Exatas (IGCE), UNESP. As análises de elementos maiores (expressos na forma de óxidos SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3T,
MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O e P2O5) e traços (Ba, Nb, Rb, Sr, Cu, Cr, Ni e Zr) pelo método de Fluorescência de Raios
X (FRX) e a de Elementos Terras Raras (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb e Lu) e Y pelo método ICP–AES
(Espectometria de Emissão Atômica, com Fonte de Plasma Acoplado Indutivamente). O tratamento dos dados
geoquímicos e a construção de diagramas foram realizados com emprego do programa MINPET versão 2.02 (Richard,
1995).
Os gnaisses apresentam grande variação no conteúdo de elementos maiores (SiO2 – 68,01 a 78,17%, TiO2 0,17 a 0,67%, Al2O3 – 10,81 a 16,37%, Fe2O3T - 1,38 a 4,2%, MnO - 0,06 a 0,14%, MgO - 0,51 a 2,33, CaO – 0,29 a
3,03%; Na2O – 1,61 a 6,15%, K2O – 1,87 a 5,09% e de P2O5 - 0,01 a 0,14%) – (Fig. 1). Da mesma forma as rochas
interpretadas como metavulcânicas também apresentam grande variação no conteúdo de elementos maiores (SiO2 –
52,55 a 78,87%, TiO2 – 0,3 a 2,83%, Al2O3 – 9,86 a 18,95%, Fe2O3T - 2,53 a 10,36%, MnO - 0,02 a 0,1%, MgO - 0,01
a 4,69, CaO – 0,05 a 8,35%; Na2O – 0,36 a 5,96%, K2O – 0,69 a 11,11% e de P2O5 – 0,02 a 1,17%) – (Fig. 1).
A ausência de estruturas e texturas primárias, decorrentes de deformação e metamorfismo não permite
caracterizar com segurança a natureza dos protólitos, podendo em alguns casos ser de origem sedimentar ou ígneo. Na
tentativa de caracterizar o protólito das rochas utilizou-se o valor FD (Discriminatory Function), proposto por Shaw
(1972) que foi utilizado por este autor para caracterizar a origem de biotita gnaisses (Apsley Gneiss, Ontário, Canadá).
A utilização da FD mostra que parte das amostras podem ser derivados de sedimentos ou ter contribuição sedimentar
(Fig. 2A). A grande variação no conteúdo de elementos maiores e menores (incluindo elementos pouco móveis como
Zr, Nb e Y) pode ser resultado de protólitos sedimentares ou mistura destes, todavia pode resultar de transformações
tectono-metamórfica em condições anisoquímicas.
Os teores de SiO2 mostram composição variando de intermediária a ácida. De acordo com a classificação de
Winchester & Floyd (1977), as amostras plotam-se (ou projetam-se) no campo de andesito/basalto a riodacito/dacito
(Fig. 2B). Em relação à proporção de Al2O3, CaO, Na2O e K2O apresentam composição predominantemente
peraluminosa, com razão molecular A/CNK de 0,751 a 1,516. O diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971) mostra que as
rochas possuem afinidade calcio-alcalina (Fig. 2C). A composição mineralógica normativa (CIPW) é
predominantemente granítica. Apresentam grande variação no conteúdo de elementos traço, com teores relativamente
baixos a moderados de Y e Nb e alto de Ba, Sr e Rb (Fig. 2D).
O conteúdo total de elementos terras raras - ETR varia de baixo a moderado (ΣETR = 48,34 a 174,51). Os
padrões de ETR normalizados pelo manto primitivo (Taylor & MacLennan, 1985) apresentam baixos conteúdos de
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elementos terras raras pesados - ETRP, com distribuição aproximadamente subhorizontal e conteúdos de 2 a 10 vezes
os valores do manto primitivo (Fig. 2E). O padrão de distribuição de elementos terras raras leves - ETRL é fracionado
em relação a ETRP, mostrando enriquecimento moderado de 10 a 30 vezes o padrão do manto primitivo (LaN/EuN =
1,73 – 2,39, GdN/LuN = 1,41 – 2,24, LaN/LuN = 3,62 a 4,88). A amostra de gnaisse exibe forte enriquecimento em ETRL
em relação a ETRP, exibindo um padrão, também com tendência sub horizontal de distribuição de ETRP (LaN/EuN =
8,7, GdN/LuN = 1,77, LaN/LuN = 18,62).
A comparação dos dados geoquímicos das amostras da Unidade Metassedimentar analisadas com rochas da
Unidade Gnáissica, e com outras amostras de outras regiões do Arco Magmático de Goiás, mostra que as amostras
analisadas são quimicamente semelhantes. A utilização de diagramas discriminantes mostra que em relação a Y, Nb e
Rb (Pearce et al., 1984) as rochas da região possuem composições semelhantes a das rochas formadas em arcos
magmáticos, como mostrado pelos gnaisses da Unidade Gnáissica (Fig. 2F).
CONCLUSÕES

Os padrões químicos observados nas amostras analisadas revelam que parte das rochas apresenta natureza
sedimentar de origem ou sofreram alteração química durante a atuação dos processos metamórficos e deformacionais,
não sendo precisos para a determinação do ambiente de formação do protólito das rochas. Entretanto os dados
geoquímicos mostram que as rochas da Unidade Metassedimentar são semelhantes aos Gnaisses da Unidade Gnáissica,
que são relacionados a ambientes de arco de ilha, devendo fazer parte do mesmo contexto geológico.
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A GEOQUÍMICA E O DESENVOLVIMENTO URBANO: UMA ABORDAGEM SOBRE A REGIÃO
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Abstract
For more than five decades, intense pollution loads have been reaching the Tietê-Pinheiros-Billings river system in the
Metropolitan Area of São Paulo, which houses a population of nearly 18 million of people who produce an incredible
amount of around 50 m3 s-1 of raw sewage, which is partially treated through primary and secondary treatment plants.
This river system was established during the last century with the purpose of generating energy and also for flooding
control. Several hydraulic structures were built in order to store water and manage its flow, controlled by a reversion
river system. The inputs of pollution loads into these water bodies have increased as a consequence of the development
and industrialization processes, resulting in poor water quality with low dissolved oxygen and high organic matter
contents, especially in Tietê and Pinheiros rivers. Its intensity can also be measured by heavy metals (Cd, Pb, Cu, Cr,
Zn and Ni) and nutrients (C, N and P) distributions in bottom sediments which showed an important correlation with
water flow through the dams and structures along this river system as well as with the increase of pollution loads inputs
generated by the development of this huge urbanized industrial area.
Key-words: sediments, pollution, metropolitan region of São Paulo
Introdução
Os processos de desenvolvimento e urbanização da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foram conectados
aos rios Tietê e Pinheiros, que são importantes corpos d’água por promoverem uma estratégia no controle de
inundações e geração de energia elétrica. Para tanto, várias estruturas hidráulicas foram construídas durante o século
passado de modo a viabilizar o aumento de vazão no sistema hídrico, proporcionando o armazenamento de água,
especialmente para a geração de energia.
O Rio Tietê, assim como o Pinheiros, são rios aluvionares de uma bacia de sedimentação, portanto, que estavam
sujeitos ao assoreamento natural. Originalmente, durante as cheias, as águas destes rios expulsavam novos meandros e
abandonavam outros, depositando material nas planícies de inundação e preenchendo meandros abandonados e, desta
forma, moldavam a sua várzea. Estes rios tinham uma morfologia de várzea muito dinâmica, ocupando uma extensa
área. Para a ocupação da área de várzea destes rios, os seus canais foram retificados e as suas planícies de inundação
preenchidas e ocupadas (Souza, 1995).
Em raros lugares do mundo tropical, duas planícies aluviais meândricas foram tão desfiguradas pelas ações
humanas, baseadas em retificações e inversões de correnteza. Enquanto a retificação do Tietê se fez ao centro da faixa
meândrica pré-existente, o canal do Pinheiros foi estabelecido encostado à margem esquerda do vale do Rio Pinheiros,
com rebaixamento de norte para sul, a fim de possibilitar a inversão global do fluxo das águas planaltinas. O Tietê que
corria para oeste, à altura de sua confluência com o Pinheiros, passou a entrar em seu próprio tributário e, pouco depois,
viu suas águas serem sucessivamente jogadas para montante do Pinheiros, através das usinas elevatórias de Traição e
Pedreira. Tal inversão de curso criou problemas enormes de poluição fluvial, iniciando o sistema de rios-cloacas.
Assim, ganhou-se uma área enorme de antigos terrenos, submersíveis, transformados em um verdadeiro novo terraço:
um nível de terraços antrópicos (Souza, 1995).
O Rio Pinheiros foi canalizado na década de 1940, desde a sua foz no Rio Tietê até a Barragem do Rio Grande (em
Pedreira), visando o bombeamento das vazões do Rio Tietê para o Reservatório Billings. Junto à foz do Rio Pinheiros
foi construída a Estrutura de Retiro, com comportas, destinada a controlar o fluxo das águas do Rio Tietê para o
Pinheiros.
O Reservatório Billings é conectado diretamente ao Rio Pinheiros. Sua construção foi concluída por volta de 1936,
tendo o propósito de armazenar água para geração de energia elétrica na Usina de Henry Borden localizada em Cubatão.
As águas dos rios Pinheiros e Tietê alimentaram este reservatório através de um sistema de reversão, que funcionou
bem até o final de 1970, favorecendo o processo de desenvolvimento urbano e industrial da RMSP. Paralelamente, a
ocupação do solo tornou-se cada vez mais intensa e, consequentemente, problemas com a qualidade das águas
cresceram na mesma proporção. Em função disto, no ano de 1992, o sistema de reversão foi interrompido, sendo que as
águas do Rio Pinheiros passaram a ser bombeadas para o Reservatório Billings somente nos períodos de cheias.
A mudança na operação do Sistema Tietê-Pinheiros-Billings foi também reflexo de conflitos pelo uso das águas,
que nos anos 80, foi materializado na disputa em torno da manutenção ou não da reversão do Rio Pinheiros. A disputa
entre o uso da água para abastecimento, na RMSP e para energia (no complexo industrial da Baixada Santista),
potencializado pela poluição hídrica, seria em muito atenuada se a água fosse de boa qualidade (Del Prette, 2000).
Infelizmente, a qualidade das águas dos rios Pinheiros e Tietê tornou-se tão alterada que as concentrações de
oxigênio dissolvido diminuíram acentuadamente, sendo próximas a zero nos períodos secos. No Reservatório Billings, a
intensidade do crescimento de algas mostra-se associada ao constante impacto das cargas de poluição originadas na
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bacia de contribuição local, além da carga de poluição interna acumulada neste ambiente como resultado do sistema de
reversão adotado, potencializada pela falta de tratamento dos esgotos urbanos da RMSP.
Embora, originalmente o Reservatório Billings pudesse ser considerado de montante, no momento em que passou a
receber, por sistema de bombeamento, as águas dos rios Pinheiros e Tietê, assumiu características de reservatório de
jusante da região metropolitana, com cargas poluidoras superiores à sua capacidade de autodepuração, no
compartimento Pedreira (Rocha, 1984).
A Bacia do Alto Tietê sofreu, durante muitos anos, quase que uma total falta de investimento nos sistemas de
coleta, transporte e tratamento dos esgotos sanitários. Como conseqüência, a degradação da qualidade dos corpos
hídricos superficiais que cruzam as zonas urbanas de todos os municípios atingiu níveis críticos, com danos à saúde
humana, ao ecossistema aquático, prejuízos estéticos e perda de valor comercial das zonas ribeirinhas. Os rios e
córregos passaram a ser vistos pela população como um lugar sujo, local de disposição de dejetos e lixo, e suas margens
foram ocupadas pela população de baixa renda, com as várzeas sofrendo intenso processo de favelização (Porto, 2003).
Um dos principais problemas pelo qual passam os rios Tietê e Pinheiros é também a redução da seção de suas
respectivas calhas, por toneladas de material carreado pelo escoamento superficial, produto da erosão laminar em
terrenos pouco resistentes nas encostas da bacia, de materiais soltos nas áreas mais impermeabilizadas da cidade e,
pelos esgotos lançados nos rios (Souza, 1995).
A transferência de cargas poluidoras entre o Rio Tietê na área urbanizada (representada pelos reservatórios de
Pirapora e Rasgão) e o Reservatório de Barra Bonita (localizado a 270 Km a jusante da RMSP) ocorre continuamente,
porém com intensidades variáveis. As variações nas vazões descarregadas através das estruturas hidráulicas ao longo do
curso do Rio Tietê normalmente são diluídas e acumuladas no Reservatório de Barra Bonita.
Atualmente, a RMSP possui uma população de cerca de 18 milhões de pessoas que produzem uma quantidade
estimada de 50 m3 s-1 de esgoto bruto, que é parcialmente tratado através de estações de tratamento de esgotos em nível
primário e secundário. Vários projetos de governo foram propostos para solucionar o problema dos esgotos gerados na
RMSP; entretanto somente o Projeto Tietê teve um encaminhamento de forma contínua, que se iniciou em 1991 com o
propósito de controlar as descargas industriais, construindo redes coletoras e também cinco grandes estações de
tratamento dos esgotos urbanos. Embora exista um esforço no sentido de melhorar a qualidade deste sistema hídrico,
ainda é um desafio muito grande atender toda a RMSP, em função da heterogeneidade das cargas de esgoto gerado e
das grandes quantidades de lodo produzido no tratamento destes esgotos. Deve-se ressaltar que, na RMSP, a questão da
disposição dos resíduos sólidos é extremamente grave, considerando-se que os aterros sanitários existentes estão se
aproximando do final de sua vida útil e que existe uma grande dificuldade para encontrar novas áreas de disposição,
devido à intensa concentração urbana (Freitas, 2004).
A solução de esgotamento sanitário e tratamento em Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) não será suficiente
para a recuperação da qualidade dos rios da RMSP até níveis suficientes para alguma utilização, como recreação ou
manutenção do ecossistema aquático (Porto, 2003). Em termos da qualidade ambiental, não há como afirmar que vem
ocorrendo uma melhoria de qualidade do referido sistema ao longo do tempo. Infelizmente, o tratamento de esgotos
parece ainda não ser suficiente ou não responde prontamente aos possíveis efeitos do aumento de vazão do sistema, que
estão associados ao aumento de consumo de água e, portanto, ao aumento na geração de esgotos urbanos.
Após décadas de intenso desenvolvimento industrial seguido pela produção de toneladas de diferentes compostos
químicos, existe uma preocupação mundial com respeito à preservação dos recursos naturais existentes e dos possíveis
danos causados pelas contaminações do ar, solo e água. A qualidade dos ecossistemas aquáticos é motivo de
preocupação mundial. A introdução de dejetos e resíduos em rios e estuários, especialmente aqueles próximos a áreas
urbanas e industriais, tem trazido um significativo aumento no nível de contaminação por metais e nutrientes (Buckley
et al., 1995; Li et al., 2000).
A água é um importante vetor no transporte de metais pesados na litosfera. Os sólidos presentes nos solos,
aqüíferos e corpos d’água superficiais (material particulado suspenso e sedimentos depositados em rios, lagos e
oceanos) podem estocar significativas quantidades de metais pesados tóxicos e, consequentemente, agir como
reservatórios acumulativos de tais elementos em vários hidrociclos que ocorrem na superfície terrestre (Bourg & Loch,
1995).
As atividade humanas têm modificado substancialmente os ciclos biogeoquímicos de muitos metais e a magnitude
dos efeitos de tais alterações é ainda incerta, particularmente a longo prazo. Estas atividades influenciam a ciclagem de
metais de duas maneiras inter-relacionadas: i) pela modificação na razão com que os metais são transportados entre os
diferentes compartimentos e ii) pela mudança nas formas dos metais em relação àquelas nas quais eles foram
originalmente depositados. Segundo Benjamin & Honeyman (1992), a mudança na especiação de um determinado
metal tem um profundo efeito sobre o seu destino final no ambiente.
A área de estudo deste trabalho de pesquisa está localizada na RMSP (Reservatórios Billings, Pirapora e Rasgão) e
no interior do Estado de São Paulo (Reservatório de Barra Bonita). Estes ambientes foram selecionados pela conexão
existente e a possível similaridade em termos da acumulação e transferência de cargas de poluição geradas na RMSP.
O objetivo deste trabalho é avaliar os níveis de acumulação de metais e nutrientes em sedimentos do Sistema TietêPinheiros-Billings a fim de estabelecer a evolução das fontes de poluição como uma função das vazões de fluxo
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gerenciadas através das estruturas de operação localizadas nos rios Tietê e Pinheiros, assim como dos processos de
urbanização e desenvolvimento da RMSP.
Materiais e Métodos
Os pontos de amostragem foram localizados no corpo central do Reservatório Billings (pontos B1 eB2), no
Reservatório de Pirapora, a montante da respectiva barragem (ponto P1), no Reservatório de Rasgão, a montante da
Usina de Rasgão (ponto P2) e no Reservatório de Barra Bonita, a montante da respectiva barragem (pontos BB1 e
BB2). As amostras de sedimentos de fundo foram obtidas durante os trabalhos realizados no período de Junho/97
(amostragens somente no Reservatório Billings) e Março/98 (amostragens em todos os ambientes), com a utilização de
um amostrador tipo gravidade. Parâmetros físico-químicos foram medidos nas águas de contato com os sedimentos, tais
como pH, Eh e também as concentrações de oxigênio dissolvido (Silva et al., 2002).
Dois perfis de sedimentos com profundidades aproximadas de 30 cm foram obtidos em cada ponto de amostragem,
sendo as amostras subdivididas em intervalos de 2 cm. Amostras secas de cerca de 0,1 g foram separadas para
determinações analíticas de carbono e nitrogênio totais por análise elementar (analisador CHN da Perkin Helmer®
modelo 2400). As concentrações de metais totais (Fe, Al, Mn, Ca, Zn, Cd, Cr, Pb, Cu e Ni) foram obtidas a partir do
tratamento de uma alíquota de cerca de 0,25 g de cada amostra, aquecida a 300 oC, sendo atacadas com H2O2 para
eliminação da matéria orgânica e, posteriormente, com uma mistura de HNO3 e HF (3:7) para completa digestão das
amostras. As determinações analíticas foram feitas por Espectrofotometria de Absorção Atômica (modelos CG AA7000
BC e Perkin Elmer® 403). Para as determinações analíticas de P total foi adotado o procedimento sugerido por Legg &
Black (1955), somente para as amostras do Reservatório Billings. O fósforo presente nos extratos obtidos foi
determinado pelo método do azul de molibdênio com Espectrofotômetro Micronal® modelo B382.
Resultados e discussão
Na Tabela 1 estão indicados os valores de concentração total para os metais e nutrientes determinados. A
distribuição dos conteúdos de metais totais nos perfis de sedimentos do Sistema Tietê-Pinheiros-Billings mostra a
existência de dois grupos de metais com comportamentos distintos. Um grupo consiste do Fe, Al e Mn que exibem
concentrações praticamente constantes ao longo dos perfis nas amostras dos reservatórios Billings, Rasgão e Pirapora.
O segundo grupo foi composto por Ca, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn e Ni, no qual a distribuição foi muito similar para cada perfil
de sedimento, sugerindo que variações nos conteúdos totais foram muito provavelmente devido à similaridade da áreafonte, em especial nas amostras dos reservatórios Billings e Pirapora.
Os resultados indicam a existência de um processo de acumulação de metais pesados nos ambientes estudados. Cd,
Pb, Cu, Cr, Zn e Ni mostraram uma tendência de aumento nas suas concentrações em alguns níveis da camada de
sedimento, sendo que tal aumento ocorre para todos os referidos metais de um modo similar e possivelmente em uma
proporção também similar.
A distribuição de metais pesados nas amostras da camada de sedimentos do Reservatório Billings pode ser o
resultado da adoção das regras operacionais para o sistema que ocorreram no início da década de 1990. Até então, as
águas altamente poluídas do Rio Pinheiros eram bombeadas diretamente neste reservatório através da Usina Elevatória
da Pedreira, ou seja, no nível superficial da camada de sedimentos amostrados observaram-se concentrações mais
baixas em relação ao nível mais basal, sendo que este comportamento foi inverso nas amostras do Reservatório de
Pirapora, pois a maior carga de poluição passou a ser encaminhada para este ambiente a partir de 1992.
Os conteúdos de metais pesados foram aproximadamente constantes ao longo do perfil de sedimentos amostrados
no Reservatório de Rasgão. Não foi possível observar uma correlação direta com os resultados obtidos no Reservatório
de Pirapora em função, por exemplo, das diferenças nas taxas de sedimentação ou contribuição de material sólido
(Silva, 2000) e do tempo de residência das águas.
As concentrações totais de Al, Fe e Mn indicaram uma distribuição similar para os pontos P1 e P2; entretanto os
valores foram relativamente maiores no ponto P2 (Reservatório de Rasgão). Variações naturais na composição dos
solos e rochas na região poderiam explicar as diferenças observadas. O conteúdo de Ca nos sedimentos do Reservatório
de Rasgão pode refletir não só a bacia de drenagem local onde existe ocorrência de rochas calcárias, mas também a
influência de esgotos da região de Pirapora do Bom Jesus.
A distribuição dos metais totais nos perfis de sedimentos do Reservatório de Barra Bonita mostrou significativas
diferenças em comparação aos demais ambientes. As concentrações de Mn foram consideravelmente maiores, refletindo
as características geológicas da região. Os conteúdos de metais pesados (Cu, Cr, Cd, Pb, Ni e Zn) nos perfis de
sedimentos amostrados foram praticamente constantes. Estes valores de concentração devem ser corrigidos para a
fração granulométrica menor que 60 µm, que foi predominante nas amostras dos demais ambientes (Silva et al., 2002).
Desta forma, os resultados se aproximam daqueles valores verificados nas amostras do Reservatório de Rasgão,
sugerindo a existência de um processo de transferência constante e intensa de metais pesados e nutrientes a partir do
Reservatório de Rasgão e Pirapora como resultado dos mecanismos de transporte destes elementos através de partículas
finas suspensas.
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A distribuição das concentrações de nutrientes totais (C, N e P) nos perfis de sedimentos amostrados no Sistema
Tietê-Pinheiros-Billings mostrou variações significativas, principalmente no Reservatório Billings e um comportamento
semelhante em comparação aos conteúdos de metais pesados nos demais ambientes avaliados.
TABELA 1: Média dos valores de concentração total obtidos para amostras de perfis de sedimentos (em mg Kg-1).Os
resultados de P referem-se à campanha de amostragem de Junho/1997.
Parâmetro
analítico
Al
Fe
Mn
Ca
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
C
N
P

B1

B1

B2

B2

P1

P1

P2

P2

BB1

BB1

BB2

(0-14cm)

(14-30cm)

(0-14cm)

(14-30cm)

(0-14cm)

(14-28cm)

(0-14cm)

(14-30cm)

(0-14cm)

(14-30cm)

(0-16cm)

155.594
66.118
407
1.909
2,6
180
324
78
145
460
45.686
4.600
2.277

158.346
60.257
311
2.254
3,4
254
306
117
156
607
44.138
4.463
2.399

141.689
72.540
959
1.176
3,2
211
246
124
135
515
60.486
6.729
3.456

141.285
72.085
590
2.469
5,5
373
460
266
203
1.192
61.550
7.238
3.427

136.279
49.373
236
1.883
3,2
182
180
174
149
770
35.914
3.129
-

145.741
47.739
204
1.222
2,5
159
127
137
100
504
23.486
2.457
-

156.579
59.249
423
2.646
2,5
127
131
111
125
484
29.829
3.171
-

153.593
56.928
397
2.607
2,7
105
134
103
119
486
30.775
3.213
-

105.045
66.670
3.503
1.077
1,7
66
86
74
62
105
27.829
4.057
-

104.678
70.886
2.278
1.073
1,7
64
98
56
66
110
23.613
3.288
-

31.529
54.035
1.297
648
1,2
34
66
26
29
57
9.075
738
-

Considerações finais
Embora os ambientes estudados tenham suas próprias características, existe uma ligação entre eles, observada
principalmente entre os reservatórios Pirapora e Billings, por causa das fontes semelhantes de poluição que afetaram
estes ambientes. A distribuição de metais pesados indicou cargas intensas de poluição nas amostras dos reservatórios
Billings, Pirapora e Rasgão. Esta intensidade pode estar diretamente relacionada às vazões de operação nas estruturas
hidráulicas localizadas ao longo do Sistema Tietê-Pinheiros, provavelmente associadas ao aumento e transferência das
cargas de poluição geradas com o desenvolvimento urbano e industrial da RMSP.
Os resultados obtidos para amostras de sedimentos do Reservatório de Barra Bonita indicaram que este ambiente
está sendo afetado por fontes de poluição difusa associada ao transporte de material fino suspenso contendo metais
pesados e nutrientes advindos dos reservatórios de Rasgão e Pirapora. Os conteúdos de nutrientes totais (C, N e P)
apresentaram variações significativas, principalmente nas amostras do Reservatório Billings, enquanto para os demais
ambientes, existiu uma possível associação com os conteúdos de metais pesados.
Estes ambientes devem ser submetidos a um intenso e efetivo programa de redução da carga de poluição,
principalmente a partir de fontes de cargas difusas. Recomenda-se que sejam tomados cuidados técnicos para evitar a
exposição dos sedimentos dos reservatórios Billings, Pirapora e Rasgão durante processos de dragagem e que deve ser
feito um controle rigoroso para minimizar os efeitos da ressuspensão dos sedimentos de fundo em especial nos períodos
de cheias.
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Abstract
Several disciplines like Environmental Toxicology, Epidemiology, Public Health and Geology have been
the basis to develop Medical Geology in Uruguay during the last decade. The knowledge and
performance in environmental and health issues have been improved by joining similar aims research
teams and experts from different institutions to face environmental problems dealing with metals and
metalloids population´s exposure and health impacts.
Some examples of our Uruguayan Medical Geology experience is reviewed in this presentation as regards
to the muldisciplinary approach of lead pollution in the last 6 years, the selenium and the copper
deficiency as well as the arsenic in ground water research which is carried out currently. The proposals
for future actions that are planed to continue developing Medical Geology in our country are also
presented.
Key words: Uruguay, Medical Geology, Lead

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The emerging discipline Medical Geology has being developed in Uruguay during the last decade linked
to Environmental Toxicology, Epidemiology, and Public Health to improve the knowledge and
performance in environmental and health issues. Available data concerning lead pollution as well as other
metals and metalloids research issues like selenium, copper and arsenic are reviewed. This examples of
the Uruguayan Medical Geology experience are described as follows:

Lead
The lead contamination in Uruguay, like in other countries of the region, it is mainly due to its industrial
sources (metallurgies, manufacture and recycling of batteries, foundries etc.). However, the use of leadtetraethyl added to gasoline (recently replaced by the terbutil metil ether), as well as the use of lead pipes
for water supply in old houses, are other known lead sources to be taken into account. Generally, non
occupational lead exposure is also caused by living in manufacturing areas or by the inadequate handling
of lead containing materials and solid wastes which represents an important health risk being children
the most affected population (Cousilllas et al., 2005)
At the Faculty of Chemistry, the Department of Toxicology and Environmental Hygiene, has been
assessing heavy metals exposure in Uruguayan populations being lead, its main research line since 1986
with QA/QC analytical results (Manay et al., 1999). So, Uruguayan health and environmental authorities
had those published studies as the only background scientific available data of our country by 2001 when
lead pollution first received official attention (Mañay N., 2001)
The case of the neighborhood of La Teja, in Montevideo, Uruguay arose in 2001. There, foundries an
metallurgical manufacturing industries had settled down during the last century, but most of them were
not longer in activity due mainly, to economic reasons. A child from La Teja with blood lead level
higher than 20 ug/dl and several other cases of even higher values appeared in that neighborhood, as well
as in other areas of Montevideo and the whole country. The worst situation was that in the slum
settlements of La Teja and other neighborhoods where the ground showed more than 3,000 ppm lead in
soil due to scrap land fillings (Manay, Alonzo & Dol, 2003).
The community affected by the lead contamination began a broad mobilization demanding solutions from
the health and environmental authorities. As a response, the Health Ministry especially established a
Interinstitutional and multidisciplinary committee, including delegates from health, environmental, labor,
educational, social security institutions and community NGOs, among others. The University of the
Republic was the main responsible for technical advice and support.
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At present, there is a lot of information from a multidisciplinary approach, more than 14.000 blood lead
levels determinations done at the Faculty of Chemistry, many laws that have been approved meanwhile,
and several research projects that are being carried out.
In 2004, after lead in gasoline was finally phased out, three uruguayan populations were sampled for a
study aimed to evaluate main changes observed in the blood lead levels of Uruguayan populations within
a 10 years period (1994-2004) considering the current actions to prevent lead exposure risks. Those
populations were children (n= 180), non occupationally exposed adults (n= 708), and lead workers (n=
81) to correlate blood lead levels (B-Pb) with variables such as age, sex, area of residence, available
environmental lead data, among others. Results were compared with those from our similar screening
study done ten years before, to assess the current risk factors with a statistical approach. (Manay et al.,
2006)
The obtained data in 2004 showed significant lower B-Pb levels for children (5,7 ug/dL) and adults (5,5
ug/dL) than those sampled in 1994 (9,9 ug and 9,1ug/dL respectively) with a p<0.001.
Also spot samples of gasoline were taken from gas stations after leaded gasoline was officially phased out
in december 2003 and during the following months. Those were lead analysed by GF AAS and the data
showed a wide variation among the lead concentrations during year 2004. By their side, workers showed
no significant B-Pb differences between 1994 and 2004 (49,0 and 42 ug/dL) and their mean values
exceeded reference ones.
It was concluded that there has been a significant change in preventing lead exposure due to the public
sensitisation together with the integration of multidisciplinary actions promoted, although this country
still does not have a complete official surveillance-screening program. As a conclusion, the problem of
lead contamination in Uruguay has been considered another experience of Medical Geology
development.
Selenium
A research study (Manzanares et.al.2006) was carried out by a multidisciplinary Medical Geology team
including physicians, bioinorganic chemists and analytical toxicologists regarding Uruguayan selenium
(Se) serum levels and glutathione peroxidase (GPx) activity in relation with oxidative stress such as
systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and multiple organ dysfunction (MOD).
Selenium status was evaluated in critically ill Uruguayan patients with and without SIRS in comparison
with healthy subjects. Serum Se level and GPx activity was measured in healthy subjects and patients
without SIRS, with SIRS and with SIRS-MOD admitted to the Intensive Care Unit (ICU) in the Hospital
de Clinicas of Montevideo. GPx activity was determined by an indirect method based in the oxidation of
glutathione (GSH) to oxidized glutathione (GSSG), catalyzed by GPx, which is then coupled to the
recycling of GSSG to GSH using glutathione reductase and NADPH. Se in serum was analyzed by
graphite furnace atomic absorption spectrometry in our lab.
The results were expressed in mean values. As a preliminary conclusion, average Se levels in Uruguay
(79 ug/L) seem to be lower than in other populations, but these results will be confirmed in further
researches. SIRS are associated to Se depletion. For this reason, early Se supplementation could improve
the results and prognostic in critically ill patients with SIRS.
Copper
Regarding bovine health and geology, serum copper levels were studied in dairy cattle in eight locations
throughout Department of Salto, in Uruguay (Torre et al., 2005). The overall incidence of hypocupraemia
lied in 30% which was not homogeneously distributed since some farms were almost exempt from
hypocupraemical individuals. One of the developed copper complexes like Cu(Phe)2 proved to be the
best at improving Cu status and its efficacy was tested in a further hypocupraemic herd, showing that the
treated cattle maintained the serum copper level at an adequate level for at least 100 days. At the same
time, analyses of copper, molybdenum, sulphur and phosphorous levels in grass were done along the year.
The results showed that the copper content in grass was under adequate levels most part of the year, and
the deficiency was more critical in autumn. Although the molybdenum and sulphur levels were low
enough not to expect them to interfere in copper absorption, the Mo content may be enhancing the copper
deficiency.
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Arsenic
A thesis work and a muldisciplinary project is being carried out by environmental geologists and
chemical toxicologist to search Arsenic and other toxic metals in groundwater from the Raigon Aquifer
in southwest Uruguay ( Guerequiz et al., 2006). The groundwater quality has been the target of multiple
studies in Uruguay. In particular the Raigón Aquifer has special interest because of its importance as a
hydric resource in the south zone of Uruguay and for being responsible of a great part of the dairy farm
water supply. Thus, low attention has been paid to the presence of toxic elements in the water.
Preliminary research work done by this team has determinated arsenic levels higher than 0.01 mg/L in
water samples from this aquifer. This issue leads to the supposition that the population as well as the
industrial and agricultural activities could be consuming water with arsenic concentrations over the
international maximum recommended limits of 0.01 mg/L. As it is fully described, these arsenic water
levels may contribute to health problems in a long time exposure (IPCS-WHO, 2001).
Therefore, this project is facing a typical interactive problem between geology and health (Medical
Geology) and then, it requires a systematic evaluation of the toxicological interest geological materials
(chemical laboratory analyses) and the exposed population risks (human and animal ones) to characterize
the water supply in connection with its toxic metal and metalloids contents.
The project will contribute to assess the exposure risks of the human and animal population, and
eventually to the management and/or specific treatment of these resources to prevent long- time front
epidemiologic problems.
Besides, from 2006 this arsenic Uruguayan working team, take part of an Iberoamerican network project
(Litter M, 2006) regarding arsenic distribution, analytical methologies development and remediation.

Short Courses and Future actions
Short courses of Medical Geology were carried out in Uruguay in 2003, 2005 and 2007 by one or all of
the leaders, Drs Centeno, Finkelman and Selinus and several future actions are planed to continue
developing Medical Geology in this country.
A Medical Geology Expert Diploma project with a similar program that is offered in other Universities,
is going to be applied to the University of the Republic authorities consideration. Besides, Uruguay may
be named to host the next Hemispherical Conference to be held in Montevideo.
In this presentation we updated a revision of Medical Geology in Uruguay including some research
studies that are being carried out. We emphasized the importance of the integration of the different
University activities with the social and political actions for the management of all this environmental
health risk situations.
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Introduction. This presentation will review the health effects of trace
elements carried in natural and mineral dusts of geologic or geochemical
origin. Exposure to mineral and natural dusts can cause a wide range of
respiratory problems. At a small-scale level, these exposures can occur
because of local processes, such as the dusts generated by mining hard rocks
or coals, use of fine-grained mineral matter in sand-blasting, and formation
of smoke plumes from fires (both natural and man-made). Dust exposure
may also affect much larger geographical regions, such as the dust stirred
up by earthquakes in the arid regions of the southwestern U.S. and northern
Mexico. This dust carries spores of a fungus (Coccidioides immitis) that
causes Valley Fever, a serious respiratory problem that can lead to fatigue,
cough, fever, rash, including damage to internal organs and tissues such as
skin, bones and joints. Dust exposure can even take a global dimensions, ash
ejected from volcanic eruptions can travel many times around the world,
and recent satellite images have shown wind blown dust picked up from the
Sahara and Gobi deserts blown more than halfway around the world.
The principal elements and compounds, which may be present in natural
and mineral dusts and which are of concern to respiratory health, are:1
- trace metals (including Pb, Hg, As, Cd, and Fe)
- radioactive elements (radon, uranium)
- fluoride
- silicates
- asbestos and natural asbestiform compounds, such as zeolites (not
including sources from mining)
Of greatest concern for effects upon human health are the finer particles of
the respirable (inhalable) dusts. In this regard, considerable work is being
conducted in identifying dust particles derived from soils, sediments, and
weathered rock surfaces.
Asbestos is a term that represents a diverse group of minerals that have
several common properties; they separate into long thin fibers, are heat
resistant, and are chemically inert. It is well-established that exposure to
respirable asbestos fibers can cause severe health problems such as
mesothelioma, lung cancer, and asbestosis. In the 30 years, many mines
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producing commercial asbestos were closed and a concerted effort was
made to remove asbestos from schools, work places, and public buildings.
Unfortunately, the problem did not end there. Recently, it has been found
that small amounts of asbestos associated with commercial deposits of
vermiculite, a micaceous mineral used for insulation, packaging, kitty litter,
and other applications, had caused significant health problems in the mining
community of Libby, Montana, USA.2,3 Lung abnormalities (such as pleural
thickening or scarring) occurred in about 18 percent of the adults tested.
Biotoxic agents in natural dusts. Natural dusts contain a variety of agents
that exert biotoxic effects if absorbed by the human body. Silicates are
extremely abundant and accessible geological compounds, often existing in
the form of quartz sand, diatomaceous earth and materials such as slate and
granite. Silica dust poses the greatest risk to humans during intentional
extraction or processing of silica (quartz-) containing compounds, such as
during mining, grinding or foundry work. However, silica also forms a large
component of geologic dusts in the context of natural exposures (e.g.,
volcanic activity).
In addition to silicates, asbestos and natural asbestiform compounds
[such as zeolites (erionite)], another major group of toxins that are
contained within, or adsorbed to, many dust particles, are the metals and
metalloids. Among the best characterized are lead (Pb), mercury (Hg),
arsenic (As), cadmium (Cd), and iron (Fe). Patterns of toxicity vary
considerably with the forms, valences and formation (“species”) of
compounds (such as with silicates). Many metals play a central role in
generating free radicals (reactive oxygen species) that have been implicated
in causing cell damage, especially in lung tissues.4 Although the process of
lung injury has often been attributed to silicates, recent studies have
demonstrated that the action of divalent iron (Fe2+) trapped on dust
surfaces might play a role.5
Health Outcomes of Dust-Borne Elements and Compounds. Human health
consequences from exposure to natural and mineral dusts components have
been mostly characterized as respiratory effects and carcinogenicity. In
general, particles with diameters below 4 μm are capable of penetrating
into distal bronchioles and alveoli; larger particles cause upper airway
symptoms but are often cleared by the mucociliary system. In this regard,
silica has been found to be the most significant cause of dust-morbidity and
mortality. In occupational settings, it is known that metal and metalloids
may produce a wide spectrum of respiratory effects, including upper airway
injury or sensitivity (arsenic and mercury), lower airway inflammation
(mercury and zinc), acute inflammation, edema, and fibrosis of the lung
parenchyma (Cd). However, the process by which metals in natural
settings, especially when bound with other compounds, cause
pathophysiological responses is still poorly understood.
The carcinogenic potential of asbestos and asbestiform products in
human populations has been well documented over the past century.
However, the risk posed from such agents and compounds occurring in
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naturally occurring dusts has not been thoroughly investigated or described.
The relationship is perhaps best documented in certain regions in Turkey
where exposure to erionite has been linked to elevated incidence of
mesothelioma, and a potential relationship between genotypic
susceptibilities and mineral fiber carcinogenesis in the affected populations
was recently suggested.6
A number of metals and metalloids, including Cd, Al, Ni, and As are
classified as confirmed or suspected human carcinogens by the IARC
classification. Arsenic has been linked to an extensive list of internal
malignancies including skin, liver, kidney, and bladder. The role of iron
dusts in carcinogenesis is uncertain; although several studies have linked
inhalation of Fe dusts to an excess mortality from lung cancer.
Conclusion. An important step in elucidating the role of natural dusts and
its components on human health is to facilitate cooperation among medical
professionals, geologists, climatologists, microbiologists, which will assist in
characterizing the properties of geogenic dusts, their dispersal and the
toxicological pathways of the elements they transport.
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Medical geology – the beginning
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Medical Geology is defined as the science dealing with the relationship between geological
factors and health problems in humans, animals and plants. The field of study is complex and
requires a multidisciplinary approach using a wide variety of specialists from geologists,
geochemists and medical doctors to veterinarians and biologists. Formal recognition of the
sub-discipline appears to reside with Ziess who first introduced the term ‘geomedicine’ in
1931, and at the time considered it synonymous with ‘geographic medicine’ which was
defined a “a branch of medicine where geographical and cartographical methods are used to
present medical research results”. Little changed until the 1970’s when Lag in Norway
redefined the term geomedicine as “the science dealing with the influence of ordinary
environmental factors on the geographic distribution of health problems in man and animals”.
In the 1990s Lag was very productive in organising annual conferences and producing a large
amount of books under the aegis of the Norwegian Academy of Sciences.
The interplay between geology and health has long been known. Ancient philosophers and
physicians in countries such as Greece and China long-ago realized the importance of how
geology influences health; although, it was not until the advent of modern medicine in the 19th
century that actual elements essential to health were finally recognized.
The Greek philosopher Hippocrates (400 B.C.) is considered by most scientists to be the
founder of medical geology. He recognized that environmental factors affected the
distribution of disease. Hippocrates noted in his treatise, On Airs, Waters, and Places, that
under certain circumstances, water “comes from soil which produces thermal waters, such as
those having iron, copper, silver, gold, sulphur, alum, bitumen, or nitre”, and such water is
“bad for every purpose”. Another example is that of Vitruvius, a Roman architect in the last
century B.C., who recognized potential health dangers related to mining, noting that the water
and pollution near mines posed negative health threats. Later in the first century AD, the
Greek physician Galen reaffirmed the potential danger of mining activities when he noted
acid mists are often associated with the extraction of Cu from the ground.
Chinese medical texts dating back to the 3rd century B.C. describe several relationships
between geology and health. During both the Song Dynasty (1000 B.C.) and the Ming
Dynasty (14-17th Century) lung problems related to rock crushing and symptoms of
occupational Pb poisoning were recognized. Similarly, the Tang Dynasty alchemist Chen
Shao-Wei stated that Pb, Ag, Cu, Sb, Au and Fe were poisonous.
Contemporary archaeologists, osteologists and historians provide us with evidence that poor
health reflected in the tissues of prehistoric cadavers and mummies can be often be linked to
past detrimental environmental conditions. Goitre for instance, the result of severe I
deficiency was widely prevalent in ancient China, Greece, Egypt as well as in the Inca state of
Peru. This condition was often treated with seaweed, a high source of I, and indicates some
degree of knowledge that these ancient civilizations had relating the treatment of dietary
deficiencies through the use of natural supplements.

Besides element deficiencies the use of heavy metals in everyday ancient society introduced
the negative affects of toxicity related problems. Lead has been exploited for over six
millennia, with significant production beginning about 5000 years ago and increasing steadily
until finally peaking about 2000 years ago. Several descriptions of Pb poisoning found in text
from past civilizations further corroborate the heavy uses of Pb. Clay tablets from the Middle
and Late Assyrian periods (1550 to 600 B.C.) provide accounts of Pb poisoning symptoms, as
do ancient Egyptian medical papyri and Sanskrit texts dating to over 3000 years ago. During
the Roman Empire it has been estimated that the annual production of Pb approached 80,000
tonnes. During the Roman Empire Pb usage exceeded 550 grams per person per year. The
main uses were for plumbing, architecture and shipbuilding. Lead salts were used to preserve
fruits and vegetables and Pb was also added to wine to stop further fermentation and to add
colour or bouquet. Large amounts of Pb usage in the daily life of Roman aristocracy had a
number of negative health implications, including: epidemics of plumbism and saturnine gout,
high incidence of sterility and stillbirths as well as mental incompetence. Physiological
profiles of Roman Emperors dating between 50 B.C. and 250 B.C. suggest that the majority of
individuals suffered from Pb poisoning. In turn, it is generally believed that a contributing
factor to the fall of the Roman Empire, in 476 A.D., may have been the result of the excessive
use of Pb.
Besides Pb, Hg, Cu and As were also widely used in Roman and pre-Roman times. For
instance, Hg was used during the Roman Empire to ease the pain of teething infants as well as
in the recovery of Au and Ag, a method also widely used in Egypt in the 12th century and in
Central and South America in the 16th century. Mercury was also used to treat syphilis during
the 16th century and in the felting process in the 1800’s.
Greeks, Romans, Arabs and Peruvians used As for therapeutic purposes, since small doses
were thought to improve the complexion; however, it has also long been used as a poison .
Selenium is another element with a number of associated health issues, especially recognized
in China where there are both toxic and deficient regions of the element. Marco Polo during
his travels in 1275 to China noted that some horses of certain regions suffered from an
inexplicable and debilitating disease (‘blind staggers’); this disease pattern is now linked to
those regions that are high in Se.
Along with the written records of “medical geology”, archaeologists have also noted links
between health and environmental factors. Analysis of elements in bone material has
provided an excellent tool to study the diet and nutritional status of the past humans and
animals . For instance, the transition from a hunter gather society to an agriculturally based
economy resulted in a major dietary change and an accompanying Fe deficiency. Iron in
plants is more difficult to absorb than iron from a meat source; hence it has been proposed
that this new reliance on a crop diet may have resulted in Fe deficiency and anaemia amongst
the general populace
After first being observed in China in the 1930’s, Keshan disease, a potentially fatal form of
cardiomyopathy caused by the Coxsackie B virus and selenium deficiency, was eventually
linked in the 1970’s to low concentrations of Se in the environment.

REMOÇÃO DE ARSÊNIO DE EFLUENTES AQUOSOS UTILIZANDO OS MATERAIS NATURAIS
HEMATITA E ESCOLECITA
Fábio Rogério Bevilacqua (IC), Pedro Sérgio Fadini (PQ), Wagner Alves Carvalho (PQ).
Rod. D. Pedro I, km 136, Parque das Universidades, Campinas – SP, 13086-900
psfadini@puc-campinas.edu.br
Abstract: Zeolites are used in catalytic processes, hard water softening and many others applications. The
cation exchange capacity observed in these materials allows their use in wastewater treatment. Arsenic causes
a serious ambient contamination, even when it is present at low levels. In this work, we evaluated the use as
adsorbent of a natural zeolite from Morro Reuter country, Rio Grande do Sul State, Brazil. The cation
exchange capacity of the identified scolecite was available in the arsenic retention. The results shown that the
modified zeolite with ferric ions is able to retain 77 mg of arsenic per gram.
Key words: scolecite, natural zeolites, arsenic
As zeólitas consistem numa grande família de minerais silicáticos hidratados, que mostram grandes
semelhanças entre si, tanto na composição como em suas associações e modos de ocorrência. Basicamente,
são aluminossilicatos hidratados de sódio e cálcio, que lembram muito o grupo dos feldspatos. As zeólitas
ocorrem numa variedade de ambientes geológicos, principalmente como minerais de alteração ou autigênicos,
minerais de baixa pressão e baixa temperatura em sistemas metamórficos e minerais secundários em zonas de
alteração ou veios. As zeólitas naturais comerciais estão atualmente limitadas aos ambientes autigênicos e de
alteração em rochas sedimentares finamente cristalinas e tem sido utilizada para remoção de amônia de
esgotos, de alguns radioisótopos de rejeitos radioativos e no condicionamento de solos. Existem também
estudos onde é avaliada a capacidade de remoção de metais pesados por adsorção e troca iônica.
A substituição, natural ou não, de um íon de neutralização por outro, é chamada de troca iônica de
uma zeólita e é dada pela relação entre Si e Al em sua estrutura. Quanto menor for esta relação, maior será a
capacidade de troca iônica (CEC), que tem unidade meq.g-1 (Moscow, 1991). Um outro fator importante que
impulsiona o desenvolvimento comercial das zeólitas como trocadoras de íons, é a tendência de legalização
de políticas mais rígidas de controle de poluição ambiental e de descarte de produtos perigosos (Machado,
1991), obrigando, assim, as indústrias a reformularem seus processos de tratamento. O despejo de resíduos
industriais é a principal fonte de contaminação das águas dos rios com metais pesados. Indústrias
metalúrgicas, de tintas, de cloro e de plásticos, entre outras, utilizam mercúrio e diversos metais em suas
linhas de produção e acabam lançando parte deles nos cursos de água. Outras fontes importantes de
contaminação do ambiente por metais pesados são os incineradores de lixo urbano e industrial, que provocam
a sua volatilização e formam cinzas ricas em metais, principalmente mercúrio, chumbo e cádmio.
A contaminação de águas por metais pesados e outras espécies perigosas (Pb, Cd, As, Hg, etc.) vem
recebendo uma grande atenção por parte dos ambientalistas no que diz respeito a sua toxicidade no meio
aquático e à vida humana. A poluição por metais pesados resulta de diferentes atividades econômicas, a
maioria delas industriais, muito embora fontes como atividades agrícolas e a disposição de rejeitos domésticos
também contribuem para a liberação de metais pesados no ambiente (Gomes et al., 1995). Esses elementos
são liberados ou transportados em ambientes aquáticos ou terrestres , principalmente sob a forma dissolvida
ou como particulados, e podem alcançar altas concentrações, particularmente próximo ao ponto de
lançamento dos efluentes.
A contaminação pelo arsênio inorgânico na forma dissolvida ou particulada é um fator crítico que
confere toxicidade às águas, sejam elas naturais ou de efluentes industriais. A maioria dos casos relatados de
contaminação por arsênio ocorre devido ao consumo de água potável contaminada, seguido da ingestão de
gêneros alimentícios. Portanto, a qualidade das águas subterrâneas e de superfícies merece atenção especial
em áreas propensas a contaminação por arsênio (Matschullat, 2000). A presença deste contaminante
inorgânico ocorre normalmente em baixas concentrações e sua remoção muitas vezes é por um processo
natural de adsorção sobre as superfícies de minerais como a hematita (Fe2O3), que são importantes
adsorventes naturais em sistemas aquáticos e, geralmente, ocorrem como camadas nas superfícies de
sedimentos. O uso de camadas de hematita, de granulação arenosa, tem sido sugerido para tratamentos de
água potável e efluentes industriais (Wilkie e Hering, 1995; Liu e Huang, 1998). Neste estudo foram

avaliados a capacidade de adsorção e o potencial de imobilização do arsênio presente em meio aquoso pela
escolecita e pela hematita e pelo basalto. As etapas de coleta, separação, moagem e caracterização
mineralógica e química das amostras foram apresentadas em trabalhos anteriores (Carvalho et al., 2000).
Para os testes de retenção de arsênio, a zeólita foi modificada conforme procedimento descrito a
seguir: em béquer de 500 mL foram adicionados 5 g de escolecita e 250 mL de solução 0,1 mol.L-1 de cloreto
férrico. O sistema ficou sob agitação magnética durante um período de 24 horas. Após este período, a fase
sólida foi separada por centrifugação a 1800 rpm durante 20 min, seguida de filtração a vácuo em papel filtro
quantitativo. O sólido foi transferido para uma placa de petri e seco em estufa a 105ºC por 2 horas. A
quantificação do arsênio foi feita de acordo como o Método L5.104 – CETESB. Amostras contendo 1,0 g do
material adsorvente foram postas em contato com 60 mL das soluções de arsênio em concentrações variando
de 5 a 1000 ppm. O sistema foi mantido sob agitação magnética por 24 h, e filtrado a vácuo utilizando papel
quantitativo. As concentrações finais das soluções resultantes foram determinadas conforme descrito
anteriormente. Além da zeólita, foram testadas: uma amostra de minério de ferro (hematita, Fe2O3),
proveniente do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, com a seguinte composição química: Fe = 67,1%; P =
0,05%; Al2O3 = 1,5% e SiO2 = 1,7%; e uma amostra de basalto proveniente da Província Ígnea Continental do
Paraná, Morro da Igreja, Urubici, Rio Grande do Sul, na cota 1815 m, com a seguinte composição química:
SiO2 = 51,52%; TiO2 = 1,86%; Al2O3 = 13,7%; Fe2O3 = 14,5%; MnO = 0,19%; MgO = 4,87%; CaO = 8,95%;
Na2O = 2,86; K2O = 0,85% e P2O5 = 0,32%.
As amostras de basalto e de escolecita não apresentaram qualquer capacidade de adsorção. As
soluções contendo 5, 10, 100, 500 e 1000 mg.L-1 de arsênio em meio aquoso ficaram sob agitação constante
na presença destes minerais durante um período de 24 h e, após a sua quantificação, observou-se que a fase
líquida manteve as concentrações iniciais de arsênio. Este comportamento deve-se ao fato de que, no pH de
trabalho (4,0), o arsênio está presente como várias espécies de arsenito e arsenato, todas na forma aniônica,
enquanto os minerais avaliados apresentam capacidade de troca catiônica no meio reacional. Tendo como
base esta primeira avaliação, fez-se uma modificação na zeólita através de um processo de impregnação com
Fe(III) (zeólita modificada), o que deve favorecer o processo de adsorção dos ânions de arsênio presentes em
solução pela escolecita.
Na Figura 1 temos os resultados de adsorção de arsênio pela hematita e pela zeólita modificada. A
quantidade de soluto adsorvido aumenta com a concentração da solução de forma não proporcional. No caso
da zeólita modificada, houve retenção de cerca de 90% do arsênio em sistemas nos quais a concentração
inicial era de até 10 ppm, sendo que o sistema atingiu a saturação em torno de 200 ppm retidos, para efluentes
contendo concentração inicial superior a 500 ppm. Utilizando-se hematita, a retenção foi total até 10 ppm e
atingiu 37,8% quando a concentração inicial em solução era de 1000 ppm.

-1

Adsorção (mg g )

20

15

10

5

Hematita
Zeólita modificada

0
0

200

400

600

800

1000
-1

Concentração inicial (mg L )

Figura 1: Retenção de arsênio em função da concentração inicial.

As cinéticas de adsorção para uma solução contendo 50 ppm de arsênio pela zeólita modificada e
pela hematita são apresentadas na Figura 2. Ocorreu uma tendência de saturação da zeólita em torno de 36 mg
de arsênio por grama do material adsorvente. A reação entrou em equilíbrio após uma retenção em torno de
60% do arsênio presente.
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Figura 2: Cinética de retenção de arsênio.

No caso da hematita, a reação entrou em equilíbrio após um período de 48 h, resultando na retenção
de cerca de 88% do arsênio presente, ou seja, uma adsorção de 52,8 mg de arsênio por grama do adsorvente.
Uma avaliação da isoterma de adsorção por aplicação dos modelos de Langmuir e de Freundlich
indicou, conforme dados da Tabela 1, que a Isoterma de Freundlich é mais adequada para representar o
comportamento do sistema, de modo semelhante ao ocorrido na adsorção de outros cátions metálicos. As
hipóteses previstas na Isoterma de Langmuir não são satisfeitas, especialmente no que se refere a manutenção
de apenas uma molécula adsorvida em cada sítio e a não existência de interação entre moléculas situadas em
sítios diferentes. O valor de n obtido na Isoterma de Freundlich é diferente de 1, o que indica que a
distribuição dos sítios energéticos tende a variar com a densidade de adsorção (Elizalde-González et al.,
2001).
Tabela 1: Parâmetros característicos e coeficientes calculados segundo as equações de Langmuir e de
Freundlich para a adsorção de arsênio.
Isoterma de Langmuir
Q0 (mg.g-1)
b (L.mg-1)
40,177

0,0159

R2

n

0,96932

1,749

Isoterma de Freundlich
Kf (mg1-1/n L1/n g-1)
0,6102

R2
0,99609

O mecanismo de adsorção do arsênio em superfícies sólidas ainda não está totalmente elucidado,
uma vez que processos redox produzem várias espécies aniônicas de arsênio, dentre as quais, arsenito
(H3AsO3 e H2AsO3-) e arsenato (H2AsO4-) (Mattusch et al., 2001). O cátion Fe(III) apresenta grande
capacidade de retenção do arsênio devido a formação de complexos como FeH2AsO4 e FeH2AsO3. Em meio
aquoso, (hidr)óxidos de ferro podem sofrer processo de protonação ou desprotonação formando, dependendo
do pH, superfícies carregadas positiva ou negativamente (Elizalde-González, 2001):
Fe(S)-OH + H+ ⎯ Fe(S)-OH2+
(1)
Fe(S)-OH ⎯ H+ + Fe(S)-O(2)
Deste modo, ânions como H2AsO4- podem ser adsorvidos nas superfícies positivamente carregadas
através de interações eletrostáticas (3) ou por troca direta (4) e (5).
Fe(S)-OH2+ + H2AsO4- ⎯ Fe(S)-OH2+...-O4AsH2
(3)
Fe(S)-OH + H2AsO4- ⎯ Fe(S)-H2AsO4
(4)
Fe(S)-OH2+ + H2AsO4- ⎯ Fe(S)-H2AsO4 + H2O
(5)
Considerando a adsorção das espécies de arsênio pelo Fe(III) presente na estrutura sólida, a
imobilização dos cátions Fe(III) no suporte sólido é fundamental, pois garante a remoção das espécies de
arsênio da fase líquida. A concentração de ferro no meio aquoso foi verificada após ser atingido o equilíbrio
nos sistemas de adsorção. No caso da zeólita modificada, após 60 h foram quantificados 0,12 ppm de ferro na
fase aquosa, indicando que o metal incorporado à zeólita não foi significativamente liberado para o meio

reacional. Por outro lado, foi observado um elevado teor de ferro (24,53 ppm) na fase aquosa do sistema com
hematita, associado a um processo de hidrólise do ferro presente na estrutura sólida.
Tanto a hematita quanto a zeólita modificada com ferro(III) apresentaram capacidade de retenção
dos íons de arsênio. Apesar da concentração total de arsênio adsorvido pela zeólita modificada
(aproximadamente 60%) ser inferior ao da hematita (88%), a maior estabilidade da zeólita favorece a sua
indicação como peneira molecular para uso em tratamentos alternativos de efluentes aquosos contaminados
com arsênio.
Referências bibliográficas
Carvalho, W. A., Mincato, R.L. e Silva, L.A.S. Retenção de metais pesados de efluentes aquosos pela zeólita
natural escolecita (Morro Reuter – RS), Revista Tecnológica, Universidade Estadual de Maringá, v.Espec., p.
25-29, 2000.
Elizalde-González, M.P., Mattusch, J., Wennrich, R., Morgenstern, P. Uptake of arsenite and arsenate by
clinoptilolite-rich tuffs. Micro. Mesop. Mat. v. 46, p. 277-286, 2001.
Gomes, F.J.; Minelli, M.F.; Andrade, M.C. e Gomes L.N.L., Utilização de biossorventes no tratamento de
efluentes contendo metais pesados, Metalurgia & Materiais, V. 51, P. 892-895, 1995.
Liu, J.C., Huang, J.G. Using iron-coated spent catalyst as an alternative adsorbent to remove Cr(VI) from
water. Wat. Sci Tech. v. 38, p. 155-162, 1998.
Machado, P.A.L. Direito Ambiental Brasileiro. 3a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1991, 595p.
Matschullat, J. Human and environmental contamination in the iron quadrangle, Brazil. Appl. Geochem., v.
15, p. 193-202, 2000.
Mattusch, J., Elizalde-González, M.P., Einicke, W.-D., Wennrich, R. Sorption on natural solids for arsenic
removal. Chem. Engin. J. v. 81, p. 187-195, 2001.
Moscow, L. The zeolite scene. in introduction to zeolite science and practice, van Bekkun, H.; Flanigen E.M.;
Jansen J.C., Amsterdan, Elsevier, 1991, 754 p.
Wilkie, J.A.; Hering, J.G. Adsorpion of arsenic onto hydrous ferric oxide: effects of adsorbate/adsorbent.
ratios and co-occurring solutes. Col. Surf. A: Physicochemical and Engineering Aspects. v. 107, p, 97-98,
1995.

Agradecimentos
Os autores agradecem a FAPESP, o CNPq e a PUC-Campinas pelo apoio financeiro.

Medical Geology: Milestone and Current Developments
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Olle Selinus, Geological Survey of Sweden, SE-751 28, Sweden
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Understanding the potential adverse health effects of the natural geochemical
environment is of pivotal importance on the development of national and international
programs to protect public health. Natural earth processes, including dust, earthquakes,
landslides, volcanic emissions, etc, continue to cause numerous deaths and immense
suffering worldwide. Traditionally, the limited extent of interdisciplinary cooperation at
the interface between earth sciences and public health has restricted the ability of
scientists to respond to complex environmental health problems. Medical Geology is
aimed at improving interdisciplinary interactions among earth and public health
scientists, providing the basis for innovative and exciting research that can lead to new
discoveries and greater knowledge. In this presentation, an overview of the present state
of medical geology will be provided, with particular emphasis on milestone, research
priorities, and research opportunities at local, regional and global level. Among some of
the most significant recent milestones to be discussed are:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Creation of the IUGS International Working Group on Medical
Geology in 1996.
Formation of the IGCP 454 Medical Geology project in 2000.
Funding from the International Comission on Scientific Unions in 2002.
Development of the International Medical Geology Association (since
January 2006);
The publication of state-of-the-art book on medical geology by Selinus
and colleagues (2005);
The publication of a National Research Council publication entitled
“Earth Materials and Health – Research Priorities for Earth Science and
Public Health (2007);
The development of divisions, meetings, conferences, congress short
courses, and university offerings in the field of medical geology;
International organizational support from the National Academies of
Sciences of the US and Sweden (2006-2007, respectively);
The United Nations proclaimed “International Year of Planet Earth”
(IYPE-2007-2009).

The above listed on-going activities are just a few of the examples of the recent growth
of medical geology. As a result of these activities, the earth science and public health
research communities are demonstrating their responsibility and obligation to work
together to realize the considerable potential for both short- and long-term positive health
impacts.

Medical Geology: The Future
Robert B. Finkelman, The University of Texas at Dallas
José A. Centeno, US Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC, 20306, USA
Olle Selinus, Geological Survey of Sweden, SE-751 28, Sweden

It is generally risky to predict what the future holds, especially for an emerging
intellectual pursuit that can be buffeted by economics, politics, business trends, and other
factors. Nevertheless, there may be certain trends emerging and some logic that may
allow us to forecast what medical geology would look like 10 years from now. We
envision that medical geology will be an accepted field of endeavor with people
identifying themselves as practitioners. The field will continue to grow but at a more
modest rate. Certainly the increasing concerns about climate change and its potential
health impacts will help foster interest in medical geology. But where will medical
geology be flourishing? The level of interest in medical geology and the enthusiastic
response from students is a function of the prevalence and severity of medical geology
issues. In many developing countries mining activities are leaving, or have left, a legacy
of environmental degradation and concomitant health problems due to poor water and air
quality. Experiencing these problems does not appear to be a sufficient stimulus to
medical geology activities. The country must have a robust geoscience community, a
conscientious public health community, a political atmosphere tolerant to environmental
issues, and a reasonably sound economy. Finally, the most critical and unpredictable
aspect is the need for a catalyst, an individual or group willing to take on the mantle of
leadership. Where will these factors merge? Brazil, China, Ghana, India, Poland,
Romania, South Africa, and Turkey. These countries will have ‘Centers’ dedicated to
regional medical geology issues, universities offering courses culminating in a medical
geology degree. In the developed countries medical geology will largely be of academic
interest. Credit courses will be offered but not degrees. Organizations and individuals will
seek to apply knowledge, skills, tools, and databases in collaboration with researchers
from developing countries. Representatives from developing countries will lead the
International Medical Geology Association. A journal dedicated to medical geology will
be published regularly and a conference dedicated to medical geology will be held on a
regular basis. Modest funding for medical geology research will be available from the
European Union, the World Health organization, the U.S. National Science Foundation,
multinational banks, and philanthropic organizations. Geoscientists will still dominate the
field but there will be greater networking and collaboration with public health and
biomedical scientists. Finally, government agencies, universities, and mining companies
will begin to advertise jobs for medical geologists.
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Abstract
Samples collected at 2 m intervals, from a well drilled in Cascavel (PR), were submitted to
petrographic description, washed in distilled water, and assembled at intervals representative of the
basalt flows identified along the 1,008 m log. This procedure produced 30 composite samples, which
were submitted to determination of contents of oxides, major, minor and trace elements. The statistical
treatment of data, performed with IGPET software, indicates upward depletion of MgO, Cr and Ni
contents along the stratigraphic profile. The results support the application to the Serra Geral
Formation of the Noril’sk-Talnakh metallogenetic model, of concentration of calchofile elements in
sulphide liquid, by means of crustal contamination in open system. Other results, obtained from
outcrop samples, are comparable to the North Atlantic Igneous Province, and the Skaergaard
metallogenetic model, where EGP-Au-Ti-V concentrate in magnetite and titano-magnetite, by means
of magmatic differentiation in closed system. The combination of surface and subsurface data
demonstrates that the metallogenetic potential of the Mesozoic magmatism, in the Paraná Basin,
requires further geochemical and petrogenetic studies until one of the available models should be
adopted to guide investments in mineral exploration.

Introdução
Um poço tubular para captação de água foi perfurado na localidade de Lagoa Azul,
município de Cascavel (PR), pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR,
tendo atingido o contato da Formação Serra Geral com o arenito Botucatu. Amostras de
calha foram recuperadas até a profundidade de 1.008 m, no topo do derrame basal da
seqüência, e submetidas ao estudo cujos resultados são apresentados neste artigo. Pela
sua extensão e localização, dentro de uma zona de anomalias geoquímicas
multielementares – principalmente Cu, Cr, Ni, Pd, Pt e Au – as amostras de calha coletadas
pela equipe de sondagem foram recuperadas pelos autores, no interesse da avaliação de
significado exploratório das anomalias geoquímicas de superfície e do Projeto de
Mapeamento Geológico da Formação Serra Geral, em execução pela MINEROPAR, em
parceria com o Departamento de Geologia da UFPR.
As amostras compõem-se de fragmentos angulosos com diâmetros de
aproximadamente 10-25 mm, em volumes de 100-500 cm3. A descrição foi feita por
intervalos definidos em função das características petrográficas (composição mineralógica,
textura, cor e grau de alteração) das rochas amostradas, com auxílio de lupa de mão (20x).
Os intervalos foram reconhecidos como fluxos simples (tabulares) ou compostos (lobados)
de lava basáltica, intercalações de arenito ou brecha peperítica, além da cobertura de solo e
regolito. Não obstante as limitações próprias deste tipo de amostragem, a identificação
destas unidades pode ser considerada suficientemente segura, tendo em vista o controle
permitido por dados de superfície, coletados na mesma área pelo mapeamento geológico,
em escala 1:100.000. Os intervalos foram amostrados seletivamente, em função do grau de
alteração e da espessura das unidades amostradas, respeitando-se o limite de até 20 m
para a espessura máxima representada na composição das amostras. Cada amostra
composta foi coletada em volume aproximado de 150 cm3, lavada em água corrente até
eliminar o material argiloso e lavada duas vezes em água destilada, com secagem à
temperatura ambiente, sobre papel filtro. As análises químicas foram realizadas no

laboratório da Acme Analytical Laboratories Ltd. Os dados foram tratados estatisticamente
no programa IGPET, do Departamento de Geologia da UFPR.

Perfil geológico
O poço atravessa uma seqüência de 30 derrames, número igual ao de amostras, por
coincidência, pois vários derrames foram subdividos devido a espessuras acima de 20 m. As
amostras classificam-se dominantemente no diagrama TAS como basalto, com duas
amostras de traquibasalto, uma de andesito basáltico e uma de andesito. A espessura
individual dos derrames varia de 6 a 92 m, sendo a média de 37 m. As unidades com
espessuras de 6 a 18 m apresentam feições típicas de derrames lobados, com vesiculação
generalizada e abundantes preenchimentos de quartzo e celadonita. Algumas amostras
contêm fragmentos de arenito fino, de cor vermelho-tijolo. O basalto destes derrames é
geralmente avermelhado e mais alterado do que as variedades maciças, mesmo a grandes
profundidades. Os derrames com espessuras de 20 a 92 m apresentam feições que
sugerem geometria tabular, com basalto cinza e maciço, fanerítico grosso a afanítico, nos
intervalos do núcleo, com vesiculação limitada ao topo, em espessura de 2-8 m. Os
preenchimentos da zona vesicular incluem quartzo hialino ou branco (ametistino em um
derrame), calcita, zeólita e celadonita. Os topos de derrames podem ser facilmente
identificados pela presença de regolito argiloso e avermelhado, bem como pelas zonas
vesiculares mais oxidadas do que os núcleos, inclusive na base do furo. Predominam no
perfil basaltos de alto TiO2 (>2%), com um derrame de baixo TiO2 (<2%), no intervalo de
340-394 m. Embora não seja apresentado neste texto o perfil geoquímico do TiO2, os dados
não exibem tendência notável de aumento de teores, da base ao topo da seqüência, a se
esperar devido à redução dos teores de MgO, indicativos de diferenciação magmática do
magma toleítico.
O derrame correspondente à amostra CA-12 (216-220 m) é constituído de andesito
maciço, reconhecido pelo teor mais baixo de MgO (13,67 ppm) e mais alto de Cu (304,58
ppm). Um nível de arenito fino e de cor vermelho-tijolo ocorre no topo (724 m) e na base
(790 m) de um derrame de basalto maciço com 66 m de espessura. Em outros intervalos,
fragmentos dispersos de arenito fazem parte das amostras de passagem entre derrames,
misturados com basalto vesicular e oxidado. Brecha vulcanoclástica, possivelmente
peperítica, foi identificada em dois níveis, com espessura de 4 m (82-86 m) e 10 m (122-132
m), reconhecida pela presença de fragmentos de basalto vesicular em matriz de arenito fino,
típicas deste tipo de produto vulcânico.

Estratigrafia geoquímica
São considerados, para os efeitos de análise concisa, o óxido MgO e os elementos
Cr (siderófilo), Ni e Cu (calcófilos), plotados nos perfis da Figura 1, sem escala vertical. O Cr
é o mais utilizado para esta finalidade, devido à sua representatividade dos processos de
diferenciação magmática, à relativa imobilidade durante os processos pós-magmáticos e à
capacidade de indicar o comportamento dos elementos calcófilos (KRUGER et al. 2002;
MUNGALL 2002). No perfil de Cascavel, o Cr mostra uma discreta tendência negativa,
decrescendo de 100 ppm, na base da pilha vulcânica, para valores em torno de 50 ppm,
indicando uma depleção geral de aproximadamente 50%. No intervalo de 326 a 394 m, que
engloba dois derrames de basalto fanerítico e maciço, ocorre uma recuperação dos teores
para 137-148 ppm. É possível observar boa correlação entre as variações de teores do Cr e
de MgO. Da mesma forma, o Ni apresenta redução geral de teores, passando de valores em
torno de 50-60 ppm, na base, para 30-50 ppm, acima dos 290 m de profundidade. Um pico
de 110 ppm foi detectado na porção basal de um derrame de basalto fanerítico e maciço,
entre 270 e 290 m. No intervalo de 326 a 394 m, em que ocorre a recuperação dos teores
de Cr, verifica-se também uma elevação dos teores de Ni, com 58-79 ppm. A correlação das

variações de teores do Ni com MgO é notável, à semelhança do que ocorre com Cr. O Cu
exibe uma variação menos sistemática de teores, com oscilações notáveis entre amostras
contíguas, mas com o intervalo basal, de aproximadamente 750 m, mostrando uma
tendência estratigráfica bastante definida. Da base da Formação Serra Geral até a
profundidade de 250 m, verifica-se uma tendência clara de redução de teores, passando de
204-233 ppm nos derrames inferiores para 148-167 ppm nos basaltos que fecham o
intervalo. Acima deste nível, os valores de Cu apresentam o mencionado padrão irregular,
oscilando entre amostras sucessivas, de 158 a 332 ppm, mas com uma tendência
observável de recuperação de teores até a base da zona de solo e regolito.
Discussão
Os resultados resumidos acima caracterizam o comportamento da estratigrafia
geoquímica da Formação Serra Geral, na seqüência de 1.008 m amostrada ao longo do
poço tubular de Lagoa Azul (Cascavel, PR). O padrão de depleção concomitante ao
empilhamento vulcânico compara-se ao modelo metalogenético Noril’sk-Talnakh de
mineralizações de Ni-Cu-EGP em sulfetos maciços. Entretanto, a ausência de magmatismo
picrítico em volume importante e a escassez de dados que confirmem a abundância de
sulfetos oferecem restrições à comparação entre o magmatismo toleítico da Bacia do
Paraná e o magmatismo dominantemente magnesiano da Plataforma Siberiana. A
correlação entre os teores de Cu e MgO, obtida nas mesmas amostras (Figura 2) e em
outras da região (ARIOLI & LICHT, em preparação), demonstra comportamento
incompatível do Cu, comparável ao que tem sido registrado na Província Ígnea do Atlântico
Norte (ANDERSEN 2005; ANDERSEN et al. 1998)) de um modo geral e nas intrusões de
Skaergaard e Kap Edvard Holm (Groenlândia), mineralizadas a Au-EGP-Ti-V.
Conclusões
Os dados geoquímicos obtidos pelos autores nos basaltos da Formação Serra Geral,
dentro do estado do Paraná, têm-se mostrado inconclusivos quanto ao enquadramento
metalogenético do magmatismo toleítico da Bacia do Paraná. Enquanto os resultados do
poço tubular de Cascavel sugerem uma estratigrafia geoquímica resultante da extração de
elementos calcófilos por contaminação do magma básico por encaixantes ricas em S
(modelo Noril’sk-Talnakh), a correlação Cu x MgO permite comparar os basaltos sulbrasileiros com os toleítos da Província Ígnea do Atlântico Norte (modelo Skaergaard).
Estudos mais aprofundados de estratigrafia geoquímica e petrogênese são necessários,
para melhor definição do potencial metalogenético da Formação Serra Geral.
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Figura 1. Perfis geoquímicos de MgO, Cr, Ni e Cu nas amostras compostas do poço tubular de Lagoa
Azul, município de Cascavel (PR).
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ABSTRACT

This study characterizes metals and sulfides distribution in surface sediments from Guanabara Bay, Rio de Janeiro
state, sampled in July and August 2005. The availability of metals in relation to the sediment retention capacity in the form
of metal sulfides was studied through the relationship between acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted
metals (SEM). Metal distributions generally reflected the influences of fluvial inputs and harbour activities. The AVS levels
were generally sufficient to retain metals such as Cd, Cu, Ni, Pb and Zn in the sediment solid phase, suggesting that AVS
may contribute to determine the distribution of metal contaminants in the Guanabara Bay sediments.
Key words: sediments, acid volatile sulfides, metal contaminants
INTRODUÇÃO
A Baía de Guanabara é uma baía costeira eutrofizada, de sedimentos de fundo predominantemente finos (silte e
argila), que possui cerca de 384 km2 de área e uma bacia de drenagem de cerca de 4.080 km2 (Kjerfve et al., 1998). Cidades
como as do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói, além de mais de 6.000 indústrias, encontram-se no
entorno da baía (Kjerfve et al., 1998). Apesar do desenvolvimento de planos de controle da poluição, a situação da
qualidade das águas e sedimentos de fundo da baía tem sido crítica (JICA, 1993). Grandes quantidades de sólidos em
suspensão e contaminantes químicos, incluindo metais-traço (Rebello et al., 1986; Perin et al., 1997), são emitidos para a
baía e acumulados nos sedimentos.
A formação de sulfetos metálicos insolúveis tem sido reconhecida como um processo-chave para a determinação
do comportamento e da toxicidade de metais pesados em ambientes sedimentares costeiros onde ocorrem condições
anaeróbicas (Ankley et al., 1996), como pode ser observado em grande parte da Baía de Guanabara. Esta função dos
sulfetos está particularmente relacionada à incorporação dos metais disponíveis na fase dissolvida pela fase sólida dos
sedimentos, através da formação de monossulfetos metálicos que são incluídos na fase mineral operacionalmente definida
como acid-volatile sulfides (AVS), predominantemente composta por sulfetos de Fe (Chapman et al., 1998). De acordo com
o modelo AVS de avaliação da toxicidade de sedimentos, enquanto as concentrações molares de AVS forem superiores ao
somatório das concentrações molares dos metais que forem solubilizados durante a extração de AVS (denominados metais
simultaneamente extraídos – SEM), não haverá níveis destes metais nas águas intersticiais suficientes para causar toxicidade
aguda à fauna bentônica. Desta forma, a razão molar entre SEM e AVS tem sido utilizada como critério de avaliação da
qualidade dos sedimentos (Ankley et al., 1996).
Este estudo visa caracterizar a distribuição espacial de AVS, SEM e a razão SEM/AVS, para avaliar a hipótese de
que estes sulfetos são capazes de desempenhar um papel importante na biogeoquímica de metais pesados através da
retenção destes contaminantes nos sedimentos, como parte do projeto Avaliação Ambiental da Baía de Guanabara,
coordenado e fomentado pela Petrobras/Cenpes.
MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras de sedimentos superficiais (2 cm de profundidade) foram coletadas em 25 estações de amostragem
(Figura 1), utilizando-se frascos plásticos de boca larga, preenchidos completamente para minimizar o contato da amostra
com o ar atmosférico e evitar a oxidação do AVS. Estas permaneceram congeladas até o momento da análise.
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Figura 1. Localização das estações de amostragem na área da Baía de Guanabara, RJ.

O tratamento das amostras de sedimentos para determinação de AVS (sulfetos voláteis em ácidos) e SEM (metais
extraídos simultaneamente) foi baseado no método recomendado pela USEPA (USEPA, 1991). Amostras de sedimento
úmido (3 g) recém descongeladas foram purgadas, em sistema fechado, por 10 minutos com argônio para a eliminação de
algum H2S residual livre presente no sedimento. Em seguida, foram adicionados 20 mL de HCl 6 mol.L-1, sendo a mistura
agitada magneticamente por 1 h. O H2S liberado no ataque ácido foi recolhido em uma solução de NaOH 0,5 mol.L-1. A
solução absorvedora foi analisada para determinação de sulfeto, por espectrofotometria na região do visível (λ = 662 nm),
após reação de formação do complexo de azul de metileno. Para a determinação dos metais sob a forma de SEM (Cd, Cu,
Ni, Pb e Zn), a solução resultante do ataque ácido foi filtrada em papel de filtro quantitativo. A determinação dos metais
nesta solução foi realizada por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma (ICP-OES).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A variação espacial das concentrações dos metais simultaneamente extraídos juntamente com o AVS e da razão
SEM/AVS para as 25 estações de amostragem se encontram apresentados na Figura 1. Os valores médios, acompanhados
dos valores mínimos e máximos, se encontram na Tabela 1.Conforme esperado para um ambiente com condições
ambientais heterogêneas, como a Baía de Guanabara, variações de uma a três ordens de grandeza podem ser encontradas
entre as estações de amostragem, como reflexo da influência de diferentes fontes, texturas e composições químicas dos
sedimentos.
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Fig.1: Distribuição das concentrações de metais extraídos simultaneamente (SEM), sulfetos voláteis em ácido (AVS) e
razões SEM/AVS para as estações analisadas em sedimento de fundo da Baía de Guanabara, RJ.
Estações

Tabela 1 - Valores médios, mínimos e máximos encontrados para as concentrações de sulfetos voláteis em ácido (AVS) e
metais extraídos simultaneamente (SEM), para a soma das concentrações de Cd, Cu, Ni, Pb e Zn e para a razão SEM/AVS,
nas estações de coleta na Baía de Guanabara.

Pb
0,102
0,003
0,520

Zn
1,379
0,051
4,597

SEM
1,769
0,141
6,063

SEM/AVS
0,226
0,008
1,135

De forma geral, um incremento nas concentrações de metais de interesse ambiental foi observado na região
noroeste da Baía de Guanabara (BG-28 a BG-33), devido à contaminação por fontes pontuais destes metais nos estuário de
rios como o São João de Meriti, Iguaçu e Estrela (Rebello et al., 1986). Além desta tendência geral, ocorreram valores
elevados nas áreas portuárias (BG-05 e BG-06) e na área sudoeste da baía (BG-10), em relação aos metais Cd, Pb, Cu e Zn,
correspondendo a outras fontes de contaminação. Entretanto o Ni geralmente não seguiu esta tendência esperada para a Baía
de Guanabara, exceto pela concentração extrema encontrada na estação BG-33 (desembocadura do Rio São João de Meriti).
O estudo de Perin et al. (1997) demonstrou que na região sudoeste da baía, incluindo a área próxima ao porto do Rio de
Janeiro, também se observa uma elevação nos níveis de metais como Pb e Zn.
Considerando que a extração ácida empregada (solução de HCl 6 mol.L-1) é capaz de solubilizar apenas fases
sedimentares reativas (passíveis de ser rapidamente formadas e decompostas), os resultados apresentados devem ser
interpretados com cautela quanto à variabilidade espacial da contaminação na área de estudo, já que o sulfeto aos quais os
metais estão ligados podem sofrer alterações na sua forma química por distúrbios físicos ou biológicos que propiciem essas
alterações. Diferentes ambientes sedimentares provavelmente apresentam diferentes capacidades de retenção de um
determinado metal em formas reativas, que podem sofrer fortes e diferentes influências desses distúrbios físicos e
biológicos, assim como transformações diagenéticas. Estes processos possivelmente contribuem para determinar as
distribuições de metais observadas em ambientes sedimentares costeiros (Cooper & Morse, 1998), como pode ser esperado
para as áreas eutrofizadas da Baía de Guanabara (Machado et al. 2004). Porém, a avaliação da capacidade de retenção de
contaminantes metálicos por sedimentos estuarinos baseada na distribuição de fases reativas de sulfetos parece ser
extremamente importante para a Baía de Guanabara, considerando-se que a maior parte das estações de coleta apresentaram
uma concentração de AVS acima do somatório das concentrações de SEM. Somente a estação 23 (localizada numa das
áreas menos afetadas pela contaminação antrópica na baía) apresentou uma razão SEM/AVS ligeiramente acima de 1,
indicando que para este local os sulfetos (AVS) não se acumulam o suficiente para reter as concentrações de SEM, além
dessas concentrações terem se mostrado bastante baixas, fazendo com que a razão SEM/AVS ligeiramente acima de 1 no
local não seja ambientalmente preocupante. Provavelmente, outros processos de retenção devem ser mais importantes para
este ambiente específico.
Uma série histórica destes dados será obtida no final do projeto de Avaliação Ambiental da Baía de Guanabara, o
que viabilizará uma interpretação mais conclusiva sobre a importância das relações entre contaminantes metálicos e AVS. A
partir dos resultados iniciais apresentados, pode-se destacar que geralmente foram obtidas concentrações de AVS acima ou
próximas das observadas para os SEM, sustentando a hipótese de que estes sulfetos são capazes de desempenhar um papel
importante na biogeoquímica de metais pesados em grande parte da Baía de Guanabara.
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Abstract
Zinc contamination at Sepetiba Bay has already been well documented by sediment investigations.
However, few studies have related zinc with suspended matter. The aim of this work is to contribute to
understand the role played by the suspended matter on the distribution of this metal inside the Bay. Samples
were obtained from transect made during a tidal cycle. The suspended matter was analyzed for the zinc
concentration using ICP-OES. The source of contamination is related to the area around Ilha da Madeira and
sedimentary and oceanographic processes are responsible for the distribution of this suspended matter and zinc
inside the Bay.
Key words: zinc, suspended matter, Sepetiba Bay
Introdução
A introdução antrópica de compostos metálicos constitui um sério problema ambiental em regiões
estuarinas que abrigam parques industriais, portos e um elevado tráfego de embarcações. Devido às altas
concentrações, o material particulado em suspensão (MPS) nos estuários representa um importante agente na
distribuição de metais entre compartimentos. O MPS compreende sedimentos, detritos orgânicos e inorgânicos e
organismos planctônicos.
A interação de constituintes químicos entre partículas em suspensão e água resulta de uma variedade de
processos físicos, químicos e biológicos (Turner & Millward 2002). O zinco tem grande afinidade com os argilominerais presentes no MPS. No entanto, a estabilidade desta adsorção depende, dentre outros fatores, da
concentração de partículas em suspensão, da salinidade e do pH. Já a distribuição do MPS resulta da sucessão de
ciclos erosivos e deposicionais impostos por fenômenos físicos (Turner & Millward 2002).
A Baía de Sepetiba, localizada no litoral sudoeste do estado do Rio de Janeiro, apresenta longo histórico
de contaminação por zinco (Barcellos 1995, Franz 2004). Dentre as principais fontes de poluição destaca-se a
falida Companhia Ingá Mercantil, grande produtora de zinco durante a década de 1980, que abandonou na Ilha
da Madeira uma grande quantidade de rejeitos da produção desse minério. O Porto de Itaguaí, além do
movimentado tráfego de embarcações e cargas, promove dragagens periódicas para manutenção do canal
navegável e representa outra fonte em potencial de contaminantes.
Muitos estudos foram realizados em sedimentos da Baía de Sepetiba com o objetivo de identificar a
contaminação por zinco, no entanto pouco se sabe sobre a distribuição desse no MPS. O objetivo desse trabalho
é caracterizar a distribuição de zinco associado ao MPS na Baía de Sepetiba e avaliar a possível transferência
desse material entre compartimentos.
Material e Métodos
Os pontos de coleta foram determinados ao longo de um transecto, a partir da entrada de águas
oceânicas, em direção à principal área fonte de material contaminado para a Baía (Fig.1). O ponto 1, em uma
extremidade do transecto, está localizado na desembocadura da Baía. Os pontos 2 e 3 acompanham o principal
canal de acesso à navegação e apresentam as maiores profundidades. O ponto 4 está localizado próximo ao Porto
de Itaguaí. O ponto 5, na outra extremidade, está localizado nas proximidades do Saco do Engenho e da Ilha da
Madeira. Esse ponto recebe também influência da zona de mistura estuarina do canal de São Francisco, principal
fonte fluvial da Baía. As coletas foram realizadas durante a maré enchente e durante a maré vazante, entre as
9:50 e as 19:10 horas do dia 15 de março de 2006, acompanhando parte de um ciclo de maré de sizígia. Neste
período, a maior amplitude da maré proporciona variações mais significativas nas características do estuário.
Foram utilizadas as tábuas de marés confeccionadas pela DHN para o Porto de Itaguaí e para o Terminal
Marítimo da Ilha Guaíba.
A coluna d’água foi amostrada com garrafa van Dorn acrílica, em três profundidades: 0,5 metro abaixo
da superfície, meio da coluna d’água e um metro acima do fundo. Foram coletados de 2 e 5 litros de água para
cada amostra. Foram usados CTD e correntômetro para obtenção dos dados de salinidade, temperatura, turbidez,
pH, oxigênio dissolvido e corrente.
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Figura 1: localização do transecto e pontos de coleta (1, 2, 3, 4 e 5); os pontos B1, B2, B3 e B4 correspondem a
pontos de amostragem do estudo realizado por Franz (2004).
O MPS foi separado da amostra por filtração com bomba de vácuo, conforme metodologia apresentada
por McCave (1979). Foram utilizados filtros de membrana de celulose, com 45µm de poro. Para obtenção da
massa de MPS é necessário eliminar toda a umidade no filtro. O peso do filtro contendo a amostra é descontado
do peso inicial do mesmo filtro sem a amostra e dividido pelo volume de água filtrado. A concentração de MPS
nas amostras é utilizada para calibrar o sensor de turbidez do CTD. Uma discussão mais detalhada acerca da
correlação entre medidas de turbidez e a concentração de MPS nas amostras pode ser encontrada em trabalho
publicado por McCarthy et al. (1974).
Os filtros com MPS sofreram ataque ácido com HNO3 para extração parcial dos metais presentes nas
amostras. Para quantificação de zinco foi utilizada a metodologia apresentada por Standard Methods (1995)
3030E. A solução ácida extraída de cada amostra foi aquecida em forno de microondas, dentro de cadinho de
teflon, e filtrada por membrana de celulose com 0,22µm de poro. A leitura foi realizada em espectrômetro de
emissão ótica com fonte de plasma (ICP-OES). A exatidão da análise é garantida pela análise da amostra
certificada MESS-2, proveniente de sedimentos estuarinos do Mar de Beaufort.
Resultados
As concentrações de zinco e de MPS são apresentadas nas figuras 2 e 3. Os perfis amostrados durante a
campanha foram relacionados com a hora da maré, para se estabelecer dois transectos, um de maré enchente e
outro de maré vazante.
A concentração de MPS (Fig. 2) cresce em direção ao fundo no transecto de maré enchente. Essa
variação é mais marcante nos pontos 1, 2 e 3, na porção mais externa. No transecto de maré vazante as maiores
concentrações estão associadas ao ponto 5, próximo ao Saco do Engenho e à maior influência fluvial.
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Figura 2: distribuição de MPS nos transectos.
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Na maré enchente, as maiores concentrações de zinco no MPS foram observadas na superfície do ponto
4, próximo ao Porto de Itaguaí, e decrescem em direção ao ponto 1, na desembocadura. Na maré vazante, o
ponto 4 apresentou novamente as maiores concentrações de zinco no MPS. No ponto 3 ocorre um
enriquecimento de zinco no MPS de fundo acompanhado por uma remoção desse na superfície do perfil (Fig. 3).
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Figura 3: concentrações de zinco encontradas no MPS.
A representação da presença de metais particulados na água é feita normalizando-se a concentração
desses pela concentração de MPS (Fig. 4). No fundo dos perfis 1, 2 e 3, mais oceânicos, as altas concentrações
de zinco particulado parecem ser um reflexo das maiores concentrações de MPS durante a maré enchente. Ao
contrário da distribuição observada na superfície, no ponto 4, aonde há alta concentração de zinco para uma
concentração de MPS relativamente baixa. Na maré vazante, no ponto 5, próximo ao Saco do Engenho, há um
aumento nas concentrações de MPS. Esse comportamento não é acompanhado pela concentração de zinco no
ponto 5, que apresenta valores próximos dos encontrados na superfície do ponto 4. No ponto 3, no entanto, a
concentração de zinco é menor no perfil de maré vazante.
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Figura 4: distribuição da concentração de zinco normalizada pela concentração de MPS nos transectos.
Os perfis temperatura e salinidade obtidos são típicos de um estuário parcialmente misturado (tipo B),
segundo a classificação apresentada por Dyer (1995). As medidas de pH e oxigênio dissolvido acompanham a
estratificação parcial da coluna d’água. Gradientes podem ser observados entre o continente e o oceano. A
estratificação favorece o transporte tanto para dentro como para fora do estuário. No entanto as correntes
medidas na Baía indicam uma direção preferencial de transporte entre as direções NE e SE em ambas as fases da
maré.
Discussão
A área no entorno da Ilha da Madeira é a principal fonte de zinco para as águas da Baía de Sepetiba.
Dados apresentados por Barcellos (1995) são bastante conclusivos quanto a isso e os perfis amostrados nesse
trabalho confirmam essa condição para os pontos 4 e 5. Os valores obtidos para MPS e a concentração de zinco
nesses dois pontos são muito similares aos encontrados por Franz (2004) nos pontos B1, B2, B3 e B4 (Fig. 1),
durante o mês de Janeiro de 2003. Tanto os rejeitos abandonados pela Companhia Ingá Mercantil, lixiviados
para o Saco do Engenho, quanto a atividade do Porto de Sepetiba, parecem ser responsáveis pelas concentrações
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encontradas. O aporte fluvial, assim como no trabalho de Franz (2004), não representa uma fonte de zinco nessa
situação, apesar da sua marcante contribuição com MPS para a Baía.
Concentrações mais altas de MPS e zinco no fundo das estações 1, 2 e 3 podem representar um evento
de ressuspensão de sedimentos pela ação de correntes ou simplesmente serem o resultado do acúmulo de
partículas por sedimentação. A elevação da maré nos estuários é modificada por fricção com o fundo e pelo
afunilamento das margens, gerando importantes distinções na capacidade das correntes em mover sedimentos
(Dyer, 1995). A ressuspensão redisponibilizaria na coluna d’água o zinco incorporado aos sedimentos de fundo
enquanto a sedimentação representaria o aumento nas concentrações de zinco pelo acúmulo de MPS.
Observa-se a intensificação das correntes de fundo na maré vazante e o aumento da concentração de
zinco por grama de MPS. Se o sedimento de fundo apresenta concentrações de zinco significativamente menores
do que o MPS, como foi enunciado por Barcellos (1995), presume-se que, nesse caso, haja ressuspensão de
sedimentos. Os sedimentos de fundo nos pontos 1, 2 e 3 apresentam granulação gradualmente mais grossa
conforme aumenta a influência marinha e a distância do aporte fluvial. Sedimentos classificados entre areia e
silte são encontrados para esta região (Ponçano, 1976, apud Borges, 1990). O maior volume das partículas, em
geral, facilita a sedimentação e dificulta a remobilização desses por correntes de fundo. Sendo assim, as maiores
concentrações de MPS e de zinco próximo ao fundo na maré enchente estariam relacionadas à sedimentação.
A partir da estratificação parcial da coluna d’água observada é possível inferir a respeito da interação de
processos marinhos e fluviais na Baía, aonde os processos marinhos parecem ter maior influência. A partir de
valores de salinidade maiores que 10 predominam os processos físicos na distribuição dos metais entre fases e
compartimentos. Essa condição é atendida quase que integralmente nos perfis amostrados. A exceção é feita por
uma pequena parte dos perfis 3 e 4 na maré vazante.
A direção preferencial das correntes, tanto na maré enchente como na maré vazante, está de acordo com
o modelo de circulação proposto por Bronniman et al., 1981 (apud Borges, 1990). Segundo esse autor, os
transectos amostrados representariam a entrada preferencial de águas oceânicas para a Baía de Sepetiba. As
correntes oceânicas adentrando a Baía seriam condicionadas pela morfologia costeira. Nesse caso, o MPS e o
zinco teriam que preferencialmente se depositar dentro da própria Baía.
Conclusão
O MPS representa um importante agente no transporte de zinco entre compartimentos na Baía de
Sepetiba durante o período observado. As maiores concentrações de zinco são associadas à lixiviação dos
rejeitos abandonados pela Companhia Ingá Mercantil e à atividade do Porto de Itaguaí. Concentrações altas de
MPS e zinco junto ao fundo podem ser relacionadas à sedimentação de partículas e à ressuspensão por ação de
correntes de fundo. Há o predomínio da influência marinha dentro da Baía e aparentemente as forçantes
oceanográficas são as maiores responsáveis pela redistribuição do MPS e do zinco dentro da Baía.
Referências
Barcellos, C., 1995. Geodinâmica de Cádmio e Zinco na Baía de Sepetiba. Tese (Doutorado em Geociências Geoquímica Ambiental). Universidade Federal Fluminense. 141p.
Borges, H. V., 1990. Dinâmica Sedimentar da Restinga de Marambaia e Baía de Sepetiba. Dissertação (Mestrado
em Ciências). Universidade Federal do Rio de Janeiro. 82p.
Dyer, K. R., 1995. Sediment Transport Processes in Estuaries. In: Perillo, G. M. E. (ed), Geomorphology and
Sedimentology of Estuaries. Developments in Sedimentology, 53. Elsevier Science. pp. 423-449.
Franz, B., 2004. Comportamento dos Metais Cd, Zn, Pb no Material Particulado em Suspensão na Zona de
Mistura do Canal São Francisco (Baía de Sepetiba, RJ). Dissertação (Mestrado em Geociências Geoquímica Ambiental). Universidade Federal Fluminense. 103p.
McCarthy, J. C., Pyle, T. E. & Griffin, G. M., 1974. Light Transmissivity, Suspended Sediments and the Legal
Definition of Turbidity. Estuarine and Coastal Marine Science, 2, pp. 291-299.
McCave,I. N., 1979. Suspended Sediment. In: Dyer, K. R. (ed.), Estuarine hydrography and sedimentation.
Cambridge University Press, pp.131-185.
Standard Methods, 1995. For the Examination of Water and Wastewater. 19 ed. Baltimore, Maryland: American
Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.
Turner, A. & Millward, G. E., 2002. Suspended Particles: Their Role in Estuarine Biochemical Cycles.
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 55, pp.857-883.

4

ANOMALIAS GEOQUÍMICAS DE ELEMENTOS MAIORES E RADIONUCLÍDEOS EM UM TESTEMUNHO
SEDIMENTAR DO SISTEMA ESTUARINO DE SANTOS-CUBATÃO (SP)
W. Machado1, W. Luiz-Silva2, C.J. Sanders1, S.R. Patchineelam1
Departamento de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ 24020-150
2
Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP 13083-970

1

ABSTRACT
A sediment core from the Morrão River estuary (Santos-Cubatão estuarine system) showed elevated concentrations
of steel industry-derived Fe and Mn, and fertilizer industry-derived P, Ca, 226Ra and 210Pb. A pronounced 226Ra and 210Pb
disequilibrium and elevated unsupported 210Pb activities also indicated anthropogenic anomaly. These constituents were
positively correlated with each other and negatively correlated with clay mineral-bearing elements, e.g. Al and K. Since
these negative correlations were caused by an anthropogenic enrichment of major elements in an order of magnitude, these
correlations are attributable to a dilution of natural elements by anthropogenic elements (mainly Fe). Results evidenced
changes in the sediment quality with increasing depth, which are attributable to changes in the proportion among inputs
from industrial sources and a recent attenuation in the input of anomalous elements.
Key words: major elements contamination; radiochemical contamination; estuarine sediments.
INTRODUÇÃO
Esforços para caracterizar o aporte de contaminantes químicos vêm sendo realizados em testemunhos de
sedimentos costeiros, pois a variabilidade vertical de concentrações anômalas nos sedimentos pode refletir a evolução
temporal dos aportes antrópicos (San Miguel et al., 2004; Sanders et al., 2006). Entretanto, situações complexas podem
ocorrer quando o registro geoquímico é fortemente afetado por diversos impactos, como foi observado em um testemunho
sedimentar investigado no presente trabalho, como parte de um projeto realizado para elucidar os fatores de influência sobre
a geoquímica de contaminantes metálicos no sistema estuarino de Santos-Cubatão (SP). Este sistema se localiza numa
região historicamente afetada por atividades antrópicas (Medeiros & Bícego, 2004; Abessa et al., 2005), recebendo a
drenagem de áreas urbanas e uma das mais importantes áreas industriais do Brasil. Braga et al. (2000) demonstraram que a
qualidade das águas deste sistema é afetada por efluentes urbanos e industriais, particularmente numa área influenciada por
indústrias de fertilizantes e uma metalúrgica, na margem norte. O mesmo sistema e parte de sua bacia de drenagem foram
também investigados em relação à contaminação por radionuclídeos (Silva et al., 2006a,b), demonstrando que em
sedimentos de locais próximos a depósitos de fosfogesso (rejeito derivado da indústria de fertilizantes) ocorreram níveis
anômalos de radionuclídeos. Numa estação de amostragem próxima a estes locais, no estuário do Rio Morrão, níveis
anômalos de elementos maiores e elementos-traço foram recentemente registrados em sedimentos superficiais (Luiz-Silva et
al., 2006). Neste contexto, foram investigadas a composição elementar e a distribuição de 226Ra e 210Pb (radionuclídeos
derivados do rejeito de indústrias de fertilizantes) em um testemunho do estuário do Rio Morrão (fração total).
MÉTODOS
Em fevereiro de 2005, foi coletado um testemunho no estuário estudado (23°52'36''S, 46°21'27''W), usando-se um
tubo de PVC. Este testemunho foi secionado em intervalos com 2 a 5 cm de espessura. Os sedimentos foram secos (50 °C),
desagregados e homogeneizados antes das análises, sendo o seu conteúdo de água estimado após a secagem. Amostras
foram submetidas a um contagem de pelo menos 11 h para determinar as atividades do 226Ra e do 210Pb através de
espectrometria de raios gama, empregando-se um espectrômetro Camberra HPGe, com uma eficiência de 40%, como
descrito por Smoak & Patchineelam (1999). A calibração das energias determinadas foi realizada utilizando-se o material de
referência CANMET BL-4a. Os erros das contagens foram sempre inferiores a 5%. A concentração total de elementos
maiores foi determinada através de espectrometria de fluorescência de raios-X, de acordo com Vendemiatto & Enzweiler
(2001). A exatidão desta análise foi monitorada empregando-se os materiais de referência GSD-9 e GSD-12. A perda de
massa após calcinação das amostras a 550 °C por 4 h foi também estimada, denominada como perda ao fogo (PF).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição vertical das variáveis estudadas é demonstrada na Figura 1, enquanto uma caracterização estatística
dos dados é apresentada na Tabela 1 e correlações entre estes dados estão indicadas na Tabela 3. O testemunho era

composto por sedimentos de granulometria predominantemente fina e cor cinza-escuro, apresentando uma baixa
variabilidade quanto à PF e ao conteúdo de água, como também observado em relação a Al, Ti, Mg e K. Não houve
correlação da PF com outras variáveis, exceto por uma correlação negativa com o Mn. O conteúdo de água e o Al não
estiveram correlacionados, devido a um valor extremo de Al na camada mais profunda do testemunho, mas ambos foram
positivamente correlacionados com Ti, K e Si. Embora as concentrações totais de Si possam ter contribuições de
aluminosilicatos, quartzo e Si biogênico, as correlações do Si com Ti, Al e K e a natureza fina dos sedimentos sugerem os
aluminosilicatos como formas de Si predominantes. Entretanto, mudanças na composição foram evidentes entre camadas
com menores conteúdos de água, PF, Si, Ti, Al e K, mas enriquecidas em Fe, Mn, Ca, P, 226Ra e 210Pb (abaixo de 6 a 13 cm,
dependendo da variável), e as camadas superiores.
Alguns elementos maiores (Fe, Mn, Ca e P) e os radionuclídeos apresentaram níveis anômalos, enquanto os outros
elementos não apresentaram níveis que evidenciem um aporte anômalo. Concentrações de background de Fe (2,88%), Mn
(0,02%) e Ca (0,27%) reportadas para a fração fina (< 63 µm) de um testemunho sedimentar de outro estuário dentro do
sistema de Santos-Cubatão (Luiz-Silva et al., 2006) indicam que as anomalias observadas para estes elementos são de uma
ordem de grandeza acima dos níveis naturais. Estudos prévios de sedimentos contaminados e não contaminados do sudeste
do Brasil reportam níveis de P entre <0,01 e 023% (Carreira and Wagener, 1998; Jorcin, 2000; Mater et al., 2004), valores
pelo menos uma ordem de grandeza abaixo da concentração média observada na Tabela 1. Enquanto sedimentos costeiros
do sul e do sudeste do Brasil que não apresentam contaminação radioquímica possuem níveis de 226Ra variando de 2 a 28
Bq kg−1 e níveis de 210Pb variando de 13,5 a 158 Bq kg−1 (Wilken et al., 1986; Saito et al., 2001; Sanders et al., 2006), Silva
et al. (2006b) observaram níveis de 8 a 60 Bq kg−1 e 26 a 538 Bq kg−1, para estes radionuclídeos, em sedimentos superficiais
do sistema estuarino de Santos-Cubatão e parte de sua bacia de drenagem. No presente estudo foram registrados níveis da
magnitude encontrada em estuários fortemente afetados por indústrias de fertilizantes (Carvalho, 1995; Absi et al., 2004).
Os elevados níveis de 210Pb em excesso ao produzido pelo decaimento do 226Ra (210Pbxs) não podem ser explicados pela
deposição atmosférica de 210Pb, pois valores de 210Pbxs em sedimentos costeiros do sul e sudeste do Brasil tipicamente não
excedem 100 a 160 Bq kg−1 (Wilken et al., 1986; Smoak and Patchineelam, 1999; Marques Jr. et al., 2006; Sanders et al.,
2006). Além disto, razões 210Pb/226Ra de até 3,18 (Tabela 1) indicam um pronunciado desequilíbrio entre 226Ra e 210Pb,
como observado em sedimentos estuarinos afetados pelo aporte de fosfogesso (San Miguel et al., 2004).
Os constituintes anômalos foram positivamente correlacionados, apresentando geralmente correlações negativas
com o conteúdo de água e os elementos não-anômalos (Tabela 2). Considerando que as correlações negativas entre
constituintes anômalos e não-anômalos foram causadas por um enriquecimento antrópico de elementos maiores, estas
correlações parecem refletir uma diluição de elementos naturais por elementos de origem antrópica (principalmente o Fe).
Porém, uma diminuição nos níveis das anomalias nas camadas superiores (Figura 1) sugere uma redução no seu aporte,
como observado em locais onde os aportes industriais foram atenuados (Absi et al., 2004). A liberação concomitante de
rejeitos industriais de diferentes fontes (indústria de fertilizantes e siderúrgica) parece ser a explicação mais provável para o
elevado nível de contaminação observado e para as correlações encontradas entre anomalias com diferentes fontes.
Tabela 1. Resultados dos conteúdos de água, perda ao fogo (PF), elementos maiores, radionuclídeos e razões 210Pb/226Ra.
Mínimo
Máximo
Média
Desvio padrão
Conteúdo de água (%)
59
68
63
3
PF (%)
9,2
13,1
11,4
1,4
Al (%)
4,8
8,5
6,0
1,0
Ca (%)
2,4
6,1
4,0
1,3
Fe (%)
13,1
24,3
17,6
4,4
K (%)
0,83
1,49
1,13
0,24
Mg (%)
1,09
1,27
1,16
0,06
Mn (%)
0,16
0,42
0,27
0,10
Na (%)
1,26
1,63
1,43
0,12
P (%)
0,96
3,40
2,15
0,80
Si (%)
9,6
18,3
13,6
3,3
Ti (%)
0,34
0,41
0,38
0,02
226
178
744
417
182
Ra (Bq.kg−1)
210
358
1317
809
322
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210
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392
199
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Figura 1. Perfis dos conteúdos de água, perda ao fogo (PF), elementos maiores, radionuclídeos e razões 210Pb/226Ra.
Tabela 2. Matriz de correlação. Correlações estatisticamente significativas estão indicadas por coeficientes em negrito.
%H2O
PF
Si
Ti
Al
Fe
Mn
Mg
Ca
Na
K
P
PF
Si
Ti
Al
Fe
Mn
Mg
Ca
Na
K
P
226
Ra
210
Pb

0,55
0,69
0,66
0,47
-0,80
-0,79
0,28
-0,49
0,59
0,67
-0,39
-0,67
-0,65

0,36
0,33
0,05
-0,57
-0,63
0,42
-0,27
0,25
0,52
-0,05
-0,43
-0,19

0,64
0,80
-0,91
-0,91
-0,25
-0,92
0,31
0,96
-0,88
-0,85
-0,89

0,79
-0,82
-0,78
0,37
-0,42
0,73
0,55
-0,38
-0,63
-0,51

-0,77
-0,71
-0,24
-0,75
0,51

0,99
-0,09
0,73
-0,55

-0,09
0,74
-0,49

0,67
-0,78
-0,81
-0,76

-0,88
0,63
0,85
0,76

-0,90
0,62
0,82
0,74

0,45
0,52
-0,20
0,56
0,15
0,26

226

Ra

-0,10
-0,92
0,97
0,83
0,88

0,18
-0,08
-0,46
-0,39

-0,83
-0,82
-0,82

0,77
0,87

0,83
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Introdução
O chumbo é o metal pesado mais abundante na crosta terrestre. A sua exposição tanto
ocupacional quanto ambiental tem levado a sérios problemas principalmente nos países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, pois nos desenvolvidos tem havido uma diminuição
importante do seu uso, devido a novas legislações. A intoxicação aguda por esse metal tem diminuído
muito nesses países enquanto a exposição crônica ainda é um problema. Nos países pobres, a parcela da
população menos favorecida economicamente tem sido a mais afetada, devido à ausência de leis a
respeito.
O Pb é um metal pesado extremamente tóxico e que chega até os seres humanos
principalmente pelo ar, água e cadeia alimentar, de forma acumulativa. Os seus efeitos tóxicos, entre
outros, incluem sintomas como náusea, perda da coordenação, hiperatividade, confusão mental e perda
de memória. Em casos mais severos, a incorporação deste elemento químico pode levar a pessoa ao
estado de coma e à morte.
A exposição ambiental ao chumbo aumentou bastante após o processo de industrialização e o
aumento da mineração. É uma exposição maior que de outros elementos da natureza. Globalmente,
calcula-se que cerca de 300 milhões de toneladas de chumbo já foram expostas no meio ambiente
durante os últimos cinco milênios, especialmente nos últimos 500 anos.
Os agrotóxicos são produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e mesmo no ambiente
doméstico: inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos, etc.
Eles causam muitos problemas tanto para o meio ambiente, quanto para os seres humanos e animais. Já
foram registrados casos de transmissão de leucemia para o feto, por mulheres que estiveram em contato
com agrotóxicos durante a gravidez. Existem cerca de 15.000 formulações para 400 agrotóxicos
diferentes, sendo que cerca de 8.000 encontram-se licenciadas no Brasil, que é um dos 5 maiores
consumidores de agrotóxicos no mundo
Este trabalho teve por objetivo a determinação de isótopos de Pb em sedimentos Quaternários
da Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos (afluente do Rio Muriaé, complexo hidrográfico do Rio
Paraíba do Sul) na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, no Municipio de São José de Ubá.
Procedimentos
A amostragem foi realizada no rio São Domingos e nos seus afluentes. As coletas dos
sedimentos de corrente teve uma distribuição ampla envolvendo as principais drenages da bacia
hidrográfica de forma a ser representativa de forma a identificar as diferentes potenciais fontes como
atividade agrícola, pecuária e zona urbana. As amostras foram lacradas em sacos plásticos, com
anotações sobre as atividades antrópicas ao redor do sítio amostrado e com localização por GPS.
Os procedimentos analíticos laboratoriais executados envolveram: (1) preparação de amostras
de rochas sedimentares inconsolidadas e sua separação em frações granulométricas; (2) dissolução da
fração fina (< 100 mesh) através de ataque ácido (HNO3) por lixiviação e um segundo ataque com HF
para dissolução do resíduo; (3) separação dos elementos de interesse em colunas de trocas iônicas; (4)
análise da composição isotópica do Pb, compreendendo seus isótopos 204Pb, 206Pb, 207Pb e 208Pb.
Os procedimentos químicos foram realizados no Centro de Pesquisas Geocronológicas do
Instituto de Geociências da USP. As análises espectrométricas foram realizadas no laboratório de
Geocronologia e Isótopos Radiogênicos da Faculdade debGeologia da UERJ, onde foi utilizado um
espectrômetro de massa com multicoletores Finnigan TRITON. Os brancos analíticos estiveram entre 4
e 7 pg.

A Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos
A Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos (afluente do Rio Muriaé, Complexo Hidrográfico
do Rio Paraíba do Sul) está localizada na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, no Município
São José de Ubá, totalizando 280 km2 .

Figura 1. Localização da bacia gidrográfica do rio São Domingos. Os pontos no mapa mostram as
áreas utilizadas para agricultura intensiva de tomate.

A Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos é um dos objetos de estudo do Projeto
“Planejamento conservacionista das terras e modelagem preditiva de sistemas aqüíferos do cristalino
para a recarga hídrica em bacias hidrográficas de relevo acidentado”, que tem como objetivo principal
proporcionar diretrizes para a otimização da recarga hídrica da Bacia Hidrográfica do Rio São
Domingos por meio do planejamento integrado do uso e manejo dos recursos naturais. Como objeto de
estudo, a Bacia do Rio São Domingos, é representativa, onde face a forte pressão de uso, falta de
alternativas técnicas validadas e práticas conservacionistas apropriadas, verifica-se acelerada
degradação dos recursos naturais (solo- água-biodiversidade), resultando numa paisagem dominada por
pastagens degradadas e fragmentos isolados da Mata Atlântica. Este projeto é financiado pelo Banco
Mundial e desenvolvido pela Embrapa – Solos e seus parceiros, dentre eles: o DRM-RJ, FEEMA, INT,
UERJ, UFRJ e PUC-RJ.
Esta área apresenta insuficiência de oferta hídrica nos períodos de baixa precipitação, devido
ao processo desordenado de ocupação das terras, caracterizado pela retirada da cobertura vegetal nativa
e sua substituição por sucessivos ciclos de monocultivos, os quais desencadearam processos erosivos e
de assoreamento dos cursos d’água, sendo muito castigada por longas estiagens (ocasiões em que a
maioria dos rios seca e a água subterrânea torna-se uma alternativa). Devido ao uso incorreto, o solo
apresenta alteração na sua taxa de infiltração, dificultando a recarga das reservas freáticas e a
rehidratação do solo, perdendo grande parte da água pluvial por causa do escoamento superficial. Isso
ocasiona enchentes no período chuvoso e falta de água no período seco.
As unidades rochosas da Bacia do Rio São Domingos são do período Pré-Cambriano e
compreendidas entre 2,4 Ga e 500Ma, integrantes da faixa Ribeira. O curso do Rio São Domingos é

controlado, em grande parte, por uma zona de fraqueza estrutural constituída por uma descontinuidade
estrutural estrutural que divide longitudinalmente a bacia.
Geologia da Bacia do Rio São Domingos
O curso principal do Rio São Domingos ao longo de quase toda a bacia está instalado ao longo
do contato tectônico entre os terrenos ocidental e oriental, representados, respectivamente, pelos
domínios tectônicos Juiz de Fora e Cambuci. A vertente norte e as cabeceiras da bacia são ocupadas
pelo Dominio tectônico Juiz de Fora, caracterizado por lentes limitadas por falhas de empurrão, cada
lente contendo rochas miloníticas do Complexo Juiz de Fora ou granada biotita gnaisses (paragnaisses).
A vertente sul é ocupada pelo Dominio tectônico Cambuci, onde predomina um leucocharnockito e
ocorrem, subordinadamente, anfibolitos, mármores e gnaisse migmatítico.
Resultados de isótopos de Pb
As análises de isótopos de Pb realizadas em sedimentos da bacia do rio São Domingos
apresenta a seguinte variação: os valores da razão 207Pb/206Pb ocorrem em dois grupo, sendo o primeiro
entre 1.152 e 1.161, e o segundo grupo entre 1.213 e 1.367 (Figura 2). Estes dois grupos podem
representam duas fontes distintas, uma provavelmente relacionada a queima de combustível fóssil
aditivado de Pb de caráter regional, como descrito na literatura. A segunda fonte pode estar relacionada
a atividades antrópicas locais como a utilização de fertilizantes e pesticidas nas lavouras intensivas de
tomate observadas na região.
Os valores da razão 206Pb/204Pb para os resíduos mostram uma variação restrita entre 1.145 e 1.187 e
são interpretadas como de origem geogênica, apesar de apresentarem valores de isótopos de Pb mais
radiogênicos quando comparados aos descritos na literatura para galena em depósitos de Pb (Vale do
Ribeira-SP; Moraes , 2004) como também para rochas graníticas de idade Neoprotrozóica do Cinturão
Ribeira (Aily, 2001).
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Figura 2. Dados isotópicos da bacia de São Domingos comparados com outros estudo no Brasil.

Discussão e Conclusões
Os resultados isotópicos de Pb aqui apresentados para os sedimentos da Bacia do Rio São
Domingos podem ser interpretados como de origem antropogênica quando comparados com a
composição isotópica de Pb em aerossóis coletados nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ)

e Brasilia (segundo Ayli, 2001; Gioia et al., 2003; e Bolhöffer e Rosman, 2000, respectivamente).
Deve-se levar em conta, entretanto que pelas distâncias entre estas áreas em outros estados e a área aqui
estudada não se pode afirmar que as fontes sejam as mesmas. Nestas cidades no Distrito Federal e no
estado de São Paulo observa-se que os aerossóis apresentam composição isotópica de Pb que indicam a
mistura de componentes de proporções variadas provenientes de fontes distintas. Levando-se em
consideração o intervalo dos valores das razões isotópicas determinadas nestas regiões, é possível
sugerir que as principais fontes poluentes apresentam composições isotópicas equivalentes tanto para os
aerossóis da cidade de São Paulo (SP) como para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) e Brasília.
Essas assinaturas isotópicas de Pb de fonte antrópica são também confirmadas pelos os estudos
da composição isotópica de Pb ns sedimentos e solos da região metropolitana de Belém (PA) como
resportado por Moura et al., (2000). No caso de Belém (PA) as composições isotópicas de Pb
observadas foram interpretadas como de origem antrópica e suas fontes correlacionadas a efluentes
industriais e domésticos daquela região metropolitana. Desta forma sugere-se a similaridade das
assinaturas isotópicas antropogênicas entre a zona metropolitana de Belém o grupo mais radiogênico do
presente estudo.
As investigações sobre os isótopos de Pb nos sedimentos da Bacia do rio São Domingos, por
sua vez, permitem a caracterização de diferentes fontes deste elemento provenientes de atividade
antrópica, distinguindo a assinatura de fonte relacionada a gasolina e fontes relacionadas a produtos
utilizados na agricultura. A continuidade de pesquisas sobre este tema permitirão confirmar a existência
dessas fontes e poderão contribuir para a mitigação do impacto ambiental de metais pesados
diminuindo o risco da ação destes metais na saúde humana.
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Acid Mine Drainage – AMD is an environmental issue that concerns mining sites where the ore is associated with sulfites.
When exposed to air and water this mineral phase is oxidized, generating harmful acidic waters. Besides its high acidity,
these waters may also contain high heavy metal concentrations, considering that the acidity increases its leaching capacity.
In this study we aim to evaluate a passive prevention method for the AMD generated at the nuclear overburden material of
the UTM site, Caldas MG. This method consisted of a cover system evaluated by means of a leaching column test. This
cover system was composed of 10% lime + 90% overburden material (dry weight basis). The results of this test were then
compared with results from literature. The covering system presented here seems to be more efficient, especially concerning
the pH values. Further tests may be necessary to evaluate the influence of other parameters such as time and the cover
thickness on the leaching process.
Keywords: Acid Mine Drainage, cover system, nuclear overburden, leaching columns.

Introdução
A drenagem ácida de mina (AMD) resulta do intemperismo de sulfetos metálicos, sob a ação da água e oxigênio
atmosférico. O principal produto gerado neste processo é o ácido sulfúrico (H2SO4), que torna as águas lixiviadas ácidas. À
medida que a água se torna mais ácida, sua capacidade de lixiviação aumenta, colocando em solução diversos metais, o que
pode comprometer a qualidade de solos, águas superficiais e águas subterrâneas.
Desde o início de suas operações em 1981, uma grande quantidade de drenagem ácida vem sendo gerada e tratada
na Unidade de Tratamento de Minérios (UTM) de Caldas MG, antigo Complexo Mínero-Industrial de Poços de Caldas. Tal
empreendimento pertence atualmente às Indústrias Nucleares do Brasil S/A –(INB) e abriga a primeira mina de urânio do
país, que se encontra desativada desde 1995. Somente em material estéril (sem minério), foram depositados na UTM
aproximadamente 108 milhões de toneladas, que constituem 8 grandes bota-foras. Atualmente este empreendimento se
encontra em processo de descomissionamento.
Praticamente todos os compartimentos da UTM produzem AMD, incluindo a própria mina, as pilhas de estéril, o
pátio de estocagem de minério, a barragem de rejeito e outros. Neles a pirita ocorre bastante disseminada, muitas vezes em
grãos microscópicos. Desta forma, espera-se que a geração de AMD ainda perdure por séculos neste local. Ressalta-se ainda
a periculosidade de tais águas devido à grande quantidade de radionuclídeos dissolvidos.
Atualmente toda a AMD gerada na UTM é tratada através de processos de alcalinização com adição de cal
hidratada e posterior floculação. Os custos envolvidos nestes processos são enormes. Só para ter uma idéia, somente com
insumos são anualmente gastos R$ 1 milhão (informações verbais de funcionários da INB). Tentativas para se diminuir
estes custos constantemente são avaliadas por diversas instituições do país.
O objetivo deste trabalho foi avaliar em laboratório um possível sistema de cobertura alcalina para uma das pilhas
de estéril da UTM, o Bota-Fora 8, que possui um volume de aproximadamente 15 milhões de metros cúbicos. Para isto foi
realizado um estudo cinético em uma coluna de lixiviação. Tal cobertura poderia diminuir por algum tempo a geração de
drenagem ácida, reduzindo os custos relatados anteriormente. Trata-se de um método de prevenção passiva da geração de
ácido.
Teoria da Drenagem Ácida
O sulfeto metálico mais comum associado à geração de AMD é a pirita: FeS2 - sulfeto de Ferro II - conhecida
popularmente como "ouro de tolo". Existem dois possíveis agentes oxidantes para a pirita: o oxigênio e o íon férrico. A
oxidação pelo oxigênio é relativamente lenta, fato evidenciado por se poder utilizar pirita como eletrodo químico
razoavelmente inerte (Sengupta, 1993). A Reação (1) representa a reação geral aceita para explicar esta oxidação e a
geração de AMD, sendo que ela corresponde à soma das Reações (1.1), (1.2) e (1.3).

4FeS2 (s) + 15O2 (g) + 14H2O (l)  4Fe(OH)3 (s) + 8SO4 2- (aq) + 16H+ (aq)

(1)

4FeS2 + 15O2 + H2O  4Fe2+ + 8SO42- + 4H+
4Fe2+ + O2 + 4H+  4Fe3+ + 2H2O
4Fe3+ + 12 H2O 4Fe(OH)3 + 12H+

(1.1)
(1.2)
(1.3)

A oxidação da pirita pelo íon férrico é mais rápida e pode ser descrita pela Reação (2). Ela se inicia quando o pH
do meio cai para valores menores do que 3,5. O íon Fe+3 não se precipita como Fe(OH)3, permanecendo em solução e
oxidando diretamente a pirita (Fagundes, 2005).
FeS2 + 14Fe3+ + H2O  15Fe2+ + 2SO42+ +16H+

(2)

Algumas reações da AMD podem ser catalisadas por bactérias, sendo as bactérias quimiolitotróficas da espécie
Acidithiobacillus ferrooxidans (sinônimo de Thiobacillus ferrooxidans) os principais organismos atuantes nestas reações.
São bactérias acidófilas, quimiolitoautróficas restritas, que utilizam enxofre elementar e/ou reduzem compostos de enxofre
ou íons ferrosos para obter energia. Sua fonte de carbono é o dióxido de carbono. Na geração de AMD, elas atuam
especificamente como catalisadoras da Reação (1.2), obtendo energia da conversão de íon ferroso (Fe2+) em íon Férrico
(Fe3+). Como citado anteriormente, o aumento da concentração de íon férrico no sistema sob condições ácidas eleva a taxa
de oxidação da pirita (ver Reação (2)).
Área de Estudo
A UTM se localiza na região sudeste do estado de Minas Gerais, no Planalto de Poços de Caldas, mais
especificamente no município de Caldas, estando distante 30 km do mesmo.
O local em que se situa a UTM é denominado Campo do Cercado e se insere na zona central do Planalto de Poços
de Caldas. A UTM abriga o divisor de águas de duas bacias que estão sob sua área de influência: a bacia do Ribeirão das
Antas e a bacia do Rio Verde. Destaca-se o uso das águas dessas bacias principalmente para irrigação agrícola e em algum
grau para dessedentação de bovinos. Não se observa uso doméstico para as mesmas num raio de 20 km (Cipriani, 2002).
A mina esta situada na zona de clima tropical de altitude, caracterizada por precipitações médias anuais da ordem
de 1700 mm, que ocorrem principalmente durante uma estação chuvosa bem definida – o verão, que se estende dos meses
de outubro a março. De abril a setembro segue-se uma estação seca também bem definida. A temperatura média anual é de
18oC e a umidade relativa média é de 78,2% (Cipriani, 2002).
A UTM se situa em altitudes de aproximadamente 1.300 a 1.600 m acima do nível do mar, constituindo parte da
chamada “Caldeira de Poços de Caldas”, composta basicamente por rochas alcalinas de idade cretácea. Uma grande
complexidade litológica é presente no local devido às brechas existentes e aos processos de hidrotermalismo, além de
grande alteração intempérica.
Materiais e Métodos
O princípio básico de colunas de lixiviação é se percolar líquidos em seu interior. A solução percolada (eluente ou
lixiviado) pode então ser analisada para diferentes parâmetros físico-químicos e elementos químicos de interesse. O
presente trabalho consiste no ensaio de uma coluna de lixiviação, denominada aqui de coluna C, e comparações dos
resultados desta coluna com os de duas outras colunas (colunas I e IV) de Murta (2006).
As amostras percoladas de estéril do Bota-Fora 8 (BF8) foram coletadas no ano de 2005, em local remodelado seis
meses antes da amostragem. A profundidade de coleta foi de 30 cm na tentativa de se evitar materiais que sofreram
alteração devido à passagem de veículos. As caracterizações geotécnica e físico-química do material amostrado são
apresentadas na Tabela 1, conforme Murta (2006).
A cobertura proposta nesse trabalho foi constituída por uma mistura de 90% de estéril com 10% de cal hidratada
(porcentagens em peso seco) e foi aplicada à coluna C com 17 cm de espessura. O restante da espessura da referida coluna
(83 cm) foi preenchido somente com o material estéril. A cobertura da coluna IV de Murta (2006) possuiu 5 cm de
espessura, sendo constituída por uma mistura do mesmo material estéril utilizado na coluna C , acrescido de 10% de cal
hidratada e 2% de bentonita (porcentagens em peso seco); o restante do comprimento desta coluna (95 cm) foi preenchido
somente com material estéril. A coluna I de Murta (2006), por sua vez, não possuiu cobertura alguma, tendo seus 100 cm de
comprimento preenchidos somente com o estéril. O objetivo desta última coluna foi caracterizar a geração de ácido pelo
estéril do BF8 (Murta, 2006). Os sistemas de cobertura das colunas IV e C encontram-se esquematizados na Figura 1.

O equipamento utilizado no teste com a coluna C foi muito semelhante àquele
utilizado nas colunas I e IV de Murta (2006). A coluna C foi construída em PVC,
apresentando 100 cm de comprimento e aproximadamente 6 cm de diâmetro. Os
procedimentos de ensaio foram bastante semelhantes. O tempo de lixiviação foi de um mês.
O líquido percolante foi água destilada-deionizada em um volume suficiente para simular a
pluviosidade
média
anual
da
área
de
estudo,
de 1700 mm.
As análises dos parâmetros físicos e físico-químicos foram realizados no
Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) da Universidade Federal de Ouro Preto –
UFOP.
Durante os ensaios o percolado foi amostrado semanalmente e então analisado para
acidez, condutividade elétrica, potenciais de oxi-redução e hidrogeniônico, sulfatos e para os
seguintes metais: Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn, entre outros. A acidez foi determinada por
titulometria de acordo com metodologia da American Public Health Association – APHA,
1992. Os valores de Eh, pH e condutividade elétrica foram medidos em um aparelho da
marca Ultrameter, modelo 6p. Os sulfatos foram analisados em Espectrofotômetro marca
Merck, modelo SQ 118. Os metais foram analisados em Espectrofotômetro de emissão
atômica com fonte de plasma, marca Spectro, modelo Ciros CCD.
Resultados e Discussões

Figura 1: Esquema das
montagens das colunas IV
(Murta,2006) e C.

Os resultados analíticos das águas percoladas pela coluna C se encontram na Tabela 2, assim como os das colunas I
e IV de Murta (2006), para fins comparativos. Observa-se que o pH apresentou um comportamento diferenciado para a
coluna C em comparação com as colunas I e IV, nas quais o pH se manteve na ordem de 4 durante todo o ensaio. Na coluna
C o valor de pH ao final do ensaio atingiu 7,11. Tal comportamento certamente se deve às diferenças na composição dos
sistemas de cobertura destas colunas.
A condutividade elétrica apresentou tendência de queda ao longo do tempo de ensaio, evidenciando a lixiviação de
elementos das colunas, já que ela é diretamente proporcional à quantidade de íons em solução. A acidez também apresentou
tendência de queda ao longo do tempo, e seus valores para a coluna C são menores do que para a Coluna I, fato esperado,
devido à adição de álcalis ao sistema de cobertura da coluna C.
As concentrações de sulfato apresentaram tendência de queda ao longo do tempo para as três colunas. As
concentrações de alumínio não foram quantificáveis para as três últimas semanas de ensaio da coluna C, enquanto
apresentaram valores relativamente elevados para as colunas I e VI. Uma possível explicação para este fato estaria
Tabela 1: Caracterização geotécnica da amostra de estéril do Bota Fora 8 (Murta, 2006)
Propriedade
Amostra do BF-8
Norma
Análise Granumétrica
8,5
Argila (φ <0,002 mm)
(%)
22,5
Silte (0,002 < φ < 0,06 mm)
(%)
6,0
(%)
NBR 7181
Areia Fina (0,06 < φ < 0,2 mm)
7,0
(%)
Areia Média (0,2 < φ < 0,6 mm)
10,0
(%)
Areia Grossa (0,6 < φ < 2 mm)
46,0
(%)
Pedregulho (φ > 2 mm)
Limite de Liquidez – LL
Limite de Plasticidade – LP
Índice de Plasticidade – IP
Atividade – A
Massa Específica dos sólidos - ρs
Índice de Expansão Livre – IE
Classificação Unificada (SUCS)
pH em H2O
Condutividade Elétrica
Capacidade de Troca Catiônica
Superfície Específica

(%)
(%)
(%)
(gcm-3)
(%)
µScm-1
(cmolkg-1)
(m2g-1)

27,9
27,5
0,4
0,05
2,969
0,00
SM
4,6
110,3
0,48
3,78

NBR 6459
NBR 7180

NBR 6508

(1:2,5 solo:solução)

Tabela 2: Resultados das análises físico-químicas do lixiviado das colunas I, IV e C
Coluna I (1)
Semanas

Acidez

pH

Eh

mgCaCO3/l

1a.
2a.
3a.
4a.

56
58
46
42

4,49
4,41
4,4
4,37

191,38
218
215,14
192

CE

Al

Ca

Fe

K

Mg

Mn

Na

Zn

SO4

µS/cm

µg/l

mg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

mg/l

µg/l

mg/l

114,3
82,57
67,55
60,04

3486
1758
2288
1261

4,85
3,3
2,7
1,89

13,01
11,96
13,95
13,01

4,85
3,46
2,69
2,47

0,87
0,57
0,43
0,3

1066
752
582
472

2,39
1,23
0,72
0,58

348
263
217
174

26,78
17,76
14,92
11,06

68,3
46,06
30,88
22,12

11,24
9,81
8,43
7,01

4,48
2,96
1,86
1,24

4974
3346
1873
1362

6,82
34,64
21,28
11,21

1198
756
579
464

82,2
73,52
65,03
59,18

8,38
13,6
9,84
6

5,39
2,89
2,53
2,1

1,78
0,77
0,67
0,48

1465
631
448
318

0,47
1,07
0,27
0,15

581
200
141
95,7

48,7
19,24
20,48
9,11

Coluna IV (1)
1a.
2a.
3a.
4a.

130
114
86
80

4,64
4,64
4,69
4,74

206,88
168,75
193,57
202,29

446,6
431,4
293,1
221,1

9076
6896
5362
5333

27,64
18,97
13,99
11,54

Coluna C
1a.
27
4,4
299
381,6
22,27
2a.
10
4,7
226
171,2
<LQ(2)
3a.
16
5,58
276
141,9
<LQ(2)
4a.
8,6
7,11
183
104,3
<LQ(2)
(1)
(Murta, 2006)
(2)
Limite de Quantificação para Alumínio igual a 20 µg/l

49,27
21,92
20,24
17,79

relacionada aos valores mais elevados de pH da Coluna C em comparação às colunas I e IV, o que pode ter levado à
imobilização do Al dentro da coluna C. A mesma hipótese pode ser formulada para o ferro, cujas concentrações foram
baixas para as três colunas. Normalmente o Fe3+ se precipita em hidróxido férrico em valores de pH acima de 3,5.
As concentrações de metais mais elevadas na coluna IV, em relação às outras colunas, foram associadas à
introdução de bentonita no sistema de cobertura desta coluna, uma vez que as concentrações excederam mesmo àquelas da
coluna I, de referência para geração de ácido. Outra evidência da influência da bentonita são as altas concentrações de sódio
verificadas para a Coluna IV, atingindo um pico na segunda semana de ensaio. Normalmente, as bentonitas provenientes de
Boa Vista na Paraíba recebem tratamento com cloreto de sódio para aumentar sua capacidade expansiva (Murta, 2006). O
fato de as concentrações de metais da coluna C serem de ordem de magnitude semelhante daquelas da coluna I reforça tal
hipótese.
As concentrações de Mg, Mn, K e Zn para a coluna C mostram comportamentos muito parecidos, sendo que para
os três últimos elementos os valores sofrem uma queda abrupta e passam a ser menores do que aqueles da coluna I a partir
da segunda semana de ensaio, apresentando a partir daí taxa de queda constante. Comparando-se com os valores de pH da
coluna C, que ultrapassa o pH da coluna I justamente na segunda semana de ensaio, é possível formular a hipótese de que a
coluna C é eficiente no sentido de diminuir a lixiviação de tais elementos.
Conclusões
Os resultados da coluna ensaiada e as comparações realizadas levam à conclusão de que o sistema de cobertura da
coluna C mostrou-se mais eficiente para a alcalinização do lixiviado em comparação com o sistema da coluna IV,
principalmente em relação à elevação dos valores de pH e diminuição da acidez gerada pelo estéril. Em trabalhos futuros
sugere-se a realização de ensaios mais longos, além da avaliação de outros parâmetros, como a espessura das coberturas, por
exemplo, e a realização de balanços de massa para controle das análises químicas realizadas.
Agradecimentos: À toda equipe do Laboratório de Geoquímica Ambiental – LGqA da Universidade Federal de Ouro
Preto – UFOP, pela disponibilização da infra-estrutura e pelo apoio incondicional. À INB pelas amostras cedidas e pelo
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Abstract
Metabasites represent the most important lithotypes of the Mesoproterozoic metamorphosed
volcanosedimentary Serra do Itaberaba Group, within the central segment of the Ribeira fold belt. These metabasic
rocks include pillow lavas indicating subaquatic eruptions. All the basic magmatic rocks suffered olivine, pyroxene,
plagioclase and chromite fractionation in the magmatic stage and ocean-floor hydrothermal and metasomatic alteration
of varied intensity producing spilites and very strongly transformed rocks in hydrothermal discharge zones. The
geochemical characteristics allowed the classification of the metabasic rocks as N-type ocean-floor tholeiites generated
in normal segments of a mid-oceanic ridge with possible gradations to types formed under the influence of mantle
plumes (E-type MORBs). Similarities exist with the geotectonic environment of the Gulf of Aden spreading center.
Keywords: Grupo Serra do Itaberaba, metabasitos, metavulcano-sedimentar
Introdução
O Grupo Serra do Itaberaba (Juliani et al., 1986; Juliani, 1993), de idade mesoproterozóica (Juliani et al.,
2000), representa uma unidade metavulcano-sedimentar metamorfisada na fácies anfibolito médio, aflorante no
segmento central da Faixa de Dobramentos Ribeira. A análise da distribuição dos litotipos, grau metamórfico e do estilo
e intensidade da deformação indica que o Grupo Serra do Itaberaba mostra-se melhor preservado no núcleo de
megasigmóides desenvolvidos nas e entre as diversas zonas de cisalhamento. Nota-se também que as zonas de
cisalhamento expõem porções mais profundas (nas quais unidades metavulcânicas, representadas principalmente por
metabasitos são mais abundantes), mais deformadas e mais intensamente metamorfisadas de sudoeste para nordeste.
Inversamente, o Grupo São Roque, que recobre o Grupo Serra do Itaberaba, é melhor exposto no sentido sudoeste.
Esse grupo foi subdividido por Juliani (1993), da base para o topo, em três formações: a) Morro da Pedra Preta,
basal, composta predominantemente por metabasitos, metavulcanoclásticas, metapelitos grafitosos, sulfetados e ferromanganesíferos, BIFs, e rochas calciossilicáticas, além de andesito, dacito e riodacito intrusivos associados; b)
Nhanguçu, formada por xistos ferro–manganesíferos, metamargas e, subordinadamente, por metabasaltos, metatufos e
mármores, recobertos por andaluzita–clorita xistos, depositados em ambiente de retro-arco; c) Pirucaia, constituída por
quartzitos, quartzo micaxistos, metarritmitos e pequenos leitos de metaconglomerados, de ambiente litorâneo e de base
de talude continental. Posteriormente, Juliani et al. (2007) propuseram uma quarta formação, a Formação Jardim
Fortaleza, predominantemente metassedimentar, representada por unidades de xistos pelágicos com contribuição de
turbiditos mais abundantes no topo, e rochas calciossilicáticas superpostas à Formação Morro da Pedra Preta.
Metabasitos do Grupo Serra do Itaberaba
Os metabasitos constituem um dos litotipos mais importantes e característicos Grupo Serra do Itaberaba em sua
área tipo, sendo predominantes na Formação Morro da Pedra Preta. São representados por rochas metavulcânicas e
metavulcanoclásticas, com intercalações de meta-aglomerados vulcânicos, metabrechas e meta-lápili-tufos, metatufos,
meta-hialoclastitos, metassedimentos tufíticos, capeados por metapelitos grafitosos, sulfetados e ferro-manganesíferos,
BIFs tipo Algoma, turmalinitos e rochas calciossilicáticas, e associados a andesito, dacito e riodacito intrusivos. São
também comuns corpos de metabasitos e metavulcanoclásticas hidrotermalizadas e metassomatizadas prémetamorfismo, formados por rochas com actinolita, biotita, gedrita, cummingtonita, plagioclásio, granada e cordierita,
semelhantes a rochas de zonas de alteração hidrotermal pré-metamórfica de sistemas do tipo Kuroko.
Predominam anfibolitos e anfibólio xistos com hornblenda e plagioclásios intermediários e, mais raramente,
diopsídio e granada. As estruturas primárias mais notáveis são pillow lavas, que confirmam a origem destas rochas a
partir da cristalização de efusões basálticas em ambiente subaquoso. As almofadas podem ter pequenas cavidades
tabulares internas, originadas possivelmente por escoamento da lava durante o final da cristalização. Amígdalas ou
vesículas são muito raras, indicando, ao contrário do observado nos metabasitos do Grupo São Roque, deposição em um
ambiente de águas profundas.
Litoquímica dos metabasitos do Grupo Serra do Itaberaba
Caracterização de possíveis alterações pós-magmáticas
Profundas alterações podem ocorrer no quimismo de rochas básicas pela ação de processos hidrotermais e
metassomáticos, genericamente denominados de pós-magmáticos, que se iniciam logo após o resfriamento do magma,
especialmente se em ambiente submarino, e continuam através dos metamorfismos oceânico, regional, dínamotermal e
dinâmico. No Grupo Serra do Itaberaba foram discriminadas amostras com alterações pós-magmáticas, que

caracteristicamente apresentaram evidências de introdução de Na2O, geralmente acompanhada por perdas de CaO e
ganhos ou perdas de SiO2 e forte mobilidade de K2O, Rb e Cs. Tais alterações podem ser devidas a intercâmbios
químicos de rochas magmáticas com a água marinha ainda quente, logo após o resfriamento do magma e, em seguida,
durante o metamorfismo, já na fácies zeólita. Também foram identificadas amostras com composição próxima à linha
de misturas epídoto-clorita, que indicariam composições de basaltos alterados por processos de espilitização e
intemperismo submarino. As rochas consideradas como alteradas por processos hidrotermais e/ou metassomáticos
foram denominados de RA. Foram também identificadas amostras com evidências de processos de diferenciação
magmática (RM) e/ou alterações mais fortes (RAM), com mobilização intensa de alguns elementos considerados na
bibliografia como relativamente imóveis.
Caracterização do tipo do magma basáltico
A quase totalidade das rochas de composições basálticas e intermediárias do Grupo Serra do Itaberaba
distribui-se no campo tholeiítico dos diagramas de Kuno (1968) e Irvine & Baragar (1971). Apesar das mobilidades
altas do sódio e do potássio, nota-se clara tendência subalcalina para as rochas metabasíticas e para os tipos de
composições intermediárias a ácidas associados. Isto pode ser devido aos teores baixos destes elementos na rocha
original, em função do ambiente geotectônico onde foram gerados e/ou a lixiviações durante os processos
metamórficos. As rochas afetadas por processos de alterações hidrotermais (RA), ou a composição basáltica alterada
por processos magmáticos (RM) e as afetadas por ambos processos tendem a distribuir-se nas proximidades do campo
alcalino.
Considerando-se a razão Y/Nb verificou-se que os tipos pouco alterados (RPA) têm composições
essencialmente tholeiíticas, com variações para basaltos transicionais. Valores de log Y/Nb superiores a 2 observados
para as amostras do Grupo Serra do Itaberaba seriam, segundo Pearce & Cann (1973), característicos de basaltos de
fundo oceânico (OFB). No diagrama FeO*/MgO versus SiO2 e FeO* pode-se notar terem as rochas caráter
essencialmente tholeiítico, com tendências cálcio-alcalinas introduzidas por processos cumuláticos e/ou de alterações.
Claramente não existem tendências komatiíticas para os metabasitos. Com o uso de elementos de transição
relativamente imóveis, como Cr, Ni e V, a tendência tholeiítica é reafirmada, bem como a cálcio-alcalina, vinculada às
amostras consideradas como alteradas ou cumuláticas. Nestes diagramas observa-se, de modo geral, distribuição no
campo dos tholeiítos abissais, com derivações para arcos insulares imaturos.
Classificação Química
O quimismo dos metabasitos estudados é compatível com o de rochas basálticas subalcalinas, do tipo de baixo
potássio ou de fundo oceânico de Middlemost (1980). No diagrama TAS (Total Alkalis Silica) a composição das RAM
é essencialmente de tholeiítos, com variações para olivina basaltos e basaltos andesíticos, com as RA concentrando-se
no campo dos lati-basaltos, basaltos andesíticos e olivina basaltos, juntamente com algumas RM e RAM. Estas últimas
evidenciam processos cumuláticos, ao tenderem também para picritos. Nos diagramas propostos por Winchester &
Floyd (1977) os litotipos pouco alterados (RPA) distribuem-se quase que exclusivamente no campo dos basaltos
subalcalinos, com as demais variando para rochas mais diferenciadas ou alcalinas.
Análise do Quimismo e Petrogênese
Diagramas de SiO2 versus elementos maiores e menores, e muitos dos traços, evidenciam ampla dispersão dos
teores, indicativos de fortes alterações introduzidas na composição química original das rochas. As amostras pouco
alteradas (RPA) apresentam teores de TiO2 variando de 1,2 a 1,8% em peso, que praticamente não variam com os teores
de SiO2. Para os demais litotipos há uma variação relativamente alta nos teores de TiO2, que sugere mobilidade mais
alta do elemento. Curiosamente, parece haver um empobrecimento relativo do Al2O3 com o aumento de SiO2, ao invés
de um pequeno enriquecimento, como seria esperado se o Al2O3 aumentasse em função da redução de minerais máficos
com o aumento do teor de plagioclásio provocado pelas diferenciações magmáticas. Os diagramas de Fe2O3 e FeO
mostra redução no teor de ferro com o aumento de SiO2, de acordo com a evolução magmática em direção às rochas
mais ácidas. Os teores de MgO das RPA definem uma tendência geral com forte redução acompanhando o aumento de
SiO2, mas nas RA alta mobilidade para o elemento é verificada. Os teores de CaO mostram-se muito dispersos para
praticamente todos os tipos. O diagrama de SiO2 versus Na2O exibe uma tendência magmática normal nos MPA, e
indica extrema mobilidade do sódio nas RA, que seria incorporado nas rochas em substituição ao cálcio. Pode-se
observar um enriquecimento relativo de K2O com o aumento do teor de SiO2, mas nas amostras RA teores mais baixos
de K2O são verificados. Elementos considerados como relativamente imóveis, como o Y, Ti e Zr, tiveram seus teores e
as razões entre eles modificadas nas RA.
O conjunto das variações do quimismo das RA é muito semelhante àquele que ocorre nas rochas
genericamente denominadas de espilitos. Desta forma, o quimismo das rochas RA, enriquecidas em sódio, suas texturas
e estruturas ígneas preservadas (incluindo as pillow lavas), e a mineralogia permitem considerar estas rochas como
meta-espilitos, uma vez que foram posteriormente afetadas por metamorfismo de grau mais elevado. Apesar dos
processos de alteração pós-magmáticas, os meta-espilitos e os demais metabasaltos da Serra do Itaberaba têm, em sua
maioria, teores de K2O compatíveis com tholeiítos abissais.

No diagrama relacionando o índice SME (Silica Mafic Equivalent), SiO2/Al2O3 (mol), de Pearce (1972),
considerado como crítico para verificação de fracionamento de olivina e/ou piroxênio, a inclinação da reta encontrada
para um conjunto das amostras RM é de aproximadamente 0,86, próximo do valor 1,0 definido para fracionamento
somente de olivina e/ou clinopiroxênio com fórmulas químicas ideais, indicando que as amostras RM foram afetadas
por processos cumuláticos envolvendo os dois minerais. Uma outra tendência, junto à qual se agrupam os metaespilitos, tem razão (R) de 0,47, indicando participação no fracionamento de outra fase cálcica, provavelmente o
plagioclásio, e/ou de processos de alteração.
Determinação do Ambiente Geotectônico
A maioria das RPA e as RA plotam no campo D de Pearce & Cann (1973), dos basaltos de fundo oceânico
(OFB). As RM distribuem-se preferencialmente no campo dos tholeiítos de baixo potássio (LKT), e de basaltos de arcos
de ilhas. As amostras RAM plotam, em geral, no campo dos basaltos cálcio-alcalinos, de arcos de ilhas. No diagrama de
Floyd (1976) a maioria das amostras plotam no campo dos tholeiítos oceânicos. No diagrama de Pearce et al.(1975), a
maioria das rochas da Serra do Itaberaba, devido ao próprio quimismo original, com baixo K2O, são distribuídas no
campo dos basaltos oceânicos, além do que a lixiviação do potássio através das alterações de fundo oceânico e
metamórficas reforçam ainda mais estes característicos. Nos diagramas de Floyd & Winchester (1975) nota-se clara
tendência tholeiítica e de rochas geradas em ambiente oceânico (OTB). A mesma tendência é observada no diagrama de
Y/Nb versus TiO2. Este conjunto de diagramas expressa novamente a tendência de tratar-se de tholeiítos de fundo
oceânico e não continentais, e, principalmente de serem de ambiente de placas divergentes e não convergentes (arcos de
ilhas). No diagrama proposto por Pearce & Norry (1979), a maioria das RPA distribuem-se no campo dos basaltos de
cadeias meso-oceânicas, superposto ao dos basaltos de arcos de ilhas. Este diagrama, sobretudo, caracteriza, para os
metabasitos do Grupo Serra do Itaberaba, uma origem diferente da de intraplacas, ou seja, no caso, de ilhas oceânicas,
distinguindo-os de alguns do Grupo São Roque, definidos como originados em ilhas oceânicas, com base na forma e
estrutura dos corpos de metabasitos, como os da região de Pirapora do Bom Jesus (Bergmann, 1988). O diagrama de
Meschede (1986) exclui, novamente, a possibilidade de tratar-se de basaltos tholeiíticos intra-placas ou alcalinos. Este
diagrama sugere assim um ambiente essencialmente de basaltos do tipo N de cadeias meso-oceânicas, com gradações
para tipos influenciados por plumas (devido ao aumento da alcalinidade), ou até mesmo, em parte, de MORB
associados a arcos vulcânicos.
Análise dos Diagramas de Padrões Geoquímicos
Outra maneira de definir-se o ambiente geotectônico onde as rochas básicas se formaram é através de padrões
geoquímicos, também conhecidos como spider diagrams. Considerando-se que a tendência de tratar-se essencialmente
de basaltos do tipo MORB metamorfisados, foi adotada a média de tholeiítos do tipo normal de MORB, elaborada por
Pearce (1982). Dentro de cada um dos conjuntos, as análises individuais exibem padrões variados, às vezes bastante
distintos entre si. As RPA apresentam variabilidade expressiva nos teores de K2O, Rb, Ba, Th, Nb, Y e Cr e menos
intensa no Sr e Ce que, de modo geral, são relativamente móveis em processos diversos de alterações. Excetuando-se o
tório e o ítrio muito elevados para algumas das amostras e o háfnio e o crômio baixos, o padrão normal seria típico de
tholeiítos de zonas expansivas, do tipo Golfo de Aden (Pearce, 1982).
Análise dos Diagramas dos Padrões Geoquímicos de Elementos Terras Raras
O padrão da RPA é, de modo geral, suave, com leves tendências de redução das HREE e das LREE, exceto
para o lantânio, semelhantes aos comumente definidos por tholeiítos transicionais, que apresentam padrões que variam
de típicos MORB do tipo N, até padrões com fortes empobrecimentos ou fortes enriquecimentos em LREE. A anomalia
negativa de cério foi observada em três amostras de RPA pode refletir empobrecimento devido à lixiviação em fundo
oceânico, pela circulação de água marinha através do pacote rochoso.
Estimativa da Taxa de Expansão do Oceano Serra do Itaberaba
Considerando-se serem as rochas da Serra do Itaberaba essencialmente MORBs, e considerando-se somente as
RPA, obteve-se uma taxa média de expansão de aproximadamente 1,4 cm/ano (com variação entre 1 a 3 cm/ano)
utilizando-se o diagrama de Nisbet & Pearce (1973). Utilizando-se o diagrama de Pearce (1982), com log Zr versus
log(Zr/Y) é obtido resultado semelhante, com a maioria das amostras RPA fornecendo taxa média de expansão menor
que 2 cm/ano e umas poucas com valores superiores. Os padrões geoquímicos das RPA posicionam-se próximo da
razão 1,0, indicando taxas médias de expansão do assoalho oceânico (Pearce, 1982), compatível com os dados acima.
Estimativa da Profundidade de Geração dos Magmas Basálticos
As condições físicas de formação dos tholeiítos podem ser estimadas a partir dos minerais normativos
presentes na rocha, com base em trabalhos experimentais de fusão de manto de diferentes composições. Para inferência
da profundidade de geração dos basaltos da Serra do Itaberaba foram consideradas apenas as RPA. A presença tanto de
orto- como clinopiroxênio normativos indica que as rochas básicas podem ter sido geradas pela fusão de um manto

pirolítico em taxas pouco superiores a 20%. Considerando-se o teor máximo de olivina normativa, pouco mais de 15%
em peso, a profundidade média em que estas rochas teriam sido geradas seria de ~ 35 km (a 10 kbar) e a cerca de 1300
o
C, podendo ter alcançado mais de 50 km (15 kbar) a temperaturas superiores a 1400 oC. O quartzo normativo ocorre
geralmente em pequena quantidade, sendo constituinte importante (> 5% em peso) em apenas três das amostras. Isto
indicaria pressões mínimas de formação inferiores a 5 kbar (aproximadamente 17 km), com temperaturas máximas de
1250 oC . Entretanto, o quartzo normativo não é um constituinte importante em basaltos do tipo MORB, o que pode
indicar que, pelo menos em parte, isto seja devido aos processos de alteração e/ou metamorfismo que afetaram os
litotipos. O uso de diagramas pseudo-líquidos isomolares e iso-estruturais calculados para manto com composição
pirolítica, forneceram condições físicas semelhantes para formação destes magmas, com indicação do fracionamento de
olivina, piroxênios e plagioclásio.
Considerações Finais
As rochas básicas, apesar das transformações químicas pós-magmáticas e do metamorfismo que as afetaram,
foram caracterizadas como do tipo tholeiítico, gerado em ambiente oceânico, em zonas divergentes de placas. A análise
dos padrões geoquímicos sugerem ambiente geotectônico semelhante ao do Golfo de Aden, ou a segmentos normais a
transicionais de MORB. Foram também caracterizadas, em parte das rochas, alterações no quimismo semelhantes às
que ocorrem com os espilitos, bem como fracionamento de olivina, piroxênios e plagioclásios. Parte das rochas
sofreram alterações mais intensas, provavelmente nas proximidades de condutos de descarga de exalações
vulcanogênicas, onde alguns elementos considerados como relativamente imóveis, como o Y, Ti e Zr, tiveram seus
teores e as razões entre eles modificadas. Foi observada mobilidade relativamente alta de alguns elementos
considerados tradicionalmente como menos móveis nos processos de alteração hidrotermal e metamórficos, implicando
em cuidados adicionais no uso deles para interpretação de ambientes geotectônicos de formação, especialmente os de
seqüências metavulcano-sedimentares e em crosta intensamente recortada por zonas de cisalhamento, como a região da
Serra do Itaberaba.
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Abstract
This work analyses the heavy metal distribution in fluvial sediments downstream of an effluent reservoir from an
industrial plant for bauxite processing. During 2006 and 2007 the dam had suffered two accidents during which several
hundred thousand tons of material of the reservoir was introduced into the adjacent river systems. Our results showed
that the increase in metal concentrations reached less than 20km from the main reservoir. Probably the particulate
material transport was restricted by the high density of the effluent. Heavy metal concentration also demonstrated that V
and Cr can be used as a geochemical tracers for understand the waste dispersion along the river system, since the
highest concentrations were found in the central area of the industrial reservoir.
Key words: Heavy metals, sediments and Paraiba do Sul river.
Introdução
No Brasil as principais áreas produtoras de bauxita ocorrem nos estados do Pará (Oriximiná, Paragominas,
Faro, São Domingos do Capim e Almeirim) e Minas Gerais (Poços de Caldas, Muriaé e Miraí). O Brasil está
posicionado em terceiro lugar no ranking mundial dos países detentores de reservas de bauxita, com aproximadamente
11% das reservas mundiais, logo após a Guiné (24%) e a Austrália (19%). A bauxita é composta por óxido e hidróxido
de alumínio (50 a 70%); óxido de ferro (0 a 25%); óxido de silicio (2 a 30%) e outros elementos em menores
concentrações; é utilizada na produção de alumínio metálico e alumina, que por sua vez é usada na fabricação de
abrasivos, produtos refratários.
A região do baixo e médio rio Paraíba do Sul (RPS) vem sofrendo constantes impactos por fontes
antropogênicas nos últimos anos. Em 2003 houve um derramamento de efluentes de uma indústria de celulose em um
de seus afluentes, o rio Pomba, o que provocou o maior desastre ambiental no RPS com mortandade significante de
peixes e paralisação no abastecimento público de água. Em março de 2006, ocorreu um lançamento de cerca de 400
milhões de litros de efluentes de uma mineradora de bauxita na sub-bacia do rio Muriaé e em janeiro de 2007 foi
registrado outro acidente com a ruptura da barragem de rejeitos da mesma empresa, sendo que desta vez o volume foi 5
vezes superior ao lançado no ano anterior. Considerando-se estes contínuos acidentes, existem várias questões
socioeconômicas, políticas, ecológicas, entre outras, atreladas ao potencial desabastecimento de água na região que foi
afetada direta e indiretamente pelo derrame deste material proveniente dos rejeitos da empresa. Em vários momentos,
não são fornecidos dados básicos sobre a composição do efluente, sua toxidez e dispersão no sistema. Todas estas
dúvidas não nos parecem justificáveis, uma vez que, toda empresa deveria apresentar um programa mínimo para gestão
dos seus resíduos, sólidos, líquidos e gasosos. Em síntese, uma empresa comprometida com a gestão sócio-ambiental
moderna deve apresentar um planejamento adequado visando ao controle e às ações imediatas para conter este tipo de
acidente, e, portanto, deixar a opinião pública mais informada sobre os potenciais riscos de exposição, não deixando que
o caos e o pânico se instalem na população da região.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição de metais pesados (Al, Fe, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V e
Zn) nos sedimentos de fundo da região de uma indústria de beneficiamento de bauxita em 2006. Para isso serão
utilizados como parâmetros de comparação: os estudos realizados no rio Paraibuna-MG e no rio Paraíba do Sul-RJ.
Área de Estudo
A área de estudo compreende os rios Peroba, Fubá e Muriaé que pertencem à porção inferior da bacia de
drenagem do rio Paraíba do Sul (RPS), precisamente na região de Miraí, a qual sofreu influência de diversos
derramamentos de uma indústria mineradora de beneficiamento de bauxita. Causando danos à biota e a população
beneficiada pelo abastecimento da bacia inferior do rio Paraíba do Sul.

Materiais & Métodos
A amostragem foi realizada em 5 pontos, um considerado como controle (Bom Jardim - nascente próxima ao
tanque de rejeito), os pontos dentro da represa do rejeito (Meio da Represa e Vertedouro da Barragem) e os pontos a
jusante da barragem (rio Peroba - ainda dentro da área da indústria e o ponto mais distante rio Fubá - próximo à cidade
de Muriaé) (Figura 1). Os sedimentos superficiais (correspondentes a até 10cm de profundidade) foram coletados com o
auxílio de uma pá de polietileno. Cada amostra foi obtida a partir de uma amostragem composta considerando cinco
sub-amostras em um raio de 5 metros, que foram unidas e homogeneizadas, com o intuito de uma melhor
representatividade da área amostrada. Os sedimentos foram acondicionados em sacos plásticos e mantidos sob
refrigeração. No laboratório, o sedimento foi conservado em freezer até iniciar o processo de peneiração (<63µm) por
via úmida, e posteriormente foi seco por liofilização.

Figura 1: Mapa da região indústria mineradora de bauxita com os 5 pontos de amostragem utilizados durante o estudo.
A digestão total nos sedimentos foi realizada a partir da pesagem de 0,3g das amostras secas que foram
colocadas em bombas de teflon, na presença de ácidos concentrados (7mL de HNO3, 6mL de HF e 3mL de HCl) e
aquecidas em bloco digestor a 130ºC por 12h. Em seguida foi adicionado 7mL de água régia (HCl:HNO3; 3:1) e as
bombas novamente fechadas e mantidas no bloco digestor por um novo período de 12 horas a 130ºC. Após essa etapa,
as amostras foram secas e retomadas em 10mL de HNO3 0,5N. O extrato foi filtrado em papel Whatman 42 e aferido a
25mL com HNO3 0,5 N (Pozebon et al., 2004). A determinação dos metais foi realizada por ICP-AES (Varian Liberty
Series II). A exatidão analítica para as amostras de sedimento foi superior a 90% para todos os elementos analisados. A
exatidão tem sido determinada com padrões certificados internacionais (NIST 1646) e os resultados são apresentados a
seguir: Al= 103%; Cu= 100%; Zn= 94%; Mn= 92%; Pb= 92%; Ni= 92% Fe= 91%; Cr= 91%; Cd= 91%; e V= 90%. O
coeficiente de variação máximo obtido entre as triplicatas analíticas foi de 10%.
Tabela 1: Estações de amostragem de sedimento.
Nome

Distância do
meio da
Barragem (km)

Latitude

Longitude

Bom Jardim

Antes 1 km

21º13’26” S

42º40’48”W

Meio da Represa
Vertedouro da
Barragem

0

21º13’08”S

42º40’40”W

0,5 km

21º13’04”S

42º40’36”W

Rio Peroba

2 km

21º12’95”S

42º39’87”W

Rio Fubá

18 km

21º09’46”S

42º27’26”W

Descrição
Pequeno córrego que desemboca na
represa de rejeito
Meio da represa
Saída da Represa (próximo à
barragem rompida)
Encontro do Rio Peroba com Rio
Fubá (drena a represa)
Rio Fubá próximo a sua
desembocadura no Rio Muriaé

Local
Miraí
Miraí
Miraí
Miraí
Muriaé

Resultados & Discussão
Os elementos Cr, Mn e V apresentaram maior variabilidade espacial (CV > 20%), enquanto nos demais o CV
foi inferior a 20%. Para se testar se há diferenças significativas (p<0,05) entre as 5 áreas estudadas foi feito o teste de
Kruskall-Wallis. Nesta concepção, observou-se que os metais Mn, V, Zn apresentaram diferenças significativas entre os
pontos de amostragem (Tab. 1).
O Meio da Represa foi à estação que apresentou os maiores valores para a maioria dos metais estudados (Cr,
Cu, Zn e Fe). Isto nos faz inferir ser está a maior área de deposição do material proveniente do tratamento industrial.
Neste sentido é importante ressaltar que a bauxita possui uma densidade superior a 2,5 sendo sua composição dominada
por óxidos de Al, Fe, Ti, Si e outros elementos acessórios (ex.: V, Cr). Já as maiores concentrações de Ni e Mn foram
observadas no rio Fubá (Próximo a Muriaé) e na estação de Bom Jardim, respectivamente (Tabs. 2 e 3).
Por outro lado não há nenhuma região que apresente como padrão as menores concentrações de metais. Por
exemplo, as menores concentrações de V e Fe foram encontradas na estação de Bom Jardim, já as de Cu e Pb na estação
do Vertedouro da Barragem, enquanto Mn e Zn no rio Peroba e Cr e Al no rio Fubá próximo a Muriaé (Tabs. 2 e 3). As
baixas concentrações de Cr, Cu, Pb e Al encontradas no ponto de coleta do rio Fubá indicam que esses sedimentos estão
sofrendo uma diluição através da mistura do efluente com o sedimento pré-existente no seu leito, pois esta estação se
encontra a uma distância considerável dos demais pontos (~20km) (Tab.1).
Tabela 2: Concentração de média e desvio padrão de metais na região do rio Paraíba do Sul (Al e Fe em %; Cd, Cr, Cu,
Ni, Pb, V, Zn e Mn em µg.g-1).
Pontos de Coleta
Bom Jardim
Meio da Represa
Vertedouro da
Barragem
Rio Fubá
Rio Fubá
(Próximo a
Muriaé)

Cd
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

Cr

Cu

Mn

Ni

Pb

V

Zn

Al

Fe

97,0±1,5

47,3±2,7

174±16,4

48,3±2,3

6,7±0,8

181 ± 7,1

70,0±1,9

9,5±0,7

3,7±0,6

187±16,8

74,3±1,3

404±43,5

10,3±4,2

24,3±1,9

692 ± 32,7

120±9,1

13,3±1,2

15,7±1,5

81,3±2,6

24,1±2,5

181±7,0

14,4±6,1

2,7±0,6

339 ± 17,5

66,4±6,7

13,0±1,0

9,0±0,0

137± 20,6

27,6±5,7

79,4±16,1

25,3±2,5

11,6±1,2

244 ± 8,8

44,4±4,7

13,5±0,7

7,0±2,0

67,9±3,9

25,2±4,7

410±10,0

15,7±1,1

6,9±0,8

326 ± 14,7

111±10,9

6,5±0,7

4,0±0,0

Na tabela 3 pode se verificar que a concentração média de Cr em Bom Jardim (Nascente) e de Fe no
Vertedouro da Barragem foi similar às encontradas no RPS que vem sofrendo forte influência da indústria
sucroalcooleira conforme descrito por Molisani et al. (1999). No entanto, as concentrações de Cu e Zn foram superiores
as concentrações encontradas por Molisani et al. (1999) e estiveram muito próximas as concentrações descritas por
Rangel et al. (2007) em estudo mais recente e por Torres (1992) para um estudo realizado na região rio Paraibuna que
também sofreu despejos de uma indústria beneficiadora de minérios de Cd e Zn.
Tabela 3: Comparação de metais na região da mineradora com a porção inferior do rio Paraíba do Sul/RJ e rio
Paraibuna/MG (Al e Fe em % e os demais em µg.g-1).
Pontos de Coleta
Bom Jardim (Nascente)
Meio da Represa
Vertedouro da Barragem
Peroba/Fubá
Rio Fubá (Próximo a
Muriaé)
RPS
Rio Paraibuna/MG

Ano

2006

Cu

Cr

V

Zn

Al

Fe

47
74
24
28

97
187
81
137

181
692
339
244

70
120
66
44

10
13
13
14

4
16
9
7

Referência

Este estudo

25
68
326
111
7
4
2006
27
52
114
91
3
4
Rangel,2006
1990/1991
13
32
x
168
x
22
Torres, 1992
1995
84
90
x
222
x
10
Molisani,1999
RPS
As concentrações médias de Cr (Bom Jardim), Cu (Meio da Represa), Fe (Vertedouro da Barragem) foram
semelhantes às observadas em estudos anteriores para o RPS (Molisani et al., 1999). As concentrações médias de Cr no
Vertedouro da Barragem e Cu no Meio da Represa foram semelhantes às detectadas no MPS (material particulado em
suspensão) em estudos realizados do RPS (Carvalho et al., 2002), porém teve concentração de Fe muito inferior ao
mesmo.

Verificamos ainda que as concentrações de metais encontradas no rio Paraíba do Sul em 2006, se assemelham
ao rio Fubá, tendo apenas uma diferença considerável para o V. Aliás, as elevadas concentrações de V e Cr na parte
central da barragem sugerem que estes elementos possam ser utilizados como traçadores para futuros estudos que
pretendam avaliar a dispersão destes rejeitos ao longo do sistema fluvial sobre influencia desta indústria de
beneficiamento de bauxita. As baixas concentrações observadas no rio Fubá, em relação aos outros pontos de coleta na
região da mineradora, foram atribuídos a uma maior distância deste ponto em relação à barragem. Portanto, o material
proveniente da barragem vem sofrendo processos de deposição e diluição ao longo do transporte. Através da observação
visual no momento da coleta e também pela elevada densidade da bauxita podemos inferir que o processo de deposição
é rápido, ocorrendo principalmente nas áreas mais próximas a fonte. A redistribuição deste material será realizada ao
longo do tempo, mas nossos resultados demonstram que o material ficou retido em um intervalo inferior a 20 km
conforme sugere as concentrações dos metais analisados.
Além disso, algumas observações de campo têm demonstrado que atualmente as áreas que foram diretamente
afetadas pela pluma do rejeito têm sido freqüentemente inundadas, e isto tem sugerido que a deposição deste material,
com alta densidade alterou a calha do rio e, portanto, tem promovido o transbordamento das águas fluviais durante os
eventos pluviométricos de maior intensidade. Estes problemas têm sido observados até a cidade de Muriaé que dista
cerca de 10 km do nosso último ponto de amostragem. Desta forma, através deste primeiro estudo consideramos que as
áreas de influência indiretas chegam a mais de 20 km e, portanto, outros estudos devam ser realizados de forma que
possamos avaliar adequadamente a distância que este material foi depositado no sistema fluvial.
Conclusão
Em síntese, nossos resultados mostram que a diminuição das concentrações de metais ao longo das regiões
deve-se ao efeito de diluição, pois a coleta foi realizada cerca de vinte dias após o derramamento, mesmo assim valores
altos puderam ser observados em alguns pontos.
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Palavras-Chave: Laterito Proterozóico, Amazônia, Roraima
Abstract – Immature laterite profiles of Cenozoic age have been identified in the Tepequém plateau, State Roraima
derived from proterozoic sediments. Close to these immature occur milonitic rocks with mineralogical and chemical
composition which looks like to be correlated to metamorphic laterite along shear zone of proterozoic age. This may be
a first known occurrence of metamorphic laterite in Amazon region and indicate a paleotropical climate early in the
Proterozoic.
Introdução - Os lateritos são formações geológicas desenvolvidas em condições de intemperismo tropical, podendo ser
encontrados nas regiões atuais e paleotropicais. Embora a maioria destas rochas seja encontrada principalmente em
terrenos do Cenozóico, estas se estendem pelo Mesozóico, Paleozóico e ainda no Proterozóico. Estudos recentes
mostram ocorrências freqüentes no Proterozóico já modificadas parcialmente pelo metamorfismo, representadas pela
associação pirofilita + diásporo + hematita (Costa et al., 1999) na Rússia, África do Sul. Em Antrim, na Irlanda, os
lateritos bauxíticos foram metamorfizados em zona de contato com diques básicos, transformados em coríndon e
hematita. Na Turquia os bauxitos formam diasporitos no contato com o maciço Menderes. Rochas do cinturão Chichibu
no Japão são formadas por cloritóide + clorita + diásporo + hematita, indicadores de rochas ricas em Al2O3 e Fe2O3 e
pobres em SiO2. Depósitos de minerais de gema como rubi e safira (coríndon) podem ter sido resultados de
metamorfismo e ou assimilação de materiais lateríticos. Esses materiais que embora possam ter tido expressiva
distribuição areal, não são rochas espessas, e certamente não são de fácil identificação no campo, principalmente
quando metamorfizadas. O Brasil é conhecido pela sua abundância em lateritos, principalmente na região Amazônica,
ainda sob clima tropical, mas também na região Central e no Nordeste, que são dominantemente Cenozóicos. Em 1999
Costa et al (1999) lidando com concentrados minerais de peneiras surucas para pesquisa de diamantes em Roraima,
concluíram ao estudar a forma “lacre”, um material vermelho microcristalino e duro, comum no concentrado, que o
mesmo poderia representar laterito bauxítico metamorfizado, devido a sua composição mineral a base de pirofilita,
diásporo e hematita, por vezes muscovita, quartzo, quiçá cianita. A composição química apresentou de 28 a 87 % de
Al2O3. Haveria, portanto na Amazônia, lateritos mais antigos do que aqueles do Cenozóico, tão antigos que pudessem
ter tido condições para experimentar o metamorfismo? O presente trabalho traz novos dados sobre o tema, que induzem
a inferir que a Amazônia Cratônica possa ter sido palco de lateritização já no Proterozóico.
Materiais e Métodos - Durante as atividades de campo na região da Serra Tepequém no noroeste do Estado de
Roraima, com 500 a 1100 m de altitude, foram identificadas algumas ocorrências de perfis lateríticos em um cenário
dominado por conglomerados e arenitos, ou ainda pelitos e materiais tidos como pedra sabão (talco xisto) e possíveis
milonitos. Nas cavas e voçorocas onde estas rochas estão expostas, podem ser observados muitos concentrados de
surucas, formados por seixos e fragmentos dessas rochas, entre outras, além de minerais isolados. Foram feitas
descrições de seções e perfis em barrancos e cavas, acompanhadas por coleta de amostras de rochas e concentrados de
suruca. Estes materiais foram investigados por microscopia óptica, difração de raios x e microscopia eletrônica de
varredura para fins mineralógicos e petrográficos, análises químicas totais e para elementos-traço e correlações com
outros materiais.
Resultados Obtidos - A serra do Tepequém foi esculpida nas rochas sedimentares proterozóicas da formação Arai do
Supergrupo Roraima, que está assentado sobre o Grupo Surumu. São conglomerados e arenitos intercalados com
pelitos, brechas e piroclásticos. O diamante é encontrado nos conglomerados e nos colúvios e alúvios derivados destes
entre outras rochas. Formações lateriticas, próximas à vila Tepequém, em nível topográfico superior apresentam-se na
forma de perfis in situ representados por crosta ferro-aluminosa colunar a nodular sobreposta a horizonte mosqueado e
saprolito (Fig. 1), formados sobre pelitos brancos a lilases, ricos em muscovita. Estes perfis se assemelham aos perfis
imaturos, com quartzo, hematita, caulinita, muscovita e que embora portadores de gibbsita em pequena proporção, não
levaram a diferenciação de horizonte específico. A presença freqüente de muscovita (Fig. 2) reforça a afinidade com os
pelitos subjacentes e adjacentes. Análises químicas (elementos maiores e elementos-traço) em amostras do perfil
laterítico e dos pelitos aflorantes na voçoroca do rio Barata, às proximidades, sugerem que essas rochas podem ser as
rochas-mãe do mesmo (Tabela 1). As duas amostras denominadas de metalateritos (Tab. 1) têm composição química
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semelhante a do perfil laterítico e são constituídas por quartzo, muscovita, pirofilita, hematita e diásporo, uma
assembléia mineralógica característica de laterito metamorfizado, e similar aos inúmeros seixos tipo lacre, encontrados
no Maú e Tepequém (Costa et al., 1999), mas distinto do perfil laterítico atual. Estas rochas seriam as fontes destes
seixos. Os teores dos elementos-traço mostram que a rocha-mãe dos metalateritos é relativamente mais ricas em Sc, Y,
Zr, Hf, Nb, Ta, Cr e Pb, ou seja, uma forte indicação de natureza alcalina. O modo de ocorrência dos metalateritos e seu
aspecto tipo milonito, sugerem que estão alojadas em extensiva zona de cizalhamento, que conduziu a formação de
mobilizados (Tab. 1) formados apenas de pirofilita e quartzo, conhecidos na região com pedra-sabão, com conteúdo
muito baixo de elementos-traço.

Figura 1 – O perfil laterítico da Serra do
Tepequém.

Figura 2 - Principais minerais formadores do perfil
anterior: quartzo, caulinita, hematita, gibbsita e
muscovita. Quartzo e muscovita são minerais
herdados.

Tabela – 1 – Composição química e concentração dos elementos-traço no perfil laterítico, pelitos, metalateritos e
SiO2 Al2O3 Fe2O3(T)
MnO MgO
CaO Na2O K2O TiO2
P2O5
LOI
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
P. Lateritico 40,33 30,46
10,57
0,006 0,79 < 0.01
0,13 7,42 0,888
0,04 8,411
P. Lateritico 42,47 22,92
19,68
0,008 0,43 < 0.01
0,07 3,78 0,704
0,12
8,39
P. Laterítico 50,63 26,32
5,2
0,007 0,66 < 0.01
0,11 5,98 0,778
0,03
8,37
Pelitos
89,41
5,6
1,27
0,002 0,18
0,01
0,02
0,9 0,188
0,02 2,812
Pelitos
85,36
6,98
2,22
0,002 0,23
0,01
0,02
1,2
0,19
0,02 2,746
Pelitos
82,36
9,45
1,35
0,004 0,32
0,04
0,07 1,75 0,235 < 0.01 3,083
Pelitos
84,97
8,35
1,19
0,004
0,3
0,03
0,07 1,64 0,223
0,01 2,252
Pelitos
81,76 10,49
1,35
0,004 0,37
0,01
0,02 2,03 0,162
0,02 2,882
Pelitos
64,71 18,29
5,35
0,015 0,95
0,01
0,07 5,36
0,69
0,02
3,88
Pelitos
86,28
7,28
0,72
0,004 0,31
0,02
0,08 1,76
0,1
0,02 1,652
Metalaterito
49,22 25,12
14,56
0,011 0,04
0,02
0,11 2,76 2,068
0,26 4,465
Metalaterito
40,23 31,67
11,58
0,011
0,1
0,04
0,23 8,81 1,287
0,29 4,711
Mobilizado
65,58 27,56
0,57 < 0.001 0,02 < 0.01
0,03 0,03 0,002
0,01 5,113
Mobilizado
66,35 27,08
0,64 < 0.001 0,02 < 0.01
0,04 0,36 0,021
0,02 4,886
Sc
V
Ba
Sr
Y
Zr
Cr
Ga
Rb
Nb
Hf
ppm
ppm
ppm
ppm ppm
ppm
ppm ppm
ppm
ppm
ppm
27
240
1626
70
9
191
160
46
289
16
5,6
P. Lateritico
P. Lateritico
18
302
863
61
11
351
460
29
143
14
10,1
P. Laterítico
13
167
1346
52
8
420
170
29
226
17
11,1
Pelitos
2
18
254
8
<2
254
< 20
7
36
3
6,2
Pelitos
2
47
348
8
<2
129
30
8
45
3
3,2
Pelitos
2
18
529
12
<2
115
20
10
62
4
2,8
Pelitos
4
25
469
10
3
110
< 20
9
58
3
3,1
Pelitos
3
16
526
25
2
54
< 20
11
73
2
1,5
Pelitos
14
61
1444
21
6
349
100
25
193
10
9
Pelitos
2
13
569
22
4
49
< 20
7
58
1
1,8

Total
%
99,06
98,59
98,1
100,4
98,99
98,66
99,04
99,09
99,35
98,21
98,63
98,95
98,93
99,42
Ta
ppm
1,8
1,4
1,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
1,1
0,2

Metalaterito
73
53
951
Metalaterito
35
43
1932
Mobilizado
4
11
6
Mobilizado
2
11
68
Mobilizado: pirofilita, quartzo, hematita.

1163
912
<2
24

139
289
<2
2

1124
882
6
16

20
< 20
< 20
< 20

32
54
23
22

87
241
<2
10

51
42
1
1

30
25,6
0,2
0,4

4,9
3,4
< 0.1
< 0.1

Conclusões - Perfis lateríticos imaturos com a presença de gibbsita encontram-se acima de 600 m de altitude na Serra
do Tepequém, correlacionáveis com os lateritos cenozóicos da Amazônia, em especial do lavrado roraimense,
mostrando paleoclima tropical nesta área, atualmente sob regência de ambiente de savana. Seixos e rochas milonitizadas
mostram que a região também foi palco de lateritização ainda no Proterozóico com formação de bauxitas, que em zona
de cisalhamento foram modificadas para pirofilita, muscovita, diásporo, hematita e rutilo (metalaterito), com parcial
mobilização, originando “pedra-sabão”.
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Abstract
The vine-growing areas in Brazil are the dampest in the world. Copper maximum value registered in this study was as
much as 3200 mg kg -1 , which is several times higher than reported for vineyard soils in temperate climates. Other
pesticide-derived metals accumulate in the topsoil layer, surpassing in the old vineyards the background value several
times for Zn, Pb, Cr and Cd. Copper is transported to deeper soils ’ horizons and can potentially contaminate
groundwater. When evaluating the risks of copper’s toxic effects in subtropics, the soils from rhyodacitic volcanic rocks
are more worrisome, as the Cu extracted with ammonium acetate 1M surpasses the toxic threshold as much as 4-6
times.
Keywords: Metal contamination, vineyards, soil pollution
Introdução
O uso de fungicidas à base de cobre para prevenção do míldio em videiras pode gerar, após alguns anos de aplicação
intensiva, acumulação de cobre nos solos cultivados. Solos de vinhedos podem apresentar concentrações de Cu total
que superam em muitas vezes o valor de 60 mg kg -1 , teor considerado limite em muitos países, para que sejam
requeridas avaliações de risco ambiental. Além disso, o CuSO4 utilizado na preparação da calda bordalesa contém
outros metais, como chumbo, cádmio, zinco, cromo e níquel, que estão presentes em concentrações significativas em
produtos de uva brasileiros (Mirlean et al., 2005).
No presente trabalho é apresentada e discutida a distribuição de cobre e outros metais presentes na calda bordalesa em
perfis de solo de vinhedos de duas regiões viticultoras no Estado do Rio Grande do Sul, comparando com dados de
outras regiões vinícolas em condições climáticas distintas .
Materiais e métodos
Áreas de estudo
Duas regiões viticultoras foram estudadas no presente trabalho, o chamado Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves,
situada na zona serrana ao norte do Rio Grande do Sul e a Ilha dos Marinheiros, localizada na Lagoa dos Patos, no
litoral sul do estado (Fig.1).
O Município de Bento Gonçalves, a maior região produtora de vinhos do país, possui clima subtropical úmido e dois
tipos principais de solo, latossolos brunos derivados dos basaltos (FR) e de riodacitos mesozóicos (PZ) da Formação
Serra Geral. Os vinhedos selecionados, com dimensões entre 0,8 e 1,4 ha, foram denominados de FR5, FR40, PZ61 e
PZ100, indicando o tipo de solo e a idade do vinhedo. As aplicações de calda bordalesa nos vinhedos variam entre 60 e
80 kg/ha de sulfato de cobre por ano, repetidas de 5 a 8 vezes ao ano.
A Ilha dos Marinheiros, localizada no Município de Rio Grande, é constituída por solos arenosos (AR), formados sobre
sedimentos quaternários, tendo a viticultura iniciada há 50 anos. Os vinhedos selecionados foram chamados de AR45 e
AR20, com dimensões de 0,8 e 0,4 ha, respectivamente. O vinhedo AR20 foi plantado há 50 anos e abandonado há 20
anos, tendo aplicações de fungicidas da ordem de 60 kg/ha de sulfato de cobre por ano.
Na região de Bento Gonçalves, junto a florestas nativas, foram selecionados dois pontos livres de contaminação
antropogênica (FRbg e PZbg ), que correspondem ao background de solos basálticos e riodacíticos. Na Ilha dos
Marinheiros, o background foi selecionado em área de Reserva Natural (ARbg ).
Amostragem
Em cada vinhedo e ponto de background foi amostrado um perfil de solo, com coletas em quatro intervalos: 0-5 cm, 525 cm; 25-45 cm e 45-65 cm. Nos solos AR, o perfil foi amostrado até o nível freático, a uma profundidade dda ordem
de 1m. Em cada vinhedo, além dos perfis, foram coletadas 3 amostras de solo superficiais (0 – 5 cm) de sete pontos
diversos, duas nas linhas de videiras e uma entre as linhas amostradas , totalizando 21 amostras superficiais em cada
vinhedo. Nos pontos de background, foram coletadas 5 amostras de solo superficiais além dos perfis .
As análises dos solos FR e PZ foram realizadas na fração menor que 2mm, enquanto para nos solos AR, a fração
analisada foi menor que 63µ m, devido aos baixos teores de metais apresentados em amostra total.
Uma amostra de água subterrânea foi coletada no Município de Bento Gonçalves de uma fonte localizada abaixo dos
vinhedos FR5 e FR40. Duas amostras de água foram retiradas nos pontos de amostragem AR45 e AR20 em
profundidade de 1m e na Área de Reserva Natural (ARbg ).

Fig. 1. Mapa de localização das áreas estudadas.
Análises Químicas
Os metais Cu, Zn e Fe das amostras de solo foram analisados por espectrometria de absorção atômica, enquanto a
atomização eletrotérmica foi utilizada para as análises de Cr, Ni, Pb e Cd. O último método também foi utilizado para
medir os teores de Cu em amostras de água (Avanta, 1999). Análises estatísticas foram efetuadas nas 168 amostras de
solo, através do software STATISTICA 6. Para avaliar o enriquecimento em metais dos solos de vinhedos, foi aplicado
fator de enriquecimento EF = Mevinhedos / Mebg .
Resultados
Metais em solos do background
O solo FRbg é 2,5 vezes mais enriquecido em Cu e possui concentrações de Cr e Ni, 18 e 9 vezes mais elevadas,
respectivamente, em relação aos solos PZbg , os quais apresentam um enriquecimento de 2 vezes nos valores de Pb e Cd.
O solo ARbg possui as concentrações mais baixas para a maioria dos elementos analisados, mesmo na sua fração fina
(menor que 63µ m).
Metais nos solos de vinhedos
As camadas superficiais de solo na região de Bento Gonçalves apresentam forte contaminação por cobre. As
concentrações do metal variam entre 211 e 1504 mg kg -1 nos solos FR e entre 1508 e 3215 mg kg -1 nos solos PZ. Os
solos AR possuem valores de cobre entre 36 e 689 mg kg -1 na fração menor que 63µ m, bastante inferiores que os solos
FR e PZ. Os solos dos vinhedos mostram enriquecimento em vários metais e, na maioria dos casos, quanto mais antigo
o vinhedo, maior o enriquecimento em metais para solos do mesmo tipo (Fig. 2). O Cd demonstra os fatores de

enriquecimento (EF) mais elevados nos vinhedos mais antigos dos três tipos de solo e o Cr apresenta o maior valor de
EF no solo PZ100.

Fig. 2. Enriquecimento em metais da camada superficial dos solos
de vinhedos. EF = Mevinhedos / Mebg .

O cobre nos perfis de solo de vinhedos
As concentrações de cobre decrescem abruptamente nos primeiros 10 cm e diminuem gradualmente até valores de
background nos solos das rochas vulcânicas (Fig.3a, 3b). No vinhedo mais antigo FR, o nível de background é
registrado em profundidades maiores, se comparado ao vinhedo mais jovem. No caso dos solos PZ, o background de
cobre não é alcançado no vinhedo mais antigo, mesmo na profundidade máxima de amostragem.
Os solos AR apresentam um padrão de distribuição do cobre em profundidade diferente daquele verificado nos solos FR
e PZ. No vinhedo AR45, os teores de cobre decrescem nos primeiros 10 cm, aumentam no intervalo de 25-45 cm e
voltam a diminuir na porção mais profunda do perfil onde, no entanto, mantêm valores 30 vezes superiores que o
background local (Fig.3c). A camada mais superficial do vinhedo AR20 apresenta valores próximos ao background, que
crescem gradualmente em profundidade, alcançando o máximo no horizonte C, superando o background em 20 vezes.

Fig.3. Distribuição do cobre nos perfis de solo dos vinhedos FR (3a), PZ (3b) e AR (3c).
O cobre nas águas subterrâneas
A concentração de cobre da água subterrânea amostrada abaixo dos vinhedos FR5 e FR40 é de 3.5 µg L-1 . Nos vinhedos
AR, os valores de cobre nas águas subterrâneas dos pontos AR45 e AR20 são, respectivamente, 70,5 e 11,6 µg L-1 , bem
maiores que o valor de background (2,1 µg L-1 ) medido no ponto ARbg .
Discussão e conclusões
Os resultados demonstram forte contaminação por cobre nos solos de vinhedo. As concentrações de cobre nas camadas
superficiais dos solos de Bento Gonçalves ultrapassam o valor máximo de 1500 mg kg -1 registrado na literatura (FloresVeles et al., 1996). O enriquecimento de cobre nos diferentes tipos de solo reflete o tempo de aplicação do pesticida à
base de cobre (Mirlean et al., 2007). O clima úmido e a aplicação de grandes volumes de fungicida são fatores
circunstanciais para a contaminação de cobre nos vinhedos. No mínimo 60 kg/ha/ano de sulfato de cobre são aplicados
nos vinhedos, valor de 2 a 4 vezes maior que aqueles registrados em outras áreas de viticultura do mundo (Mirlean,
1989; Brun et al., 1998; Pietrzak & McPhail, 2004).
O sulfato de cobre usado na preparação da calda bordalesa, aplicada nos vinhedos estudados, contêm Zn - 1309 mg kg -1 ,
Pb - 95 mg kg -1 , Cr - 19 mg kg -1 , Ni - 10 mg kg -1 e Cd – 1,4 mg kg -1 . Nas culturas amostradas, não foram aplicadas
outras substâncias, como esgoto doméstico ou lixo sólido, que poderiam contribuir para a contaminação por metais
(Pinamonti et al., 1999). Portanto, o pesticida à base de cobre constitui a principal fonte do enriquecimento em metais

verificado nos solos estudados. A afirmativa baseia-se no fato de que nas camadas superficiais dos solos de vinhedos, o
Zn, o Pb e o Cd mostram correlação positiva (r) com o cobre, respectivamente, 0,50, 0,81 e 0,75 (p<0,05, n=105),
enquanto nos solos de background estas relações são insignificantes ou negativas.
A diferença entre precipitação e evaporação na superfície do solo da região estudada é de cerca de 900 mm/ano. A
grande quantidade de água, que permanentemente passa através dos perfis de solo, cria condições favoráveis para a
lixiviação dos metais. Nos vinhedos amostrados, a contaminação por cobre se propaga significativamente em
profundidade, penetrando até mais de 60 cm abaixo da superfície. Nos solos AR, o cobre alcança o nível freático em
profundidades de 1m. A penetração em profundidade do cobre nos vinhedos do sul do país é causada pela acidez do
solo e pelo regime pluviométrico intenso. Nos solos AR, foi detectada contaminação das águas subterrâneas pelo cobre
derivado dos fungicidas, devido à presença simultânea de precipitação elevada, granulometria grossa, solo ácido e
posição rasa do aqüífero.
O uso de fungicidas à base de cobre em regiões de clima subtropical úmido pressupõe um risco ambiental bem maior do
que em áreas de clima temperado. A forte contaminação do solo por cobre, em regiões de clima úmido, ocorre devido à
necessidade de aplicações mais freqüentes dos pesticidas à base de cobre.
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Abstract
Previous studies have shown high Pb levels in the Portuguese Central Region, indicating that excessive Pb exposure
may be occurring and thus, evidencing the necessity of a Pb screening. Therefore, in that region, a ongoing research
project aims to assess human exposure to Pb (and other heavy metals), as determined by human and environmental
biomarkers.
This study deals with the first results from the chemical analysis of soils and mosses. In this first stage and as the initial
approach, a method of data analysis, principal component analysis (PCA), is used to identify reliable elemental
associations in soils and mosses. Additionally, a comparative analysis is done between the associations obtained for
soils and those obtained for mosses. The results show that, with the exception of Pb, the geochemical associations are
similar for the two soil fractions used. Analysing only the results of finest soil fraction and the results of the mosses, we
can say that:, in both cases Pb reveals no correlation with the remaining elements; in the mosses, As is only correlated
with Fe but in the soil As is, in some extent, correlated with Cu and Zn.
Introdução
A exposição aos metais pesados em solos contaminados pode ter diversas vias, indirectas como a ingestão de
alimentos cultivados em solos contaminados ou directas como a geofagia. A geofagia, ingestão deliberada ou acidental
de solo, é mais comum do que é habitualmente reconhecido e consiste numa via de ingestão importante para animais e
para o Homem, especialmente para as crianças. Acções involuntárias como inalação de poeiras, a ingestão de terra
através de alimentos mal lavados, a ingestão de solo através de mãos mal lavadas (comum nas crianças), constituem
formas de geofagia que constituem a via de exposição a metais imóveis ou pouco móveis, que de outra forma não
constituiriam um risco para o Homem ou animais. Este facto condicionou a escolha das fracções granulométricas de
solo a utilizar neste estudo. Assim, os solos foram amostrados até uma profundidade de aproximadamente 20 cm
(variável dependendo do tipo de solo), dos quais foram separados os primeiros 0-5 cm, pois foi assumido ser a fracção
do perfil vertical de solo mais influenciada pela deposição atmosférica. Se tal critério, estabelecido à priori, for
verdadeiro então os resultados obtidos para os primeiros 5 cm poderão ser diversos dos obtidos para os 15 cm
inferiores. Desta forma, será possível avaliar a componente atmosférica e estimar o impute de metais pesados no solo
por deposição atmosférica.
Se a selecção das fracções a amostrar no perfil vertical do solo foi condicionada pelo objectivo principal do projecto,
a determinação a exposição humana a metais pesados no solo, também a selecção da fracção granulométrica do solo a
reter para análise química foi condicionada por esse objectivo. Assim, para além da fracção granulométrica inferior a 2
mm (normalmente utilizada em estudos ambientais) foi também retida para análise a fracção inferior a 250 µm, porque
é a fracção que facilmente adere às mãos (Stewart et al., 2003) e portanto passível de ser ingerida, principalmente pelas
crianças.
A definição da componente atmosférica como introdutora de metais pesados no solo pode ser confirmada com a
utilização de biomonitores. As briófitas são provavelmente os organismos mais utilizados em biomonitorização
ambiental (Nimis, 1990), sendo os musgos terrícolas os mais usados para monitorizar a deposição atmosférica de
metais. Desde 1990, mais de 30 países Europeus, incluindo Portugal, desenvolvem programas nacionais quinquenais,
que têm permitido mapear a deposição atmosférica de metais pesados por toda a Europa (Rulhing and Steiness, 1998).
Este estudo, enquadrado no âmbito do projecto “Fexhe-bio: foetal exposure to lead as determined by human and
environmental biomarkers”, pretende nesta fase inicial:
(i)
Estabelecer valores de fundo geoquímico para os metais na área de estudo, utilizando os biomonitores e a
fracção <2 mm nos 15 cm inferiores do perfil de solo amostrado;
(ii)
Comparar as concentrações em metais pesados na fracção <250 µm do topo do perfil de solo (0-5 cm)
com as concentrações nos mesmos metais nos musgos;
(iii)
Utilizando a ACP, identificar associações significativas entre os vários elementos químicos na fracção do
solo que adere às mãos e também nos musgos;
(iv)
Procurar correlações entre os resultados obtidos para esta fracção ultrafina do solo e as briófitas.
Materiais e Métodos
Solos

Uma vez que este trabalho se enquadra no projecto FEXHE-BIO, os locais de colheita de solo estavam
condicionados geograficamente pela existência de mulheres em idade fértil (mulheres expostas ao chumbo ambiental) e
pela existência de briófitas. Foram assim seleccionados 96 locais de amostragem de solos e musgo com base nos
seguintes critérios:
a) A existência de estudos anteriores.
b) A densidade de mulheres em idade fértil.
c) O uso do solo.
d) Existência do biomonitor seleccionado.
A figura 1 apresenta a carta de amostragem da área em estudo.
As 97 amostras de solo colhidas e posteriormente sub-divididas
em amostra de topo e amostra de base (topo de 0-5 cm e base de 520 cm) foram peneiradas via seca nas fracções granulométricas <2
mm e <250 µm. A análise destas amostras foi efectuada num
laboratório internacional certificado, o ACME Analytical Laboratory
(ISO 9002 Accredited Co.). Neste laboratório, 0.25 g de amostra
foram digeridos com uma mistura ácida de HClO4, HNO3, HCl e HF
a quente (95ºC), para determinações de teores totais por ICP-ES e
ICP-Ms. O pacote analítico seleccionado contemplou a análise de 41
elementos químicos, incluindo os metais pesados. Neste estudo
apenas se apresentam os elementos Na, K, Zn, As, Pb, Mg, Ca, Mn,
Figura1. Carta de amostragem de solo e musgo.
Cu, Fe, V e Cr porque apenas estes elementos foram analisados para
o musgo.
Musgos
Os musgos foram colhidos nos mesmos locais de amostragem de solo.
A espécie de musgo seleccionada foi a Hypnum cupressiforme Hedw.
Depois de limpo, o musgo foi sujeito na sua totalidade a digestão ácida em microondas e analisado por AAS-GF para
os elementos Na, K, Zn, As, Mg, Ca, Mn, Cu, Fe, V, Cr, Pb e Pb solúvel (extraído com EDTA 20 mM).
Resultados
Para identificar associações de variáveis significativas nos vários meios amostrais utilizou-se um método de análise
factorial, a análise em componentes principais (ACP).
A tabela 1 apresenta os valores próprios e as variâncias explicadas para os eixos factoriais retidos. Da tabela, observase que os 4 primeiros eixos de inércia (ou eixos factoriais) extraídos na ACP no conjunto explicam entre 80 (nos
musgos) a 70 % (na fracção <250 µm dos primeiros 5 cm de amostra) da inércia total das respectivas nuvens de inércia.
A figura 2 apresenta a projecção das variáveis em estudo nos 3 primeiros planos factoriais da ACP para os dados de
musgo.
Tabela 1. Valores próprios (V.P.), variâncias explicadas em % (% Exp) e variâncias acumuladas em % (% Acum) dos 4
primeiros eixos factoriais obtidos pela ACP.
musgos V.P. % Exp % Acum 2 mm V.P. % Exp % Acum 250 micron V.P. % Exp % Acum
F1
5.85
44.97
44.97
F1
4.75
39.61
39.61
F1
3.72
31.02
31.02
F2
2.01
15.50
60.47
F2
2.11
17.58
57.18
F2
2.15
17.96
48.98
F3
1.55
11.95
72.42
F3
1.19
9.92
67.10
F3
1.43
11.95
60.93
F4
1.01
7.74
80.16
F4
0.93
7.72
74.82
F4
1.11
9.26
70.19
Da análise da figura verifica-se que Pb total e Pb solúvel estão positivamente correlacionados com o eixo 2 (F2) e
dissociados das restantes variáveis. As variáveis As, Mn e Fe aparecem correlacionadas com o eixo 3 (F3) e As e Fe
correlacionadas entre si. Também o V ocorre isolado, mas associado a F4. As restantes variáveis aparecem
correlacionadas com o primeiro componente principal (F1).
A figura 3 apresenta a projecção das variáveis em estudo nos 3 primeiros planos factoriais da ACP para os dados da
fracção <250 µm dos primeiros 5 cm do perfil vertical de solo. Estas projecções revelam algumas associações de
variáveis, nomeadamente que (V+Cr), Fe, Cu e Mg estão correlacionados com F1, Zn, (Na+K) estão correlacionados
com F2, enquanto que As está fracamente correlacionado com ambos os eixos. O Mn aparece isolado na sua correlação
negativa com F3 e o Pb positivamente correlacionado com F4. Tal como nos musgos, também nesta fracção do solo o
Pb aparece dissociado dos restantes elementos químicos e nomeadamente dos restantes metais pesados.
A figura 4 apresenta a projecção das variáveis em estudo nos 3 primeiros planos factoriais da ACP para os dados da
fracção <2 mm dos 5-20 cm do perfil vertical de solo. As projecções mostram que Pb, Zn, Mg, Cu, (Fe+V+Cr) estão
associadas a F1, resultado semelhante ao obtido na fracção fina, com a excepção do Zn. Também como na fracção fina,
nesta fracção Na e K aparecem correlacionados com F2. O terceiro eixo de inércia explica as variáveis Ca e Mn,
enquanto que F4 explica o Ca e o As.
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Figura 2. Projecção das variáveis geoquímicas nos 3 primeiros planos factoriais obtidos pela ACP efectuada aos dados
de musgo.
Uma vez definidas as associações de variáveis nos diferentes meios amostrais, era importante determinar modelos
de variabilidade espacial que permitissem definir padrões espaciais de dispersão dos elementos. O Pb, pela sua
toxicidade para o Homem e perante os resultados obtidos pela ACP, foi o elemento seleccionado para este estudo.
Calcularam-se então variogramas experimentais para o elemento em dois meios de amostragem: musgos e fracção fina
do solo superficial. Contudo, os elevados efeitos de pepita revelados pelos variogramas levaram a que o método de
estimação utilizado fosse o vizinho natural em detrimento do estimador linear de krigagem. No entanto, uma vez que a
ACP pretende a pesquisa da estrutura inerente a uma quadro de partida de grandes dimensões, comprimindo a
informação, levou a que se calculassem também variogramas experimentais para o eixo de inércia que se correlacionava
com o Pb, para cada um dos dois meios amostrais. Obteve-se então um modelo teórico de variabilidade espacial que foi
utilizado na estimação por krigagem ordinária dos eixos de inércia referidos.
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Figura 3. Projecção das variáveis geoquímicas nos 3 primeiros planos factoriais obtidos pela ACP nos dados da fracção
<250 µm dos primeiros 5 cm do perfil vertical de solo.
A figura 5 apresenta 4 mapas: (a) cartografia de factores para o 2º eixo de inércia da ACP, efectuada para os dados
de musgo, com o qual o Pb apresenta forte correlação e cujo método de estimação foi a KO, após obtenção do modelo
teórico de variabilidade espacial; (b) carta de teores de Pb nos musgos, em que o estimador utilizado foi o vizinho
natural; (c) cartografia de factores para o 4º eixo de inércia da ACP, efectuada para os dados de solo – 250 µm, com o
qual o Pb apresenta forte correlação e cujo método de estimação foi a KO, após obtenção do modelo teórico de
variabilidade espacial; (d) ) carta de teores de Pb na fracção fina da camada superficial de solo, em que o estimador
utilizado foi o vizinho natural. Comparando as cartas de teores de Pb em musgos (b) e solo (d), verifica-se que ambas
apresentam uma anomalia na zona NW da área, mas que a forte anomalia existente a SW para o musgo não aparece no
solo superficial. Contudo, quando se faz a cartografia de factores (2º eixo de inércia para o musgo (a) e 4º eixo de
inércia para o solo superficial (c)) essa anomalia a SW mantém-se para o musgo e aparece com alguma expressão
também no solo.
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Figura 4. Projecção das variáveis geoquímicas nos 3 primeiros planos factoriais obtidos pela ACP nos dados da fracção
<2 mm dos 5-20 cm do perfil vertical de solo.
A comparação dos resultados obtidos para os diferentes meios de amostragem permite concluir que:
(i) nos solos, existe uma associação Fe, V, Cr, Mg e Cu, que muito provavelmente estará ligada à geologia da
região;
(ii) tanto nos musgos como na fracção fina do solo superficial (0-5 cm) os metais Pb, As e Mn não aparecem
correlacionados com os restantes elementos, resultado este que não se verifica para a fracção 2 mm do solo.
(iii) na fracção fina do solo superficial (0-5 cm) o Zn também se dissocia da maioria dos elementos e aparece mais
correlacionado com o As; nos musgos o Zn aparece correlacionado com os elementos nutrientes (Na, K, Mg,...) pelo
que se pode concluir que o Zn atmosférico não seja nesta área de estudo uma preocupação ambiental.
(iv) a cartografia de factores apresenta uma maior coincidência nas anomalias dos dois meios de amostragem
(musgo e solo superficial) do que a cartografia de teores.
O chumbo e o arsénio são dos
2º eixo de inércia
Chumbo
musgos
musgos
metais/metalóides pesados mais
6.3mg/kg
tóxicos para o Homem. O Pb é um
5.89mg/kg
elemento pouco móvel e uma vez
introduzido
no
solo
não
4.07mg/kg
desaparece
e
vai
acumulando
se
as
3.21mg/kg
fontes de introdução do metal no
2.41mg/kg
solo continuarem activas.
A cartografia apresentada define
1.23mg/kg
algumas
áreas de teores elevados
0.77mg/kg
em Pb, que são coincidentes para
musgos e solos superficiais (0-5
cm). Este resultado sugere que
4º eixo de inércia
Chumbo
solo - 250 micra
250 micra
exista
uma
contribuição
82mg/kg
atmosférica
significativa
de
69mg/kg
entrada do metal no solo.
Analisando a informação existente
61mg/kg
sobre o uso do solo nessas áreas,
53mg/kg
verificou-se
que
são
45mg/kg
invariavelmente zonas industriais
em que a industria predominante é
32mg/kg
a metalo-mecânica.
27mg/kg
Estes
resultados
irão
0mg/kg
condicionar os trabalhos futuros,
nomeadamente na selecção das
Figura5. Cartografia de musgos e solos; cartografia de alguns factores da ACP.
amostras a utilizar para ensaios de
biodisponibilidade dos metais.
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Abstract – This work presents the geochemical results, including major, minor and trace elements, of a detailed
investigation of flows, sills and rare dykes from Northern Paraná Magmatic Province. 175 samples were analysed by X-ray
fluorescence to the determination of major and minor elements and 75 samples of them were selected to the analysis of
highly incompatible trace elements by neutron activation technique. Until now the samples from Mato Grosso do Sul and
Goiás States were only analyzed for major, minor and some trace elements. The investigated rocks are mainly represented
by tholeiitic basalts (about 72wt%), with subordinant andesi-basalts and traqui-andesi-basalts. The basic rocks (SiO2 < 55%
and/or MgO > 3%) were identified as belonging to Pitanga (TiO2 > 3,0wt%), Urubici (TiO2 > 3,0wt%), Paranapanema (2,0
< TiO2 ≤ 3,0wt%) and Ribeira (1,5 < TiO2 ≤ 2,0wt%) magma-types, based on high-field strength elements, such as Ti, Zr
and Y. Some evolved lithotypes (SiO2 > 55wt% and/or MgO < 3wt%) were also found, corresponding to about 6wt% of all
the investigated rocks.
Keywords: Paraná Magmatic Province, Tholeiitic basalts, Serra Geral Formation, Rare earth elements
1. Introdução
Estudos recentes acerca de províncias de basaltos continentais, bem como sobre os processos geodinâmicos
associados, têm sido temas intensamente pesquisados e muito debatidos na literatura internacional, pois os mecanismos que
deram origem a essas rochas não estão ainda completamente esclarecidos. A Província Magmática do Paraná (PMP), por se
tratar de uma das maiores manifestações de basaltos continentais do mundo, tem sido alvo de muitas investigações nos
últimos anos. Entretanto, esses estudos concentraram-se principalmente na sua porção meridional, havendo ainda carência
de informações nas regiões norte e nordeste, principalmente nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Essa
escassez de informações tem dificultado a elaboração de modelos que explique a origem dessa tão importante província
ígnea.
No que se refere a PMP, existe ainda uma grande controvérsia sobre os processos envolvidos na gênese dessas
rochas. Segundo Gibson et al. (1995, 1999) e Ewart et al. (1998), a composição das rochas basálticas reflete a participação
da pluma de Tristão da Cunha. Peate et al. (1999) e Marques et al. (1999) propõem que esta pluma pode ter contribuído
apenas como fonte de calor para a fusão de manto litosférico. Mais recentemente, Ernesto et al. (2002) propõem que o
aquecimento na litosfera continental foi causado por uma fonte de calor não relacionada à pluma de Tristão da Cunha, que
causou fusão parcial de manto litosférico subcontinental nos estágios incipientes de ruptura continental.
Este trabalho apresenta os resultados do estudo geoquímico, baseado na determinação de terras raras e outros
elementos-traço, em rochas intrusivas (soleiras e raros diques) e extrusivas da região norte da PMP, particularmente as
situadas nas porções norte e noroeste do Estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, centro-sul de Mato Grosso do Sul e sul
de Goiás. Cabe salientar que as amostras coletadas nos Estados de Mato Grosso do Sul e Goiás possuem, até o presente
momento, apenas análises dos óxidos de elementos maiores, menores e alguns traços determinados pela técnica de
fluorescência de Raios – X.

2. Contexto geológico
A Província Magmática do Paraná (PMP) abrange uma área de 1.200.000 km2 e totaliza um volume de cerca de
780.000 km3 (Piccirillo & Melfi, 1988). Associado à atividade vulcânica houve intenso magmatismo de natureza intrusiva,
representado por soleiras, que afloram principalmente nas partes leste e nordeste da Bacia do Paraná, bem como os enxames
de diques de Ponta Grossa, da Serra do Mar e de Florianópolis (Marques & Ernesto, 2004).
Estudos geológicos e geoquímicos anteriores permitiram dividir a área de ocorrência dos derrames basálticos em
dois grandes conjuntos: a subprovíncia sul, caracterizada por apresentar basaltos toleíticos com baixo titânio (BTi), com
TiO2 ≤ 2% e empobrecidos em óxidos de elementos menores e traços incompatíveis, tais como P, Ba, Sr, Zr, Hf, Ta, Y e
terras raras leves; e a subprovíncia norte, cujos basaltos possuem altas concentrações de titânio (ATi; TiO2 > 2%) e de
elementos incompatíveis.
Peate et al. (1992) baseando-se nas concentrações de titânio e elementos-traço incompatíveis, tais como Sr, Y e Zr,
que são geralmente imóveis durante alteração hidrotermal e processos de intemperismo, dividiram os magmas basálticos em
seis grupos, que receberam denominações específicas. Para essa divisão foram também utilizadas razões de elementos
incompatíveis, pois minimizam o efeito da mudança composicional causado por variados graus de cristalização fracionada.
Os basaltos ATi foram divididos em 3 tipos, denominados de Urubici (ATi-S: TiO2 > 3%; Sr > 550 μg/g; Ti/Y > 500),
Pitanga (ATi-N: TiO2 > 3%; Sr > 350 μg/g; Ti/Y > 350) e Paranapanema (ITi-N: 2 < TiO2 < 3%; 200 < Sr < 450 μg/g; Ti/Y
> 330), enquanto os BTi foram denominados de Gramado (BTi-S: TiO2 < 2%; 140 < Sr < 400 μg/g; Ti/Y < 300), Esmeralda
(BTi-S: TiO2 < 2%; 120 < Sr < 250 μg/g; Ti/Y < 330) e Ribeira (BTi-N: TiO2 < 2%; 200 < Sr < 375 μg/g; Ti/Y > 300).
3. Metodologias Analíticas
Para caracterização geoquímica das rochas ígneas da região norte da PMP foram utilizados dois métodos
analíticos. As determinações dos óxidos de elementos maiores e menores, e dos traços Cr, Ni, Sr, Zr, Y e Nb foram
efetuadas no Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade
Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro), mediante o emprego da técnica de fluorescência de Raios – X.
O método de ativação com nêutrons térmicos e epitérmicos, seguida de espectrometria gama de alta resolução, foi
empregado para a determinação de elementos-traço (U, Th, Ba, Rb, Ta, Hf, Cs, Co e Sc) e de elementos terras raras (La, Ce,
Nd, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu) em 75 amostras. Estas medidas estão sendo realizadas no Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN-CNEN/SP), adotando-se os procedimentos descritos em Figueiredo & Marques (1989). O procedimento
analítico adotado fornece resultados precisos e exatos, obtendo-se erros relativos inferiores a 15%, sendo que para a grande
maioria dos elementos os erros relativos são inferiores a 10% (Marques, 2001 e Rocha Jr. et al., 2005).
4. Resultados e discussão
De acordo com o esquema de classificação e nomenclatura TAS (Le Bas et al., 1986) proposto para rochas
vulcânicas e sub-vulcânicas, a grande maioria das rochas analisadas corresponde a basaltos, ocorrendo de modo bem
subordinado andesitos basálticos e traqui-andesitos basálticos. As rochas básicas (SiO2 < 55% e/ou MgO > 3%) foram
agrupadas de acordo com os magmas-tipo (Fig. 1), conforme os limites propostos por Peate et al. (1992).

Figura 1: Diagramas discriminatórios dos tipos de magmas das rochas da região norte da PMP. (a) Sr (μg/g) vs. Ti/Y e (b) Fe2O3(t) (%)
vs. Sr (μg/g).. Legenda: (S) Pitanga, (S) Urubici, (S) Paranapanema, (S) Ribeira e (S) diferenciadas (SiO2 > 55% e/ou MgO < 3%)

Os elementos maiores e menores (Fig. 2) mostram significativa variabilidade composicional, com teores de MgO
que variam entre 1,8% e 6,4% e conteúdos de SiO2 entre 47,6% e 56,8% (valores normalizados excluindo-se a perda ao
fogo). No que se refere a cada magma-tipo identificado, o comportamento apresentado pelos elementos maiores e menores é
compatível com um processo de evolução por cristalização fracionada, envolvendo plagioclásios, clinopiroxênios e titanomagnetitas. Verifica-se ainda que à medida que o grau de evolução aumenta, isto é, com a diminuição de MgO, há um
aumento nas concentrações de SiO2, Na2O, K2O e P2O5, e uma diminuição no conteúdo de CaO.
Os diagramas de variação de elementos-traço fortemente incompatíveis, como terras raras leves, Ba, U, Th e Ta
mostram enriquecimentos significativos à medida que o grau de evolução aumenta (Fig. 2) e, considerando-se o mesmo
grau de evolução, as rochas do grupo Urubici tendem a apresentar maiores concentrações desses elementos. Por outro lado
observa-se um decréscimo no conteúdo de Sc com a diferenciação, sendo que as rochas Pitanga e Paranapanema possuem
concentrações levemente maiores deste elemento para o mesmo conteúdo de MgO.

Figura 2: Diagramas de variação (a) SiO2, (b) TiO2, (c) CaO, (d) K2O, (e) P2O5 em % e (f) Ta, (g) La, (h) U e (i) Th em (µg/g), em
função de MgO (%) das rochas da região norte da PMP. Os símbolos são os mesmos da Figura 1.
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INTRODUÇÃO
Durante a fase de cristalização do zircão são incorporados dentro do cristal uma pequena quantidade
de Lu e uma grande quantidade de isótopos de Hf. Devido a grande quantidade de Hf incorporado
inicialmente, da ordem de 10 000 ppm, a quantidade de 176Hf transmutado do 176Lu, após a
cristalização do zircão, torna-se insignificante (Blichert-Toft and Albared, 1997; Vervoort and BlichertToft, 1999). Portanto o Hf presente no zircão reflete praticamente às composições isotópicas iniciais
e desse modo pode-se resgatar a história magmatogênetica do cristal em estudo, isto é, se εHf for
maior que zero, implica que material fonte do zircão teria uma origem mantélica, por outro lado se ε
176
Hf/177Hf foram
Hf é menor que zero o material fonte do zircão teria origem crustal. Os estudos de
aplicados em zircões de dioritos e leucossomas de migmatitos da pedreira Ita (Complexo Atuba),
em função da complexidade na interpretação observada nas datações U-Pb. As análises isotópicas
176
Hf/177Hf “in situ” nos zircões por LA-ICP-MS foram medidos no Tokyo Institute of Technology
(TITech) – Japão (Iizuka e Hirata, 2005).
GEOLOGIA DA PEDREIRA ITA
O Complexo Atuba localiza-se entre os fragmentos cratônicos Luis Alves e o Paranapanema. O
Complexo Atuba é caracterizado principalmente por gnaisses migmatíticos bandados (mesossoma
de biotita-anfibólio gnaisses e leucossoma tonalítico-granodiorítico), gnaisses graníticos bandados,
leucogranitos, biotita gnaisses lepidoblásticos e anfibólios. O afloramento a ser discutido mostra
mobilizado de composição granítica - granodiorítica que ocorrem como bandas centímetricas a
métricas, normalmente concordantes com o bandamento gnáissico regional. Também ocorrem
rochas máfico-ultramaficas e xistos magnesianos com diferentes dimensões associados aos gnaisses
migmatíticos. As porções mesocráticos dos gnaisses bandados são compostas por hornblenda,
plagioclásio (albita-oligoclásio), quartzo e biotita, podendo ocorrer adicionalmente diopsídio e/ou
hiperstênio e granada. Os acessórios comuns são allanita, titanita, zircão, apatita e minerais opacos.
Uma estruturação geral NE caracteriza os litotipos deste domínio e corresponde a uma foliação
paralela ao bandamento gnáissico. As características estruturais sugerem deformação
principalmente controlada por cisalhamento dúctil, com rotação de feldspato e forte estiramento
mineral. Na maioria das unidades do Complexo Atuba os mergulhos da foliação Sn são
relativamente elevados, variando ora para NW ora para SE.

ESTUDO DA GÊNESE DO ZIRCÃO COM BASE NA GEOQUÍMICA ISOTÓPICA
DE Hf
Os novos resultados geocronológicos obtidos, além de confirmar dados anteriores, reforçam
que a Pedreira Ita inicialmente foi acrescida do manto para a crosta continental no Arqueano (3200
– 3000 Ma, idades U-Pb em zircão, idades modelo Sm-Nd, TDM e εHf positivos) e posteriormente
foram intensamente migmatizado no Paleoproterozóico (2200-1950 Ma, idade U-Pb em zircão) e
remigmatizado no Neoproterozóico (610- 550Ma – idades U e Pb em zircão). Os registros de idades
arqueanas predominam nas mesossomas, enquanto que os Paleoproterozóicos são encontrados
principalmente nas bordas dos zircões de leucossomas claros. Os dados de εHf indicam valores
positivos nos núcleos de zircões arqueanos, separados das rochas leucossomáticas claras, indicando
material juvenil derivado diretamente do manto, enquanto que as bordas sobrecrescidas no
paleoproterozóico indicam valores de εHf negativos sugerindo que o material fonte é crustal. Os
registros Neoproterozóicos são encontrados principalmente nas bordas sobrecrescidas dos zircões
concentrados das rochas leucossomáticas rosadas, onde ocorreu uma intensa mobilização dos
isótopos de U e Pb e neste período também foi acompanhado de intrusões de rochas dioríticas
juvenis (dados U-Pb em zircão e εHf próximo de zero).
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DEFINIÇÃO DE LIMIARES PARA AVALIAÇÃO DE ÁREAS SUSPEITAS DE CONTAMINAÇÃO: UMA
REFLEXÃO METODOLÓGICA COM BASE NA AVALIAÇÃO DE RISCO E NA DEFINIÇÃO DE
VALORES DE BACKGROUND
Germano Melo Júnior
Departamento de Geologia da UFRN, 59078-580 Natal-RN, BRASIL
Telefone (84)3215.3808, ramal 223; germano@geologia.ufrn.br
Tema: TC 2.1 - Geoquímica ambiental e saúde
Abstract: One of the environmental questions of utmost importance is the decision about possible occurrence of
elevated concentration related to soil contamination and the risk of toxicological effects in human beings and in
ecological system in general. Two possible approaches are available, which aim at defining threshold concentrations,
above which the soil is declared to deserve further investigation. The first is based on risk analysis, which defines
concentration levels above which the soil is prone to cause toxicological effects. The second is based on the knowledge
of background concentrations and on the definition of the upper limit of these background concentrations, above which
the soil is declared to have a possible condition that may have been caused by contamination. Being achieved by
different techniques, the risk analysis threshold and the background threshold are unlike to have the same value. They
should be used in conjunction, in those situations where a particular site is being evaluated. Situations in which the risk
analysis threshold is higher or lower than the background threshold may be encountered and should be carefully
interpreted, as the result of this interpretation will have serious implication on the decision regarding soil contamination.
Key Words: Environmental Geochemistry, Soil Pollution, Threshold Concentrations
INTRODUÇÃO
As atividades antropogênicas vêm cada vez mais gerando a necessidade de se detectar o grau de modificação que elas
possam estar causando ao meio ambiente, seja na escala global ou na escala local (uma área industrial, por exemplo).
Em todos os casos, a questão que se coloca é determinar em que intensidade o meio ambiente possa estar sendo
modificado e, conseqüentemente, qual o dano que tais modificações possam estar causando aos próprios seres humanos
e também aos sistemas ecológicos em geral. Seja na escala global ou na escala local, no caso de situações de poluição
química, tais avaliações requerem o conhecimento de valores de referência, que no presente texto significam valores
limiares acima (ou abaixo) dos quais os compartimentos ambientais são considerados como modificados, necessitando
portanto a uma investigação mais detalhada. Nos dias atuais, a demanda por avaliação de sítios suspeitos de
contaminação é vertiginosamente crescente, devido ao aumento no grau de conscientização quanto aos efeitos adversos
que a presença antropogênica possa causar ao meio ambiente. Assim, é cada vez mais comum a necessidade de
avaliação dos compartimentos ambientais, incluindo os geoquímicos (rochas, solos, sedimentos, águas) quanto a
possíveis variações composicionais que possam afetar a qualidade desses compartimentos. Nesse contexto, dois
caminhos comumente utilizados para tal finalidade são aqui abordados: a avaliação de risco e a definição de valores de
background (ou de baseline). Trata-se de caminhos diferentes com relação a seus procedimentos intrínsecos, mas que
convergem para o mesmo objetivo, que é o de definir limiares para avaliar se uma dada área encontra-se modificada a
níveis merecedores de atenção. Em ambos os caminhos, a Geoquímica tem papel importante, requerendo por isso que
os geoquímicos tenham uma percepção cada vez mais clara desse seu papel.
Para se alcançar uma melhor compreensão, as idéias aqui abordadas são colocadas imaginando-se a situação de uma
área geográfica cujo solo precisa ser avaliado quanto aos efeitos de uma possível ocorrência de poluição química, esta
considerada como sendo a presença no solo de concentrações anormalmente elevadas de substâncias naturalmente
presentes no solo (por exemplo, elementos metálicos), ou a presença no solo de concentrações detectáveis de
substâncias sintéticas, portanto naturalmente ausentes (por exemplo, solventes clorados).
AVALIAÇÃO DE RISCO
A avaliação de risco busca identificar se a concentração de uma ou mais substâncias presentes no solo está ocorrendo
em níveis tais que possam causar risco toxicológico aos seres humanos que utilizem aquela área (para habitação,
trabalho, lazer, etc.) e também aos sistemas ecológicos. Nos moldes como atualmente é praticada, a avaliação de rico
teve suas bases iniciadas a partir da década de 1970, mas foi somente na década de 1990 que seus procedimentos vieram
a se tornar formalmente estabelecidos e amplamente utilizados por diversos países.
No caso de uma área suspeita de seu solo estar contaminado, a avaliação de risco quantifica a concentração máxima
com que uma dada substância pode estar presente no solo. Concentrações abaixo desse limiar são declaradas como
incapazes de causar risco toxicológico aos receptores, ou até de imprimir algum risco, porém em níveis
toxicologicamente aceitáveis. Os receptores considerados podem ser os seres humanos ou os indivíduos da biota
(animal ou vegetal), mas é no cuidado com a saúde humana que as técnicas da avaliação de risco vieram a se tornar
metodologicamente mais desenvolvidas e mais aplicadas.
Para realização de uma avaliação de risco, fatores físico-químico, tais como a solubilidade das substâncias suspeitas
em meio químico polar (no caso, água) e apolar (representado pelo octanol) e a capacidade do solo para fixá-las, são

levados em consideração no cálculo do risco, isto é, no cálculo da concentração máxima aceitável da substância no solo.
São ainda incluídas na avaliação as variáveis ligadas ao meio físico, dentre elas a temperatura ambiente, a qual pode
influenciar as reações de retenção e liberação das substâncias no solo e, conseqüentemente, a sua mobilidade para
alcançar receptores. Igualmente importante, são também consideradas as variáveis ligadas aos receptores potencias dos
poluentes, que no caso dos seres humanos incluem o peso corpóreo (indivíduos com pesos diferentes terão uma reação
potencial diferente à mesma dose absorvida) e a área de exposição dérmica (área do corpo diretamente exposta ao meio
circundante), a qual vai se relacionar com a maior ou menor absorção da substância através da pele. É também levado
em conta na avaliação de risco o tipo de ocupação (atual ou prevista) para a área sob avaliação, sendo considerados por
exemplos os cenários residenciais, industriais e agrícolas de uso e ocupação do solo. Isso porque, em princípio, uma
área a ser ocupado para fins industriais que não utilizem o solo em seus processos poderá tolerar concentrações mais
elevadas de uma substância tóxica no seu solo do que uma área para uso residencial, onde crianças podem manusear o
solo para fins lúdicos.
Ao final da avaliação de risco é gerado um limiar (teor máximo) para a concentração no solo de cada substância
investigada, acima do qual o solo será declarado como suspeito de provocar risco toxicológico inaceitável para os
receptores considerados. As concentrações efetivamente encontradas no solo sob avaliação são então comparadas com o
limiar da avaliação de risco, de modo que os trechos com concentração abaixo do limiar são colocados fora de
preocupação e, de forma oposta, os trechos acima do limiar serão alvo de uma investigação subseqüente, cujo objetivo
último será o de trazer a área para a condição de risco aceitável.
VALORES DE BACKGROUND
Nessa abordagem, a avaliação da condição do solo quanto à ocorrência de uma possível contaminação requer o
conhecimento prévio de qual seja o teor natural para aquele tipo de solo, de modo que os teores encontrados na área
suspeita possam então ser comparados com os teores conhecidos como naturais para aquele tipo de solo. Isso implica na
realização de um levantamento prévio, cujo objetivo é criar um banco de dados geoquímicos/pedoquímicos para os
diferentes tipos de solo reconhecidos como de ocorrência geográfica significativa em uma dada região (um Estado, por
exemplo). Para a sua criação, esse banco de dados tem como ponto de partida a obtenção de um número representativo
de amostras para cada tipo de solo de interesse, coletadas em áreas remotas ou não impactadas ou, na ausência destas,
em áreas minimamente impactadas, porém em níveis não significativos, ou ainda em níveis modificados mas aceitos
como sendo a atual condição normal para aquele tipo de solo ("natural atual"; baseline). Sua realização necessitará do
mais completo entendimento quanto aos diferentes tipos de solo envolvidos no levantamento, de modo a permitir a
definição e distinção entre eles. Essa individualização deve ser feita com base em fatores tais como a natureza da rocha
subjacente, o relevo e a evolução pedogenética, com vistas à máxima uniformidade dos processos e produtos que
caracterizem o solo de cada tipo. Uma vez amostrados, os teores obtidos irão representar a faixa dos valores
considerados normais para cada tipo de solo (aqui denominados indistintamente de valores de background), de modo
que a ocorrência de concentrações acima do limite superior dessa faixa apontará para a necessidade de uma investigação
detalhada, já que tais valores anômalos podem ter sua origem em eventos de poluição química.
Para a sua realização, o levantamento mencionado precisa ser realizado segundo protocolo claramente definido,
cientificamente defensável e facilmente reproduzido, já que a amostragem de solos sob suspeita de contaminação e a
análise subseqüente dessas amostras terão que ser realizadas em condições idênticas ou comparáveis àquelas usadas
para a obtenção dos valores de background. Para isso, é importante que a identificação de um certo tipo de solo possa
ser feita segundo critérios facilmente reconhecidos pelas diferentes partes envolvidas na avaliação de uma certa área, já
que os teores ali encontrados terão que ser comparados com os do mesmo tipo específico de solo, elencado dentre
aqueles para os quais o levantamento prévio definiu os respectivos valores de background.
Um dos fatores críticos do protocolo de amostragem para a definição dos valores de background é a escolha do nível
ou horizonte a ser amostrado. Na busca da melhor expressão para o background (e para a detecção de solos
contaminados), essa escolha poderia ser feita com base em critérios pedológicos rígidos, que recomendassem a
amostragem de um horizonte específico (superficial ou não) ou mesmo de um nível específico de um certo horizonte.
Entretanto, tal procedimento tornaria mais demorada e mais onerosa a sua aplicação sempre que se quisesse realizar a
avaliação de uma área suspeita de contaminação, já que em cada ponto de coleta teria que ser amostrado aquele mesmo
horizonte (e não outro) ou aquele mesmo nível do mesmo horizonte (e não outro), o que em muitos casos necessitaria
do auxílio obrigatório de técnico especialista em Pedologia. Por isso, acata-se a prática já utilizada no Brasil e em outros
países de se definir valores de background a partir da amostragem da faixa superficial que vai de 0 a 20 cm de
profundidade, entendendo que um mesmo tipo de solo, definido com base na homogeneidade de fatores tais como rocha
subjacente, relevo e evolução pedogenética, não deverá apresentar variações importantes na sua composição que
possam ser atribuídas a mudanças pedológicas significativas das características dessa faixa amostral entre diferentes
pontos de coleta. Obtido desse modo, o banco de valores de background gerado poderá ser considerado como
representativo daquele tipo de solo, tornando-o válido como uma faixa de referência para se investigar solos do mesmo
tipo (isto é, definidos segundo os mesmos critérios) quanto à possível ocorrência de contaminação.
Outro ponto crítico do protocolo para definição dos valores de background recai na escolha da metodologia a ser
usada para a análise das amostras. Nesse caso, é recomendada a utilização de procedimentos laboratoriais já

consolidados e preferencialmente aceitos internacionalmente, e que tenham como foco a dosagem de substâncias
(elementos químicos, por exemplo) ocorrendo no material amostral em fases ambientalmente disponíveis, isto é,
passíveis de serem intercambiadas com os seres vivos.
Uma vez conhecida a faixa de background para um certo tipo de solo, seu limite superior representará o limiar acima
do qual aquele tipo de solo será declarado como suspeito de estar modificado. Considerando que os valores de
background constituem uma faixa numérica conceitualmente aberta para cima (e para baixo), esse limite do background
fica mais bem definido se for colocado em um percentil situado na faixa mais superior dos valores de background, que
no caso pode ser o percentil 90 ou o percentil 95. Em uma área sob suspeita de contaminação, teores abaixo desse limiar
podem ser considerados como normais para o tipo de solo presente. Por outro lado, a ocorrência de teores acima desse
limiar coloca a área (ou trechos dela) sob suspeita, requerendo uma investigação mais detalhada quanto às causas de tais
valores elevados. Estes podem ter sua origem em eventos de poluição, mas não deve ser descartada a possibilidade de
ocorrência de valores de background atipicamente altos, devidos a altas concentrações de materiais do solo que podem
naturalmente elevar os teores de background para níveis altos. Dentre esses, destacam-se várias formas de matéria
orgânica, os argilominerais e os óxidos e hidróxidos de ferro, manganês e alumínio, todos com capacidades para fixar
elementos químicos e elevar seus teores para níveis atipicamente (porém naturalmente) altos.
CONVERGINDO LIMIARES
Como visto acima, as duas abordagens consideradas resultam na definição de seus respectivos limiares, que
representam em ambos os casos o limite de concentração de uma substância no solo acima do qual a área é declarada
como merecedora de uma investigação mais detalhada. Pela forma diferente (e independente) como cada um deles é
definido, não se deve esperar que eles sejam numericamente coincidentes. Nesse caso, para um dado tipo de solo em
uma certa área, o limiar da avaliação de risco pode ser superior ao limiar do background, ou o contrário.
Nos casos em que o limiar da avaliação de risco for superior ao limiar do background, teores no solo acima do limiar
da avaliação de risco colocam sob ameaça os receptores potenciais, mas antes de a área ser declarada como modificada
(poluída), faz-se necessário primeiramente investigar se tais valores elevados não constituem a ocorrência de
concentrações naturalmente elevadas devido ao enriquecimento do solo nos materiais citados acima. Nos casos em que
o limiar do background for superior ao limiar da avaliação de risco, há aí a ocorrência de uma faixa de valores acima do
limiar de risco, porém amplamente contida na faixa de background para aquele tipo de solo. Para aplicação na gestão de
áreas suspeitas de contaminação, essas possibilidades ressaltam que a definição desses limiares é tarefa complexa,
devendo ser realizada de forma muito criteriosa. Sua utilização de forma conjunta aponta para algumas possibilidades
quanto ao diagnóstico a ser feito para uma área sob suspeita de contaminação, tomando-se o cuidado de não declarar
como necessariamente contaminada uma área com teores elevados, pois estes, mesmo se acima do limiar de risco,
podem representar valores naturalmente anômalos, portanto sem relação com atividade antropogênica.
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The International Medical Geology Association now and in the future
Olle Selinus (1), Robert B. Finkelman (2) and Jose A. Centeno (3)
1.Geological Survey of Sweden, Uppsala SE-751 28, Sweden
2. University of Texas at Dallas 75083-0688 USA
3. U. S. Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC 20306-6000 USA
Although geologic factors play key roles in a range of environmental health issues that impact
the health and well-being of billions of people worldwide there is a general lack of
understanding of the importance of these factors on animal and human health. Therefore in
1996, IUGS established an International Working Group on Medical Geology with the
primary aim to increase the awareness of this issue among geoscientists, medical specialists,
and the public. In 2000 the International Geologic Correlations Programme (IGCP)
established a new project ”IGCP 454 Medical Geology” with Olle Selinus of the Geological
Survey of Sweden as the chair, to bring together scientists in developing countries working
on medical geology issues with their colleagues in other parts of the world.
In 2000, Bob Finkelman, then with the U.S. Geological Survey , and Jose Centeno, U.
S.Armed Forces Institue of Pathology (Armed Forces Institute of Pathology) joined Olle
Selinus. They had been working independently on medical geology since 1996 on issues that
parallelled and complemented the objectives of the the IGCP activities and had developed a
popular short course on the health impacts of trace elements and metal ions that could easily
suit the objectives of the IUGS Medical Geology Working Group. They presented a short
course in 2001 at a meeting in Lusaka, Zambia. Shortly thereafter, the International Council
of Science (Scientific Unions?) (ICSU) provided a large grant to fund a number of medical
geology short courses. This was the first ICSU grant for any IUGS activitity. These courses
led by Centeno, Finkelman and Selinus have been presented in more than 33 countries since
and have been attended by thousands of students and professionals with backgrounds in
geoscience, biomedical/public health science, enviromental science, geography, engineering,
chemistry, etc. In addition, local scientists are invited to describe medical geology work going
on in their regions. It is anticipated, and encouraged that the material from the courses will be
used by participants to conduct their own courses in medical geology.
In addition to this we have also been involved in promoting medical geology at meetings
around the world by organizing and/or sponsoring special sessions or symposia on medical
geology and also provided financial support for students and professionals from developing
countries to participate. A recent one was organised by The Swedish Royal Academy of
Sciences in May 2006 under the auspices of the Academy. The activity was able to bring
together over 100 scientists from all over the world to discuss the state of medical geology
and future directions.
In 2005 Elsevier published Essentials of Medical Geology edited by Olle Selinus Brian
Alloway, Jose Centeno, ., Bob Finkelman, Ron Fuge, Ulf Lindh, and Pauline Smedley .
The book contains contributions from over 60 distinguished authors from around the world.
About 50% are geoscientists and about 50% are medics, veterinarians and other scientists.
The book has received awards from the 1) British Medical Association as a major
contribution to Public Health, 2) The Association of Scholarly Publishers as a major
contribution to geology and geography and 3) CHOICE, as an Outstanding Academic Title
for libraries.
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International Medical Geology Association (IMGA)
As a natural step in the development of medical geology the International Medical Geology
Association (IMGA) was established in January 2006. The purpose of the IMGA is to
facilitate interactions between geoscientists and biomedical/public health researchers in
addressing human and animal health problems caused by geologic materials or geologic
processes. More than 200 people have joined IMGA in its first year. We have appointed an
excecutive committee and six Councillors to represent the broad geographic distribution of
Medical Geology and the wide range of disciplines that are embraced by this topic. One of the
councillors is Bernardino Figueiredo from Brazil. Information can be found on the website
http://www.medicalgeology.org. The association will also be the umbrella for regional
divisions around the world. These divisions include South America, Sub Sahara Africa,
Indian subcontinent, two subdivisions covering SouthEast Asia and China, Australia,
Oceania, Russia and NIS, North America, Europe and Southern Mediterranean
As an example of the rapid growth of medical geology two books on Medical Geology from
India (Workshop on Medical Geology 2004) and Brazil (Roberto da Silva et al 2006) have
recently been published. They are based on medical geology meetings in these countries and
cover all aspects of medical geology in South America and the Indian subcontinent.
Furthermore, accredited course on medical geology are now being tought or are being planned
in dozens of countries around the world.

International Year of Planet Earth
The International Year of Planet Earth, IYPE, was declared by the United Nations in
December 2005. Natural disasters like the 2004 tsunami bear graphic testimony to the Earth’s
incredible power. More effective use of geoscientific knowledge can save lives and protect
property. Such knowledge also enables us to satisfy, in a sustainable manner, the growing
need for Earth’s resources by an expanding human population. The International Year of
Planet Earth (2007–2009) aims to build on existing knowledge and make it more available for
the improvement of everyday life, especially in the less developed countries, as expressed in
the Year’s subtitle: Earth sciences for Society.
The International Year of Planet Earth is designed to foster outreach and research activities
with the single purpose of raising worldwide public and political awareness of the vast (but
often under-used) potential of Earth Sciences for improving the quality of life and
safeguarding the planet. The project was jointly initiated in 2000 by the International Union
of Geological Sciences (IUGS) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation (UNESCO). The UN Year (2008) is centred in a triennium starting in 2007 and
running to the end of 2009. Fundraising and developing the Secretariat began early in 2006.
Most activities in 2007 will be concerned with raising awareness among the general public as
a prime target. This will break ground for the UN-Year (2008) when outreach activities and
the generation of political awareness will culminate. At the same time, the first project grants
will be awarded for work on the Year’s scientific themes. These will reach a peak of activity
by 2009, by which time the first answers to questions posed by the International Year of
Planet Earth will emerge. Formal activities for the International Year will wind up by mid2010.
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The scientific themes selected for the International Year of Planet Earth were all determined
on the basis of their relevance to Society. The selected themes are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groundwater: reservoir for a thirsty planet?
Hazards: minimizing risk, maximizing awareness
Earth and Health: building a safer environment (= Medical Geology)
Climate change: the ‘stone tape’
Resources: towards sustainable use
Megacities: our global urban future
Deep Earth: from crust to core
Ocean: abyss of time
Soil: Earth’s living skin
Earth and Life: origins of diversity.

Specific questions, identified within each of these themes, have been designed to attract
project proposals with the potential to provide answers to a range of societal problems facing
politicians and decision-makers. Scientists are invited to submit Expressions of Interest ,
followed by full project proposals for work within these themes, addressing the special topics
within them. Selection criteria for seed money grants (only) require proposals to be
geoscience-based, truly international, holistic and multidisciplinary, to have human impact,
and to have potential for developing countries and for outreach.
Success or failure of the International Year’s ambitions will largely depend on how these are
realised at national and local levels. For that reason, the Year’s national committees are
perhaps the most important structural components of the Year of Planet Earth because their
activities will be most clearly visible to the public. Every country is encouraged to create such
a committee. Brazil was one of the first countries establishing a National Committee of Planet
Earth.
The organisational structure of the International Year evolved as the Initiative grew in
significance. By mid 2002, a Science Programme Committee (SPC) and an Outreach
Programme Committee (OPC) had been installed, leading towards the development of a
Management Team that reports to IUGS and UNESCO. The permanent Secretariat is from
2007 located in Trondheim, Norway (http://www.yearofplanetearth.org)
Medical geology applications for Planet Earth are welcome. There are already some
applications submitted and there is still time to apply. A Science Implementation Team has
been appointed with Olle Selinus as chairman with Jose Centeno and Bob Finkelman and
Nelly Manay from Uruguay as members.
33 IGC
Another important event will be the International Geological Congress in Oslo, Norway in
August 2008. This congress was hosted by Brazil in Rio de Janeiro in 2000. We expect about
8000 participants. (http://www.33igc.org). Medical geology will be highlighted at the
congress next year.
There will be several symposias on medical geology under the framework of International
Year of Planet Earth (IYPE)
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•
•
•
•
•
•

General contributions to medical geology
Earth and health/medical geology
Groundwater – geopollution, contamination and health aspects
Emerging issues in geotoxicology –other aspects of geology and health
Occupational and geohazard applications of medical geology
Quantitative aspects of medical mineralogy

In addition to these we intend to lead:
•
•
•
•

One session on geological processes and health
One session on veterinary or animal health and geology.
Chronic diseases (e.g. cardiovascular disease, diabetes etc.) and the natural environment
Deficiency / toxicity problems and beneficial effects of certain elements

Major aspects of Earth Science that are particularly relevant for society today will be
highlighted during the 33rd IGC. Seven themes have been selected for particular emphasis
(Themes of the Day). They are all related to the priorities of the International Year of Planet
Earth.
One of the themes is Monday 11 August:
• Water, human health and the environment (=Medical geology).
The daily schedule for the ‘Themes of the Day’ are being built up around lunch-time Plenary
Lectures, the ‘Norsk Hydro Lecture’ preceded by morning sessions of related Geoscience.
Afternoon sessions will focus on the relevance of the theme for society and include social,
economic, political and other aspects. A Panel Debate and Press Conference will be held at
the end of the day. The sessions will be opened by a minister.
There will also be two short courses held in medical geology:
• Medical Geology
• Quantitative aspects of Medical Mineralogy
Of course there will also be IMGA business meetings at the congress.
The Future
It is always risky to anticipate what the future holds. Nevertheless, we are confident that the
future for medical geology still looks promising, notwithstanding the already rapid growth of
the sub-discipline. The book, Essentials of Medical Geology, has received an overwhelmingly
positive response. It is currently being translated into Chinese and Portugese. The reviews
have been uniformly positive. We anticipate that the book will stimulate the teaching of
medical geology in colleges and universities. The medical geology short course will continue
to attract enthusiastic adherents and converts. The International Medical Geology Association
should provide a stable platform for the exchange of ideas and dissemination of information.
The raft of other medical geology activities enumerated above should maintain enthusiasm
and momentum for the next few years. International Year of Planet Earth and 33 IGC will be
important in this respect. After that the medical geologist will have to demonstrate that what
we have to offer will indeed benefit society by helping to improve the quality of life for
people around the world.
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Dr. Olle Selinus is a Ph.D. geologist working with the Geological Survey of Sweden (SGU). During the 1960s
and 1970s he worked in mineral exploration and since the beginning of the 1980s his research work has been
focused on environmental geochemistry, including research on medical geology. He has served as the organizer
of several international conferences in this field, is vice president for the International Geological Congress in
Oslo in 2008 and has published over 70 manuscripts. Dr. Selinus is currently the Head of the Geochemical
Division at SGU and in charge of research and development. He serves as Editor-in-Chief for the book on
“Essentials of Medical Geology”, and as president of the International Medical Geology Association. He has
received several international awards and has been appointed Geologist of the Year in Sweden because of
Medical Geology. He is also chairing the ”Earth and Health” team of the United Nations initiative International
Year of Planet Earth.
Dr. José A. Centeno is Chief of the Division of Biophysical Toxicology at the Department of Environmental
and Infectious Disease Sciences, U.S. Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) in Washington. D.C. He has
published over 85 manuscripts on various topics of environmental toxicology, biomedical and environmental
health, and medical geology. He has served on the committees of several international conferences and has
served on several international environmental and human health committees. He serves on the Editorial Board of
five scientific journals, as associate editor of the book on Essentials in Medical Geology, and as Director of the
International Registry on Medical Geology. Dr. Centeno holds adjunct faculty professorships at four universities,
is the recipient of several international awards. Over the last decade, he has focused attention on environmental
toxicology, medical geology, and health effects of trace elements, toxic trace metals and metalloids, and has
conducted research and teaching activities on medical geology in over 35 countries.
Dr. Robert B. Finkelman , a Emeritus Scientist at the U.S. Geological Survey (USGS) in Reston, VA, and
Professor at University of Texas at Dallas, is widely known for his work on coal chemistry and as a leader of the
emerging field of Medical Geology. Dr. Finkelman has worked at the USGS for 32 years, 7 years for Exxon, and
has experience as a consultant and as a college instructor. Most of his professional career has been devoted to
understanding the properties of coal. For the past 10 years he has devoted his efforts to developing the field of
Medical Geology. Dr. Finkelman is the author of 500 publications and has been invited to speak in more than 30
countries. He is an officer in several professional societies, associate editor of two scientific journals, and holds
adjunct professorships at five universities. Dr. Finkelman was Chairman of several organisations and founding
member and co-chair of the International Medical Geology Association He is recipient of several awards. Dr.
Finkelman is currently the President of the Society for Organic Petrology.
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Advancing Environmental Geoscience through the International Year of Planet Earth
Joy Jacqueline Pereira
Senior Research Fellow, Institute for Environment and Development (LESTARI),
Universiti Kebangsaan Malaysia & Chair, IUGS Commission on Geoscience for
Environmental Management (IUGS-GEM)
Abstract
The IUGS Commission on Geoscience for Environmental Management (IUGS-GEM) was
approved and established by the IUGS Council at the International Geological Congress
held in Florence, Italy in August 2004. Building on the excellent work of the former IUGS
Commission
on
Geological
Sciences
for
Environmental
Planning
(COGEOENVIRONMENT), it is the primary outfit of IUGS in advancing environmental
geoscience. IUGS-GEM provides guidance to geoscientists on how best to integrate
geoscience into environmental policy and to communicate the concepts to potential interest
groups such as policy makers, politicians, environmental organizations, other science
disciplines, and the general public. The objectives of IUGS-GEM are to:
 Increase awareness of policy makers, planners and decision-makers about the
essential contribution of geoscience to sound management of the environment.
 Strengthen the interest and participation of the geoscience community in
environmental management by providing relevant information on policy,
environmental, economic and social issues.
 Encourage greater application of geoscience in sustainable use of land, mineral,
energy, soil, water and other resources for the benefit of society.
 Further the contribution of geoscience in solving problems affecting society, which
arise from natural and human-induced hazards and pollution.
 Promote multidisciplinary initiatives for better understanding of environmental
processes and for the development of new approaches, tools and techniques to
forecast and solve environmental problems.
 Identify, build links, communicate and collaborate with relevant stakeholders for
interchange of ideas pertaining to sound environmental management.
The Commission currently has a team of 16 Officers from 14 countries that meet annually
to monitor progress and formulate new programmes and activities. The team is led by a
Chair (Joy Pereira from Malaysia), with the support of a Vice-Chair (Imasiku Nyambe from
Zambia), Secretary General (Jonas Satkunas from Lithuania), Treasurer (Kevin Telmer
from Canada), 11 Regional Officers and an Information Coordinator (Colin Simpson from
Australia). IUGS-GEM has three types of membership i.e. Branch Members, Supporting
Members and Corresponding Members. Branch Members and Supporting Members pay an
annual fee while Corresponding Membership is free of charge on a personal basis only.
Activities of IUGS-GEM are conducted primarily through Working Groups, which are
supported by the existing international network represented by Officers from five
continents, working on behalf and in conjunction with the membership. There are currently
four Working Groups, on Urban Geology; Geology and Ecosystems (Geoecology);
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International Borders - Geoenvironmental Concerns; and Communicating Environmental
Geoscience.
The Commission supports IUGS by actively linking the results of environmental
geoscience research to societal well-being, with focus on understanding and
communicating policy issues on the role of geoscience. It also supports the IUGS Vision by
promoting the development of environmental geoscience. In this context, IUGS-GEM
actively participates in The International Year of Planet Earth, a major event initiated by
the IUGS in conjunction with several partners.
The International Year of Planet Earth, 2008 proclaimed by the United Nations General
Assembly on 22 December 2005 through Resolution 60/192, seeks to highlight the
contribution of geoscience knowledge in making society safer, healthier and wealthier
[www.yearofplanetearth.org]. It is an ambitious initiative to raise worldwide awareness of
the potential of geosciences for improving quality of life and safeguarding the Earth. Target
groups include decision-makers, politicians and the general public, who need to be better
informed on how geoscience knowledge can be used to contribute to sustainable
development, as well as fellow geoscientists, who need to help in using their vast
knowledge to directly benefit society. The International Year will be spread over three
successive years from 2007 to 2009, with 2008 as the pivotal year. Activities will be held at
local, national, regional and international levels, with governments of all 191 UN Member
States being requested to report on progress and results in the promotion of incorporating
geoscience knowledge in their decision-making.
The International Year has two major tracks of activities, an Outreach programme and a
Science programme. The Outreach programme targets decision-makers, politicians and the
general public to enhance their awareness on the wealth of geoscience information and its
effective application for the benefit of humanity. Activities include high profile launches at
the national level, major conferences, addressing issues related to the International Year,
exhibitions, lecture series, excursions, concerts, art competitions, documentaries, media
articles and popular books, among others. The Science programme targets fellow
geoscientists to strengthen capacity in conducting holistic and multidisciplinary work of
high impact to society in ten thematic areas. The thematic areas encompass groundwater,
climate, earth and health, deep earth, megacities, resources, hazards, ocean, soil as well as
earth and life. Ideas for Outreach and Science activities should comply with a number of
criteria before they are submitted to the Secretariat of the International Year through
Expressions of Interests. Everyone has a role to play in implementing the International
Year, from individuals and scientists to representatives of the media, industry and
government.
IUGS-GEM activities related to the International Year are being implemented at
international, regional and national levels, involving decision-makers, politicians and the
general public as well as geoscientists and scientists from other disciplines [www.iugsgem.org]. The Working Group on Urban Geology has prepared brochures on the role of
geoscience in urban planning. In addition, an international meeting involving geoscientists,
biologists, social scientists and landuse planners is being organised on the topic of “Cities
and Conservation”, to highlight the role of geoscience in conservation of geological
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heritage and managing threats to sustainability of cities. The Working Group on
Communicating Environmental Geoscience is preparing material to strengthen capacity in
communicating geoscience information to specific target groups. The Working Groups on
Geology and Ecosystems and International Borders - Geoenvironmental Concerns, have
jointly submitted a proposal for the science theme on groundwater. All these activities are
designed to highlight the contribution of geoscience knowledge, in particular environmental
geoscience, to make society safer, healthier and wealthier, to fulfil the aspirations of the
International Year of Planet Earth.
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INTERNATIONAL YEAR OF PLANET EARTH AND THE ENVIRONMENT:
SOME RELEXIONS ABOUT
Carlos Oití Berbert
Ministry of Science and Technology

Until the beginning of the seventies, the concern with the environment was
restricted to isolated actions, moved by cultural roots and in developed countries, and
driven by individuals or small groups of people.
Only in 1972, with the Declaration of the Conference of the United Nations on
the Human Environment, adopted in Stockholm, Sweden, the world recognized, for the
first time, the importance of the relationships among development and environment for
mankind. Starting from then, UN organized a series of meetings and conferences to
debate specific themes lifted up in Stockholm, as food, housing and population, creating
the United Nations Environment Programme - UNEP, and, in 1983, the World
Commission of Environment and Development and the concept of sustainable
development.
In 1992, exact 20 years from the first UN Summit, representatives of almost two
hundreds of countries came to meet again to discuss and to propose ways for sustainable
development, at the United Nations Conference on Environment and Development or
simply Rio 92 UN Conference, held in Rio de Janeiro, from which resulted five
important documents: the) the Letter of Rio, including 27 Principles of relationship
between man and nature; b) the Agenda 21, containing goals for some of the main
environmental subjects (Agenda 21, Senado Federal, 1997, 2nd ed,); c) the Declaration
of the Principles on Forests; d) the Convention on Biological Diversity; and e) the
Convention on Climatic Changes. (www.riomaisdez.gov.br/entenda_estocolmo.htm)
Although quite expressive in proposals, several crucial subjects for the humanity
detected in Rio’ 92 had little advance in practice during the first five years both in
developed countries (mainly for economical reasons) and in developing countries (for
social and education reasons). In those last ones, the language and transmission many
times highly refined, generic or even imprecise of the Agenda 21 and other documents,
for instance, didn't touch the population in general or even didn’t got to reach it. In that
way, the practical initiatives towards the implementation of their recommendations were
restricted to politicians, diplomats and to the highest social classes if so.
The United Nations World Summit on Sustainable Development, the
Johannesburg Summit 2002 (or Rio + 10), held in South Africa, aimed to review the
progress of the Agenda 21 and to ratify and implement with more efficiency the
conventions
and
international
agreements
on
environment
(www.joburgsummit2002.org), but was almost an enormous failure, as well as the
Kyoto Conference, whose concern with the climatic subjects didn't reach EEUU and
some other nations that refused to sign the resulted Protocol.
In that whole period since Rio’ 92, numerous workshops, meetings, seminars,
symposia, congress took place in whole world to discuss general or specific
environmental themes, as water, energy, food, natural hazards, mining and geology lato
sensu, space, climate, oceans etc, almost all of scientific or technological character,
1
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important for researchers, academics, technicians, but with little or any practical results
for the most interested people: the society (here included the political and government
authorities), and with very small attention by the midia. Again, this happened both at
developed countries (less) and developing ones (much more).
Besides the great threat of the "accelerated global warming" two other great
subjects are shown challenging to mankind: the increment of the consumption of
natural resources and the population increase, mainly in those countries that supply
most of the resources requested by the world. How to solve the problem of fresh water
supply for a population that can be close to 11 billion inhabitants at the end of this
century? The underground waters will certainly have a crucial paper in that subject, but
it is necessary to evaluate their reservoirs, their types and recharge volumes, and apply
appropriate tools for their exploitation, depollution and preservation.
How to solve the problems of transports, energy, feeding, housing, urban
trashes, pollution of the soils, of the waters and of the air in the great urban nuclei, and
especially in the megacities (more than 5 million inhabitants) that will be up to 60 by
2025? (in CNRS, International Magazine, 2006). And how to foresee, to prevent the
populations and to mitigate the consequences of the great natural disasters that will be
more and more frequent with the global warming increasing (desertification, hurricanes,
floods) or those current of the own geological evolution (earthquakes, volcanic
eruptions)? How to take advantage of the soils and the areas better for planting and
production of foods for a more and more needing population with a minimum
environmental degradation, and how to produce clean energy in larger proportions every
day?
How to exploit the natural resources (and among them minerals and water) that
will always be demanded for new factories and other enterprises and jobs generation,
without causing great damages to the environment?
How to avoid to the maximum the current diseases resulted from the pollution of
water, air, soils, and even from concentrations of certain natural noxious elements (or
absence of essential elements for health) in areas and countries with great human
concentration? How to minimize the effects of the pollution of the oceans ("the great
garbage-can of the world") and of the coastal occupation considering that, in 100 years,
will shelter 75% of the world population in a 100 km belt along the sea, according to
recent publications?
And how to assure where we came from and to know where we are going to,
through the knowledge of the evolution of life in the Earth and the alterations in
function of natural pressures?
When those subjects, themes and recommendations of the several World
Conferences and of the resulted meetings, including the scientific ones are examined,
we conclude that the great majority of them is exactly related direct or indirectly to the
Earth Sciences on its wider sense. In other words, Earth Sciences are the sciences with
more presence in people’s day - by - day, but because of ignorance of its importance,
little advantage is taking from their potential for their well-being and happiness and
little is used for prevention and mitigation of natural phenomena that harm them.
Happily, today the understanding of the importance of the environment for mankind and
for preservation of our species is enlarging through the midia, mainly after the recent
disclosure of the Intergovernmental Panel on Climatic Changes (IPCC) reports, that
bring perspectives not exact optimistic for the future of life in our planet.
The International Year of Planet Earth, whose activities already began in
January of this year and will continue through December 2009, is totally inserted in the
objective of acquiring better knowledge of the Earth Sciences and to promote the
2
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popularization of them in the society and, consequently, to spread the conscience of
their importance as basic elements of environment. Popularization that is intended to be
clear and in a comprehensive language for ordinary people.
The ten themes selected as priority for reflection, studies and popularization are
the ones that reach and that will continue to reach mankind more closely in this century:
underground water, expansion of the great urban nuclei, climate, natural hazards,
oceans, natural resources and energy, using/degradation of soils, geology and
health, evolution of life in the planet, and, no less important, the Earth where we live
(from core to crust of the planet). In all of them, geochemical studies are primordial as
one of the tools to enlarge the knowledge of our planet. Applied to underground water,
geochemistry can determine, among others, its origin and pollution degree. The degree
and causes of pollution also have in geochemistry an instrument of present and future
alert in the urban nuclei, in the agricultural areas, in the seas and coastal areas, in the
areas devastated by volcanos, hurricanes, floods, tsunamis, as well as in the knowledge
of the evolution of life in Earth and in the health of the populations. In this last case, the
application of geochemistry comes to be of great social usefulness, with sometimes
quite significant economical results.
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ENVIRONMENTAL IMPACT OF HEAVY METAL POLLUTION IN THE ABANDONED MINING AREA
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Abstract The abandoned Caveira mine is located in the Grândola municipality (Setubal district), and is closed since
1980’s. The in-site mining of several polimetallic massive sulphide orebodies resulted in sulphide exposure to surface
waters and atmospheric oxygen, which accelerate oxidation, leaching with consequent release of metals and acidity.
Tailings, mine addicts and associated waste rock dumps, resulting from 129 years of Py and Cu mining, are scattered
along the Grândola stream. Despite the semi-arid climatic conditions of the area, a visual inspection to the mine site
indicates that the tailings where considerable eroded by the surface waters, particularly during rainfall events.
Significant amounts of Cu, Pb, Zn, As, Cd and Hg, occur within the soils collected near the tailing deposits (292-7013
mg kg -1 Cu, 871-12930 mg kg -1 Pb, 126-7481 mg kg -1 Zn, 597- 6377 mg kg -1 As, 0.2-16.4 mg kg -1 Cd, 1-130 mg kg 1
Hg) and in stream sediments downstream of the tailings site (1-1986 mg kg -1 Cu, 41-5981 mg kg -1 Pb, 17-1756 mg
kg -1 Zn, 6-1988 mg kg -1 As, 0.2-5.7 mg kg -1 Cd). All the soil samples collected in the tailings deposits exceeds the
permissible levels.
Introduction
Mining activities in Portugal dates back to the Roman times. Many of these mines are nowadays abandoned, and the
erosion of the tailings by wind and water results in permanent pollution of the surrounding ecosystems (Matos et al.
2002). In order to characterize the number of old and abandoned mines without owner or property rights, the Portuguese
Government has taken the responsibility to carry out an inventory and assessment of the abandoned mine sites. Aiming
this objective, a comprehensive program has been developed in order to: a) characterize and identify the generated
impacts; b) assess the symptoms of the risks inherent to former mining operations; c) promote measures that best fit the
rehabilitation of the environmentally affected sites.
The Caveira mine is a typical “abandoned mine” case study with all the sort of problems occurring as consequence of
the cessation of the industrial activity (large areas occupied by tailings, leached rocks with disseminated pyrite, direct
acid water discharge into the Grândola stream). In the area is also possible to observe a lack of maintenance of the
industrial-mining infrastructure (very dangerous open pits, shafts and ruins) and a strong erosion of unprotected tailings.
The objectives of the present study were: (1) to perform the overall geochemical characterization of the Caveira site
aiming to assess to the land degradation, (2) to determine the extent of heavy metal contamination in soils impacted by
mining activities, and by erosion of the tailings, (3) to identify the element association within the tailing deposits and
the contaminated sediments, yielding information on the possible physico-chemical processes leading to the removal of
these pollutants from the water column ions.
Study area
Geographical location and landuse
The Caveira mine is located in the Grândola municipality. The study area lies between 38º07’36’’ and 38º 36’47’’
latitudes and 8º30’37’’ and 8º29’56’’ longitudes.
The geomorphology of the region is strongly controlled by the major WNW-ESE Grândola active fault. The hills are
well developed and intensively forested (eucalyptus). The relief close to the principal streams is moderate (2%-5%), but
the neighbouring hills are dominated by long, steep slopes (10%-35%). The old mining quarters are abandoned and the
human occupation is very limited. Forest and cereal agriculture (only in the northern sector) define the local land use.
The mine main tailing occupy an important hill and has a significant visual impact in the landscape.
Geology and mineralization
The Caveira sulphide mine is located in the NW region of the Iberian Pyrite Belt (IPB), in a structural lineament of the
Volcano-Sedimentary Complex (Late Famennian-Late Visean) (VSC) which also includes the old Lousal pyrite mine.
The massive sulphides of the Caveira mine are similar those from Lousal and are composed predominantly of pyrite
(FeS2), together with minor chalcopyrite (CuFeS2), galena (PbS), sphalerite (ZnS). As secondary minerals occur
pyrrhotite (FeS), marcasite (FeS2), bournonite (CuPbSbS2), tetrahedrite (Cu2Ag2FeZnHg)3(SbAs)2S6), arsenopyrite
(FeAsS), cobaltite (CoAsS), magnetite (Fe2O4), saphlorite and native gold (Au) (Strauss 1970; Matzke 1971).
The Caveira mining site today
Fieldwork carried out at Caveira mine revealed that: (a) strong erosion of unprotected tailings occurs due basically to
the forest fires that promotes the erosion; (b) rainwater circulates and percolates easily over and through these tailing
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materials causing significant erosion and transport of tailings debris to areas nearby and downstream; (c) the dam
constructed to avoid the AMD (2 in Figure 1a) and the mechanical transport of tailing materials into the Grândola
stream, is not effective as a few years ago, due to security reasons (some people uses the accumulated water in the dam
to prevent skin diseases like psoriases) the wall was breached with explosives and presently the degradation of this
structure has been increased by the erosion; (d) the use of the mining slag in road pavement, reported since the 60´s,
strongly contribute to the contamination; (e) very dangerous open pits, shafts and ruins are present in the area; and (f)
the presence of old mining infrastructures such as the Power plant and the Mill plant, the roasting area, and a small acid
water dam (W – in Figure 1a). Due to the present uselessness of the past remedial measures that don’t prevent the
uncontrolled movement of waste material and contaminated water from the mine area, the sediments located
downstream and close to the tailings show a black tinge caused by the inputs of eroded tailings, whilst the stream water
shows frequently a reddish colour due to acid mine drainage.
Materials and Methods
To assess the impact caused by dismantling and erosion of the tailings around the mine site, soil, stream sediment and
water samples were collected in the area.
A total of 235 soil samples (0-15cm of depth from surface) were taken at the nodes of a 50 x 50m grid, enlarged to a
100x100 m grid at the borders of the area . The sampled area covers 1.26km2 (the approximate area of the mining field),
corresponding to a sampling density of 185 samples/km2 and includes the area affected by the old mining activities and
also its surroundings. Soil samples were oven dried before dry sieving at a temperature of 40°C, until a constant weight
was attained. The samples were passed through a standard sieve 177 m aperture plastic sieve. The fine-grained (< 177
m) fraction of soil samples was submitted to multielemental analysis in an accredited Canadian laboratory (ACME
Anal. ISO 9002 Accredited Lab-Canada). A 0.5g split was leached in hot (95 ºC) aqua regia (HCl-HNO3-H2O) for 1
hour. The solutions were analysed by ICP-ES for 35 chemical elements. Among these, Ag, Al, As, Au, Ba, Bi, Ca, Co,
Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, U, V and Zn were included in the analytical
package. Analytical data quality was assured by introduction of reference samples (standards C3 and G-2) in
randomized positions within the analytical batch and by duplicate samples in each analytical set (Ramsey et al. 1987).
Analytical precision was calculated from these duplicate samples and was found to be within international standards.
In the present study the SCSE procedure was a 6-step procedure (Cardoso Fonseca and Ferreira da Silva, 1998) was
adopted: a) Ammonium acetate (1M NH4Ac, pH 4.5) for fraction 1 - water soluble and dissolved exchangeable ions,
specifically adsorbed and carbonate-bound; b) Hydroxylamine hydrochloride (0.1M NH4OH.HCl, pH 2) for fraction 2 ions bound in Mn oxyhidroxides; c) Ammonium oxalate (dark) (0.175M (NH4)2C2O4 – 0.1M H2C2O4, pH 3.3 in
darkness) for fraction 3 - ions linked to amorphous Fe oxides; d) H2O2 35% for fraction 4 - ions associated to organic
matter ( on this step sulphide-bound as primary sulphide minerals could not be totally leached out); e) Ammonium
oxalate (U.V.) (0.175M (NH4)2C2O4 – 0.1M H2C2O4, pH 3.3 under U.V. radiation for fraction 5 - ions associated to
crystalline Fe oxides; f) Mixed acid (HCl+HNO3+HF) attack for fraction 6-elements in lattice positions, resistant oxides
and sulphides.
Minerals of the samples were determined by powder XRD using a Phillips powder diffractometer, model PW3040/60,
equipped with an automatic slit. A Cu-X ray tube was operated at 40 kV and 30 mA. Data were collected from 2 to 70º
2θ with a step size of 1º and a counting interval of 0.6 seconds.
Results
Enrichment Index (EI)
The EI was used in this study to evaluate the degree of trace metal contamination (Chon et al. 1995; Lee et al., 1988)
which was computed by averaging the ratios of the element concentration to the hazard criteria, the permissible level for
each element. The permissible level is the element concentration on the soil, from which crops produced are considered
as unsafe for human health (As-20 mg Kg-1; Cd-3 mg kg-1; Cu-100 mg kg-1; Mo-5 mg kg-1; Pb-100 mg kg-1; Zn-300 mg
kg-1; Hg-1 mg kg-1; Sb-5 mg kg-1 - Kloke, 1979; Reimann and Caritat, 1998). In this study, eight elements (As, Cd, Cu,
Mo, Pb, Zn, Hg and Sb) were selected to calculate the enrichment factor in each sample using the following equation:
As Cd Cu Mo Pb Zn Hg Sb
+
+
+
+
+
+
+
20
3 100
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1
5
Enrichment Index ( EI ) =
8
As expected, the highest EI values occur in the tailings and also in the eroded soils, indicating that those residual
deposits are the main source of chemical contaminants. According to figure 1, it was possible to identify two main areas
(the A, B and C areas) associated with the tailing dumps. These results led to the definition of 3 target areas of potential
contamination of the soils by heavy metals, especially the areas A and B, those where these metals may occur in more
labile forms. Chemical analysis of minesoil samples collected on the A, B and C areas revealed high concentrations of
Ag, As, Bi, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb and Zn (0.1-311.5 mg kg-1 Ag, 47-4025 mg kg-1 As, 0.5-330 mg kg-1 Bi, 0.2-8-5 mg
kg1 Cd, 29-12782 mg kg-1 Cu, 1-3180 mg kg-1 Hg, 0.5-70.1 mg kg-1 Mo, 382-35854 mg kg-1 Pb, 8-2591.8 mg kg-1 Sb,
24-4231 mg kg-1 Zn). All the values exceed the Pb, As, Hg, Cu, Mo and Zn permissible levels (Kloke 1979; Reimann
and Caritat 1998). Mixing of soil cover with tailings wastes in some parts of the tailing piles could have resulted in the
large variation of the concentrations in the three areas.
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Figure 1 – (a) Caveira geological and mining map. Geology: Quaternary: 1 – Alluvium; Tertiary Sado Basin: 2 – Aeolian sands; 3 Fluvial terraces, colluvial deposits. Palaeozoic Basement (South Portuguese Zone): Baixo Alentejo Flysch: 4 - Mértola Fm. (Upper
Visean) – shales and greywackes (turbidites); Volcano Sedimentary Complex (Late Famennian – Late Visean): 5 – Diabases; 6 –
Chloritic shales; 7 – Basic volcanics, spilites. Rare jaspers (J); 8 - Siliceous shales. Jaspers (J); 9 - Dark grey shales; 10 - Aphanitic
well cleaved felsic volcanics [Va3]; 11 – Well cleaved felsic volcanics. Cherts (Ch) [Va2]; 12 – Poorly cleaved felsic volcanics,
locally granular, whit quartz-sericite hydrothermal alteration (qs) [Va1]. 13 – Massive sulphides gossanized [Go]. Phyllite-Quartzite
Group (Late Strunian): 14 – Shales and quartzites [PQ]; 15 - Thrust; 16 – Fault; 17 – Geological limit. Mining: Tailings: E1 – Coarse
leached massive and semi-massive pyrite + host rocks (dark grey shales and felsic volcanics); E2 – Fragmented pyrite ore, locally
mixed with colluvionar deposits (T); E3 – Host rocks + rare pyrite; E4 – slag and roasted pyrite produced in the XIX century,
probable rework of Roman slag; E4b – Roman slag in situ. Da – Acid drainage zone in downstream areas of the main mine tailing.
Principal acid drainage flow . Landfills: IL – Industrial (mining); UL – urban. Other: W – Acid water dam; 18 – Open pit/strong
slope; 19 – Mining building; 20 – Stream; 21 – Road/track. Dash line – detail geochemistry survey. Hayford-Gauss coordinates
indicated in km; (b) Enrichment Index Mapping.

Metal fractionation study
In this study, selected elements (Cu, Pb, Zn, As, and Fe) were analytically partitioned into labile and residual fractions
using a 6-step sequential extraction procedure. Using this approach it was possible to estimate the distribution of trace
metals among the geochemical fractions on eroded soils, which accounts for the relative proportions of each trace metal
transported by the mechanical and chemical agents.
Table 1 – Cu, Pb, Zn, As and Fe total concentrations (mg kg-1) and percentage of extraction by each
reagent of the sequence in two selected tailing samples.
Sample from Area A
Cu
Pb
Zn
As
Fe
Total
114
100270
1216
195
1.37
R1
36
27
23
35
36
R2
0
2
2
0
2
R3
7
1
0
30
1
R4
18
17
55
11
29
R5
2
3
1
17
3
R6
37
50
19
7
29
R1 – Ammonium acetate; R2 – Hidroxilamine; R3 –Tamm dark;
Acid decomposition

Sample from Area B
Cu
Pb
Zn
As
Fe
123
272500
74
474
1.16
6
16
8
6
8
4
1
0
0
2
6
0
1
46
6
42
27
23
15
46
0
2
30
5
30
42
54
38
28
8
R4 – Hydrogen Peroxide; R5 –Tamm UV; R6 –
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The mineralogical study of the selected tailing samples by XRD showed that they are composed mainly of quartz,
feldspar and primary and secondary micas (biotite, chlorite, muscovite, illite, and kaolinite). However, significant
proportions of iron oxides (haematite, ilmenite) and Fe, Cu, Pb and Zn sulphides (pyrite, chalcopyrite, galena,
sphalerite) are present. Oxidation of the dominant sulphide minerals gives rise to a great variety of secondary minerals
on these three areas, many of them being identified by X-ray diffraction (gypsum, epsomite, jarosite, melanterite,
scorodite, anglesite, malachite, cerussite).
Table 1 shows the geochemical partitioning of some selected heavy metals and As in those fractions of each sample.
Cu, Pb and Zn, in the representative sample from Area A, was highly extracted with ammonium acetate (36% of
extraction: 41 mg kg-1 Cu, 30.8% of extraction: 30883 mg kg-1 Pb and 23% of extraction: 280 mg kg-1 Zn – Table 1).
These results indicate that the exchangeable/sulphate and carbonate fraction (secondary minerals) is probably a
preferential sink for Cu, Pb and Zn.
It was, however, shown that Cu, Pb and Zn show high percentage of H2O2 extraction in the Area A (18%, 17% and 55
%, respectively – Table 1) associated to high values of percentage of extraction by acid decomposition, suggesting that
these elements are held in sulphides. This tendency probably reflects the presence of galena, sphalerite and chalcopyrite,
which are common sulphides in the mineral paragenesis.
Different results for As distribution patterns were obtained for the two eroded tailings (A and B-Table 1). In sample A
and B the As was extracted with Tamm reagent in the dark in both samples (30% - 59 mg kg-1 for sample A and 46% 59 mg kg-1 for sample A) suggesting that As may be linked, in some extent, to amorphous Fe oxides. The highest As
concentration in sample B indicates that this element is extracted by Tamm reagent and H2O2 suggesting that this
element occurs as scorodite. In sample collected in the A area, however, As appears to be linked to sulphides as far as a
considerable proportion is extracted by H2O2 (44% - 573 mg kg-1). This high percentage associated to sulphides reflects
the presence of arsenopyrite in the samples. The percentage of easily mobilized phases for the four initial steps of the
sequential extraction reaches values of 52% to 61% for Cu, 44% to 47% for Pb, 32% to 80% for Zn and 67% to 76% for
As (Table 5), meaning that such metal occur in these soil in easily mobile forms Cu: 64-70mg kg-1; Pb: 11990047127mg kg-1; Zn: 24-973mg kg-1; As: 148-318mg kg-1).
Conclusions
The results of soil analyses from the mining area of Caveira, show elevated concentrations of metals. The Al, As, Bi,
Cd, Cu, Fe, Hg, Pb, Sb, and Zn are present in soils with concentrations well above the local geochemical background.
Higher element concentrations are observed in the Grândola stream close to the old mine works. The patterns of these
elements in the stream sediments and surface waters located downstream and downslope of the tailings site suggests
that the dispersion is greatly controlled by erosion and transport of tailing materials and by the action of strong acid
waters formed from the sulphide oxidation. An approach based on chemical sequential extraction demonstrates that the
distribution/accumulation of trace metals in the tailings is, in great extent, related to sulphides, but also to amorphous or
poorly crystalline iron-oxide geochemical phases. However, it was also noticed that a significant proportion of trace
metals is linked to exchangeable and acid-soluble species, upon which desorption and ion-exchange reactions may
originate the release of these readily mobile phases
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COMMUNICATING ENVIRONMENTAL GEOSCIENCE – CHALLENGES AND
SOLUTIONS
David Liverman, leader, IUGS Commission Geosciences for Environmental Management Working
Group on “Comunicating Environmental Geoscience”/ Geological Survey of Newfoundland &
Labrador, Department of Natural Resources Government of Newfoundland & Labrador, PO Box 8700,
St. John’s NL A1B 4J6, Canada.
ABSTRACT
The effectiveness and impact of scientific research is often compromised by the difficulty of
communicating results to those who might make best use of its conclusions. Environmental geoscience
has direct and important applications for policy and decision-making. There are numerous examples of
where scientific work has clearly indicated a direction in planning and policy, yet this has been ignored.
Environmental geoscience faces particular problems amongst the geosciences as it impacts directly on
human health and well-being, and the concepts of probability and risk are challenging to communicate.
Problems impeding effective communication include the medium of communication chosen by
scientists, the technical language of science, lack of experience and training in dealing with the media,
inability to tailor communication to audiences, lack of understanding of decision making structures,
and the lack of incentive to engage outside of the scientific community. To address these problems it is
important that environmental geoscientists are given the opportunities to improve communication skills
through training, either in the formal education process or through subsequent professional
development. Guidelines for communication of risk in the environmental geosciences should be
developed. Funding agencies and institutions need to provide incentives and rewards for public
engagement, and provide access to communications professionals to aid in dissemination of results.
INTRODUCTION
The effectiveness and impact of scientific research is often compromised by the difficulty of
communicating results to those who might make best use of its conclusions. Environmental geoscience
has direct and important applications for policy and decision-making. There are numerous examples of
where scientific work has clearly indicated a direction in planning and policy, yet this has been ignored.
This ranges from the global scale, where some countries resist scientific advice on climate change; to
the local, where people live in places that are highly vulnerable to landslide, earthquake, flood, or other
hazards. Policy makers frequently ignore the natural variation in earth systems when making decisions,
and lack the long-term perspective that palaeoenvironmental research can offer.
There is a widening gulf between scientists and those who could be using science in planning
and decision-making. The British novelist and writer CP Snow outlined the “two cultures” of science
and humanities nearly 50 years ago (Snow, 1993). Although Snow's argument was aimed at delineating
the lack of mutual comprehension between scientists and those with an arts and humanities
background, years of increasing specialization has made the divide between scientists, and those that
might use their science wider. The language and methods used have diverged to the extent that
scientists can rarely understand the work being done in other scientific disciplines, or even by
specialists within their own discipline. Even though the general public, policy makers and politicians
may have some science education, this can be inadequate when science is presented without
consideration for its audience. Hartz and Chapppell (1998) suggest that the Two Cultures have evolved
into “two separate and unequal societies … those who are scientifically literate (and reasonably wellinformed), and those who are not”.
Both Cavazza and Sassi (2004) and McCloskey (2007) call for scientists to increase their
involvement and activity so as to influence both policy and public response, yet environmental
geoscientists frequently lack the tools to do this effectively. The need to improve skills in this area is
critical; the results of research in environmental geosciences have direct implications for the health,
safety and well-being of the majority of the earth’s human population. Scientific research can be wellfunded, carried out superbly, and show clear direction to future policy. If it is not communicated
effectively to those affected by it, it might just as well not have been done at all.
DEFINITION OF THE PROBLEM
The issue of communication of scientific research spreads far wider than that of the environmental
geosciences. Problems common to all sciences include the use of complex technical language,
publication of results in inaccessible media, difficulty of explaining scientific uncertainty, and lack of
training in media and communication skills (Hartz and Chappell,1998). Within the geosciences,
however, environmental geoscience faces particular challenges. When considering the geosciences as a
whole, the “target” audience for scientific communication is varied. Much of geoscience research is
directed towards resource development – the mining and energy industry. The challenges of
communicating complex concepts certainly still exist in those fields, and the communication of risk
and uncertainty is important. The implications of misinterpretation of communication are however
mostly economic. There is thus perhaps an obligation on the part of the audience to inform and educate
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themselves on the geosciences, as they are choosing to make financial decisions based on scientific
advice. Thus communication challenges in environmental geosciences differ from the geosciences as a
whole in that the scientific input provided into policy and decision making reflects not just on
economic aspects, but also health and safety issues. The focus on risk and probability matches that in
the field of medical research, where it is vital that informed decisions on health and well-being be made
based on scientific research.
The majority of scientific communication takes places to an audience of peers – a group of
fellow scientists who are familiar with the concepts and language used. The standard medium of
communication is the scientific paper, published in a refereed journal, or a presentation at a scientific
meeting; all using language that has become increasingly specialized. Hartz and Chappell (1998)
present the results of a poll of 1400 scientists and journalists; 62% of journalists agreed with the
statement that “most scientists are so intellectual and immersed in their own jargon that they can’t
communicate with journalists or the public”. The extent to which this problem is acknowledged
amongst scientists is shown by the fact 50% of scientists agreed with them.
The scientific method when applied to prediction of future events always results in a degree of
uncertainty regarding outcomes. It is good scientific practice to consider alternate hypotheses and to
reach tentative conclusions with an appropriate degree of caution. However such uncertainty can be
misinterpreted when communicated to non-scientists. Bernkopf et al. (2006) found that “the uncertainty
regarding the interpretation of the science inputs can influence the development and implementation of
natural hazard management policies”. Uncertainty as expressed in climate science has been used as a
reason to not take action on global warming (Shackley and Wynne, 1996).
This difficulty is prominent in risk and hazard mapping, where geoscientists assign probability
to the occurrence of hazardous events. Zones are often defined on the basis of probability of recurrence.
The one in one hundred year (1%) flood zone is in common usage, yet this means of communication
often results in misconceptions. Rather than the correct interpretation of a 0.01 probability of a flood
occurring in any given year, many people believe that this designation means that the area will flood
periodically with 100 years between floods (Ogle 2004). Mileti et al. (2004) point out that scientists
expend much effort in defining probabilities of future hazardous events occurring, but the public
interest can be expressed much more simply- will the event occur or not, and if it does, will it affect
me?
The relationship between science and media was explored by Hartz and Chappell (1998), and
their report identifies numerous concerns that scientists have when dealing with journalists. A common
concern of scientists dealing with the media is that findings will be portrayed in an inaccurate or
misleading manner. Only 11% of scientists surveyed by Hartz and Chappell (1998) had great
confidence in the press, and similar results were interpreted in showing that scientists in general were
not comfortable with media coverage of scientific research. This lack of comfort is perhaps due to the
fact that 73% of those surveyed in a Royal Society survey in the UK had no training whatsoever in
engaging with the public or media (Royal Society 2006).
A major obstacle to scientists interested in communicating outside of the traditional scientific
fora is the lack of encouragement and reward to do so, from their peers, their employers, and funding
agency. In addition, a reluctance to engage the public lies within the scientific community itself. A
prime reason cited by those interviewed by Hartz and Chappell (1998) is a loss of status amongst their
peers. A UK survey found that 20% of scientists agreed with the statement that scientists who engaged
the public were less well regarded by their peers. This was supported in qualitative interviews, where
several expressed the opinion that public engagement would be detrimental to their careers (Royal
Society 2006).
A second difficulty is the lack of reward and incentive provided by institutions and funding
agencies. The measures used in defining career advancement for researchers in academic organizations
are generally based on grant money sourced, academic publications, and support of graduate students.
Thus the prime reason for not engaging the non-scientific community is the need to spend more time on
research (64% of respondents, Royal Society 2006).
DISCUSSION & SOLUTIONS
With the rise of specialist scientific communicators, should the scientist take a secondary role in
communication? If this is the case, the scientist still needs to be able to communicate well with the
communications specialist, as the process of “translation” of scientific results into a format considered
to be appropriate for public distribution may still result in misinterpretations and misunderstanding.
However there is a strong argument that the scientist has a responsibility to learn how to communicate
their findings effectively to a variety of audiences. Surveys in the United Kingdom (Corrado, 2001)
showed that scientists enjoyed a high level of public trust compared to the media or government.
Geoscience education generally aims to improve the geoscientific knowledge of the nonscientist. Such results of such efforts however are seen only in the long-term. Environmental
geoscientists need to be able to communicate their science directly to those without formal education in
the geosciences, or the sciences.
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There is little effort made to educate the scientist in techniques and methods of effective
communication outside of their peer group. It is hard to find, however, an undergraduate geoscience
course that emphasizes communication outside of the scientific community. There is a similar dearth of
training at the graduate or professional level. The results of much research in the social sciences are
highly relevant to communication of environmental geoscience. However, the relatively narrow focus
in training of most earth scientists; and the scarcity of true interdisciplinary conferences, meetings and
scientific publications means that environmental geoscientists are not as aware of such studies as they
might be. The lack of media training means that scientists are unaware of the way in which journalists
work, and what they are looking for in a piece. Journalists need to provide editors with an interesting
story, and thus will look for angles that provide such interest. Thus stories will concentrate on human
interest, drama, and controversy. Scientists can be much more effective in dealing with the media if
they are aware of the point of view of the media professional.
For scientific research to be at its most effective in providing the information required for
informed decisions to be made, other outlets for communicating results need to be explored, with
appropriate language and illustrations, and aimed at particular audiences. Understanding the target
audience is vital – a presentation made to the public at large should be very different to one made to
politicians or policy makers. “To contribute effectively in the policy arena, environmental geoscience
information should be communicated in the right form, at the right time, to the proper channel for a
specific purpose.” (Pereira, 2006). In order to be effective, a sound understanding of governance, and
the linkages between policy and the various organizations that provide direction is required. Often
efforts are focused on the “general public”, which in many cases is less effective than targeting those
who might be able to use scientific results to influence and change policy. The target audience in many
parts of the world is itself changing as local or community bodies are becoming increasingly involved
in decision making.
The Royal Society (2006) highlighted concerns that scientists mostly see their role as
educating the public, not to “debate, listen and learn as part of a genuine dialogue”. They suggested that
younger researchers needed to be encouraged to engage the public, and that such work should be seen
as a positive factor in career development and advancement. Training in communication and media
should be provided or expanded to assist scientists develop their skills.
CONCLUSIONS
There is a need to educate environmental geoscientists on how to ensure their scientific expertise is
used effectively by improving their communication skills. There is a divide between environmental
geoscientists and those who might use their work in decision making, and this is in part caused by a
lack of awareness of the body of research in communication of science, and in particular
communication of risk amongst environmental geoscientists. It is important also that efforts to improve
communication skills be rewarded and encouraged by funding agencies and employers. Established
geoscientists should be given the opportunity to be trained in communication. Undergraduate and
graduate programmes in environmental geosciences should include mandatory courses in
communication with public and the media. Guidelines for communication of risk and probability to the
public need to be developed, tailored for the environmental geosciences.
The IUGS Commission “Geosciences for Environmental Management” has established a
working group “Communicating Environmental Geoscience”. The working group will attempt to
develop and improve the tools and skills environmental geoscientists need to communicate effectively
with non-specialists – politicians, policy makers, regulators, educators, and the public at large. The
group will hope to build on existing efforts, as to effectively reach a world-wide community of
environmental geoscientists will be challenging and the group will need to marshal as wide a range of
resources as possible. Approaches will need to be adaptable so as to be effective in based on the
economic circumstances, method of government, and decision-making structure in the area of concern.
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ABSTRACT
The number of brown fields in Japan is estimated over several hundred thousands.
Most of the fields have not been investigated. Even if geo-pollution sites in some fields have
been characterized and remedied, it has not been publicly demonstrated how the decisions
have been taken to reach the cleanup goal, under the environmental quality standards in
Japan. Usually, the diagnosis of cleanup on the sites has been done without the observance
of its standard, which should be on the basis of the mechanical analysis of the geo-pollution,
as well as under the official disclosure system.
This paper presents an illustrative example of the pollution caused by Chlorinated Aliphatic
Hydrocarbons (CAHs), and the diagnostic standard for cleanup on the pollution sites
Keywords: geo-pollution, diagnostic standard for cleanup, mechanical analysis, cleanup
levels, NPO activity for clean up of geo-pollution in Japan
MECHANISM OF GEO-POLLUTION CAUSED BY VOCs (CAHs)
It is advocated by the authors of this paper that geo-pollution caused by CAHs consists of
polluted sediments plume, polluted groundwater plume and polluted ground air plume.
Concerning to the polluted sediments, there are two kinds of the pollution types. One
type is that all the pores in sediments are filled up with dense nonaqueous phase liquid
(DNAPL) of CAHs, i.e. DNAPL Pool, which often overlay the confining layer. The other type
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is that the grains of sediments are coated with DNAPL removing in aquifers, resulted in the
remaining or residual DNAPL on the grains.
Moreover, the DNAPL not only is able to wide spread easily into sediments as well as to
flow from the outside upper part of the wells with a multiple screen into the lower
confining layer, the lower aquifer, through the impermeable layer. The polluted sediments
plume became larger. Sometimes, the sediments polluted with DNAPL caused by seepage
from subsurface are cropped out on the cliffs near the factories using CAHs as organic
solvents or disposal sites on uplands.
The source of pollutant in polluted groundwater is the DNAPL pool and residual DNAPL
in the polluted sediments plume, and these distributions control the extension and movement
of polluted groundwater plumes. The front of the plume often seeps out as spring water,
causing surface water pollution (Figure 1).
Vapouring toxic CAHs from the polluted groundwater and the DNAPL pool and residual
DNAPL in vadose zone lead pollution to ground air. As a result, the toxic gasses flow from
the geo-sphere to the atmosphere when the low pressure, e.g. Typhoon, attacks the CAHs
geo-pollution sites.
In addition, the pollutions show 4 dimensional polluting behaviors that take time and
space into account, regarding to each plume at the sites (Figure 2).

Figure 1 Spread of TCE dense Non-Aqueous Phase Liquid (DNAPL ) through the vadose
zones to the aquifers
TRANSFORMATION OF CHLORINATED ALIPHATIC HYDROCARBONS (CAHs)
UNDER THE ANAEROBIC CONDITION
Tetrachloroethylene (PCE), trichloroethylene (TCE) and 1,1,1-trichloroethane (TCA),
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common industrial solvents, are dehalogenated and it results in the occurrence of many new
pollutants such as dichloroethylene (DCE) and vinylchloride (VC) at CAHs geo-pollution
sites. On the other hand, Vogel and MaCarty (1985; 1987) proved experimentally the
conversion of PCE to TCE, DCE and VC with anaerobic biotransformation: PCE is the oldest
pollutant and VC the youngest, and also conversion of TCA to 1,1-dichloroethylene
(1,1-DCE).
Both phenomena have been found in situ at the sites in Japan (Suzuki et al., 1991; Nirei
et al., 1994). The phenomena of same transformation are also revealed in each pollution

Figure 2 Concept of Geo-pollution
Figure 3 Cross section of sedimentary
*DNAPL : dense nonaqueous phase
strata polluted by pollutants,
liquid, which includes organochlorine
cis-1,2-DCE, trans-1,2—DCE and
solvent (Nirei ,et al., 1994).
1,1-DCE built up from TCE
(Suzuki, et al.,1991)
plume concerning sediments, ground water and ground air at the CAHs geogeo-pollution sites
in detail (Figure 3).
3). Regarding to the mechanical analysis of CAHs geogeo-pollution, it is very
important to understand all the buildbuild-up stages on the transformation of CAHs in each
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pollution
pollution plume. Be
Because the toxic levels on CAHs are different in each transformation
stage ( Figure 4 to Figure 7 ).

Figure 4. Plumes of each pollutant built up Figure 5. Plumes of each pollutant built
from PCE and TCE in groundwater
up from TCA in groundwater
(Nirei et al., 1994)
( Nirei et. al., 1994)

Figure 6. Plumes of each pollutant built up Figure 7. Plumes of each pollutant built up
from PCE and TCE in groundair
from TCA in groundair
( Nirei et al.,1994)
( Nirei et al.,1994)
DIAGNOSTIC STANDARD FOR CLEANUP ON GEO-POLLUTION
How to reach cleanup goal not only at the CAHs geo-pollution sites but also at the toxic
heavy metal polluted sites is much indebted how to analysis of each mechanism on the
geo-pollution, in situ. On the other hand, in order to diagnose the levels of cleanup at the sites,
the milestones for the cleanup are necessary to be set up. The following six cleanup stages as
the milestones are proposed on the basis of mechanical analysis of the geo-pollution, i.e. the
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diagnostic standard for cleanup (The Geo-pollution Control Agency, Japan, 2002), .
1. Initial investigation of geo-pollution
2. Investigation of geo-pollution during the performance of the analysis
3. Execution of geo-pollution analysis based on the study on the mechanism
4. Clean up after the performance of the geo-pollution analysis
5. Set up of the almost perfect cleanup goal
6. Set up of the perfect cleanup goal
Then we have not the governmental diagnostic standard for clean up but it proposed by The
Geo-pollution Control Agency (NPO) above mentioned under the soil pollution measure low
established in 2003 ( Japanese Environmental Agency ,2003 ). And it is conveniently used in
land using marketing in Japan (The Geo-pollution Control Agency, 2006).
CONCLUSION
It has been proposed that the cleanup measures on VOCs (i.e.CAHs) geo-pollution
should be systematically carried out based on the mechanical analysis of the geo-pollution.
The measures also will be performed according to the above described methods and to the use
of the six cleanup stages on the geo-pollution, resulted in the solution of the measure issues
related to investigation and remediation. The methods and the levels could be applied for
many other kinds of geo-pollution. On the basis above results, the diagnostic standard for
clean up proposed by The Geo-pollution Control Agency (NPO) have contributed for the
keeping of Japanese people health and the environmental resources of groundwater in Japan.
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Small scale gold mining (SSM) represents the single largest demand for mercury in the
world, releasing 800 to 1100 tonnes of mercury per year into the environment. Between
10 to 15 million small scale miners in at least 55 countries work using many different
techniques on a wide array of ore types. The broad geographic distribution and vast
diversity in social, political, and physical conditions of small scale mines makes finding
solutions to mercury pollution challenging.
• Vast geographical area (55 countries) – highly decentralized Hg source
• Operate in the informal economic sector, often illegally and with little
organization
• Miners have little or no economic capital
• SSM is an important source of wealth
• Highly diverse cultural, political, economic and physical settings
• Many different types of gold-ore
• Many different mining techniques are used
In terms of a technological solution, there is no single “silver bullet” to easily allow
miners to move to a mercury free system. And so presently, severe occupational and
ecological hazards continue to occur. Discussed here are (i) the magnitude and scale of
the problem – examples from 6 countries; (ii) why it occurs; (iii) the various efforts
underway to resolve the problem, including the EU’s intention to ban trade in Hg in
2011, the UN based intervention programs like the “Global Mercury Project, some
National programs, and the Mining Industry sponsored efforts. Particular focus is given
to the following questions: How big is the global supply of mercury and what are its
pathways?; Is it possible to limit the supply of Hg locally? Is it possible to limit supply
globally? What are the ethical issues around limiting supply? Finally, an approach is
suggested, that if broadly embraced, could lead to a 50% reduction in mercury demand in
small scale mining in 10 years time (by 2017).
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1. Introduction
The Kanto plain is situated at the junction between one of Japan island arcs and IzuOgasawara island arc. The Kanto plain is also called "the Kanto fore-arc submarine basin" or
"the paleo-Kanto-submarine basin", based on surrounding geologic and physiographic
features such as Nasu Volcanic Zone, Fuji Volcanic Zone, Japan trench and Izu-Ogasawara
trench (Nirei et al., 1990)
Over 38 million people live on the Kanto plain which includes the Tokyo metropolis. The
waterfront area around Tokyo Bay mostly includes both alluvium and reclaimed areas and is
densely covered with houses and factories. Sediments of the Kanto basin are 2,500-3,000 m
thick and are of Miocene to Holocene age. The basin is also called the Kanto groundwater
basin from the standpoint of the production of groundwater, natural gas and iodine.
Uncontrolled use of land and resources has caused many environmental problems, such as
land subsidence, floods caused by urbanization, slope failure, geo-pollution (sedimentary
strata pollution, groundwater pollution and groundair pollution), waste disposal, liquefaction,
earthquake disasters and so on.
To ensure effective use of environmental resources without causing environmental problems,
a monitoring system for their management and land use has been developed. The system has
about 500 self-recording observation wells, almost 5,000 bench marks (leveled every year), a
seismic observatory array, and so on. These monitoring networks are one of the largest in the
world. Especially the system to monitor the behaviors of land subsidence and groundwater is
one of the most important of environmental management systems in the Kanto basin.
Over-pumping of the groundwater resulted in a serious land subsidence problem in various
areas, especially alluvial plains so that it was inevitable to control the groundwater use to
solve the problem (Aihara et al., 1969). Consequently, systematic observations of pumping
up volumes, groundwater level changes and land subsidence records for the effective
groundwater use have been carried out for preventing the land subsidence from a geological
point of view (Research Committee for Land subsidence Prevention in Southern Kanto
District, 1974).
The observations have succeeded in preventing the land subsidence so far in various areas,
especially in the Kanto groundwater basin, which is the largest groundwater basin and has the
longest records of the observations in Japan (Inaba, 1969).

2. Kanto Groundwater Basin and Underground Fluid Resources
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The paleo-Kanto-submarine basin has been intensity studied such as surface geology
including tephrochronology, subsurface geology with deep drilling, magnetostratigraphy,
foreminiferal and pollen analyses and fission track dating. The basement rocks of the basin
distribute at 3,000-2,500 m below the surface. The basement outcrops on the surface at areas
surrounding the basin, i.e. the Kanto and Tsukuba mountains
The Kanto Paleo-submarine basin can be called the Kanto groundwater basin from the
standpoint of the distribution and the fluidity of the underground fluid resources (Nirei and
Furuno, 1986). The bottom of the groundwater basin corresponds to the base of Kanto
tectonic basin, which is situated at 3,000-2,500 m below the surface. The sediments of the
Kazusa subgroundwater basin in the basin contains brine groundwater including natural gas
and iodine. The equivalent layer of the of the Kazusa Group that extended to the
western and northern part of the Kanto plain is composed of alternating beds of coarse- to
fine-grained deposits suitable for groundwater.
The lower part of the Shimosa subgroundwater basin contains groundwater colored with
humid material from the northern to central part of the Boso peninsula, and the colored
groundwater is unsuitable for drinking. In the upper part of the Shimosa subgroundwater
basin, most of the aquifer layers contain fresh water; this basin had the largest pumpage
volume of water in the Kanto groundwater basin. However, the more pumping up volume
increased, the lower the groundwater level became in the Shimosa upper subgroundwater
basin. Which also resulted in lowering of groundwater level even in the alluvial deposits as
well as dropping of ground surface. It is now widely confirmed that the amount of ground
subsidence is affected by the thickness of alluvial deposits (Nirei et al., 1979).

3. Status of Underground Fluid Resource Use
Natural gas and groundwater have been produced as the underground fluid resources in the
Kanto groundwater basin. The former is mainly derived from the Kazusa subgroundwater
basin. Annual production of natural gas was 52x10 7 Nm3 in 1980, and 45x10 7 Nm3 in 1984.
The natural gas produced from the Kazusa subgroundwater basin was contained in fossil sea
water of the Kazusa group. Accordingly, it was inevitable to pump up the fossil sea water
when releasing natural gas, which frequently caused a land subsidence problem. Therefore,
the pumping is now limited to the area of hills and the Pacific coast in the southern Kanto, a
considerable distance from the metropolitan area.
Recently, the groundwater is mainly pumped up at the marginal area of the Shimosa lower
subgroundwater basin and the upper Shimosa subgroundwater basin. Annual pumped volume
was 3,363,248 m3/day in 1978 and 3,328782 m3/day in 1981 (Prefectural Governors
Committee for Land subsidence Prevention in Kanto District,1983). These data were
obtained in the limited area where reporting of pumped volume is required of groundwater
users by regulation for preventing land subsidence. This area covers about half of the Kanto
groundwater basin. Consequently, the actual pumping volume is estimated to have been twice
as much as the values mentioned above. The groundwater has been used for (1) aqueducts,
(2) industries, (3) agriculture (4) buildings and (5) other uses. The used volume increases
generally according as aqueducts, industries and so on increase in scale. However the used
volume shows a little difference based on each autonomy on the Kanto groundwater basin
and the scale of the volume used by the agriculture and the building is different at each
prefectural government. The volume of other uses is the smallest amount of the volume
which is the fifth order. The fact that the aqueducts make up the largest amount of the ground
water use may be the consequence of the concept that necessary of groundwater use is for the
benefit of inhabitants (Shibasaki, 1976, and Research Group for Water Balance, 1976).
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4. Control of Pumped Volume and Change of Groundwater Level and Land
Subsidence
Each local self-governing body has attempted to regulate the pumping volume of the
groundwater in order to prevent land subsidence. For example, users are required to report
the pumping volume compulsorily. Criteria of depth and diameter of discharge pipes were set
up (Prefectural Governors Committee for Land subsidence Prevention in Kanto District,
1983).
An agreement to control the pumping of fossil sea water containing natural gas was also
made between the Chiba prefecture administration and each gas production company.
The condition of groundwater levels in the whole Kanto groundwater basin has recently been
clarified. The number of observation wells was 375 in total as of 1982 (Furuno et al., 1983)
and 459 as of 1991. The amount of land subsidence has been measured by yearly precise
leveling. The number of benchmarks attained 4,880 and the total length of the leveling,
7363.6 km as of 1983, 4945 benchmarks and 7387.6 km as of 1986. The scale of monitoring
system for the groundwater basin management is one the largest in the world. The
groundwater management in the Shimosa subgroundwater basin is described below.

4.1. Control of groundwater over-pumping
In the Keihin industrial zone (coastal zone of Tokyo, Yokohama and Kawasaki) located in
the south western part of the Kanto groundwater basin, the land subsidence phenomena
caused by over-pumping of groundwater were recognized as early as in the 1940s. As a result,
industrial aqueducts were established to replace the groundwater pumping from the coastal
zone of Kawasaki and Yokohama. In the industrial zone, the pumping was controlled in the
1950s by regulations on the depth of wells and the diameter of discharge pipes. In the
industrial zone of Tokyo and its suburbs, the pumping volume was controlled in the 1960s by
two laws concerning industrial water and pumping at building sites. However, the
countermeasures for land subsidence were often loosely applied by groundwater users,
especially the industrial users.
In the 1970s, with the rapid growth of the Japanese economy, environmental problems
combined with land subsidence has been recognized as one of the important problems. In
such a social background, not only the national government enacted the strict criteria for the
regulation concerning the industrial water and the pumping up law for building use, but also
the prefectural governments (Tokyo Metropolis, Chiba Prefecture, Kanagawa Prefecture,
Saitama Prefecture, Yokohama City and Kawasaki City) in the southern part of the
groundwater basin strictly applied these regulations. As a result, the groundwater level and
the land subsidence stopped gradually. It was even recognized in certain regions that the
groundwater level rose. However, excessive regulations produce another problem in some
areas.

4.2. Change of groundwater level
It was in the early 1960s that the groundwater level fell to 30 m below sea level in the Keihin
industrial zone, and 60 m below sea level in the coastal industrial zone of Tokyo metropolis
respectively. After that, the recovery of the water level was monitored according to the
pumping up control.
In the 1970s the regulations were strictly adhered to in the southern Kanto groundwater basin.
Accordingly, in the years from 1975 to 1980, the water level recovered 30 m to 40 m in the
area where groundwater level lowered. Thus the ground level showed a recovering tendency
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in the whole area.
In recent years, in the central to northern part of the Kanto groundwater basin, the water level
has shown a lowering tendency again. The area where groundwater level dropped 20m to 30
m below sea level has expanded. In other words, a center of groundwater depression moved
up to the northern part because the pumping control in the southern Kanto groundwater
basin is applied strictly. The water level is not so low as the former 60 m but 20 m below sea
level, and such area has spread out.

4.3. Change of land subsidence
The land surface has been sinking to below sea level in the downtown Tokyo area for mixed
industry and residential uses (Shitamachi) since 1910s. Coincidentally, the areas showing
ground level lower than mean sea level and high water level of ordinary spring tide of Tokyo
Bay were widely scattered. Recently, however, these phenomena have been recognized in
alluvial area not only in Shitamachi of Tokyo, but also in suburbs of Tokyo such as Kawasaki
in Kanagawa Prefecture, Funabashi, Gyotoku and Urayasu on western Chiba Prefecture. This
land subsidence has been stabilized by the regulation of the pumping. The land subsidence
was stopped in certain areas and the ground surface slightly uplifted by the recover of the
groundwater level. On the other hand, in the area from central to northern part of the Kanto
groundwater basin, land subsidence has begun to sink as a result of over-pumping. That is,
land subsidence area is moving northward.

5. CONCLUSION
For the purpose of effective use of groundwater and preventing of land subsidence,
simulation model analysis based on their relation have been done on several dozen examples
(Research Group for Water Balance, 1976; Shibasaki, 1981; Kamata, 1983). These simulation
analyses are prerequisite for calculation of the appropriate pumping up volume without
causing any land subsidence. It is also necessary to establish a more effective monitoring
system for continuous observation of the pumping of groundwater and the changes in
groundwater level and land subsidence, and to decide the pumping volume in consideration
of the change of the groundwater level and the ground movement with the law of dynamic
equilibrium between man and nature due to the relation among human groups. In other words,
the groundwater resources can be used while the health condition of the groundwater basin is
examined by periodical health checks. This idea is in the implementation stage and making a
good progress (Nirei et al., 1979).
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Climate change adaptation and health issues – approaches from a European perspective
By Philipp Schmidt-Thomé and Timo Tarvainen
Geological Survey of Finland

The potential effects of climate change on health are manifold and are currently discussed and
analyzed in a wide array of scientific publications and public discussions. This abstract discusses
possible adaptation measures to climate change and health impacts by spatial planning. Spatial
planning cannot support adaptation to all health impacts of climate change, but it can act as a firm
basis in the background as it acts on future territorial development. It can be used as an adaptation
tool on, e.g. natural hazards and extreme events that influence health related climate impacts.
The abstract summarizes results from several EU projects on the impacts of climate change on
regional development and the formulation of adaptation strategies in close cooperation with
stakeholders. The underlying projects are co-financed by the European Region Development Fund
(ERDF), both under the European Spatial Planning Observation Network (ESPON) and the Baltic
Sea Region's (BSR) project platform INTERREG IIIB. Finally, the abstract sheds light on possible
applications of geochemistry in the climate change and health discussion.
In the discussion of climate change and human possibilities to react to it, a distinction has to be
made between adaptation and mitigation. Adaptation, in general terms, encompasses activities,
plans and actions that intend to reduce the vulnerability of humans and their assets. One example is
the outlining of land use plans to respect future changes in flood prone areas. Mitigation, broadly
put, focuses mainly on the reduction of greenhouses gas emissions, which are identified as the main
cause of human induced climate change. Discussions and decision making on mitigation often takes
place at a high political level, but adaptation can be planned and executed at very local communal
levels. On the other hand, the discussion on mitigation is also reaching local levels, e.g. when
talking about possibilities of reducing traffic and excessive use of energy. Climate change
adaptation is a field that is commonly recognized as the one in which planning can play a vital role.
Climate change mitigation is now being discussed also by planners in the United States, a trend that
is also starting to be visible in the European Union.
The project "Sea Level Change Affecting the Spatial Development of the Baltic Sea Region"
(SEAREG), which operated from 2002 to 2005, aimed at communicating climate change to
planning and decision-making. The main focus was a sensibilisation towards the problem to start
the development of adaptation strategies, as based on global climate change scenarios from the
International Panel on Climate Change (IPCC). Since the focal point of the SEAREG project lay on
stakeholder communication processes, the aim was to support decision making with a framework
that goes beyond computer based systems. The result was the Decision Support Frame (DSF) that is
based on four pillars, of which only one uses complex modeling and GIS systems. The other pillars
are a vulnerability assessment, a knowledge base and a discussion platform. The combination of
these four pillars leads to an interactive communication process that supports planners and other
stakeholders in defining necessities and possibilities of adaptation strategies. The application of the
DSF in several case study areas around the Baltic Sea Region showed that such a communication
based support system is very helpful, especially because it uses both visualization and discussion
techniques to create an understanding of the problem (www.gtk.fi/slr).
The award-winning Baltic Sea Region INTERREG IIIB project “Developing Policies & Adaptation
Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region” (ASTRA), which operates from 2005 to
2007, studies the impacts of climate change on the territorial development. The project counts with
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the active participation of spatial planners and other local stakeholders. The analyzed effects of
climate change comprise the effects of increasing storminess, sea level rise, the salinization of
aquifers in coastal regions, the change of flood prone areas (coastal and terrestrial), the potential
effects of droughts on groundwater availability, and the effects of rising mean temperatures on
water quality. The project develops scenarios, maps and other tools to support decision making on,
e.g. future land use. ASTRA is a follow up of the SEAREG project, and several cities in the Baltic
Sea Region have already taken project results into account in their decision making processes,
please see www.astra-project.org for more information.
Among the most likely health impacts by climate change are extreme weather events and other
hydro-meteorological hazards, as well as vector borne diseases. Probably two of the most
prominently discussed recent effects of climate change on health in Europe are the 2003 heat wave,
which also caused a severe drought, and the effects of the large river floods experienced in the last
decade. Also, spread of tick-borne into high latitudes and high altitudes, as well as the potential
immigration of tropical diseases onto the European continent cause public concern. The ASTRA
project has been very successful in communicating climate change impacts to planners and other
stakeholders. The project conferences count with an increasing number of participants from the
stakeholder site, and many local workshops have attracted a large number of planners and decision
makers. Some cities and municipalities have already taken decisions on future land use based on the
ASTRA project.
Besides the INTERREG IIIB projects presented above, there are several approaches that aim at the
entire European continent. From a spatial planning point of view, the ESPON network is probably
the most comprehensive one (www.espon.eu). ESPON is now about to enter into its second round,
from 2007 to 2013. The first ESPON network (2000-2007) has delivered very interesting results on
regional development structures, trends, opportunities and challenges. Many of the ESPON results
have been taken up in political documents, such as the Territorial Agenda of the European Union. A
small fraction of ESPON has been focusing on the spatial effects of natural hazards on regional
development. This project, as well as further applications of it, has discussed also direct health
impacts of natural hazards, and climate change effects on those hazards, on the European population
(see www.gtk.fi/projects/espon for further information). Climate change is very likely to play an
important role the upcoming ESPON round.
Further applications in the cooperation of geosciences and planning, from the climate change
perspective, could focus on the natural concentrations of heavy metals and other potentially harmful
elements. For example arsenic often exceeds the lowest guide line values designated for
contaminated land in Europe. Elevated heavy metals concentrations in soil do not necessarily
constitute a direct risk to human health or ecological stress, since their impact depends to a large
extent on whether or not they occur in soluble form or in degradable compounds. Thus, relatively
high natural total metal concentrations may be inert, unless major changes occur in climatic
conditions or land use. The same may be true for diffuse anthropogenic deposition of heavy metals.
Anticipated changes due to global warming are rapid compared to the time interval of soil
development. Changes in annual precipitation and increasing temperature tend to accelerate the
decay of organic matter and to enhance chemical weathering and leaching in soil profiles. In
Northern latitudes, global warning will shorten the time period when soil processes are ceased
because of freezing. These changes will affect soil properties such as amount of soil organic matter
and pH, increase weathering of minerals and increase mobility of many potentially harmful
elements.
The present baseline concentrations of heavy metals in residual soils, stream sediments, stream
waters and floodplain sediments are shown in the EuroGeoSurveys Geochemical Atlas of Europe. It
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is the European contribution to the IUGS Working Group on Global Geochemical Baselines and it
follows the instructions published by UNESCO in 1995 (Darnley et al. 1995). Similar studies have
taken place also in China, North America, India, Southern Africa, Colombia, Brazil, Korea and
many other countries.

Curriculum vitae
PHILIPP SCHMIDT-THOMÉ (1970) Geographer (MSc, University of Bonn); Postgraduate in
Hydrogeology and Engineering Geology (University of Tübingen); PhD in Geology (University of
Helsinki). After studies and work assignments on environment and hazard mapping for regional
planning in Chile and Thailand he has been based at the Geological Survey of Finland since 1998.
He concentrates on research and management in international and European projects on
environment, natural hazards and climate change, all in relation to spatial planning and regional
development. He has worked as a project leader for assignments under the European Environment
Agency, European Research Framework projects, as well as ESPON and INTERREG IIIB projects.
He is an officer in the Commission on Geoscience for Environmental Management of the
International Union of Geological Sciences (IUGS-GEM) and Board member of the EuroMediterranean Disaster Information Network (EU-MEDIN).
Contact details:
Philipp Schmidt-Thomé
Senior Scientist
Geography (MSc.), Geology (PhD.)
Geological Survey of Finland (GTK)
Betonimiehenkuja 4, 02150 Espoo
(P.O. Box 96, 02151 Espoo)
FINLAND
Telephone:
Mobile:
Fax:
Email:
Internet:

+358 20 550 2163
+358 40 54 24 192
+358 20 550 12
philipp.schmidt-thome@gtk.fi
www.gtk.fi

EVIDENCIAS SOBRE CAMBIOS CLIMATICOS RECIENTES EN CHILE
Reinaldo Börgel Olivares
Consultor en Prevención de Riesgos Ambientales
RESUMEN
Para el autor es pretencioso hablar de “cambio climático” por razones de perspectiva, tanto en
espacio como en tiempo. Desde este punto de vista sería preferible referirnos a cambios meteorológicos, ya
que, no sabemos la extensión que tendrán estos procesos hacia el próximo futuro y si los espacios
geográficos cubiertos por ellos serán siempre los mismos. Se podría especular que el proceso de
calentamiento global es un acontecimiento de corto plazo en términos geológicos inserto al interior de otro
proceso de más largo plazo.
Hay varios autores que ponen el calentamiento del planeta como un antecedente a un proceso de
enfriamiento de la superficie terrestre como consecuencia del aumento de la nubosidad y consecuente
disminución de la radiación solar.
Empleando métodos de correlación entre diferentes procesos se establece que el territorio de Chile
ha estado experimentando numerosos cambios en su paisaje morfológico producto de una interacción
entre la tectónica de plegamiento y de bloques con cambios climáticos que se han identificado por procesos
de erosión y sedimentación.
Si en estos métodos de correlación observamos los diferentes niveles que ha tenido el océano
Pacífico en las costas de Chile en el lapso de tiempo entre el Plioceno y el Holoceno, aparecen seis avances
del mar sobre tierra firme, siendo las terrazas marinas del Plioceno, las más elevadas con 200 metros de
altitud, disminuyendo progresivamente hacia los tiempos holocénicos y el tiempo actual (Herm, Dietrich
1969)
La secuencia cronológica establecida por Herm ha sido analizada por el autor en la desembocadura
del río Choapa (1969) donde se ubican cinco terrazas, de las cuales las dos más elevadas corresponden a
transgresiones marinas que elevaron las aguas oceánicas hasta los 200 y 125 metros respectivamente,
mientras que las tres restantes que oscilan entre los 100 y los 15 metros corresponden a depósitos
continentales producto de la sedimentación fluvial.
El análisis de sedimentos en estas terrazas ha demostrado que en cada uno de estos niveles hubo
oscilaciones paleoclimáticas de corta duración, provocados por periodos húmedos alternando con otros de
sequía. En efecto, depósitos de tipo pelicular característicos de sedimentación en manto se alternan con
otros de tipo aluvional que identifican importantes descargas de aguas lluvias.
Los antecedentes que se mencionan no son concluyentes debido a que, Chile es un país sujeto a
permanente actividad tectónica. Luego del plegamiento en el Neocomiano, la cordillera de los Andes
experimentó fuertes procesos de erosión que la redujeron hacia el Terciario Medio a un territorio de bajos
relieves, proceso que fue interrumpido por tectónica de bloques que levantaron dicha cordillera a su altura
actual, pero paralelamente hundiendo gran parte de la zona central de Chile entre el desierto de Atacama por
el Norte hasta la zona de los canales patagónicos en el extremo austral.
En la zona costera del Pacífico se han relacionado de un modo dialéctico, la tectónica de bloques
con procesos eustáticos de cambios en el nivel del océano. Esto representa una complicación para identificar
cambios climáticos que habrían afectado los niveles marinos con procesos de transgresión y regresión sin o
con modificación por la tectónica de bloques.
Es por este inconveniente que resulta difícil que testimonios geológicos o geomorfológicos, por sí
mismos permitan identificar cambios climáticos de larga duración.
En la cuenca de Santiago donde está instalada la ciudad capital de la Nación se dan mejores
condiciones para establecer una cronología que identifique cambios climáticos de larga duración . En efecto,
en un intento para llegar a esclarecer estos cambios, se empleó un método de correlación basado en la
alternancia de procesos de erosión y sedimentación en el período que va desde el Pleistoceno Medio hasta el
Actual, unos 230.000 años.
Aprovechando los resultados de observaciones hechas por el Profesor Jean Tricart (1966) y
trabajos en el terreno, se establece que durante el tiempo indicado, hubo a lo menos nueve episodios de
erosión y sedimentación alternantes que identificarían extensos períodos de humedad separados por
estaciones secas prolongadas. Las evidencias de estos paleoclimas cuya duración media sería del orden de
10.000 años cada uno en promedio siendo los más breves de 5.000 años y los más extensos de 30.000 a
80.000 años se encuentran en los niveles que en forma de escalones forman el piedemonte de la ciudad de
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Santiago entre los 500 metros de altitud y los 1.000 metros. Todas estas formaciones Cuaternarias se
apoyan en un muro de relieve de 3.000 metros de altitud el cual limita por el Este a la ciudad de Santiago.
Estas evidencias paleoclimáticas permiten establecer acontecimientos en que se correlacionan
procesos climáticos con actividad tectónica y volcánica.
Un ejemplo de esta correlación entre procesos de distinto origen es la actividad volcánica
coincidente con el enfriamiento máximo de la calota glacial que enmantó la cordillera de los Andes durante
el Cuaternario. Corrientes de lava, nubes ardientes o expulsión al exterior de los conos volcánicos de cenizas
ardientes se combinan con aguas frías de deshielo, produciendo lahares cuyos testimonios se encuentran en
los sedimentos que cubren la precordillera de Santiago, llegando algunos hasta la misma cuenca donde se
aloja la ciudad.
Muy recientemente, en el año 1993, aluviones desprendidos desde la zona del piedemonte en el área
de la quebrada de Macul, en la zona oriente de Santiago, arrojaron sedimentos, entre los cuales se encontró
cenizas volcánicas, restos de antiguos depósitos de eolocineritas ubicados en escondidos parajes de la
precordillera.
Por el mismo método de correlación, se ha detectado en la cuenca de Santiago, que a partir de los
últimos cinco años, la tendencia del clima ha sido orientada hacia la aridez, fenómeno que se ha acentuado
en los últimos cuatrocientos años. En efecto, de acuerdo a los registros meteorológicos de este período, en la
ciudad de Santiago la relación entre meses secos y húmedos ha ido cambiando a favor de los primeros.
Anualmente en los últimos cien años, por cada año con humedad suficiente hay tres años con
bajas precipitaciones que caen al umbral de los 230 mm. siendo la media normal para Santiago del orden de
los 320 mm. anuales.
Es interesante destacar que en el lapso de los últimos cien años, 46 corresponden a meses fríos y 44
a meses calientes, pero con una diferencia importante: los períodos cálidos representan aumentos de la
temperatura anual sobre la normal en el orden de + 0,64 , + 0,9 y + 0,74 grados Celcius en espacios anuales
de 14 años, 20 años y 10 años seguidos respectivamente; en cambio, los períodos fríos son o de corta
duración, cinco años o de larga duración 43 años.
En resumen, visto el problema desde el punto de vista del llamado “calentamiento global”, los
llamados años calientes son de corta duración mientras que los años fríos tienden a ser de larga duración.
Los años fríos son secos y los años lluviosos calientes con dominio del anticiclón del Pacífico Sur.
En los dos ejemplos mencionados relacionados con las terrazas marinas y fluviomarinas en el Norte
de Chile como en el caso de la cuenca de Santiago, las correlaciones de los procesos siempre se han
mantenido entre la tectónica y las variaciones climáticas.
Diferente es el caso de la zona Patagónica en Chile Austral, lugar donde las evidencias sobre
cambio climático son más evidentes y vinculadas con un proceso de origen global.
Hace 500.000 años los hielos cubrían el territorio de Chile desde la latitud 38° Sur hasta el
estrecho de Magallanes y el extremo meridional de América del Sur en los 56° de latitud Sur.
Hoy día, los restos de dicha glaciación cubren un territorio inferior a los 20.000 km.2 de superficie
y es aquí donde se observa con mayor celeridad parte del cambio climático que afecta al resto del planeta.
La zona patagónica es un conjunto de relieves montañosos que en el conjunto adopta la forma de
una calota de hielo, de la cual emergen cordones montañosos en forma de sierras aisladas, separadas por
“plateau” de grandes dimensiones con alturas cercanas a los 2.000 metros sobre el nivel del mar; las mayores
alturas forman picos aislados que alcanzan hasta los 4.000 metros de altitud.
En esta zona se producen los encuentros frontales entre las masas de aire provenientes del Noroeste
y que corresponden al anticiclón del Pacífico Sur con los fríos vientos lanzados desde el ventilador polar
antártico.
La masa de hielo patagónico ha estado protegida de ser destruida por el proceso de auto catálisis
derivado de la masa de aire frío que reposa sobre la superficie continental. Sin embargo, recientes
acontecimientos ocurridos en la zona, permiten sospechar que dicho proceso de auto catálisis pueda haber
sido por un calentamiento de la masa de aire proveniente del Noroeste o por una contracción del ventilador
antártico.
No existiendo investigaciones sobre este tema en la zona, sospechamos que, el efecto adiabático de
las masas de aire que soplan hacia el Este con recalentamiento de la masa de aire se haya intensificado,
afectando la estabilidad de los glaciares y ventisqueros situados en el borde de sotavento de las cordilleras
patagónicas.
Hemos sido testigo el día 15 de Marzo de 1989 de un desprendimiento de una gran masa de hielo en
la latitud de los 46°57` latitud Sur la cual cayó sobre una laguna de retención morrénica, provocando el
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vaciado instantáneo de sus aguas hacia los valles inferiores con destrucción de gran masa de bosques
nativos.
Otro tipo de observación que permite suponer un recalentamiento del clima en las zonas australes
del continente americano es la situación de los “ñirres” (Nothofagus antartica), árbol enano característico de
zonas frías que, al trepar en las zonas de montaña ocupa el flanco de estas hasta el nivel de las nieves.
En general, el nivel estacional de las nieves en Patagonia se establecía en las cercanías de la cota
1.000 y los ñirres se acomodaban a dicha altitud.
Hoy día se observa que los ñirres se instalan a un nivel 250 metros más abajo de la línea estacional
de las nieves, lo cual acusa una retirada de estas en altura.
El aumento en la torrencialidad de los ríos en la zona patagónica es otro factor que alienta la
sospecha de un aumento de la temperatura global, ya que, la competencia de los sistemas hidrográficos está en
relación directa con mayores gastos derivado de una mejor alimentación por aguas de deshielo y con ello el
transporte de mayor cantidad de sólidos. El aumento en la actividad torrencial de todos los cursos de aguas en
la región sería antecedente de una retirada rápida de las masas de hielo locales.
Otros análisis relacionados con temperaturas umbral de tolerancia vegetativa, como es el valor 7.2°
Celcius indican que en 1975 había 336 horas anuales bajo dicha temperatura, pero en 1985 solo hubo 250
horas bajo dicho umbral. En otros análisis, se demuestra que las temperaturas invernales en Patagonia han
aumentado en un orden de 4° Celcius.
En conclusión, el análisis de los cambios climáticos en Chile está interferido por la tectónica y el
volcanismo; la tectónica en la línea de costa complica si las terrazas marinas corresponden a movimientos
eustáticos del océano por procesos ligados al clima o a hundimientos y solevantamientos del margen
continental.
En segundo lugar, la correlación glaciación y volcanismo, ha generado lahares que dificulta el
análisis climático ya que la fusión de los hielos no guarda relación con un cambio climático, sino que con un
problema magmático.
Las únicas observaciones que validan un calentamiento global del clima se dejan ver en las regiones
más australes del territorio chileno y se refieren a la destrucción de las lenguas de hielo en la vertiente
sotavento del relieve patagónico y en el aumento de la torrencialidad de los sistemas hidrográficos.
Santiago de Chile, Mayo 2007.
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Evolução espacio/temporal dos níveis em metais pesados e As na zona envolvente do Complexo Químico de
Estarreja (Portugal) – Um estudo Preliminar
M. Inácio 1, V. Pereira 1, E. Ferreira da Silva 1
1
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Abstract
The industrial estate of Estarreja, in north littoral of Portugal, one of the most important poles of the Portuguese
chemical industry, is operating for more than 7 decades.
This study reports levels of some heavy metals and As in soils and vegetation surrounding the industrial area. As and
Hg contents in soils collected in 1993 and 2000 are compared. Additional soil and vegetation sampling is planned for
2007 in order to evaluate the evolution of contamination in this area and study some implications into human health. Up
to 73% of the soils are contaminated with As, 33% with Hg. The two elements investigated are preferentially
accumulated in the roots of forage plants, thus attenuating the impact of high metal contents in soils often used as
pasture land.
Keywords: Metais pesados, Solos, Portugal
Resumo
Situado na zona litoral norte de Portugal, Estarreja assistiu a partir da década de 30 à instalação de algumas unidades
industriais que tornaram esta região num dos pólos mais importantes da indústria química portuguesa.
Neste estudo preliminar apresentam-se os níveis de contaminação em alguns metais pesados e As nos solos e vegetação
pratense (gramíneas) na área que envolve o Complexo Químico de Estarreja, bem como avaliar a mobilidade daqueles
elementos no sistema solo-planta. Comparam-se dados de solos referentes a amostragens realizadas em 1993 e 2000,
estando prevista para 2007 uma nova campanha de amostragem de solos e vegetação para avaliar a evolução do nível de
contaminação desta zona. Nesta última fase, pretende-se ainda analisar o efeito das concentrações elevadas na saúde
humana. Dadas as industrias presentes o Hg e As assumem uma relevância particular. Cerca de 73% destes solos estão
contaminados com As e 33% com Hg. Nos locais contaminados, e para os dois elementos estudados, a acumulação na
vegetação ocorre preferencialmente nas raízes, o que atenua a curto prazo o impacto das elevadas concentrações destes
metais em zonas de intensa actividade agro-pecuária.
Introdução
O Complexo Químico de Estarreja (CQE) é composto por várias indústrias químicas (Air Liquide, CIRES, DOW,
Quimigal e APQ) reconhecidas como importantes fontes de introdução de elementos químicos considerados poluentes
no ambiente. Apesar de algumas destas indústrias terem sofrido sucessivas transformações tecnológicas, as de maior
impacto ambiental mantém-se em actividade desde a década de 50. Ao longo destas décadas os resíduos sólidos foram
acumulados em vários parques; alguns efluentes líquidos circularam, durante muito tempo sem tratamento adequado,
por valas de drenagem que atravessam terrenos de cultivo e pastorícia.
As primeiras referências à contaminação do meio ambiente na região afectada pelo Complexo Químico de Estarreja
datam de 1985. Os trabalhos levados a cabo por Hall e seus colaboradores (Hall et al., 1985; Hall et al., 1987) indicaram
concentrações de mercúrio muito elevadas nos sedimentos da Ria de Aveiro, principalmente na parte do ecossistema
lagunar próximo do Complexo Químico de Estarreja. Existem outros estudos mais recentes (Pereira & Duarte, 1994,
1997) em sedimentos e águas do Esteiro de Estarreja, indicando concentrações elevadas em mercúrio.
Barradas (1992), efectuou estudos de geoquímica ambiental com o objectivo de definir áreas contaminadas pela
actividade industrial e de estudar as relações de elementos vestigiais em meios amostrais diferenciados (solos,
sedimentos de valas e águas subterrâneas). Nesse estudo constatou a existência de zonas com distribuição anómala de
As, Pb e Zn centradas essencialmente nas zonas de influência das valas de São Filipe e Canedo e junto ao parque de
lamas da Cires.
Inácio (1993), avaliou o grau de contaminação em mercúrio nos solos de uma área de aproximadamente 60km2, tendo
delimitado uma zona anómala centrada no CQE, com cerca de 1,5km de raio e alongamento NW-SE. A baixa
percentagem de mercúrio extraído com acetato de amónio indicou pequena proporção de formas móveis e
fitodisponíveis, atenuando o efeito negativo dos altos teores encontrados.
Num estudo realizado pelo LNEC (1994) foi dada particular importância à análise da qualidade das águas. Baseando-se
em amostras colhidas em poços tradicionais existentes na região e em furos de monitorização instalados para o efeito,
revelou que quase todos os parâmetros analisados tinham concentrações claramente superiores aos VMAs (Valor
Máximo Admissível) da água para consumo humano referidos no Decreto-Lei 74/90 e que, para a maioria dos poluentes,
os mais elevados índices de concentração se encontravam no Complexo Químico de Estarreja, nas valas de efluentes
líquidos e nos parques de lamas das indústrias do Complexo.

Tavares (1995) estudou, em solos e plantas herbáceas, a distribuição de mercúrio (e acessoriamente de outros metais) ao
longo do Esteiro de Estarreja, numa extensão de aproximadamente 2,4 km a sudoeste da presente zona de trabalho. Para
o mercúrio, o grau de contaminação das plantas herbáceas, sobretudo a porção subterrânea, revelou-se dependente do
grau de contaminação do solo. Para os outros metais, os teores disponíveis nos solos (extracção com acetato de amónio)
apenas se correlacionam de uma maneira significativa com os teores correspondentes nas plantas para três metais:
cálcio, crómio e cobre
Inácio et al (2001) estudaram a distribuição espacial dos teores de As, Cd, Hg, Se e Zn nos solos e vegetação pratense
(Gramineae) da zona envolvente do CQE, procurando avaliar a mobilidade daqueles elementos no sistema solo-plantas.
A distribuição espacial destes elementos apresentou um padrão típico de contaminação antrópica, com os valores mais
elevados junto ao CQE e valas de drenagem e decrescendo rapidamente para valores de background com o aumento da
distância a estas fontes de contaminação. Apesar do As e Hg apresentarem teores muito elevados, as percentagens de
extracção com o acetato de sódio foram muito baixas, indicando uma baixa disponibilidade para as plantas a curto
prazo.
Félix (2005) avaliou o impacto do chumbo e do mercúrio na saúde humana, recorrendo à análise de sangue de 45
crianças com idade entre os 4 aos 7 anos que frequentavam escolas da freguesia de Pardilhó. A análise estatística
efectuada não revelou diferenças significativas entre os sexos; para o mercúrio todas as crianças apresentaram níveis
abaixo dos limites cientificamente recomendados, contudo, para o chumbo observaram-se níveis elevados em duas
crianças.
Materiais e Métodos
A descrição da zona de trabalho, nomeadamente, a geologia, geomorfologia e pedologia encontra-se em Inácio (1993).
Os solos mais representados na área são podzóis seguidos de cambissolos (FAO, 1988). A campanha de amostragem de
solos decorreu nos anos de 1993 e 2000. Para solos e plantas recolheu-se uma amostra representativa do local de
amostragem (amostra compósita numa área 25 m2). No ano de 1993 foram colhidas 71 amostras de solo enquanto que
no ano de 2000 foram colhidas 30 amostras de solo (22 na zona contaminada e 8 na zona não contaminada. Fig. 1). As
amostras de solos foram secas a 40ºC e peneiradas a 0,063 mm. Relativamente à vegetação foram colhidos 22
exemplares representativos da região. A vegetação colhida, essencialmente das espécies Gaudinia pagilis (L.) Beanv,
Holcus lanatus L., Avena sativa L. e Avena strigosa Schreber tem vasta distribuição durante o Outono-Inverno.
As plantas foram cuidadosamente lavadas com água destilada, separadas em porção aérea e porção subterrânea (as quais
designaremos simplesmente por folhas e raiz, respectivamente), secas a temperatura ambiente e finamente moídas.
Solos e plantas foram analisados do mesmo modo: 1 g de amostra digerida com 6 ml de uma mistura ácida (2-2-2 HClHNO3-H2O) a 95ºC durante 1 hora e diluída para 20 ml com água destilada. Seguiu-se a análise por ICP/MS.
Na determinação dos teores “extraíveis” dos 5 elementos foi usado acetato de Na da seguinte forma: 1 g de amostra
tratada com 20 ml de 1M de NaCH3COO, agitada durante uma hora e o extracto analisado por ICP/MS (Rose & Suhr,
1971).
A qualidade analítica foi considerada satisfatória para os cinco elementos em estudo, tendo o controlo sido efectuado
pela introdução de padrões internacionais, análise de duplicados e ainda recorrendo a análises num segundo laboratório.

425000

CQE

ESTARREJA
420000
160000

0

168000

2000

4000

6000

8000

Figura 1 – Enquadramento da zona de estudo e mapa de amostragem de solos (cruz – ano de 1993; bola – ano de
2000).

Resultados e Discussão
Apresentam-se, na Tabela 1, os resultados para o Hg e As para os solos e plantas a titulo de exemplo.
Tabela 1 – Parâmetros estatísticos das variáveis As e Hg em solos e vegetação ( valores em mg kg-1).
Solos
1993
Solos
2000
2000
folhas
2000
raízes

N

Md

Min

Q1

Q3

Max

As

71

32

11

23

41

215

Hg

71

0,33

0,08

0,22

0,63

3,66

As

30

51,35

10

29

407

99999

Hg

30

0,569

0,044

0,178

5,925

100

As

22

0,05

0,05

0,05

1

23,5

Hg

22

0,036

0,006

0,015

0,048

1,855

As

22

1,45

0,05

0,2

8,1

1642,2

22
0,083
0,023
0,045
0,239
Hg
Md – valor da mediana; Q1 – 1º quartil; Q3 – 3º quartil

73,202

A distribuição espacial do As e Hg total em solos (para os anos de 1993 e 2000) é apresentada na figura 2. Outros
elementos químicos possivelmente nocivos à saúde humana e animal, tais como Cd, Pb, Se, Zn, apresentam
essencialmente o mesmo modelo de distribuição, um padrão típico de contaminação antrópica, com os valores mais
elevados junto ao CQE e valas de drenagem e decrescendo rapidamente para valores de background com o aumento da
distância a estas fontes de contaminação. Este modelo está de acordo com Pio & Anacleto (1988) que observaram as
maiores concentrações de mercúrio atmosférico próximo dos pontos de emissão dentro do perímetro industrial,
decrescendo rapidamente com a distância. A comparação dos resultados obtidos nos anos de 1993 e de 2000 permite
concluir que pontualmente houve um aumento das concentrações de Hg e As e que esses valores ocorrem
essencialmente em amostras colhidas nas proximidades da principal vala de drenagem de efluentes (Vala de S. Filipe).
As valas de drenagem, que atravessam inúmeros terrenos de cultivo e pastorícia, parecem constituir uma fonte muito
importante de introdução destes elementos no solo.
Apesar do As e Hg apresentarem teores muito elevados, estes dois elementos, de acordo com Inácio (2001) apresentam
percentagens de extracção com o acetato de sódio muito baixas, o que é indicativo de uma baixa disponibilidade para as
plantas a curto prazo. A distribuição espacial do As e Hg nas raízes e folhas das gramíneas analisadas é apresentada nas
figuras 3 e 4. Da análise destas figuras verifica-se que a uma distância de aproximadamente 2 km das fontes poluidoras
os teores decrescem para valores de background. Nos locais contaminados, e para os elementos estudados, a
acumulação na vegetação ocorre nas raízes. As raízes parecem actuar como uma barreira ao transporte para as folhas
atenuando o impacto de altas concentrações destes metais em solos de grande utilização agro-pecuária.
Para 2007 está prevista uma nova campanha de amostragem com o objectivo de avaliar a evolução dos teores de vários
elementos químicos reconhecidamente nocivos à saúde humana e animal no ambiente envolvente do CQE. Em zonas
que eventualmente venham a ser identificadas como problemáticas far-se-á, numa segunda fase, um estudo detalhado da
dinâmica dos elementos no sistema solo-água-plantas e do seu efeito na saúde humana. Para esta fase contamos com a
colaboração estreita das estruturas médicas e escolas da região.
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Figura 2 - Distribuição espacial do As e Hg nos solos (Concentrações em mg kg-1).
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Figura 3 - Distribuição espacial do As e Hg nas raízes (Concentrações em mg kg-1).
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Figura 4 - Distribuição espacial do As e Hg nas folhas (Concentrações em mg kg-1).
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THE ROLE OF LYSOSOMES IN THE CONCENTRATION OF TWO ELEMENTS
ALUMINIUM AND INDIUM IN THE GASTRIC MUCOSA AND LIVER

MAAROUFI HOUCINE, AYADI AHLEM, MAGHRAOUI SAMIRA, AND TEKAYA LEILA

Laboratoire de physiologie, Faculté de Médecine de Tunis, 15 rue Jebel Lakhdhar,
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Aluminium and indium two elements of IIIA group of the periodic chart have
many medical and industrial applications. Aluminium is largely used as antiacid in the
treatment of the gastro-duodenal ulcers. It‘s also used in the industry of the
deodorants, the antiperspirants, the plastics, the glasses, the ceramics... Indium is
used as dental alloys, radioactive tracers and hepatic tomography in the medical field
and in industry for the welding and the manufacturing of electronic components.
The aim of this work is to study the localization of aluminium and indium in the
gastric mucosa and liver cells after their oral administration to rats using the
conventional transmission electron microscopy.
The

ultrastructural

study

showed

that

aluminium

and

indium

were

concentrated as electron dense granulations in the lysosomes of the principal and
parietal cells. The ultrastructural study of liver did not show any deposits in the
various studied territories. Aluminium and indium were never observed in stomach
and liver cells of the control rats. These results suggested the high efficiency of the
gastric mucosa which plays an important role since it is the site of the toxic
components. These components are trapped in the lysosomes in an insoluble, non
reabsorbable form. This selective intracytoplasmic precipitation has never been
observed with elements having a recognized biological function.

ISÓTOPOS DE ESTRÔNCIO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EXTRAÍDAS DE CORPOS
GRANÍTICOS FRATURADOS DA SUÍTE INTRUSIVA DE ITU (SP):
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ABSTRACT
The first results of Sr isotope compositions of groundwaters extracted from 5 deep wells crosscutting fractured
granitic rocks from Itu Intrusive Suite are presented. The analysis were carried out on 26 samples, collected monthly
during 6 months, in which the concentrations of the main dissolved cations (Al, Ba, Ca, Sr, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na,
Ni and Zn) were also determined. The data show that the groundwaters from each well have distinct geochemical and
isotope characteristics, reflecting their flow in the different granitic host rocks of the suite. The important variations
observed in groundwaters from a same well, during the sampling time, indicate the system is not closed. Mixing of
groundwaters of different compositions is suggested, since most of the data plot as a straight line in the 87Sr/86Sr versus
1/Sr diagram.
KEYWORDS: Groundwater, Sr isotopes, Itu Intrusive Suite, Fractured aquifers

INTRODUÇÃO
As razões isotópicas de Sr (87Sr/86Sr) possuem um grande potencial de aplicação ao estudo de águas superficiais e
subterrâneas, fornecendo informações fundamentais sobre a proveniência de águas, como também sobre os processos de
interação rocha-água (Faure, 1986; Land et al., 2000; Eikenberg, 2001; Ojiambo et al., 2003; Banner, 2004; Gosselin, et
al., 2004; Faye et al., 2005; Han et al., 2006). Isto se deve ao fato de que o Sr presente em águas é derivado dos
diferentes minerais presentes nas rochas por elas percoladas e lixiviadas, sendo que no processo de mobilização não há
fracionamento isotópico. É importante também destacar que, mesmo que o Sr seja removido da água, em conseqüência
de uma precipitação mineral ou por troca de cátions, a sua composição isotópica não será afetada, o que permite,
portanto, identificar a fonte que originou os solutos presentes.
Uma vez que os isótopos de Sr podem fornecer um registro integrado de todos os processos de interação rochaágua, que ocorreram na recarga e durante a percolação da água nas rochas do aqüífero, estas razões isotópicas estão
sendo empregadas para a investigação de águas subterrâneas extraídas de corpos graníticos fraturados da Suíte Intrusiva
de Itu (SP). Para uma melhor caracterização desses processos e da proveniência das águas investigadas, foram também
determinadas as concentrações de alguns cátions e ânions dissolvidos.
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO E LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS
A Suíte Intrusiva de Itu encontra-se a cerca de 70 km da cidade de São Paulo e 30 km da cidade de Campinas,
estando localizada nas imediações das cidades de Itu, Salto, Indaiatuba, Itupeva e Cabreúva. Esta suíte encontra-se
intrudida nas rochas metamórficas do Complexo Itapira, sendo que sua região oeste mostra-se parcialmente recoberta
pelos sedimentos do Grupo Itararé da Bacia do Paraná (Pascholati, 1990; Galembeck, 1998). As rochas que compõem a
suíte são predominantemente sieno a monzogranitos de coloração rosada, ocorrendo também em menor abundância
monzodioritos, granodioritos e quartzo-monzonitos de coloração acinzentada.
Os poços de onde foram coletadas as águas subterrâneas investigadas neste estudo foram perfurados em diferentes
rochas desta suíte, todos utilizados no abastecimento residencial e cadastrados no Departamento de Águas e Energia do
Estado de São Paulo (DAEE), sob os números 239 (Itu-IHND), 109 (Salto-SYVC), 117-1 (Indaiatuba-IBDN-1) e 117-2
(Indaiatuba-IBDN-2) e 005 (Itupeva-ITUP) da folha cartográfica 300. Segundo as informações do DAEE, o poço da
cidade de Itu, possui 192m de profundidade e atravessa 28m de solo e 167m de granito cinza; o poço de Salto possui

uma profundidade de 204m, sendo constituído na sua porção superior por solo, ritmito e argilito, cortando na parte basal
52m de granito rosa; o de Itupeva possui 150m, atravessando granito em toda a sua extensão. O poço 117-1 de
Indaiatuba possui 146m de profundidade, seccionando 11m de solo e 135m de granito rosa, enquanto o poço 117-2
possui 200m de profundidade, sendo que deste total 6m são de solo e 194m de granito rosa.
Com o objetivo de investigar a possível contribuição de águas meteóricas para a recarga do aqüífero foram feitas
amostragens mensais desses cinco poços, cobrindo pelo menos um ano de amostragem, isto é, englobando as quatro
estações do ano. Nos poços de Itu, Salto e Indaiatuba foram realizadas 16 coletas, no período entre 14/09/2005 a
18/12/2006, enquanto no de Itupeva foram realizadas 13 coletas no período de 19/12/2005 a 18/12/2006. Neste trabalho
estão sendo apresentados os resultados das concentrações de cátions e ânions e das razões isotópicas de Sr das primeiras
coletas de cada poço. Foram analisadas 26 amostras de águas subterrâneas, sendo 6 de Itu (24/10/05 a 29/03/06), 6 de
Salto (14/09/05 a 06/03/06), 3 do poço 117-1 e 5 do poço 117-2 de Indaiatuba (14/09/05 a 08/02/06), e 6 de Itupeva
(19/12/05 a 29/05/06).
AMOSTRAGEM E METODOLOGIAS EMPREGADAS
Análises de isótopos de Sr requerem cuidados especiais para evitar processos de contaminação durante as etapas de
amostragem e processamento químico. O procedimento analítico adotado foi o mesmo implantado no Centro de
Pesquisas Geocronológicas do IGc-USP por Martins et al. (2006). Desta forma, realizou-se um minucioso procedimento
de lavagem com detergente e água MilliQ das garrafas de coleta constituídas por polietileno de baixa densidade
(PEBD), com capacidade de 500mL. Após a secagem, acrescentou-se água régia 25%, cerca de 100mL em cada frasco,
e realizou-se o aquecimento sobre chapa a 40ºC por 24 horas, e em seguida efetuou-se novamente a etapa de
aquecimento na posição invertida (tampa do frasco para baixo). Em seguida as garrafas foram enxaguadas com água tridestilada, por pelo menos três vezes, e acrescentaram-se cerca de 100mL de HCl 25% e novamente foram realizados os
dois ciclos de aquecimento sobre a chapa. Finalizada esta parte da descontaminação, as garrafas foram novamente
enxaguadas com água tri-destilada e preenchidas com HNO3 (1%) permanecendo com este ácido até um dia antes da
coleta, quando foram enxaguadas com água tri-destilada e secadas em temperatura ambiente em capela de fluxo laminar
classe 100. No momento de coleta as garrafas foram enxaguadas três vezes com a água da própria amostragem, após 15
minutos de escoamento da água de cada poço, a fim de eliminar a possível água estagnada na tubulação.
No laboratório, as amostras foram submetidas a um processo de filtragem. A primeira filtração foi realizada com o
papel de filtro contendo microfibra de vidro AP20, com 47 mm de diâmetro e porosidade de 45 μm, da marca Millipore,
para a retirada das partículas orgânicas. A segunda filtragem foi realizada com um filtro de membrana HÁ em éster de
celulose com 0,45 μm de poro e 47 mm de diâmetro para a retirada das partículas coloidais. Ambas as etapas de
filtração foram efetuadas a vácuo. Após o processo de filtração, as amostras foram acidificadas com HNO3 concentrado,
até a obtenção de pH < 2 (para evitar adsorção dos diversos radionuclídeos presentes nas paredes do recipiente e
retardar a ação biológica) e armazenadas nas suas próprias garrafas de coletas, para posterior processamento químico e
determinação da razão isotópica de Sr dissolvido. Concluído todo este procedimento de coleta e filtração das amostras,
os frascos permaneceram em geladeira, sob temperatura de 4 a 10 ºC, até o momento de análise para evitar possíveis
reações químicas.
A preparação química da amostra envolveu a evaporação de cerca de 100mL da amostra coletada, em béquer de
teflon Savillex® , pré-descontaminado, à baixa temperatura (cerca de 80°C). O resíduo restante foi dissolvido com 3mL
de HF concentrado e 1mL de HNO3 concentrado e esta solução foi aquecida a 100ºC por 48 horas. Após este período de
digestão, a amostra foi totalmente evaporada, e então, foram adicionados 5mL de HCl 6M, aquecendo-se esta nova
solução por 24 horas a 100ºC. Concluída esta outra fase de digestão, a solução foi percolada em colunas de troca iônica
para purificação de Sr, usando resina Sr Spec. Todo o procedimento analítico foi realizado em laboratório limpo classe
10.000, a fim de evitar ao máximo qualquer tipo de contaminação na amostra analisada. Os isótopos de estrôncio foram
medidos num espectrômetro de massa VG354 do Centro de Pesquisas Geocronológicas do IGc-USP, sendo que os
brancos analíticos de Sr durante o período de análise foram de cerca de 1ng.
Para as determinações da concentração de Sr, de outros cátions (Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni e Zn) e
de PO43-, as amostras foram coletadas em frascos de polietileno de 250mL, os quais foram previamente lavados com
detergente e água destilada, e em seguida acidificados com ácido nítrico diluído (1M) por 24 horas para
descontaminação. No laboratório, essas amostras foram filtradas, obedecendo ao mesmo procedimento descrito para a
determinação das razões isotópicas de Sr, e aciduladas com HNO3 concentrado, até a obtenção de pH < 2. As medidas
foram realizadas por ICP-OES no Laboratório de Química e ICP-OES/MS do Departamento de Mineralogia e
Geotectônica do IGc-USP, sendo que método fornece resultados com precisão da ordem de 2% e com exatidão de 5%.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostram que as águas subterrâneas extraídas de cada um dos poços apresentam características
químicas e isotópicas bastante distintas, havendo também variações muito significativas nas águas de um mesmo poço

ao longo do período investigado, em torno de 6 meses. De maneira geral, as águas dos poços de Indaiatuba são
caracterizadas por apresentarem as maiores abundâncias de Al, Ba, Ca e K, enquanto as de Itu e de Itupeva possuem os
teores mais baixos destes mesmos elementos (Fig. 1). Por outro lado, as águas de Salto destacam-se das demais pelas
baixas concentrações de K e elevadas concentrações de Sr, cujos valores situaram-se sistematicamente acima de 0,22
mg/L, com maiores teores nos meses de chuva (janeiro e fevereiro de 2006), quando foram obtidas concentrações acima
de 0,30 mg/L (Fig. 2). São observadas duas exceções nesse comportamento, sendo que uma amostra de Salto possui
baixa concentração de Sr (0,05 mg/L) e uma outra de Itu apresenta abundância deste elemento (0,29 mg/L) bem mais
elevada do que as demais desse poço.
(a)

(c)

(b
)

(d)

Figura 1 – Concentrações de Al (a), Ba (b), Ca (c) e K (d) em função da concentração de Sr nas águas subterrâneas de
Itu-IHND, Salto-SYVC, Indaiatuba-IBDN1 e IBDN-2 e Itupeva-ITUP.
Os diagramas binários de cátions dissolvidos (Fig. 1) permitem distinguir 3 grupos com características distintas,
sendo que um deles engloba as águas de Itu e Itupeva, um outro abrange as amostras dos dois poços de Indaiatuba e o
terceiro corresponde às amostras de Salto. Os dados obtidos indicam que as águas investigadas percolam rochas com
diferentes composições e sugerem também interação de águas com proveniência distinta.
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2 – Concentrações de Ca (a), Sr (b) e razões 87Sr/86Sr (c) em função do tempo de amostragem, e razão 87Sr/86Sr
versus inverso da concentração de Sr (d) das águas subterrâneas de Itu-IHND, Salto-SYVC, Indaiatuba-IBDN1 e
IBDN-2 e Itupeva-ITUP.
Os resultados das razões isotópicas 87Sr/86Sr mostram também considerável variação, sendo que as razões mais
radiogênicas foram observadas nas águas subterrâneas dos poços de Indaiatuba-IBDN1(0,738141) e de Itu (0,733741),

enquanto as composições menos radiogênicas foram verificadas em Itupeva (0,710490). A variação isotópica observada
nas águas de um mesmo poço, ao longo do período de amostragem, é também bastante acentuada (Fig.2c), havendo
alterações muito significativas nas águas de Itu, Salto e Itupeva de um mês para outro. Estas variações são também
acompanhadas por mudanças nas concentrações de Ca, Sr, Ba, K e Al, dentre outros, refletindo mudanças no regime
hidrodinâmico. No diagrama da composição isotópica de Sr em função do inverso da concentração deste elemento (Fig.
2d), observa-se que as amostras de Itu e Salto alinham-se em uma reta, sugerindo que em determinadas épocas do ano
pode haver a mistura de águas que fluem através de diferentes rochas da Suíte Intrusiva de Itu. A maior parte das
amostras de Indaiatuba e Itupeva situa-se fora da reta de mistura, sugerindo uma menor interação com águas de outras
fontes. No que se refere a este aspecto é importante destacar que o poço de Indaiatuba-IBDN1, cujas águas apresentam
as composições isotópicas mais radiogênicas e as maiores concentrações de Al, Ba e K, secou definitivamente em maio
de 2006, indicando ausência de processos de recarga.
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ABSTRACT
Environmental health and geochemical studies were carried out in the area of Villa de la Paz, S.L.P. (Mexico), where
mining activities have been developed for more of 200 years, leading to the pollution of urban and rural surface soils by
arsenic and heavy metals (Pb, Cd, Cu, Zn). The analysis of soils to determine base line and impact concentrations (total
and bioaccesibility) demonstrated a combined contribution of the natural and anthropogenic concentrations in the site,
at values higher than the As and Pb reference total concentrations that provoke a human risk. Exposure (Pb in blood and
As in urine) and effect (micronucleus assays) biological monitoring were then carried out in the children population of
the site at two different seasons of the year (June and December 2006). The exposure biological monitoring
demonstrated that at least 25% of children presented Pb and As exposure values higher than the international maximum
permissible values. Meanwhile the effect biological monitoring confirms that there is a genotoxic effect that could not
be exclusively associated to the arsenic exposure. These results allowed establishing the first environmental intervention
actions in collaboration with the governmental environment and health agencies and with the active mining company in
the site. Key words: Environmental Health, Arsenic, Lead.
ANTECEDENTES
La exposición ambiental a sustancias químicas o contaminantes puede afectar la salud generando enfermedades
(Needham et al., 2005). La salud ambiental evoluciona a partir de la salud pública ya que prácticamente todas las
enfermedades tienen un componente ambiental (Nebert, 2005), aunque también es influenciada por factores que afectan
la calidad de vida y por factores externos que incrementan la vulnerabilidad. La salud de la población infantil es más
susceptible a los agentes tóxicos del ambiente, incluyendo carcinógenos, debido a que la exposición infantil a
contaminantes ambientales es diferente e incluso mayor que en los adultos, debido principalmente a diferencias en las
funciones fisiológicas, en el índice tamaño volumen y en la conducta de los niños, particularmente la forma en la cual
los niños interactúan con su medio ambiente (Neri et al., 2006). En este trabajo se estudio a Villa de la Paz (San Luis
Potosí, México), que es un poblado de origen minero con aproximadamente 5,000 habitantes, expuesto a un clima
semidesértico. La minería ha existido por más de 200 años aprovechando yacimientos con plomo (Pb), cobre (Cu), zinc
(Zn), oro (Au) y plata (Ag), a los que se asocian arsénico (As) y cadmio (Cd) (Castro et al., 1997). Concentraciones
residuales de los elementos potencialmente tóxicos (EPT) han sido liberados al ambiente a partir de pasivos ambientales
de origen minero (terreros históricos) y de depósitos recientes de jales. Los pasivos ambientales son una fuente primaria
de EPT, reportándose concentraciones en suelo de As (7-14923 mg.kg-1), Pb (27-6429 mg.kg-1) y Cd (0.2-274 mg.kg-1)
(Razo et al., 2004). La bioaccesibilidad (indicador de la biodisponibilidad asociada a la vía de exposición oral) de Pb y
As contenidos en suelo superficial del área, es mayor al 50% y 10%, respectivamente, pero variable en función de la
especie portadora del EPT y de la localización del suelo en el sitio (Razo et al., 2004a).
Diaz-Barriga et al., (1999) realizaron una Evaluación de Riesgo en Salud (ERS), donde propusieron que los principales
medios para la exposición de EPT eran suelo y polvo, siendo las vías de exposición la inhalatoria y la oral.
Determinaron que la población que se encuentra en mayor riesgo de sufrir los efectos adversos de los EPT es la
población infantil. Al evaluar la exposición en los niños se encontró que tenían niveles de As y Pb por arriba de los
permisibles, y se procedió a la valoración de efectos adversos relacionados con la toxicidad de los EPT críticos, para lo
cual se emplearon marcadores biológicos de efecto. Yañez et al. (2003), evaluaron el daño al ADN en linfocitos de un
pequeño grupo de niños (20) mediante la técnica del ensayo cometa, encontrándose que casi el 50% de los niños
estudiados tenían mayor daño comparados con niños que no tenían niveles elevados de As y Pb en orina y sangre,
respectivamente. Los estudios en niños que viven en zonas mineras expuestos a EPT en suelo y polvo son escasos, aun
cuando la concentración bioaccesible de EPT representa un riesgo para la salud. El ensayo de MN en células epiteliales
se ha empleado como un biomarcador para el monitoreo de individuos con elevado riesgo de daño genético (Rosin,
1992; Warner et al., 1994). Los tejidos epiteliales son tejidos que proliferan rápidamente y muchos están en continuo
contacto con el medio, por lo que la frecuencia de MN se ha evaluado en poblaciones expuestas a As y metales pesados,
encontrándose un incremento en la magnitud de la frecuencia de MN (Martínez et al., 2005). Se propuso un programa
integral de restauración ambiental para el sitio, que incluye un programa de vigilancia en salud ambiental que tiene el
objetivo de investigar, atender y prevenir los efectos adversos en salud, para establecer acciones que disminuyan los
riesgos. Las primeras acciones, son: [i] el monitoreo biológico para evaluar la exposición a EPT en la población infantil;
y [ii] la evaluación de la presencia de indicadores de efecto temprano en muestras biológicas no invasivas como factor

de riesgo que incrementa la vulnerabilidad a sufrir efectos relacionados con la exposición crónica a EPT. Aquí se
presentan los resultados de la geoquímica de los suelos del sitio con los valores de exposición y los indicadores de daño
en la población infantil, que han permitido proponer las primeras medidas de intervención ambiental en el sitio.
METODOLOGIA
Toma y cuantificación de metales en muestras de suelo
Se realizo un muestreo orientado de suelo superficial (0-5 cm) en las áreas de mayor exposición humana con relación a
la operación minera y a los pasivos ambientales, así como las áreas identificadas como rutas de transporte y depósito de
EPT. Las muestras de suelo se clasificaron a <2mm para el análisis del contenido total de EPT y a <250 µm para
determinar la bioaccesibilidad. El contenido total recuperable de EPT en suelo se determino por espectroscopia de
absorción atómica (EAA) en las muestras digeridas por horno de microondas empleando el método EPA-3051a. Como
control de calidad, se analizaron materiales estándar de referencia SRM 2710 y SRM 2711, del Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos. Los porcentajes promedio de recuperación en ambos materiales
de referencia fueron siempre superiores al 90% para todos los elementos analizados. El método utilizado para
determinar la bioaccesibilidad de As y Pb en el suelo, fue adoptado del método SBRC (Kelley et al., 2002), incluyendo
el análisis de la solución de extracción como blanco reactivo y de la muestra control de Referencia SRM 2711 (NIST).
Muestras biológicas y análisis de biomarcadores de exposición
El estudio de biomarcadores de exposición y de efecto temprano se hizo en niños (de 3 a 9 años) que fueron incluidos si
se contaba con un consentimiento firmado por los padres o tutores. En junio 2006 (recién concluida la temporada de
sequía) se realizo un monitoreo de diagnostico con 126 niños, y en diciembre 2006 (recién concluida la temporada de
lluvia) un monitoreo de seguimiento con 49 niños, seleccionados por presentar valores de exposición cercanos o
superiores a los criterios de referencia (10 µg.dL-1 para Pb en sangre y 50 µg.g-1 de creatinina para As en orina). Para
cuantificar biomarcadores de exposición, se colectaron muestras de sangre y orina. La sangre periférica fue obtenida por
venopunción previa asepsia (3 mL), se emplearon tubos vacutainer con EDTA como anticoagulante. La cuantificación
de Pb en sangre se efectuó en horno de grafito acoplado a la EAA, utilizando el programa de control de calidad de la
Center of Diseases Control (CDC), obteniendo 98% de recuperación. Para la orina se recolecto todo el volumen de la
primera orina de la mañana en frascos de plástico de boca ancha nuevos y adecuadamente lavados con dextran, ácido
nítrico al 10% y enjuagados con agua desionizada grado milliQ, se secaron y fueron proporcionados a los padres o
tutores para la recolección. Las muestras fueron digeridas para el análisis de As por generación de hidruros acoplada a
la EAA. Se utilizo como control de calidad el estándar certificado Urine Control Lypophilised de ClinChek®-control,
liofilizado, perteneciente al Integrated Risk information System (IRIS) obteniendo el 92% de recuperación.
Muestras biológicas y análisis de biomarcadores de efecto (micronúcleos).
Considerando como la principal ruta de exposición a la vía oral por ingestión de polvo y suelo, se colectaron muestras
de células del epitelio bucal, que son tejidos considerados como la primera barrera con la cual los contaminantes del
ambiente interactúan (Mussali-Galante et al., 2005), por lo que son tejidos útiles para los sitios donde se establece a la
vía oral como ruta de exposición. Para la toma de las células de mucosa oral, se empleo la técnica descrita por Pastor et
al., (2002). Las preparaciones se observan al microscopio óptico para el conteo de al menos 3000 células según los
criterios de conteo reportados por Tolbert et al. (1992). Se registran el numero de células con micronúcleos (MN).
RESULTADOS Y DISCUSION
Evaluación Geoquímica de las Fuentes de Contaminación
La mayor concentración total y bioaccesible de los EPT se asocia a la ubicación de los pasivos ambientales, a partir de
las cuales se tienen halos de isoconcentración asociados a la dispersión hídrica acorde a la topografía del terreno. La
mayor parte del área urbana de Villa de la Paz este caracterizada por suelos superficiales con rangos de concentración
total de Pb entre 800 y 3000 mg.kg-1, valores superiores a la concentración de fondo geoquímico local en el sitio (186
mg.kg-1 Pb) y a la concentración total de referencia a partir de la cual se recomienda la limpieza de suelos contaminados
según la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (400 mg.kg-1 Pb; Tabla 1). En el caso del As, se identificaron como
fuentes a los pasivos ambientales y a los jales recientes. La concentración total de As en el suelo superficial del área
urbana de Villa de la Paz, está en el rango de 500 a 4500 mg.kg-1, valores superiores a la concentración de referencia
(22 mg.kg-1 As) y a la concentración de fondo local (186 mg.kg-1 As; Tabla 1). Las concentraciones geoquímicas de
fondo en los suelos a escala local para As y Pb, representan por tanto un riesgo para la población expuesta. Los valores
de fondo en la escala regional y local son superiores a la escala nacional, debido a las anomalías geoquímicas naturales
asociadas a la mineralización y no necesariamente a factores relacionados con la actividad antropogénica. En el área
urbana de Villa de la Paz, la concentración bioaccesible de Pb en suelo superficial varía entre 400 y 1200 mg.kg-1,
valores superiores a la concentración geoquímica de fondo local, lo que implica un riesgo a la salud asociado a los
pasivos ambientales. En cambio, la concentración bioaccesible de As varía entre 130 y 400 mg.kg-1, lo que significa que
las concentraciones bioaccesibles del As en el suelo superficial del área urbana, son menores que la concentración de
fondo local, lo que implica un impacto natural y antropogénico. Aun así, los rangos de concentración bioaccesible para
Pb y As son superiores a las respectivas concentraciones totales de referencia de la NOM-147-SEMARNAT/SSA12004, lo que implica un riesgo para la salud de la población expuesta a los suelos contaminados.

Tabla 1. Resultados (estadísticas básicas) de las concentraciones totales (recuperables) y bioaccesibles en suelo
superficial y de fondo geoquímico a escala local y regional para el área de Villa de la Paz, S.L.P. (México).
Concentración de EPT en suelo (mg.kg-1)
Concentración geoquímica de fondo a
Concentr. referencia suelo
EPT
Concentración en suelo superficial
distintas escalas
residencial NOM-147SEMARNAT/SSA1-2004
total
bioaccesible
nacional
regional
local
As
134 - 12687
12 - 690
11.60
35.00
186.00
22.0
Pb
208 – 18397
22 - 9000
35.00
46.00
108.50
400.0
Las concentraciones geoquímicas de fondo corresponden a los límites superiores para EPT a escala nacional (estudio piloto mexicano
de valores de fondo, fase 1), regional (Sierra de Catorce-Valle de Matehula) y local (distrito minero de Villa de la Paz).

Análisis de Biomarcadores de Exposición
En el primer monitoreo se encontraron niveles de Pb en sangre por arriba de los niveles permisibles (10 µg.dL-1) por la
NOM-199-SSA1-2000 en 29.6% de la población expuesta, con 11 de 125 niños con niveles superiores a 15 µg.dL-1 y 2
casos correspondiendo al valor máximo de 21.5 µg.dL-1 Pb (Tabla 2). En el segundo monitoreo, 22.4% de los niños
estudiados presentaron niveles de Pb en sangre por arriba de 10 µg.dL-1 Pb, 2 niños reportaron niveles superiores a 15
µg.dL-1. En el primer monitoreo se encontró que casi 20% de los niños estudiados presentaron niveles de As en orina
por arriba de los establecidos como permisibles para población expuesta no ocupacionalmente por la USEPA (50 µg.g-1
creatinina), con 7 de 126 niños presentando niveles superiores a 100 µg.g-1 creatinina, valor permisible propuesto por la
OMS. Se tuvo un caso con una concentración de As en orina superior a 250 µg.g-1 creatinina. En el segundo monitoreo,
32% de los niños estudiados reportaron niveles de As en orina por arriba de 50 µg.g-1 creatinina, 2 niños presentaron
niveles superiores a 100 µg.g-1 creatinina (Tabla 2). Estos resultados sugieren que si existen diferencias en la exposición
debido a condiciones climáticas, la exposición a EPT en diciembre es menor en comparación a junio, ya que en
diciembre recién concluyo el periodo de lluvias donde la exposición a polvos es menor, mientras que en junio la
exposición a polvos es mayor al no iniciar aun la época de lluvias y recién concluyó el periodo de vientos.
Tabla 2. Resultados (estadísticas básicas) de los monitoreos biológicos para plomo (Pb) en sangre y arsénico (As) en
orina de población infantil de Villa de la Paz, S.L.P. (México).
Resultados por monitoreo biológico
Pb en sangre (µg.dL-1)
As en orina (µg.g-1 creatinina)
Junio 2006
Diciembre 2006
Junio 2006
Diciembre 2006
n
125
49
126
28
Promedio + D.E.
8.5 + 4.1
7.5 + 3.7
35.0 + 38.5
41.8 + 29.4
Mediana
7.7
6.7
23.5
30.0
Mínimo - Máximo
2.0 - 21.5
2.2 - 19.4
3.8 – 283.4
9.0 – 116.5
% > criterio referencia
29.6
22.4
19.8
32.1
Criterios de referencia: 10 µg.dL-1 para Pb en sangre y 50 µg.g-1 de creatinina para As en orina
Dato

Análisis de Biomarcadores de Efecto
En este estudio, se encontró que la frecuencia de MN en las células de la mucosa oral de los niños estudiados se
encuentra hasta 14 veces por arriba de valores basales para este parámetro en este tipo de tejido (Fenech et al., 1999),
con lo que esta población tendría un riesgo mayor de padecer enfermedades por exposición crónica, pues la formación
de MN está asociada con inestabilidad cromosómica y este fenotipo es característico de enfermedades como el cáncer
(Fenech, 2002). Dado que el arsénico es un agente que tiene la capacidad de dañar el ADN y este daño es reflejado en la
formación de MN (Gurr et al., 1998; Gebel et al., 2002), se relacionó la concentración de este elemento en orina con el
grado de daño en las células bucales de los niños y se encontró una correlación del 40% (p < 0.001). En el sitio existen
otros factores ambientales de riesgo, como son el uso de leña para cocinar, el empleo de utensilios de cocina de material
de barro, patios con suelo superficial expuesto, y además factores como son malos hábitos alimenticios y de higiene, lo
que aumenta la vulnerabilidad de la población para sufrir los efectos crónicos de los EPT, pues tanto la nutrición como
el estilo de vida son moduladores de enfermedades crónicas (Hennig et al., 2007).
CONCLUSION
La remediación de suelos contaminados por arsénico y metales pesados en sitios mineros es realizada por criterios de
concentraciones totales de referencia o por evaluaciones de riesgo. Sin embargo, en países en desarrollo donde la
actividad minera histórica ha dejado pasivos ambientales que impactan los medios del ambiente, no se han
implementado medidas de remediación debido a los altos costos involucrados por el empleo de estos criterios. Estudios
de salud ambiental de la población expuesta a los contaminantes, combinados con análisis geoquímicos de los medios
impactados, permitirían tomar decisiones sobre las acciones inmediatas de intervención para disminuir el riesgo a un
menor costo. En este trabajo, se demostró que un estudio de Salud Ambiental tomando como base análisis geoquímicos
de suelos contaminados por arsénico y plomo de contribución natural y antropogénica, permitió, a partir de la
evaluación de biomarcadores de exposición y de efecto, convencer a las autoridades estatales y federales en materia de

salud y medio ambiente, así como a la empresa minera que aun opera en el sitio, de apoyar un programa de intervención
y de vigilancia ambiental para disminuir la exposición de la población infantil a los contaminantes de origen minero.
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Land Subsidence in the Northern China Plain Revealed by Drill Columns
By Qingcheng HE1, Zhilei FANG2 and Cai LI1
1 China Institute for Geo-Environmental Monitoring, Beijing 100081, China
2 Shanghai Research Institute of Geological Survey, Shanghai 200072, China
Data from two boreholes in Cangzhou city of the Northern China Plain are collected and
analyzed in this essay. One was drilled to 403m deep in 1974 for investigating the local
hydrogeology，which mainly reflected the Quaternary strata. The other one was drilled to 430m
deep in 2005 for constructing a bedrock benchmark for land subsidence monitoring. Distance
between them is about 4m. The borehole-data comparison is helpful to get a relatively clear
picture of land subsidence in Cangzhou city of the Northern China Plain.
A geophysical prospecting conducted in the later hole in 2005 is employed to make a
correspondence between the strata shown in the two drill columns, since there is a large interval of
their construction year, different experience of recording people as well as slightly different
categories. These holes lie in coastal area of Cangzhou city of the Northern China Plain.
According to the principle of a sedimentation cycle from coarse sediments to fine sediments, we
can make the strata shown in the two holes correspondent by comparing their sedimentation
cycles.

Comparison of the depth interval from 0~100.8m
The stratum from 0~100.8m involves I and II Aquifer Units. As shown in Fig 1, difference
between such intervals of the two holes is too large to make a reasonable comparison. The specific
reason is yet unknown.
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Fig 1 Comparison of the depth interval from 0~100.8m in each hole.

Comparison of the depth interval from 100.8~163.9m
This interval belongs to II Aquifer Unit. A variety of reasons make the strata above the depth of
100.8m cannot be well revealed, so we have to just analyze those with good revealing. Fig 2
shows the lower section of II Aquifer Unit in each hole. In the first one, it is 62.7m thick including
a 19.5 m thick aquifer in which the aqueous sand layers account for 31.1% and the clayey
aquitards take 68.9%. In the second one, it is 62.1m thick including an aquifer of same thickness
in which the aqueous sand layers are 31.4% and the clayey aquitards are 68.6%. These data
indicates that although the thickness of sand is unchanged the nearly 1m compression of the
clayey aquitards has made the overall stratum more compact.
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Fig 2 Comparison of the lower section of II aquifer unit in each hole.

Comparison of the depth interval from 163~252.8m
This interval belongs to III Aquifer Unit. Fig 3 shows the upper section of III Aquifer Unit in
each hole. In the first one, it is 88.9m thick including a 26.5 m thick aquifer in which the aqueous
sand layers are accounting for 29.8% and the clayey aquitards are taking 70.2%. In the second one,
it is 89.2m thick including an aquifer of 29.1m in thickness in which the aqueous sand layers are
32.6% and the clayey aquitards are 67.4%. They are interbeded in this interval, so anthropogenic
factors have more impacts. However, it also can be seen from these data that the larger portion of
aquifer mainly contributes less compression than that in the lower section of II Aquifer Unite.
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Fig 3 Comparison of the upper section of III Aquifer Unit in each hole

Comparison of the depth interval from 252~345m
This interval also belongs to III Aquifer Unit. Fig 4 shows the middle section of III Aquifer Unit
in each hole. In the first one, it is 92.2m thick including a 39.8 m thick aquifer in which the
aqueous sand layer are accounting for 43.2% and the clayey aquitards are taking 56.8%. In the
second one, it is 90.77m thick including an aquifer of 43.1m in thickness in which the aqueous
sand layer are 47.5% and the clayey aquitards are 52.5%. The whole compression of this interval
is 1.43m.
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Fig 4 Comparison of the middle section of III Aquifer Unit in each hole

Comparison of the Whole Section of Each Column
As what has been shown in the whole columnar section of each hole, it is 244.2 m thick in the
first one and 242.07m in the second one. Aquifers in the former amount to 85.8m in thickness, in
which the aqueous sand layers account for 35.1% and the clayey aquitards are 64.9%. The
counterpart figures of the latter are 91.7m, 37.9%, and 62.1%, respectively. The compression
throughout the whole section is 2.13m.
As what we have learned in the effective stress principle, when extraction of groundwater
makes the groundwater level decline and the pore pressure reduce, if the upper geostatic pressure
remains constant, the reducing part of the pore pressure will be transferred onto the skeleton of
earth and then lead to a compaction of soil which is shown as subsidence in surface. The aquifer
units revealed by the drills, 150~200m in thickness, are constituted by tens of interbeded layers
with various lithology. There are major two categories. One is the aqueous sand layer with various
size of grains. The other is the clayey aquitard. For the whole columnar section, the aqueous sand
layers account for 35.1% and the clayey aquitards are 64.9%. When groundwater extraction gave
birth to a depression cone, the decreasing confined head made the original pore pressure shift onto
the skeleton of grains in sand layer and the skeleton is compressed elastically. The characteristic of
elastic compression is that the already compacted skeleton could rebound if the confined head is
been recovered to the original height, and at the same time the temporary subsidence in surface
disappear and the sand layer’s capacity for storing water also gets back as initial. It indicates that
the elastic compaction of sand layers caused by the confined head decrease is not the radical
reason for permanent land subsidence. However, there will be a difference in static head in these
clayey aquitards when the groundwater is being pumped out. Pore water in the sand layers will
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flow rapidly along horizontal directions toward the pumping well, but it will get a quick
equilibrium (kinetic)of water level thanks for big size of sand grains, their small compressibility
and fast flowing water. At this time, pore water in the clayey aquitards interbeded between the
aqueous sand layers will vertically leak to the upper or lower adjacent aquifers, which lead to a
less support from this part of pore water to upper load and the clayey layers consequently
compress. But during the process of compression and water leaking, the inelasticity of clayey soil
and the lateral infinite extensive condition made the clayey grains not only have larger contact
areas but also have `relative displacement, thus the porous structure is destroyed. So the porosity
and water capacity could not be the original ones when the head in the clayey layers is gradually
recovered as initially. It can conclude that compression of the clayey layers taking 64.9% in
thickness of the whole section contributes to the permanent land subsidence in Cangzhou city of
the Northern China Plain. Moreover, the total compression of 2.13 m derived from the two drill
columns with addition of compression of other aquifer units is close to the officially reported 2457
mm in the subsiding center, which indicates that our analysis is viable.
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Resumo
A precipitação pluviométrica é uma vertente do processo de ciclagem dos elementos e representa uma fonte de
entrada de nutrientes nos ecossistemas além de ser a principal fonte de remoção de gases e partículas solúveis em água
da atmosfera. As águas de chuva foram coletadas mensalmente ao longo do ano de 2006, em Manaus no interior da
floresta, e em área aberta, em Boa Vista, Apuí, Tabatinga, Itapiranga e Parintins, em área aberta, sem cobertura da
floresta. O método de coleta adotado foi o de deposição úmida e determinados os parâmetros de pH, condutividade, Cl-,
SO42-, NO3-, PO43-, F-, SiO2-, Na+, Ca2+, Mg2+ e K+. O pH encontrado foi ácido variando de 4,0 a 5,0, passando a menos
ácido no período chuvoso. A condutividade foi mais elevada em Manaus na área de influência da floresta com média
anual de 18µs/cm-1 e em Apuí de 12,1µs/cm-1 . No restante das localidades os valores foram mais baixos (entre 4,8 e
7,9µs/cm-1). O Ca2+ é o cátion com maior teor, seguido do Na+, K+ e Mg2+. O SO42-, NO3- e Cl-, são os ânions mais
abundantes especialmente em campo aberto se comparados com o PO43- e F- no geral abaixo do limite de detecção. As
amostras coletadas em Manaus floresta apresentam-se mais concentradas. De acordo com a distribuição regional houve
em média um acréscimo somente de Na+ no sentido norte-sul de Boa Vista a Apuí e no sentido leste-oeste não ocorreu
variação significativa.
Palavras chave: Precipitação na Amazônia, química da chuva, chuva ácida
Introdução
A maior parte da precipitação na Amazônia é proveniente da evapotranspiração da floresta. O aquecimento da
massa de ar úmida faz com que esta suba para níveis mais altos da atmosfera onde as baixas temperaturas condensam o
vapor e formam as nuvens que precipitam com alta intensidade. Na Amazônia, as chuvas são provocadas por dois tipos
de nuvens, as rasas com 4 a 5km de altitude que se formam na estação chuvosa e as profundas que podem chegar a 10
ou 15km de altitude, típicas da estação seca (ROBERTS et al., 2001). A água de chuva fornece informações sobre a
variação espacial e temporal da composição química atmosférica, além de indicar influências de origem antrópica e
natural por estarem diretamente envolvidas no ciclo hidrológico. Com o objetivo de determinar a química da água de
chuva e as relações com a rede hidrográfica, as coletas foram distribuídas no sentido N-S em Boa Vista, Manaus e Apuí
e E-W em Tabatinga, Itapiranga e Parintins para obter uma distribuição regional e observar possíveis variações na
composição química segundo a geografia (Fig. 1).

Figura 1: Localização da área de estudo e dos pontos de amostragem.
Materiais e Métodos
A amostragem foi feita mensalmente ao longo do ano de 2006. As amostras de Manaus foram retiradas no
Mini-campus da Universidade Federal do Amazonas, no interior da floresta e em área aberta. No restante dos
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municípios foram coletadas amostras somente em área aberta, sem cobertura da floresta. Essas amostras foram
conservadas em caixa de isopor até chegada a Manaus por via terrestre, aérea ou fluvial. O coletor foi constituído de
uma garrafa plástica de 600ml acoplada a um funil de 12cm de diâmetro, com tela protetora fixa de malha de nylon na
parte superior e fixado por estaca de madeira a um metro e meio da superfície do solo. As garrafas e os funis foram
inicialmente lavados com solução 3:1 de ácido clorídrico e ácido nítrico logo após colocados em banho de ácido nítrico
2,5% (v/v) por 24 horas. Cada material foi enxaguado cinco vezes com água deionizada 18,2mΩ. Até o momento da
coleta as garrafas permaneceram cheias de água deionizada para evitar contaminação. A qualidade da água de lavagem
e banho foi determinada pela condutividade, considerada “pura” quando esta era < 1µS cm-1 o que garantiu a sua
capacidade de manter limpos os materiais utilizados para a coleta. Após a coleta a amostra para análise dos principais
cátions foi conservada com HNO3 bidestilado minimizando a formação de colóides e precipitados, os ânions juntamente
com os cátions foram mantidos na geladeira até o momento das análises.
Os coletores foram colocados pouco antes do evento chuvoso e retirados logo após para evitar a interferência
de poeiras, o que caracterizou deposição úmida. Foram determinados os parâmetros de pH e condutividade por
potênciometria, Cl-, SO42-, NO3-, PO43-, F- e SiO2- por cromatografia iônica e Na+, Ca2+, Mg2+ e K+, por ICP-MS. Os
parâmetros de pH e condutividade foram medidos após a coleta somente em Manaus e nos demais locais depois de dez
dias no máximo. Para verificar a qualidade das medidas foi feito um estudo prévio em laboratório com medidas diárias
desses dois parâmetros durante trinta dias seguidos e observou que não houve variação acentuada nos resultados de pH
e condutividade o que validou as medidas.
Resultados
O índice pluviométrico mensal ao longo do ano de 2006, no período chuvoso, novembro a maio e período seco,
junho a outubro foi de 304mm e 66mm, respectivamente. O pH encontrado nas águas de chuva foi no geral ácido.
Parintins e Tabatinga apresentaram valores médios mais altos entre 5,0 e 5,1, enquanto em Itapiranga e Manaus foram
um pouco mais baixos (pH=4) e em Boa Vista e Apuí os valores foram intermediários 4,7 e 4,5 respectivamente. Em
Manaus, a chuva abaixo da copa das árvores foi em geral mais ácida do que as de campo aberto. Na estação seca, nos
meses de junho a outubro em Manaus, Apuí, Tabatinga, Itapiranga e Parintins os valores de pH são mais ácidos que na
estação chuvosa. Em Boa Vista nesse mesmo período, que corresponde a estação chuvosa, o pH é mais alcalino, ou
seja, acompanha o mesmo padrão das demais quando considerado o volume de chuva (Fig. 2) Os valores máximos de
condutividade foram encontrados em Manaus na área de influência da floresta com média de 18µs/cm-1 e em Apuí
12,1µs/cm-1 . No restante das localidades os valores médios foram mais baixos, entre 4,8 e 7,9µs/cm-1 (Fig. 2).
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Figura 2: Valores médios mensais de pH e condutividade (µs cm-1) por localidade.
O Ca2+ é o cátion com maior concentração, apresenta valores médios entre 0,2 e 1,3mg L-1, seguido do Na+ 0,2
e 1,1mg L-1, K+ 0,1 e 0,5mg L-1 e Mg2+ 0,01 e 0,5mg L-1. Em Tabatinga e Parintins há maior concentração desses
elementos no período chuvoso e em Apuí, Manaus e Itapiranga ocorre um aumento significativo desses elementos no
período seco. Os ânions com maiores teores nas águas coletadas em campo aberto são SO42-, NO3- e Cl- com valores
médios respectivamente entre 0,2 e 2,1mg L-1, 0,3 e 1,2mg L-1, 0,1 e 0,7mg L-1. O PO43- e F- estão no geral abaixo do
limite de detecção, exceto o PO43- em Apuí com 0,7mg L-1, Manaus floresta 0,1mg L-1 e Parintins 0,02mg L-1. Observa
maiores concentrações de ânions no período seco em Apuí, Manaus e Itapiranga. Em Parintins somente SO42- e Claumentaram, assim como em Tabatinga o NO3-. Boa Vista apresenta acréscimo na carga negativa no mês de março. As
águas de chuvas com teores de cátions e ânions mais elevados foram as de Manaus com cobertura de floresta com
destaque para o Ca2+ 11,6mg L-1, Na+ 1,3mg L-1, SO42- 5,1mg L-1, NO3- 2,2mg L-1 e Cl- 1,2mg L-1.
No geral observa-se que há grande variação na proporção média de cátions e ânions nos locais estudados. O
Na+ predomina em Apuí, seguido de Boa Vista e Parintins, enquanto o Ca2+ em Manaus, com maior quantidade na
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floresta em relação ao campo aberto. O K+ tem proporção maior em Itapiranga e o Mg2+ é o menos abundante, é menor
que 2% em todas as localidades (Fig. 3). Dentre os ânions o SO42- tem maior influência em Manaus e Apuí, enquanto o
NO3- em Tabatinga e Cl- em Boa Vista e Parintins (Fig. 4).
Mg2+

100%

Ca2+
K+
Na+

Boa Vista Manaus

Manaus
Floresta

Apuí

Tabatinga Itapiranga Parintins

Figura 3: Proporção média anual de cátions nas águas de chuva.
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Figura 4: Proporção média anual de ânions nas águas de chuva.
Discussão e Conclusão
Observou-se em Apuí, Manaus e Itapiranga maior concentração dos cátions e ânions no período seco, enquanto
em Tabatinga e Parintins há aumento significativo dos mesmos no período chuvoso. Ao mesmo tempo existe uma
correlação entre o pH mais ácido no período seco e maior concentração de íons na chuva. A acidez no período seco em
todos os locais estudados deve-se a concentração de gases e poeiras na atmosfera, especialmente se for considerado que
esta época é onde ocorre o grande número de focos de queimadas na floresta. Em Manaus floresta o pH mais ácido, a
maior condutividade e consequentemente concentração de elementos dissolvidos na água é provavelmente devido à
lixiviação dos compostos orgânicos e inorgânicos presentes nas folhas. Nas águas superficiais em geral, no período
chuvoso o pH é mais ácido e as águas são mais concentradas segundo DUPRÉ et al. (1996) e GAILLARDET et al.
(1997). Como a alta pluviosidade na Amazônia influência diretamente a química das águas superficiais o
comportamento inverso do pH e da concentração destas em relação à chuva indica um maior poder de lixiviação no
período seco que só vai refletir nas águas superficiais no período chuvoso.
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Abstract
A comprehensive documentation of recent and historical landslides has been completed
for Nigeria. This document includes maps showing the distribution of over twenty
eight previous landslides and a delineation of at risk areas grouped using a priority
rating system. The record of damaging landslide events in historical time was compiled
from existing case history accounts, archival information, and information supplied by
government agencies. The record has been assembled in a relational database.
Landslides in Nigeria cause several fatalities per year. They pose threats to settlements
and structures, and often result in catastrophic damage to highways, railways, waterways,
pipelines and farmland.
The present document provides a framework for a regional hazard assessment and for
evaluating mitigation measures, emergency preparedness and landslide disaster response
strategies for the country.

A Survey of Geological Science Education in West Africa
T.C. Davies, Department of Geology and Mining, University of Jos
PMB 2084, Jos, Nigeria
daviestheo@hotmail.com
ABSTRACT
Geological Science education in West Africa is in crisis. This is a region that has
been plagued in the last decades by instability, including military coups, civil wars
and periods of economic stagnation. As a consequence, stress in living in the region’s
domestic and occupational scenes leads to poor classroom performance by both staff
and students. It induces “teacher burnout”, described by one source as physical,
emotional, and attitudinal exhaustion resulting in a detached client attitude and
reduction in work performance. Deficiencies in the basic training of Geological
Science graduates abound and are a direct reflection of inadequacies in teaching
resources and research facilities, including staffing, curriculum, equipment, fieldwork,
library and student attitude. This review considers the effect of these factors on the
quality of Geological Science education in universities in Nigeria, Ghana and Sierra
Leone.
There are about twenty departments offering Geology or Earth Science in Nigeria, two
in Ghana and only one in Sierra Leone. The sheer size of the Nigerian enrolment
(typical staff to student ratio > 1 : 50, compared with the recommended 1 : 20 by the
Nigerian Universities Commission) tends to amplify the effect of the other militating
factors that are common to virtually all the departments.
The prospect of this crisis breeds loss of confidence, but it also offers opportunities
for improving the situation. A vital part of this process is the provision of
authoritative and easily accessible information about Geological Science departments in
universities, and evolution of higher scientific education in general, within the region.
Next, we present a study of the interactions of factors that are precipitating the crisis,
since such analysis carries important implications for our understanding of the
geoscience education process, as well as for policy formulation. Questions regarding
the lack of motivation among students in Geological Science programmes and the role
of extracurricular participation and classroom performance level of students, for
instance, can provide useful pointers for determining selection criteria.
Finally, we examine how the lack of effort in addressing the crisis has resulted in a
gradual decline of employer confidence in Geological Science graduates produced by
the regions’ universities. We end by prescribing some practical measures that would
help to improve the situation - network activities, promoting and organizing regional
field courses, making more use of teaching aids, and so on. It is hoped that this
contribution will go some way towards correcting the decline and addressing the
losses.

Environmental geochemistry in disaster response and planning
Geoffrey S. Plumlee
U.S. Geological Survey
MS964 Denver Federal Center, Denver, CO, 80225, USA
gplumlee@usgs.gov
Large volumes of solid, gaseous, or liquid materials that are of potential concern from
an environmental or public health perspective are commonly produced by natural or
anthropogenic disasters (i.e., earthquakes, volcanic eruptions, wildfires, urban fires,
landslides, hurricanes, tsunamis, floods, windstorms, industrial spills, and terrorist
attacks). Examples of these materials include: contaminated and/or pathogen-containing
waters, dusts, soils, and/or sediments; gases; smoke; ash; and debris. Geochemical
processes play key roles in the environmental and health impacts of these materials. Yet,
process-focused environmental geochemistry expertise and characterization methods are
often underutilized in disaster response and planning. In part, the scientific studies needed
for detailed process characterization are difficult to plan and implement while the events
are still underway, and delayed responses can miss key transient processes and
byproducts. Further, emergency responders are focused primarily on identifying the
types, amounts, and health hazards of contaminants produced by the event, thus the
responders do not have the time or the need to collect the full range of appropriate
geological, geochemical, microbiological and other data necessary to understand the full
range of physical and chemical processes that influence contamination from these
extreme events. A thorough characterization and understanding of geochemical and
environmental processes that occur during specific disasters can be used to better
anticipate effects of and plan for similar future disasters. A broad spectrum of
environmental geochemistry capabilities and broader earth science capabilities can be
applied to help emergency response authorities and the public health community in their
initial hazardous materials assessments immediately following disasters. More
importantly, and more uniquely, environmental geochemistry and earth sciences can also
provide important contributions such as characterizing the physical and chemical makeup
of materials generated by disasters, discriminating possible multiple sources of the
materials, tracking dispersal and evolution of materials in the environment, understanding

how the materials respond to environmental processes, and identifying key
characteristics and processes that influence the materials’ toxicity to exposed humans
and ecosystems. There are a number of examples from past disasters that help illustrate
the environmental geochemistry role, provide lessons learned, and underscore future
opportunities for truly interdisciplinary collaboration with emergency responders and
public health specialists in disaster response and planning.

Caracterização geoquímica dos sedimentos superficiais do Estuário do rio Guadiana (SW da
Península Ibérica)
Boski T., Correia, V., NietoJ.M., Delgado J.
ABSTRACT
This work has been developed with the aim of determining the environmental quality of the sediments in the
Guadiana river estuary, and evaluating the possible incidence that some processes associated to human activities, such
as the acid mine drainage, or the urban effluents, could produce in this sediments. For this purpose, the geochemical and
granulometric characterization of the estuary sediments have been determined, and the enrichment factors have been
calculated for the most important metals and metalloids such as As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn. The
analysis of the results obtained evidences a distribution of the metals and metalloids in two groups: Group I with
elements with a natural origin (Al, Fe, Mn, Co, Cr and Ni), and Group II, with elements associated to an anthropic
origin (As, Cd, Cu, Pb and Zn). The enrichment factors for the elements of the Group II, are indicative of the existence
of a diffuse mining contamination, associated with the acid mine drainage of internal zones of the basin. There has been
also found out anomalous concentrations of some of these elements near the villages of Ayamonte and Villa Real de Sto
Antonio.
Key words: sediment quality, estuary, trace elements Guadiana River
RESUMO
Este trabalho foi efectuado para avaliar a qualidade ambiental dos sedimentos no estuário do rio Guadiana, assim
como a eventual influência que alguns processos associados às actividades humanas (drenagem mineira ácida ou
efluentes urbanos), podem produzir nestes sedimentos. Foi efectuada a caracterização geoquímica e granulométrica dos
sedimentos estuarinos e calculados os factores de enriquecimento para os metais e metalóides mais significativos, tais
como As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn. As análises dos resultados obtidos evidenciam a distribuição dos metais
e metalóides em dois grupos: Grupo I com elementos de origem natural (Al, Fe, Mn, Co, Cr and Ni), e Grupo II, com
elementos associados a uma origem antrópica (As, Cd, Cu, Pb e Zn). Os factores de enriquecimento do Grupo II são
indicativos da existência de contaminação mineira difusa associada com drenagem mineira ácida das zonas internas da
bacia. Também foram encontradas concentrações anómalas de alguns destes elementos perto das localidades de
Ayamonte e Vila Real de Santo António.

INTRODUÇÃO
Os estuários são meios sedimentares de interacção fluvio-marinha (Lozano-Soria et al., 2005) onde se produzem
importantes trocas de biomassa, sendo estes como ambientes propícios para a acumulação de elementos potencialmente
contaminantes (Sanger et al., 1999; Spencer et al., 2003). Neste sentido, a água e os sedimentos transportados ao
estuário pelos cursos fluviais e pelo mar, determinam a partir das suas propriedades físico-químicas a qualidade
ambiental do citado meio.
Tendo em conta que a contaminação do meio ambiente é muito variável com o tempo e posição (Van Alsenoy et
al., 1993), e além disso, estes sistemas sofrem fortes pressões antrópicas, já que neles e na sua periferia se localizam
numerosas populações, que juntamente com o desenvolvimento de múltiplas actividades humanas originam importantes
modificações nas condições ecológicas e ambientais, desenvolveu-se este trabalho com o objectivo de determinar a
qualidade ambiental do estuário do rio Guadiana. Pretendeu-se, portanto, avaliar a possível incidência sobre o meio de
alguns processos derivados das actividades humanas, como a drenagem ácida de minas, os efluentes industriais ou
urbanos, que podem causar uma forte degradação dos ecossistemas em numerosos estuários (Pérez et al., 1991; Birch,
1996).
O estuário do Guadiana está situado quase na sua totalidade no Domínio Central da Zona Sul-Portuguesa.
Atravessa os materiais da Faixa Piritosa Ibérica (FPI), e só na sua desembocadura o rio atravessa materiais do NeógenoQuaternario pertencentes à margem SW da depressão do Guadalquivir, junto com escassos afloramentos mesozóicos
distribuídos a norte da localidade de Ayamonte e no Algarve português. Associado à produção destes depósitos de
sulfuretos origina-se um lixíviado ácido com elevadas concentrações de metais e metalóides como Fe, Cu, Zn, Pb, Cd,
Mn, As, etc. e sulfatos (SO42-) que podem ser incorporados na rede de drenagem. Estes lixíviados são responsáveis pela
contaminação do meio ambiente e a degradação da qualidade das águas do extremo sul da Bacia do Guadiana, e por
consequência, das zonas de sapal existentes no estuário.
METODOLOGIA
Foram recolhidas, na totalidade, 89 amostras tanto no canal principal do estuário do rio Guadiana, como em
zonas de sapal localizadas no Município de Castro Marim e de Vila Real de Santo António (Portugal) e no Município
de Ayamonte (Espanha).

As amostras de sedimento foram recolhidas com uma sonda manual na periferia do canal dos lugares
seleccionados, conservadas adequadamente em bolsas de plástico hermeticamente fechadas e georreferenciadas para
posterior implementação no Sistema de Informação Geográfico.
A composição química dos sedimentos recolhidos foi analisada nos laboratórios ACME LTD (Canadá). Os
elementos maiores assim como uma série de elementos traço indicativos de possíveis contaminações do meio ambiente
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn), foram determinados mediante espectrometria óptica (ICP-AES) e de massas
(ICP-MS). Outros parâmetros como carbono e enxofre total foram obtidos mediante LECO.
Para uma correcta caracterização da qualidade ambiental dos sedimentos é importante uma caracterização do
tamanho do grão uma vez que os metais responsáveis pela contaminação tendem a acumular-se nas fracções de tamanho
de grão menores, fundamentalmente em siltes e argilas. O estudo granulométrico das amostras de sedimento foi feito
com o instrumento Malvern Mastersizer 2000©.
Os Factores de Enriquecimento (FE), que comparam a concentração de um determinado elemento no meio com
o esperado, isto é, com o fundo geoquímico regional, excluindo as entradas de carácter antrópico, foram calculados a
partir da equação:
FE = ([M]/[N]) amostra / ([M]/[N]) fundo geoquímico
Onde: [M]amostra = concentração do metal para as amostras estudadas, [M]fundo geoquímico = concentração
média do metal em sedimentos não contaminados, [N] amostra = concentração do elemento normalizador para cada
amostra, [N] fundo geoquímico = concentração média do elemento normalizador (fundo geoquímico).
Para o cálculo do fundo geoquímico regional foram utilizados os sedimentos de uma sondagem profunda CM 5
(Fletcher, 2004), a uma profundidade superior a 15m, e como elemento normalizador optou-se pelo Cs.
Optou-se pela utilização do Cs como normalizador já que se associa dominantemente à fracção argilosa (Lee and
Cundy, 2001; Daskalakis and O'Connor, 1995), o qual se deduz das correlações encontradas entre este elemento, a
fracção argilosa das amostras e a maioria dos metais traço (Aloupi and Angelidis, 2001) (Figuras 1a, 1b e 1c).
Figura 1
a – Relação linear entre Cs e alumínio nas amostras superficiais de sedimentos do estuário do rio Guadiana.
b – Relação linear entre Cs e silício nas amostras superficiais de sedimentos do estuário do rio Guadiana.
c – Relação linear entre Cs e crómio nas amostras superficiais de sedimentos do estuário do rio Guadiana.

Estabeleceu-se uma classificação dos factores de enriquecimento (FE) calculados, onde FE <1 indicam zonas
não contaminadas, FE entre 1 e 2 indicariam zonas debilmente contaminadas e FE> 2 definem zonas contaminadas.
Com o método geoestatístico de krigagem e com o auxílio do software ArcGIS, geraram-se mapas de
distribuição de FE.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Estudo granulométrico
Os dados granulométricos permitiram determinar que 97,5% das amostras superficiais recolhidas no estuário são
siltes ou siltes arenosos, enquanto que as restantes (RG- 1, RG- 2 e S-00-14) correspondem a uma faixa de areia
localizada no canal principal nas proximidades de Vila Real de Santo António.
Não se observaram grandes diferenças na distribuição da granulometria para os diferentes sub-meios estudados.
Geralmente as amostras de zonas internas do estuário (canais de sapal e planuras de inundação) apresentam maiores
concentrações em argilas e siltes, enquanto que a fracção arenosa se apresenta mais abundante com a aproximação do
canal principal estuarino.
Elementos maiores
Os sedimentos compõe-se, dada a sua natureza siliciclástica, fundamentalmente por SiO2, Al2O3, com valores
médios de 74 %, apresentando concentrações médias de 58,19 % e 15,81 % respectivamente. Seguem a esta associação
Fe2O3 (6,07%), K2O (2,50%) e Na2O (2,43%), estando o resto dos elementos analisados em concentrações médias
inferiores 2%, chegando a 0,07 % para o caso do MnO (Tabela 1).

Em geral a distribuição dos elementos maiores é muito homogénea para todo o estuário. Os valores que se
desviam claramente da média (Tabela 1) pertencem às amostras correspondentes à barra fluvial arenosa localizada no
canal principal. Nos canais de sapal secundários verifica-se um padrão característico destes meios, com um decréscimo
na proporção de SiO2 e um aumento de Al2O3 e Fe2O3 com a distância ao canal principal. Esta evolução dos
elementos maiores está de acordo com a distribuição das granulometrias.
Tabela 1 – Valores médios das concentrações dos elementos analisados do estuário do Guadiana.
Mínimo

Mediana

Máximo

Media

MSD

42.38
1.06
0.24
0.05
0.15
0.25

57.08
16.31
6.20
1.73
0.81
2.47

96.58
19.24
7.94
2.08
2.01
3.81

58.19
15.81
6.07
1.69
0.84
2.43

0.55
0.20
0.09
0.02
0.02
0.04

0.56
0.04

2.58
0.97

3.02
1.10

2.50
0.94

0.03
0.01

0.02
0.01
0.40
0.12
0.01
1,10
58,90
0,10
0,30
1,00
0,80
0,70
1,00
19,40
15,40
3,00
20,10

0.15
0.05
11.10
1.77
0.20
20,70
385,60
0,20
16,50
37,00
45,75
29,75
27,00
106,50
132,60
128,00
222,60

0.24
0.19
25.20
7.23
1.78
81,80
495,90
0,70
23,70
49,00
69,60
41,60
40,10
129,30
175,60
311,00
321,80

0.15
0.07
11.16
1.90
0.28
23,14
379,31
0,23
15,59
34,73
45,62
28,31
26,21
101,16
128,13
133,68
211,16

0.00
0.00
0.23
0.06
0.02
2,14
4,41
0,02
0,79
1,65
2,54
1,40
1,32
3,83
4,59
9,11
9,53

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
MnO
LOI
TOT/C
TOT/S
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Rb
Sr
Zn
Zr

Elementos traço
As concentrações mais elevadas são de elementos como Ba, Zr, Zn, Sr, Rb, cujos valores médios superam os 100
mg/kg. Estes valores altos associam-se a fragmentos de conchas para o caso de Sr e Rb, ou a minerais pesados como
zircão, para o caso do Zr, muito abundantes nos sedimentos costeiros adjacentes. Igualmente encontraram-se
concentrações significativas de elementos potencialmente contaminantes como Cu, Cr, Ni, Pb, As e Cd (Tabela 1). A
distribuição de elementos vestigiais apresenta em geral um padrão similar ao descrito para os elementos maiores,
contudo existem elementos que apresentam máximos muito localizados.
Para completar a caracterização geoquímica dos sedimentos realizou-se uma análise dos componentes principais
mediante os coeficientes de correlação de Pearson, para um nível de significado de 0,05.
A análise em componentes principais evidenciou a existência de dois grupos de elementos claramente
diferenciados: Grupo I – variáveis Co, Cr, Ni, Fe, Al e Mn que estão associados à fracção argilosa dos sedimentos e
parecem apresentar em geral uma origem natural e Grupo II – variáveis As, Cd, Cu, Pb e Zn que estão associadas às
entradas de natureza antrópica no sistema, principalmente derivadas dos processos de AMD produzidos em zonas
internas da bacia (Figura 2).
Figura 2 – Representação das variáveis seleccionadas no 1º plano factorial. Variância explicada pelo plano
factorial 76%.
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A partir dos dados superficiais e do fundo regional, normalizados em relação a Cs, calcularam-se os Factores de
Enriquecimento de As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. De acordo com os 4 níveis de enriquecimento definidos, com
respeito ao fundo geoquímico regional, constatou-se que: 1) Elementos empobrecidos: Cr; 2) Elementos debilmente
enriquecidos: As e Ni; 3) Elementos enriquecidos: Co, Cu, Pb e Zn; 4) Elementos fortemente enriquecidos: Cd (Figura
3).
Figura 3 – Factores médios de enriquecimento para os elementos estudados no Estuário do Guadiana, utilizando
como elemento de referência o Cs. Os valores de FE estão em escala logarítmica.
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A partir da análise espacial da distribuição dos factores de enriquecimento, encontraram-se três associações de
elementos caracterizadas por diferentes origens de enriquecimento, que por sua vez se confirmam nas análises dos
componentes principais: 1) Cu, Pb: cuja distribuição se associa a uma contaminação “difusa” de origem mineira, 2) As,
Cd, e Zn: cuja distribuição “difusa” é de origem mineira e da presença de outros focos pontuais de contaminação, 3) Co,
Cr e Ni: cuja distribuição se interpreta como de origem natural, que à excepção de Ni não apresentam outras fontes
pontuais de contaminação.
CONCLUSÕES
Este estudo permitiu evidenciar a existência de uma contaminação dos sedimentos do estuário do Guadiana de
origem “difuso”, relacionada com a drenagem ácida de minas que se produz em zonas internas da bacia (Delgado et al.,
2006). A partir da análise da distribuição de factores de enriquecimento, foi possível estabelecer zonas de
vulnerabilidade ambiental no estuário do Guadiana aonde se encontraram importantes anomalias geoquímicas dos
elementos traço com respeito aos valores de fundo geoquímico. Estas zonas são: 1) Porto desportivo e localidade de
Ayamonte, zona relacionada com uma anomalia de As; 2) Imediações das localidades de Ayamonte e Vila Real de
Santo António, com factores de enriquecimento de Cd; 3) Esteiro de Castro Marim, onde se aprecia uma fonte de
contaminação por Ni e no canal principal estuarino; e 4) Porto de Ayamonte e Esteiro de Castro Marim, onde se
registam concentrações de Zn.
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INTEGRATING EARTH AND HEALTH SCIENCES: SUCCESSFUL
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Abstract:
The interface between the earth sciences and public health is pervasive and complex.
Collaborative research at this interface is in its infancy, with great potential to ameliorate
the adverse health effects and enhance the beneficial health effects from earth materials
and earth processes. The earth sciences and public health research communities share a
responsibility and obligation to work together to realize the considerable potential for
both short-term and long-term positive health impacts.1
This presentation will highlight examples where collaborative research interactions
among earth scientist and public health professional have provided solutions to a range of
environmental health issues.
1. Earth Materials and Health – Research Priorities for Earth Science and Public
Health. National Research Council and Institute of Medicine of the National
Academies, Washington, DC USA, 2007. ISBN: 0-309-66852-2.
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The Research Group on Medical Geology of the Universidad Nacional de Colombia
has been leading, since its very beginning, the research training of students and,
the development of research activities and academic proposals, which grant the
advance in the interdisciplinary knowledge of the geological resources in direct
relation with the welfare and health of the Colombian society. In our country are
classic the works on environmental geochemistry directed to characterize natural
components either as probable sources of human or animal pathogenesis or, on
the contrary, as sources of non conventional therapeutics or pharmacy products.
Medical Geology in Colombia has a lot to contribute in solving public health
problems, social welfare and in the identification of factors that help to mitigate
effects of global warming. Because it is a new field in Colombia, it offers good
opportunities for economic and social development, employment and academic
application.
In a globalize world, the knowledge of the planet should not be exclusivity of
“developed” countries but the “developing” countries should articulate in an efficient
manner to the new research fields, even more if these areas can generate positive

impacts on the society helping to improve the assessment of their resources and
the best ways to manage them towards a sustainable development to ensure a
safer, healthier and prosperous world.
The Group established five working lines to guide the research:
- Hydrological Resources, Environment and Health in Colombia
- Mining-energetic Resources, Pathogeneses and healing potentials.
- Forensic Geology: support of the judicial and penal system of Colombia
- Natural History and contributions to Medical Geology.
- Sample and reference Collections for Medical Geology
- Informatics and Medical Geology.
The evaluation and recuperation of studies on the proposed lines would soon allow
divulgation of a Documental Brochure of Medical Geology in Colombia, in
preparation, with bibliographic queries of author, title or descriptor, geospatial
localization, geochemical components, pharmaceutical products, pathologies and
pathogenesis, including scientific nomenclature and social groups being affected or
with the understanding of the use and handling of geological resources.
As an advance of the work in progress, a case study is presented: Geological and
Geochemical Characterization of the clays with potential therapeutic applications in
the Colombian Amazon: Leticia and Araracuara. An approach to Medical Geology
in a bicultural territory par excellence, a vast area covered with clay deposits that
have been traditionally used by local indigenous societies for therapeutic purposes.
The proposal inserts in the field of Medical Geology, a multidisciplinary area to be
implemented and promoted in Colombia.
Trends are present in accordance with the presence, absence and potential healing
use of the clay resource compared with the epidemiological profile of the human
groups and settlements that inhabit the region where the study is being developed.

MEDICAL GEOLOGY IN BRAZIL
Cassio Roberto da Silva (cassio@rj.cprm.gov.br)
Geological Survey of Brazil-CPRM
Among the pioneering works aiming at medical geology in Brazil, the lowdensity geochemistry survey in the State of Parana, South Brazil, including analyses of
river sediments, water and soil, was the base for identification of dental fluorosis associated
with groundwater consumption and also led to discovery of extensive anomalies of bromide
and chloride possibly related to prevalence of cancer in northern Parana.
Researchers from the Federal University of Bahia identified Pb and Cd in
children’s blood caused by exposure to waste of a Pb smelting plant in Santo Amaro, State
of Bahia, northeastern Brazil. Researchers from the Minas Gerais Environmental Agency
(FEAM), UNICAMP and other institutions in Minas Gerais State in collaboration with
Freiberg University also identified elevated arsenic contents in children’s urine in areas
affected by old gold mining in the Iron Quadrangle, State of Minas Gerais. In 2003, in the
Amapa State, professionals from the Evandro Chagas Institute identified high As contents
in human hair among people from a locality in the vicinity of a waste disposal of a Mn
metallurgy (ICOMI Company), however, without risk to human health.
In 2003, UNICAMP researchers in a joint venture with geoscience and
health institutions presented the outcomes on survey on children’s blood contamination by
Pb in association with emissions from a Pb smelter in Adrianópolis, State of Parana. In the
same region, in the Iporanga municipality, State of São Paulo, high As contents were found
in soil, however, no harm for human health was observed.
Several researchers of CETEM, FIOCRUZ, UFPA, INPA, UFAM, UFRO
and Evandro Chagas Institute have investigated and published about Hg contamination and
risk for human health in the Amazon Region.
After the 2002 Brazilian Geological Congress in João Pessoa, Paraiba State,
researchers and professionals from universities and institutions decided to build a
discussion group called Environmental Geochemistry and Medical Geology NetworkREGAGEM ( regagem@ige.unicamp.br) currently with 350 members and, to propose the
Environmental Geochemistry and Medical Geology Program – PGAGEM – in the scope of
the Geological Survey of Brazil where a website on Medical Geology was created (
www.cprm.gov.br/pgagem ).
In the Medical Geology Symposium during the 32nd International Geology
Congress, Florence-Italy/2004, out of 33 works presented, 4 were presented by Brazilian
researchers.
The first Medical Geology workshop in Brazil was held at UNICAMP in
2003, with a short-course conducted by Olle Selinus, Robert Finkelman and Jose Centeno
active members of the IGCP-454 of IUGS. Around 110 Brazilian researchers and students,
mainly from Geosciences, Health and Chemistry areas, participated.
The second event occurred in Rio de Janeiro city in June 2005, when the
former researchers conducted a short-course at the Geological Survey of Brazil
Headquarter. Surprisingly, there were 56 papers presented by Brazilians (12 lectures and 44
panels) and the participation of 210 professionals of Geosciences (48%), Health (16%),
Chemistry (4%) areas, other professionals (11%) and Geology graduation and posgraduation students (21%), from several States (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana,

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goias, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco,
Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas e Rondônia).
Due to the good quality of those papers, the organizers were encouraged to
edit a book “Geologia Médica no Brasil”, with 30 articles and case studies, 211 pages 1.000
printed copies. The case studies were concerned to As, Hg, F, U, Pb health hazard
evaluation and heavy metals in public water supply, in North and Northeastern regions of
Brazil. Because of the good acceptance, the book was translated into English.
Several volumes of the famous “Essentials Medical Geology” have been
purchased, among them 16 for the Geological Survey of Brazil and 30 for researchers from
several institutions and regions of the country.
The data and facts reported above show that Medical Geology in Brazil has
been increasing since 2003, mainly related to the building of a discussion network,
improvement of the National Research Program and creation of a website, as well as,
organization of short courses conducted by IGCP-454 project and other institutions.
Starting with less than 10 researchers in 2000, nowadays there are approximately 80
researchers working on this area. Nevertheless, participation of people from Health sector is
still very weak, requiring greater interaction with them.
We envisage a continuous growth of Medical Geology in the coming years
with the inclusion of this discipline in the Medicine and Geology undergraduate courses
using the “Essentials Medical Geology” as a textbook. It is foreseen that Medical Geology
will definitely consolidate its importance and relevance in the diagnosis and prevention of
diseases related to excessive or deficient human exposure to chemical elements found in
nature or in polluted areas.

O REGISTRO DA EVOLUÇÃO DA QUÍMICA ATMOSFÉRICA E DA
VARIABILIDADE CLIMÁTICA NOS TESTEMUNHOS DE GELO
Jefferson Cardia Simões
Núcleo de Pesquisas Antárticas e Climáticas
Instituto de Geociências - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
e-mail: jefferson.simoes@ufrgs.br
A ciência dos testemunhos de gelo provê informações essenciais para a
compreensão da evolução da química atmosférica e do clima ao longo dos últimos
800 mil anos. Esses verdadeiros arquivos naturais de informações ambientais
preservam a química original do momento da condensação e precipitação dos
cristais de neve, pois geleiras e mantos de gelo são constituídos por neve que
acumulou e acumula-se na forma de camadas horizontais ao longo do tempo.
O registro geoquímica (mais corretamente, glacioquímico) dos testemunhos
de gelo conta uma história detalhada sobre a composição química atmosférica,
eventos climáticos e processos vulcânicos, As mais de 50 variáveis medidas nesses
testemunhos provêem informações, por exemplo, da variação da temperatura média
superficial do planeta, variabilidade e origem da precipitação, da atividade biológica
terrestre e marinha, da poluição global, sobre a capacidade de oxidação da
atmosfera, atividade solar, vulcanismo, influxo de material extraterrestre, processos
de desertificação e variabilidade do nível dos mares. A grande resolução temporal
desse arquivo (algumas vezes mesmo semi-sazonal), permitiu a investigação em
detalhe dos ciclos glaciais-interglaciais, claramente mostrando um sistema de
rápidas oscilações e abruptas variações climáticas, algumas vezes no espaço de
uma geração humana. Já para os últimos 10 mil anos, os testemunhos de gelo
apresentam o mais detalhado registro da variabilidade climática e a interferência
antrópica na química atmosférica.
Os testemunhos mais profundos e com gelo mais antigo foram obtidos nos
dois mantos de gelo (Antártica e Groenlândia). Na Antártica, onde o gelo atinge
quase 5 km de espessura, na estação franco-italiano do Domo C (Domo Concordia EPICA ice core) a perfuração atingiu 3.270 m de profundidade, recuperando
amostras formadas há 800.000 anos, já na estação russa de Vostok foi realizada a
perfuração mais profunda (3623 m, 420 mil anos de dados), Domo Fuji atingiu 3029
m Foram as análises químicas das bolhas de ar retidos entre os cristas de gelo
desses testemunhos que permitiram a determinação da concentração de gases
estufa (CO2, CH4, NO2) no período anterior das medidas diretas na atmosfera
(somente a partir de 1958). Os resultados mostram claramente um aumento em 36%
na concentração de CO2 e em 130% na de CH4 desde o início da “revolução
industrial”. Mais importante, ao longo dos últimos 720 mil anos nunca a
concentração desses dois gases superou os valores das ultimas 3 décadas. Essas
informações tiveram alto impacto na negociação de vários protocolos ambientais
(como o Protocolo de Quioto) e são base para muitas das discussões no âmbito do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima (IPCC).
Na Groenlândia, vários testemunhos de gelo profundo mostram um quadro
climático com variações abruptas ao longo dos últimos 120 mil anos, destacam-se
os projetos do Greenland Ice Core Project - GRIP (Groenlândia, 3029 m, 110 mil
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anos de dados), NorthGRIP - NGRIP (3090 m, 123 mil anos de dados) e o
Greenland Ice Sheet Project 2 - GISP2 (3053 m, 110 mil anos de dados). O
resultado mais importante foi a descoberta pelos glaciólogos Willi Dansgaard e Hans
Oescher que o último glacial (115.000 a 11.700 anos antes do presente) foi marcado
por picos de aquecimento abrupto (algumas décadas), seguido por um resfriamento
(5–10°C na temperatura atmosférica) em alguns sécul os, e apresentando uma
quasi-ciclicidade de 1500 anos. Estes eventos, conhecidos hoje com ciclos
Dansgaard-Oeschger, destroem a idéia de um glacial homogeneamente frio.
O estudo das razões O18/O16 e H2/H1 nos testemunhos de gelo
revolucionaram o conhecimento da evolução dos ciclos glaciais-interglaciais. Junto
com os testemunhos de sedimentos de fundo oceânico compreendemos hoje que ao
longo dos últimos 3 milhões de anos tivemos 27 ciclos glaciais-interglaciais, cujo
ritmo é claramente dado pelas variações dos parâmetros orbitais terrestres (ciclos de
Milankovitch).
Micropartículas insolúveis permitem a obtenção de séries temporais
continuas e com resolução sazonal e em décadas. O estudo de micropartículas
continentais (poeira) depositadas no gelo e originárias da erosão eólica e deflação
dos solos revela importantes conclusões sobre o transporte, padrões e perturbações
da circulação geral e grau de turbidez da atmosfera, além de períodos de maior
aridez continental.
Já na escala temporal humana, e considerando uma rede de testemunhos
rasos e médios (algumas centenas de metros de profundidade) e travessias dos
mantos de gelo para amostragem de neve superficial, a glacioquímica provê
informações essenciais sobre a poluição global. Caso exemplar, foi a descoberta
que o Império Romano já poluía com chumbo a atmosférica ártica ao redor de
200 d.C. Testemunhos nas montanhas da América do Sul (9 já foram obtidos) e da
China mostram tanto o padrão continental de variabilidade climática na escala
decenal, como mudanças em hábitos agrícolas.
Esta apresentação revisa as principais realizações da ciência dos
testemunhos de gelo, os programas internacionais presentes e as pesquisas
brasileiras na Antártica e na América do Sul.

O Projeto de Geomedicina no Paraná
Dr. Bonald Figueiredo – Instituto Pelé Pequeno Príncipe
A relação entre o teor de elementos químicos e outras substâncias no ambiente e as condições de
saúde vegetal, animal e humana agregando competências de profissionais das geociências deverão
convergir em um sistema de Web Mapping, possível de se acessar via Internet por pesquisadores e
órgãos oficiais. O objetivo principal é identificar distúrbios da saúde humana provocados por fatores
ambientais em todo estado do Paraná. Como objetivo secundário, procura-se também estudar a
relação entre fatores biológicos (por exemplo, infecções virais) ou fatores físicos e doenças de
aparecimento crônico. Dados retrospectivos e prospectivos dos teores de elementos químicos,
densidade de consumo de agrotóxicos, taxa de mortalidade, e outros, serão incorporados ao
sistema de web mapping em desenvolvimento.
A modelagem do geoprocessamento com representação cartográfica dos teores de elementos
químicos (ou sustâncias tóxicas) e da morbi- mortalidade para doenças poderiam sugerir uma
possível relação de causa e efeito. Entretanto, embora seja este o objetivo pretendido, alertamos
para o fato de que este tipo de correlação pode ser apenas uma coincidência e por isto exige
estudos posteriores mais específicos como coorte. Da mesma forma, coorte não tem condições de
definir causalidade mas é capaz de abordar hipóteses etiológicas. Neste tipo de estudo, a
longitudinalidade ou seguimento, compara a experiência ao longo do tempo de um grupo exposto e
outro não exposto ao agente químico e o evento (doença). Considerando que o resultado do estudo
de coorte também sugere uma relação de causa e efeito, seria ainda preciso experimentos in vitro
e/ou in vivo com animais de laboratório para definir a causalidade. Assim, é preciso que as
informações e conclusões não sejam precipitadas. Para se avaliar um grande número de dados
distribuídos por região, o profissional em ciências da computação facilita o trabalho de triagem,
permitindo por exemplo, a implementação de sistema de busca pela correlação entre agente e
evento. A geomedicina poderia se estender também ao estudo dos fatores físicos e biológicos,e até
mesmo considerar que a parte genética ou biológica da população exposta pode facilitar ou dificultar
o aparecimento de doença. Com isso, alguns indivíduos ou subpopulações, com diferentes etnias,
podem apresentar risco significativamente maior de desenvolver câncer quimicamente induzido do
que a média populacional, devido às diferenças expressivas nos processos de ativação e
detoxificação (Idle, 1991; Gilluland, 1997; Caporaso, 1999). Grande parte dos pró-carcinógenos
químicos presentes no meio ambiente são quimicamente inertes. Para tornarem-se metabólitos
altamente reativos, capazes de ligarem-se ao DNA e exibirem atividade carcinogênica, necessitam
da ativação metabólica pelas enzimas oxidativas (de ativação) da fase I, que são principalmente
enzimas da superfamília Citocromo P450. Assim, cada indivíduo, dependendo do grupo racial e da
sua condição biológica normal ou modificada (herdada de um dos pais ou adquirida após o
nascimento) pode apresentar alguma suscetibilidade a um determinado agente químico. Esta
característica é geralmente estimada por meio de um ou mais marcadores biológicos
(biomarcadores). Biomarcador pode ser definido como método, estrutura ou processo que se
encontra na via causal, ou intimamente ligado a esta, entre o momento da exposição e a doença
(por exemplo, em qualquer etapa do processo carcinogênico) (Bartsch, 2000).
A navegação pelo sistema de Web Mapping é semelhante àquela dos mapas do site de busca
Google: é possível arrastar as imagens para qualquer lado da tela e aumentar ou diminuir o
tamanho. As quantidades dos elementos químicos e de ocorrência de doenças são marcadas por
cores: o cinza indica concentração nula, com o aumento de incidência di elemento indo do azul para

o vermelho, que corresponde à mais alta incidência. O cruzamento de dados acontece quando um
mapa é colocado sobre o outro e a camada superior é ajustada para ficar transparente.
O programa foi idealizado a partir de uma pesquisa anterior a incidência de câncer no córtex
das glândulas supra-renais de crianças do Paraná. A ocorrência do tumor é maior no estado do que
em outras regiões do Brasil e do resto mundo e manifesta-se em crianças que apresentam uma
mutação específica no gene P53. O estudo levou em conta os municípios onde vivem os bebês com
a mutação e pretende-se fazer o mapeamento completo do gene mutante em todos os municípios do
Paraná (cerca de 200 mil testes de DNA até o final de 2007) e verificar a influência de fatores
ambientais sobre esta doença.

SOLO, AGRICULTURA TROPICAL E MEIO AMBIENTE
Adolpho José Melfi
Prof. Titular do Departamento de Ciências do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz–
ESALQ/USP

ABSTRACT
The concept of global warming is linked to the emission of such greenhouse gases as carbon dioxide,
methane and oxides of nitrogen, mainly produced by human activities related to the use of fossil fuels.
However it is also true that we cannot neglect the contribution that the changes of the soil usage and
agriculture and pasturage activities, especially those developed in the tropical regions of the globe, gives to
increase emissions of the greenhouse gases to the atmosphere. As we know, that’s in these warm and humid
regions, which are the greatest forest of the planet, where the developing countries are situated which have their
economy heavily supported by agriculture and pasturage.
In this lecture, I would like to point out some aspects and show three Brazilian examples of how the soil
management the tropical agriculture can modify the greenhouse gases cycle, contributing thus to decrease or
increase the global warming of the planet: no tillage and conservative harvest, application of sewage solid
residues and biofuel production from sugar cane culture.

INTRODUÇÃO
Quando se fala em “aquecimento global” e “mudanças climáticas” nos vem à mente as importantes
quantidades de gases de efeito estufa que os países industrializados injetam na atmosfera em função da queima de
combustíveis fósseis, utilizados na geração de energia elétrica, nas atividades industriais, e nos transportes. Hoje,
ninguém mais coloca em dúvida que essas emissões, feitas pelos países industrializados, desempenham um papel
importante para o aquecimento global do planeta.
Entretanto, é também verdade que não se pode mais negligenciar a contribuição que as mudanças no uso
do solo e as atividades agropastoris, em especial as desenvolvidas nas regiões tropicais do globo, fornecem para o
incremento das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Como se sabe, são nestas regiões quentes e
úmidas, onde as maiores florestas do planeta estão localizadas, que se encontram situados os países em
desenvolvimento, e que possuem uma economia fortemente apoiada na agricultura e pecuária.
Nesta palestra, gostaria de tecer alguns comentários sobre este tema de fundamental importância para a
humanidade e mostrar alguns exemplos de como o manejo do solo e a agricultura tropical podem contribuir para
atenuar a emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera.
IMPORTÂNCIA DO SOLO COMO RESERVATÓRIO DE CARBONO
Apesar de seu baixo teor médio em matéria orgânica (aproximadamente 5%), o solo representa um dos
mais importantes reservatórios de carbono na superfície do planeta. Sua presença quase contínua em toda a
superfície emersa da Terra e sua grande espessura, em especial nas zonas tropicais úmidas, explicariam sua
importância. Enquanto a atmosfera apresenta um conteúdo de C da ordem de 730 Pg (petagrama = 1015), e a
biosfera (vegetais) entre 470 e 655 Pg, o solo (pedosfera), no seu primeiro metro de espessura, possui um
conteúdo de C situado entre 1.500 a 2.000 Pg. Se considerarmos somente os 30 primeiros centímetros, onde atuam
com mais intensidade os principais processos de transferência de matéria orgânica entre a biosfera, a atmosfera e a
pedosfera, a quantidade de C alcança 800 Pg.
PAPEL DA AGRICULTURA TROPICAL NO AQUECIMENTO GLOBAL
A agricultura e mudanças do uso do solo contribuem com cerca de 35% das emissões totais de gases de
efeito estufa para a atmosfera. Uma análise das emissões globais mostra que seu padrão varia de acordo com a
fonte de emissão (industriais e transporte, agricultura e mudanças do uso do solo). As atividades industriais e
transportes, apoiadas na queima de combustíveis fósseis, emitem principalmente CO2, sendo subordinadas as
emissões de CH4 e NOx. No caso das atividades agro-pecuárias, as emissões de metano, gás cujo poder de
absorção dos raios infravermelho é muito maior, dominam largamente sobre o CO2 e NOx. Isto se deve
principalmente às imensas superfícies cultivadas com cereais, em especial o arroz e à criação de bovinos.

IMPACTO DO AQUECIMENTO GLOBAL NA AGRICULTURA TROPICAL
Hoje, percebe-se mais claramente as relações existentes entre essas atividades e as alterações que
ocorrem nos ciclos de certos elementos de importância ambiental como, carbono e nitrogênio, por exemplo, e, por
conseqüência sua influência na emissão de gases de efeito estufa. Apenas para ilustrar o que acaba de ser dito
tomamos o caso do Brasil, país que o ocupa a 17ª posição entre as nações que mais emitem gases de efeito estufa,
quando são consideradas somente as atividades industriais e transporte (queima de combustível fóssil). A situação
torna-se totalmente diferente quando são consideradas as emissões de CO2, CH4 e NOx produzidas pelas
mudanças do uso do solo ou atividades agro-pecuárias. O país salta da 17ª para a 4ª posição entre os paises que
mais poluem a atmosfera com gases do efeito estufa.
Em seu funcionamento, como corpo vivo, o solo pode, em função de seu manejo e das práticas agrícolas
aí realizadas, ser responsável tanto pela emissão de CO2, aumentando desta forma o conteúdo desse gás na
atmosfera e, conseqüentemente, contribuindo para o aquecimento global, como, ao contrário, pelo seqüestro de
carbono, reduzindo assim seu conteúdo na atmosfera. Torna-se, portanto, evidente que as práticas agrícolas e o
uso do solo são importantes para o controle do ciclo do carbono. Infelizmente, até agora “policy markers” não
reconheceram, com a devida atenção o importante papel que o solo pode representar para o meio ambiente, sob o
ponto de vista das mudanças globais.
Previsões feitas através de modelagem matemática mostram que se a concentração de CO2 na atmosfera
dobrasse, as modificações nos padrões de temperatura na superfície da Terra induziriam mudanças bruscas e
drásticas na produção de alimentos. Regiões frias do hemisfério norte, atualmente não adaptadas para a produção
agrícola seriam favorecidas, enquanto outras regiões, com boa produção de alimentos, poderiam ter perdas
consideráveis. No caso do Brasil essas perdas foram estimadas em 10%, enquanto outros países poderão perder
ainda mais, cerca de 30% em certos países africanos.
ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAR AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
A derrubada da floresta, necessária para a ampliação das áreas cultivadas e de campos para a pecuária
provoca uma importante diminuição da matéria orgânica do solo, com conseqüente emissão de gases do efeito
estufa para a atmosfera. Estima-se entre 100 e 200 t.C/ha a emissão desses gases na mudança de uso do solo (solo
nu). Entretanto, as práticas tradicionais de cultivo repõem parte dessa matéria orgânica perdida.
Existem, porém, práticas agrícolas melhores adaptadas às condições tropicais, onde o estoque de matéria
orgânica original do solo sob floresta pode ser totalmente recuperado e mesmo ultrapassado. O Brasil, país onde o
agronegócio atinge uma importância vital para a sua economia, vem desenvolvendo estratégias para minimizar os
impactos negativos da agricultura no meio ambiente.
Nesta palestra serão citados três exemplos brasileiros de adoção de práticas agrícolas que contribuem e
que poderão contribuir ainda mais num futuro muito próximo para melhorar e minimizar emissões de gases de
efeito estufa na atmosfera. Trata-se da prática do plantio direto, da aplicação de resíduos de estações de tratamento
de esgoto nas culturas (bissólido) e o sistema cana-de-açúcar.
Estas três práticas em conjunto têm trazido resultados positivos tanto na redução de emissões para a
atmosfera, quanto no seqüestro de carbono pelos solos. A simples aplicação da técnica do planto direto e a
colheita conservativa das culturas tem “economizado” cerca de 10 Mt C/ano (milhões de toneladas de carbono por
ano), estocado na forma de matéria orgânica no solo e evitado a emissão de 0,3 MtC/ano com a utilização de
maquinas mais leves e que consomem menos combustíveis. A lavoura de cana-de-açúcar permitiu uma
“economia” de 21MtC/ano, com a colheita mecanizada, com a produção do etanol utilizado em substituição à
gasolina para transporte, a utilização do bagaço como fonte de calor, fora as exportações de álcool para vários
países que já misturam este combustível à gasolina.

Considerações Finais
Atualmente, mudanças no uso da terra e atividades agrícolas emitem grandes quantidades de gases do
efeito estufa e incorporam pequenas quantidades de carbono no solo. Com o objetivo de modificar esta situação,
condições adequadas à agricultura tropical poderiam ser adotadas não só envolvendo redução de emissão de gases
do efeito estufa, mas também aumento do seqüestro de carbono pelos solos e resíduos de plantas. Isto é
perfeitamente possível através do uso de tecnologias apropriadas, tais como plantio direto e colheita conservativa,
colheita de cana mecanizada, sem queima das folhas, produção do etanol e aplicação de biossólido na agricultura.
Estas atitudes, além de contribuírem para reduzir o impacto negativo dos efeitos das mudanças climáticas
globais para a presente e futuras gerações, trariam também a oportunidade do país entrar mais fortemente no
Mercado de Carbono. Neste mercado 1 credito de carbono (1CER) é proporcional a 1 equivalente CO2 que não foi
emitido para a atmosfera ou seqüestrado pelo solo, podendo ser negociado por US$ 3-5. Em outras palavras, cada

tonelada equivalente de CO2 não emitida para atmosfera ou seqüestrada pelo solo pode ser vendida por 3 a 5
dólares dentro do mercado de carbono.

